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TÁVOKTATÁS 

MÓDOSÍTOTT TANTÁRGYI TEMATIKA 

A képzés neve: Német nyelv és kultúra tanára 12 félév  

(középiskolai tanár) nappali  

Tantárgy neve: 

 
Szóbeli kommunikáció II. 

 

Tantárgy Neptun kódja: BTOGE2N01 

 
Tárgyfelelős intézet: MFI Német Nyelv- és 

Irodalomtudományi Intézeti Tanszék 

 

Tantárgyelem: kötelező 

Tárgyfelelős: Dr. Bikics Gabriella egyetemi docens  

Közreműködő oktató(k): Dr. Bikics Gabriella egyetemi docens 

Javasolt félév: 2T 
 

Előfeltétel: - 
 

Óraszám/hét: 2 

 

Számonkérés módja: aláírás, gyakorlati jegy 

Kreditpont: 2 
 

Munkarend: nappali 

Tantárgy feladata és célja: 

 

A szeminárium célja, hogy a hallgatók bővítsék szókincsüket, fejlesszék szóbeli kommunikációs 
képességeiket. Autentikus szövegek hallgatásával, olvasásával és feldolgozásával szert tesznek a hétköznapi 

életben használt szókincsre és beszédfordulatokra. Középpontban áll a konverzáció és önálló szövegalkotás 

fejlesztése, amire a hozzászólás, érvelés, kommentár, szerepjáték, vita, tervjáték, kerekasztal-konferencia 
gyakorlásával kerül sor. Ezt másodlagosan kiegészítik a receptív készségek, az olvasás- és íráskészség. 

 

Fejlesztendő kompetenciák: 

tudás: Ismeri a német nyelv beszélt és írott változatának szabályait. 
képesség: Képes német nyelven hatékonyan kommunikálni és az információkat különböző nézőpontok szerint 

bemutatni. 

attitűd: Törekszik nyelvi tudásának és általános ismeretanyagának folyamatos fejlesztésére. 
autonómia és felelősség: Szakmai hivatástudat kialakítására és önképzésre törekszik. 

 

Tantárgy tematikus leírása: 

Gyakorlat: 
1. Ziele, Thematik und Anforderungen des Kurses 

2. (Lektion 5) Sagen und Meinen – Anspielungen machen und emotional differenzieren 

3. Mit anderen Worten – Gespräche über komplexe Themen verstehen, Gedanken klar ausdrücken 
4. Was soll das denn heißen? Telefongespräche führen, Anspielungen machen und emotional 

differenzieren 

5. Leistungsmessung, mündlich I. SAGEN UND MEINEN 

Video:https://www.dw.com/de/deutschlernen-ist-in/l-40294620  
Audio: https://www.dw.com/de/der-duden-w%C3%A4chter-der-deutschen-sprache/l-42901349 

 (Lektion 6) Jung und alt –Radiosendungen (auch nicht standardsprachliche) verstehen, in einem 

Interview flüssig antworten und reagieren 
 

6. Generationen – Reportagen oder Talkshows verstehen, eigene Meinung darstellen 

Audio: https://www.dw.com/de/werbesprache/a-1334548 

Audio:https://www.dw.com/de/das-sprachliche-gewand-%C3%B6sterreichs/l-36548326 

7. Dynamische Sprache – Korrespondenz verstehen, Radiosendungen (auch nicht standardsprachliche) 

https://www.dw.com/de/deutschlernen-ist-in/l-40294620
https://www.dw.com/de/der-duden-w%C3%A4chter-der-deutschen-sprache/l-42901349
https://www.dw.com/de/werbesprache/a-1334548
https://www.dw.com/de/das-sprachliche-gewand-%C3%B6sterreichs/l-36548326
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verstehen 

Audio: https://www.dw.com/de/farbige-sprache/a-5610116 

Audio: https://www.dw.com/de/die-sprache-der-liebe/a-1198360 

 
8. Leistungsmessung, mündlich II. JUNG UND ALT 

Jung 

Video:https://www.dw.com/de/kinder-raus-in-die-natur/l-35962205 
Video:https://www.dw.com/de/kinder-und-digitale-medien/l-36321587 

 

(Lektion 7) Viel Glück - komplexe Vorlesungen, Reden und Berichte verstehen - in einem 
Kommentar eigene Standpunkte darstellen 

 

9. Auf dem Weg zum Glück - lange Texte mündlich zusammenfassen - Gedanken klar ausdrücken 

Alt: 
Video:https://www.dw.com/de/deutsche-rentner-suchen-ihr-gl%C3%BCck-im-ausland/l-45554359 

Video:https://www.dw.com/de/rente-nein-danke/a-18278360 

 
10. Grenzenloses Glück  - mündliche Berichte verstehen - rasch wichtige Einzelinformationen finden - in 

Texten implizite Einstellungen erfassen 

Video:https://www.dw.com/de/102-jahre-jung-und-schwimmlehrer/l-50287414 
Text: Mittelpunkt Lehrbuch 73,o, Jung und alt 

 

11. Leistungsmessung, mündlich III. VIEL GLÜCK 

Audio:https://www.dw.com/de/die-messbarkeit-des-gl%C3%BCcks/a-18173397 

Text: Mittelpunkt Lehrbuch 80-81.o. Was ist Glück? 

(Lektion 8) Neue Welten - argumentieren und auf andere reagieren 

 
12. Suche nach neuen Welten - rasch wichtige Einzelinformationen finden - in einem   Kommentar eigene 

Standpunkte darstellen 

Audio:https://www.dw.com/de/gl%C3%BCck-als-schulfach/l-19252216 

Text: Mittelpunkt Lehrbuch 82.o. Der lange Weg  zum Glück 
 

13. Roboterwelten - schriftliche Berichte verstehen - mündliche Berichte verstehen - ein klar gegliedertes 

Referat halten 
Audio:https://www.dw.com/de/gl%C3%BCcklich-werden-ohne-gl%C3%BCcksratgeber/l-38795960 

Text: Mittelpunkt Lehrbuch 83.o. Verschiedene Wege zum Glück 

 
14. Leistungsmessung, mündlich IV., Bewertung, Abschluss des Kurses 

Beszámoló: DW Egy szabadon választott videotéma, audiotéma vagy szöveg írásbeli összefoglalása 

Félévközi számonkérés módja és értékelése: 

Beszámolók és szódolgozatok az egyes témakörökből.. 

Gyakorlati jegy / kollokvium teljesítésének módja, értékelése: 

Beszámolók: DW Videothemen: Egy szabadon választott videotéma, audiotéma vagy szöveg szóbeli Írásbeli 

összefoglalása 

A produktív készségek (szóbeli témakifejtés) értékelése három szempont szerint, részjegyekkel történik: 

- Tartalom: a szóbeli felelet szakmai információi és szókincse 

- Prezentáció: a szóbeli felelet logikája, felépítése, előadásmódja, követhetősége, gördülékenysége, 
érthetősége 

- Kommunikáció: a szóbeli felelet nyelvhelyessége. 

A végső osztályzat a három részjegy matematikai átlaga.  

Szódolgozatok: 

Feladatsor: Az elégséges (2) jegyhez 60%-ot, a közepes (3) jegyhez 70%-ot, a jó (4) jegyhez 80%-ot, a jeles 

https://www.dw.com/de/farbige-sprache/a-5610116
https://www.dw.com/de/die-sprache-der-liebe/a-1198360
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(5) jegyhez 90%-ot kell elérni. 

A szóbeli értékelésnél fontos szempont a szabatos, stilisztikailag helyes nyelvhasználat. 

Kötelező irodalom: 

1. Daniels, Albert – Estermann, Christian – Köhl-Kuhn, Renate – Sander, Ilse – Buttler, Ellen –
Tallowitz, Ulrike: Mittelpunkt B2 Deutsch als Fremdsprache für Fortgeschrittene. Lehrbuch,  

Stuttgart: Klett 2007. 

2. Daniels, Albert – Estermann, Christian –  Köhl-Kuhn, Renate – Sander, Ilse – Buttler, Ellen – 
Tallowitz, Ulrike.: Mittelpunkt B2 Deutsch als Fremdsprache für Fortgeschrittene. Arbeitsbuch mit 

Audio CD. Stuttgart: Klett 2007. 

3. online: DW Videothemen: https://www.dw.com/de/deutsch-lernen/video-thema/s-12165 
 

Ajánlott irodalom: 

1. Daniels, Albert – Estermann, Christian – Köhl-Kuhn, Renate – Sander, Ilse – Buttler, Ellen –

Tallowitz, Ulrike: Mittelpunkt B2 Deutsch als Fremdsprache für Fortgeschrittene. 4 Audio CDs. 
Stuttgart: Klett 2007. 

2. Fitz, Angela – Neustadt, Eva: Mittelpunkt B2 / C1. Redemittelsammlung. Stuttgart: Klett 2009 

3. Duden online Wörterbuch: https://www.duden.de/woerterbuch 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.dw.com/de/deutsch-lernen/video-thema/s-12165
https://www.duden.de/woerterbuch
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TÁVOKTATÁS 

MÓDOSÍTOTT TANTÁRGYI TEMATIKA 

A képzés neve: Német nyelv és kultúra tanára 12 félév  

(középiskolai tanár) nappali  

Tantárgy neve: 

 
Írásbeli kommunikáció II. 

 

Tantárgy Neptun kódja: BTOGE2N02 

Tárgyfelelős intézet: MFI Német Nyelv- és 
Irodalomtudományi Intézeti Tanszék 

 

Tantárgyelem: kötelező 

Tárgyfelelős: Dr. Bikics Gabriella egyetemi docens 

Közreműködő oktató(k): Dr. Bikics Gabriella egyetemi docens 

Javasolt félév: 2T 

 

Előfeltétel: - 

 

Óraszám/hét: 2 

 

Számonkérés módja: aláírás, gyakorlati jegy 

Kreditpont: 2 

 

Munkarend: nappali 

Tantárgy feladata és célja: 
Az órákon foglalkozunk az írásbeli interakciók különböző rétegeivel: fordítás németre, hivatalos levelezés; 

nyomtatványok, kérdőívek megfogalmazása, kitöltése; komplex tények, információk írásban történő 

átadása mások számára; panaszlevelek megfogalmazása; érdekes témákról részletes leírás, súlypontok 
kiemelése; beszélgetés, előadás, ill. prezentáció közben jegyzetek készítése. Az írásbeli produktumok 

elkészítésekor nagy figyelmet fordítunk a stilisztikai és nyelvhelyességi követelmények betartására.  

 

Fejlesztendő kompetenciák: 
tudás: Ismeri a német nyelv beszélt és írott változatának szabályait. 

képesség: Képes német nyelven hatékonyan kommunikálni és az információkat különböző nézőpontok 

szerint bemutatni. 
attitűd: Törekszik nyelvi tudásának és általános ismeretanyagának folyamatos fejlesztésére. 

autonómia és felelősség: Szakmai hivatástudat kialakítására és önképzésre törekszik. 

Tantárgy tematikus leírása: 

Gyakorlat: 
1. Ziele, Thematik und Anforderungen des Kurses 

2. (Lektion 5) Was ist tabu? rasch wichtige Einzelinformationen finden TK. 56-57.MF 162-164 

3. Lügen, die niemanden betrügen? In Korrespondenz Umgangssprache und idiomatische 
Wendungen verstehen, gut strukturierte Texte schreiben (Zur selbständigen Bearbeitung: 

Korrespondenzen – Korrespondenz verstehen, In Korrespondenz Umgangssprache und 

idiomatische Wendungen verstehen) TK 62-63. TK 64-65 

4. Leistungsmessung I. DW Videothemen SAGEN UND MEINEN 
Mittelpunkt Lehr- und Arbeitsbuch: 162-173 

5. (Lektion 6) Bevölkerungsentwicklung – gut strukturierte Texte schreiben, komplexes Thema 

strukturiert vortragen 
Mittelpunkt Lehr- und Arbeitsbuch: 162-173 

6. Die Alten –schriftliche Berichte verstehen (Zur selbständigen Bearbeitung: Kreative Texte – 

zeitgenössische literarische Texte verstehen, fiktionale Texte erfassen) TK 70-71 

Mittelpunkt Lehr- und Arbeitsbuch: 162-173 

7. Leistungsmessung II. DW Videothemen JUNG UND ALT 

Mittelpunkt Lehr- und Arbeitsbuch 174-185. 

8. (Lektion 7) Liebesglück - literarische Erzählungen verstehen 
Mittelpunkt Lehr- und Arbeitsbuch 174-185. 
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9. (Zur selbständigen Bearbeitung: Das Glück liegt im Verzicht  - zeitgenössische literarische 

Texte verstehen - Geschichten erzählen und angemessen beenden 

Die Schokoladenseite des Lebens - rasch wichtige Einzelinformationen finden 

Mittelpunkt Lehr- und Arbeitsbuch 174-185. 

10. Leistungsmessung III. DW Videothemen VIEL GLÜCK 

Mittelpunkt Arbeitsbuch 80-91. 

11. (Lektion 8) Technische Umwälzungen - schriftliche Berichte verstehen - Informationen 
notieren und weitergeben - anspruchsvolle Texte zusammenfassen 

Mittelpunkt Arbeitsbuch 80-91. 

12. Neue Medizin neuer Mensch? - Fachtexten Informationen und Meinungen entnehmen 
(Zur selbständigen Bearbeitung: Erfinderwerkstatt - Sachverhalte detailliert darstellen -Infor-

mationen und Ratschläge austauschen) 

Mittelpunkt Arbeitsbuch 80-91. 

13. Leistungsmessung IV. DW Videothemen 
Mittelpunkt Arbeitsbuch 80-91. 

14. Wiederholung, Zusammenfassung, Bewertung, Abschluss des Kurses 

Fogalmazás: DW: Videothemen: Egy szabadon választott téma írásbeli összefoglalása és 

kommentálása: Sagen und meinen / Jung und alt / Viel Glück 

Félévközi számonkérés módja és értékelése: 

Zárthelyi és házi dolgozatok megírása 

Gyakorlati jegy / kollokvium teljesítésének módja, értékelése: 
Zárthelyi dolgozat: 

Feladatsor: Az elégséges (2) jegyhez 60%-ot, a közepes (3) jegyhez 70%-ot, a jó (4) jegyhez 80%-ot, a 

jeles (5) jegyhez 90%-ot kell elérni. 

Fogalmazás: DW: Videothemen: Egy szabadon választott videotéma írásbeli összefoglalása és 

kommentálása: Sagen und meinen / Jung und alt / Viel Glück 

A produktív készségek (szövegalkotás) értékelése három szempont szerint, részjegyekkel történik: 

- Tartalom: a szöveg szakmai információi, szókincse, terminológiahasználat  

- Prezentáció: a szöveg logikája, felépítése, koherenciája, tagoltsága, értelmezhetősége 
- Kommunikáció: a szöveg nyelvhelyessége. 

A végső osztályzat a három részjegy matematikai átlaga.   

Kötelező irodalom: 
1. Daniels, Albert – Dengler, Stefanie – Estermann, Christian – Köhl-Kuhn, Renate – Lanz, Monika 

– Sander, Ilse – Schlenker, Wolfram –Tallowitz, Ulrike: Mittelpunkt. C1. Deutsch als 

Fremdsprache für Fortgeschrittene. Lehrbuch. Stuttgart: Klett 2008. 
2. Daniels, Albert – Dengler, Stefanie – Estermann, Christian – Köhl-Kuhn, Renate – Lanz, Monika 

– Sander, Ilse – Schlenker, Wolfram – Tallowitz, Ulrike: Mittelpunkt. C1. Deutsch als 

Fremdsprache für Fortgeschrittene. Arbeitsbuch + Audio CD. Stuttgart: Klett 2008. 

3. online: DW Videothemen 
https://www.dw.com/de/deutsch-lernen/video-thema/s-12165 

 

Ajánlott irodalom: 
1. Langenscheidt Großwörterbuch Deutsch als Fremdsprache. Berlin, München: Langenscheidt 1997. 

2. Fitz, Angela – Neustadt, Eva: Mittelpunkt  B2 / C1. Redemittelsammlung. Stuttgart: Klett 2009. 

3. Duden online Wörterbuch: https://www.duden.de/woerterbuch 

 

 

 

https://www.dw.com/de/deutsch-lernen/video-thema/s-12165
https://www.duden.de/woerterbuch
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TÁVOKTATÁS 

MÓDOSÍTOTT TANTÁRGYI TEMATIKA 

A képzés neve: Német nyelv és kultúra tanára 12 félév  

(középiskolai tanár) nappali  

  

Tantárgy neve: 

 

Német nyelvű országok jelenkori kultúrája 

Tantárgy Neptun kódja: BTOGE2N03 

Tárgyfelelős intézet: MFI  Német   Nyelv-  és 

Irodalomtudományi Tanszék 

Tantárgyelem: kötelező 

Tárgyfelelős: Dr. Tózsa-Rigó Attila, egyetemi docens 

Közreműködő oktató(k): Sabine Hankó, anyanyelvi lektor 

Javasolt félév: 2T Előfeltétel: nincs 

Óraszám/hét: 2 Számonkérés módja: aláírás, kollokvium  

Kreditpont: 2 Munkarend: nappali  

Tantárgy feladata és célja: 

A előadások célja, hogy a hallgatók az előző féléves áttekintő előadás teljesítése után részletesebben 
foglalkozzanak a német nyelvű országok jelenkori történetével, földrajzával és legfontosabb, aktuális 
kulturális jellemzőivel. Kiemelten foglalkozunk a választott témákban a német nyelvű országok 
összehasonlításával. 

Fejlesztendő kompetenciák: 

tudás: a már megszerzett kultúrtörténeti ismeretek bővítése, az összehasonlító országismeret 

módszertanának megismerése, aktuális országismereti ismeretek gyarapítása 
képesség: interkulturális aspektus alkalmazása, kritikai nézőpont alkalmazása, ismeretek aktualizálása, 
rendszerezése 
attitűd: befogadókészség fejlesztése, tudatosítás, az összehasonlító módszertan eredményeinek releváns 

interpretálása, a német nyelvű országokról kialított képe, sztereotípiák felülvizsgálata 

autonómia és felelősség: interkulturális nézőpont autonóm alkalmazása, önálló információgyűjtés 

Tantárgy tematikus leírása: 

Előadás: 

1. Geschichte der deutschsprachigen Länder im 20. Jahrhundert.*  
2. Geographie der deutschsprachigen Länder. Das Klima, die wichtigsten Regionen. Die 

Landschaf-ten von Deutschland. Die Länder der Berge und der Seen − Österreich und die 
Schweiz.* 

3. Staatsstruktur.  Bundesrepublik  Deutschland.  Bundesrepublik  Österreich.  Die  Schweizerische  
Eidgenossenschaft. Politisches System, Parteien, Institute der Demokratie.*  

4. Soziale Fragen. Soziale Spannungen, Migration, Toleranz und Intoleranz, 
Interkulturalität und Multikulturalität. Gesundheitswesen, soziale Versicherung usw.*  

5. Wirtschaft(skrise). Die deutschen und österreichischen Positionen in der EU. 
6. Sport und Leben. Die bedeutendsten Sportarten, Sportveranstaltungen, Freizeitbeschäftigungen.  

7. Musik. Von Beethoven und Johann Strauss bis zu den Toten Hosen. 

8. Kulturelle Sehenswürdigkeiten von Deutschland und Österreich. Berühmte Städte, touristische 
Zentren.* 

9. Bräuche, Tradition und Volkskultur. 

10. Die Medien. Zeitungen, TV, Radio, Internet. Die Internet-Sprache. 
11. Deutschsprachige Werbungen, sprachliche Mittel des Marketings. 

12. Umweltschutz, grüne Bewegungen. Passivhäuser und aktive Leute. Abfallwirtschaft 

13. Gastronomie, typische Gerichte und Getränke nördlich und südlich vom „Weisswurstäquator”  
14. Schulsystem. 

 

Félévközi számonkérés módja és értékelése: 

kollokvium 
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Kollokvium teljesítésének módja, értékelése: 
Írásbeli és szóbeli vizsga skype-on. Az írásbeli A szóbeli vizsgán (teszt) a fenti témakörökhöz 
kapcsolódó ismereteket kérjük számon. A szóbeli vizsgán a hallgatónak az alábbi feladatot kell 
megoldania: 
Sie sind Fremdenführer und führen Ihre Gruppe in eine deutschsprachige Region. Was würden Sie den 
Touristen zeigen und über die Alltagskultur erzählen? 

Feladatsor: Az elégséges (2) jegyhez 60%-ot, a közepes (3) jegyhez 70%-ot, a jó (4) jegyhez 80%-ot, a 
jeles (5) jegyhez 90%-ot kell elérni. 

 
A produktív készségek (szóbeli témakifejtés) értékelése három szempont szerint, részjegyekkel történik:  

- Tartalom: a szóbeli felelet szakmai információi és szókincse  
- Prezentáció: a szóbeli felelet logikája, felépítése, előadásmódja, követhetősége, 

gördülékenysége, érthetősége  
- Kommunikáció: a szóbeli felelet nyelvhelyessége. 

A végső osztályzat a három részjegy matematikai átlaga. 
Kötelező irodalom: 
Boócz-Barna Katalin – Szablyár Anna: 3+1D Puzzle. Landeskunde und Interkulturelle Kommunikation.  
Budapest: Bölcsész konzorcium 2006. (letölthető: www.gepeskonyv.elte) 
Rrücher, Karl-Heinz: Begreifen und bewerten: Exemplarische Texte und Übungen zur kulturhistorischen  
deutschen Landeskunde. Ismaning: Hueber 2006. 

Delmas, Hartmut: Erfassen und Einordnen: Exemplarische Texte und Übungen zur kulturhistorischen 

deutschen Landeskunde. Ismaning: Hueber 2004. 

Ajánlott irodalom: 
Vogt, H. Deutsche Geschichte. Von den Anfängen bis zur Wiedervereinigung. Stuttgart: Metzler. 1991 
(Kapitel 20-21. Jahrhundert) 

www.spiegel-online 
www.faz.de  
www.diezeit.de, www.tatsachen.de 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.gepeskonyv.elte/
http://www.spiegel-online/
http://www.faz.de/
http://www.diezeit.de/
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TÁVOKTATÁS 

MÓDOSÍTOTT TANTÁRGYI TEMATIKA 

A képzés neve: Német nyelv és kultúra tanára 12 félév  

(középiskolai tanár) nappali  

Tantárgy neve: 

A német nyelvű irodalmak története a 18-19. 
században 

Tantárgy Neptun kódja: BTOGE2N04 

Tárgyfelelős intézet: MFI Német Nyelv- és 

Irodalomtudományi Intézeti Tanszék 

Tantárgyelem: kötelező 

Tárgyfelelős: Bazsóné dr. Sőrés Marianna, egyetemi docens 

Közreműködő oktató(k): Paksy Tünde, egyetemi tanársegéd 

Javasolt félév: 2T Előfeltétel: - 

Óraszám/hét: 2 Számonkérés módja: kollokvium  

Kreditpont: 3 Munkarend: nappali  

Tantárgy feladata és célja:  
Az előadás alapvető ismereteket nyújt a német irodalomtörténet 18. század első harmadától a 19. század 
végéig tartó időszakának sokrétű és változó költői értékszemléletéről. Az előadások középpontjában a 

felvilágosodás, a Sturm und Drang kialakulásának feltétel- és kapcsolatrendszere, irodalomtörténeti 

előzményei, világirodalmi párhuzamai, poétikai nézetei állnak, érintve az irodalmi jelenségek 
filozófiatörténeti kapcsolatait, valamint a korabeli irodalmi élet problémakörét is. Ezen túl bemutatja a 19. 

századi német irodalom fő irányzatait, ezen belül a Goethe-kor kultúráját, a romantika kialakulását, a 

klasszikához való viszonyát. 

Fejlesztendő kompetenciák: 

tudás: A hallgató ismeri a 18/19. század jelentős irodalmi irányzatait és azok képviselőit. 

képesség: Értelmezi a korszak kulturális és irodalmi jelenségeit és azok történeti beágyazottságát. 

attitűd: Érti és elfogadja, hogy az irodalmi jelenségek történetileg és társadalmilag meghatározottak és 

változóak. 

autonómia és felelősség: A 18/19. századi német irodalom területén szerzett ismereteit alkalmazza 
önművelésében, önismeretében. 

 

Tantárgy tematikus leírása: 

1. A német felvilágosodás sajátosságai: filozófia, esztétika és irodalom * 
2. A dráma műfaja a felvilágosodás korában: Lessing * 

3. Sturm und Drang: irodalmi forradalom, Schiller és Goethe drámái * 

4. Sturm und Drang, Goethe: Die Leiden des jungen Werther, korai líra * 
5. Weimari klasszika: előzmények, történelmi és filozófiai háttér * 

6. Weimari klasszika: Johann Wolfgang von Goethe 

7. Weimari klasszika: Friedrich Schiller, 1797 a „balladaév” 

8. A klasszika és romantika között: Friedrich Hölderlin és Heinrich von Kleist 
9. Korai romantika: Ludwig Tieck, die Brüder Schlegel, Novalis, Schelling, Humboldt,  

10. A romantika virágkora: Joseph von Eichendorff, Achim von Arnim, Clemens von Brentano,  

11. Későromantika: die Brüder Gimm, E. T. A. Hoffmann, Heinrich Heine 
12. Biedermeier, Junges Deutschland und Vormärz: politikai elkötelezettség és polgári bensőségesség: 

Mörike, Droste-Hülshoff, Heine, Büchner és Nestroy 

13. A „költői realizmus” esztétikai és individuumfelfogása: Gottfried Keller, Theodor Fontane 

14. A „költői realizmus” esztétikai és individuumfelfogása Theodor Storm 

Félévközi számonkérés módja és értékelése: 
Kollokvium 

A kollokvium teljesítésének módja, értékelése: 

Szóbeli vizsga: videóhívás formájában skype-on vagy messengeren A vizsgázónak megfelelő jártasságot 
kell mutatnia a 18/19. század német irodalmi korszakaiban, ismernie kell jelentős képviselőit és alkotásait. 

Az értékelés tartalmi és nyelvi szempontok szerint történik. Ha bármelyik részjegy elégtelen, a vizsga 
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elégtelen. 
*-gal jelzett órák a tanév elején meghirdetett tanrend szerint kerültek megtartásra. A további tematikai egységek 

távoktatásban kerülnek megtartásra, számonkérés módja: szóbeli kollokvium  

Kötelező irodalom: 

https://www.pohlw.de/literatur/epochen/deutsche-literaturgeschichte/ 
Primärtexte auf http://www.zeno.org/Literatur  

Beutin, W.: Deutsche Literaturgeschichte von den Anfängen bis zur Gegenwart. 6. überarb.Aufl. Stuttgart: 

Metzler, 2001. 

Žmegač, V. (Hg.): Geschichte der deutschen Literatur vom 18. Jahrhundert bis zur Gegenwart Bd. II./2, 

III./1. Frankfurt/M.: Anton Hain, 1992. 

Ajánlott irodalom: 

Aust, Hugo, Literatur des Realismus. Stuttgart: Metzler, 2000. 

Die deutsche Literatur: Ein Abriβ in Text und Darstellung. Bd. 6., Sturm und Drang und Empfindsamkeit 

/. - hrsg. von Ulrich Karthaus., Bd. 7., Klassik /. - hrsg. von Gabriele Wirsich-Irwin. 1992.,  Bd. 8., 

Romantik I /. - hrsg. von Hans-Jürgen Schmitt. 1993. 

Glaser, Horst Albert (Hg.): Deutsche Literatur. Eine Sozialgeschichte. Von den Anfängen bis zur 

Gegenwart. Bd. 4., Bd. 5. Reinbek bei Hamburg: Rowohlt, 1980. 
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TÁVOKTATÁS 

MÓDOSÍTOTT TANTÁRGYI TEMATIKA 

A képzés neve: Német nyelv és kultúra tanára 12 félév  

(középiskolai tanár) nappali  

Tantárgy neve: 

Szemelvények a 18. és a 19. századi német nyelvű 

irodalomból 

 

Tantárgy Neptun kódja: BTOGE2N05 

Tárgyfelelős intézet: MFI Német Nyelv- és 
Irodalomtudományi Tanszék 

Tantárgyelem: kötelező 

Tárgyfelelős: Paksy Tünde, tanársegéd 

Közreműködő oktató(k): Bazsóné dr. Sőrés Marianna, adjunktus; Sabine Hankó,anyanyelvi lektor;  

Javasolt félév: 2T Előfeltétel: nincs 

Óraszám/hét: 2 Számonkérés módja: aláírás, gyakorlati jegy,  

Kreditpont: 2 Munkarend: nappali  

Tantárgy feladata és célja: 

A szeminárium a felvilágosodástól a realizmusig igyekszik betekintést nyújtani a német nyelvű irodalmak 
történetébe. Kiemelten tárgyalja a felvilágosodás hatását, a polgári színház jegyeit, a Goethe-kor 

időszakának alkotásait. Célja, hogy a hallgatók konkrét irodalmi szövegek elemzése során mélyítsék el 

ismereteiket ezen korszakokról, nemcsak a jellemző korjegyek kimutatását, de az egyes szövegek egyéni 
jellemzőinek kidomborítását is kiemelt feladatnak tekintjük. A szeminárium alkalmat nyújt a szövegek 

tudományos igényű megvitatására, az elemzések szóbeli és írásbeli megfogalmazására is. 

Fejlesztendő kompetenciák: 
tudás: ismeri a 18-19. sz-i irodalom főbb irányzatait, azok jellemző jegyeit, problémafelvetéseit, tematikus 

súlypontjait, passzív tudással bír a 18-19. sz-i német nyelv sajátosságairól, ami lehetővé teszi számára a 

szövegek megfelelő szintű recepcióját 

képesség: egyrészt képes bemutatni a korszak jellemző jegyeinek leképződését a korszak irodalmi 
alkotásaiban, másrészt önálló álláspontot kialakítani és azt indokolni a művek aktualitásával kapcsolatban 

attitűd: a szövegértelmezés során megkülönbözteti a kortárs és a történeti értelmezési kereteket és 

kísérletet tesz ezek összehasonlítására 
autonómia és felelősség: képes az irodalmi szövegekről önálló gondolatok megfogalmazására, az adott 

gondolat levezetésére a szövegből, véleménye indoklására; képes a szakirodalom alapján egy-egy 

irodalomtörténeti korszak önálló bemutatására; írásbeli és szóbeli munkái során fokozottan ügyel a 
megfelelő szakirodalom kiválasztására és hivatkozására 

Tantárgy tematikus leírása: 

Gyakorlat: 

1. 18, századi irodalmi fejlődés háttere * 
2. Felvilágosodás I: fabulák (pl. Lessing: Fabulák) * 

3. Felvilágosodás II.: Polgárság és színház (pl. Lessing: Emilia Galotti) * 

4. Szentimentalizmus és Sturm und Drang I. (pl. Goethe: Die Götter Griechenlands / Goethe: Die 

Leiden des jungen Werther) * 
5. Szentimentalizmus és Sturm und Drang II. (pl. Schiller: Kabale und Liebe) * 

6. Weimari klasszika I. (pl. Goethe és Schiller balladái) 

7. Weimari klasszika II. (pl. Goethe: Iphigenie auf Tauris) 
8. Klasszika és romantika között (pl. Hölderin versei / Kleist: Die Marquise von O…/ Kleist: Der 

zerbrochene Krug) 

9. Korai romantika (pl. Novalis: Hymnen an die Nacht / Tieck: Der blonde Eckbert) 
10. A romantika fénykora (pl. Brüder Grimm: Kinder und Hausmärchen) 

11. Késői romantika (pl. E.T.A Hoffmann: Der goldene Topf/ E.T.A. Hoffmann: Der Sandmann) 

12. Vormärz (pl. Heine: Deutschland ein Wintermärchen / Büchner: Woyczek) 

13. Poétikai Realizmus (pl. Keller: Kleider machen Leute/ Storm: Immensee) 
14. Összegzés és a félév értékelése 
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Félévközi számonkérés módja és értékelése: 

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

Prezentációval kísért kiselőadás adott irodalomtörténeti témából. A kiselőadást narrált ppt formájában kell 

feltölteni a kurzus felületére. A kiselőadás értékelésekor három részjegyet kapnak a hallgatók (tartalom 
teljessége, megfelelő szakirodalom 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 túl a megfelelő szintű félévközi 

kiselőadás és a szemináriumi dolgozat benyújtása. Utóbbi egy 4-5 oldal terjedelmű szakirodalmat is 
bevonó dolgozat megadott témában. Az 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 és 

online aktivitást is figyelembe vesszük. 

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

távoktatásban kerülnek megtartásra 

Kötelező irodalom: 

https://www.pohlw.de/literatur/epochen/deutsche-literaturgeschichte/ 
Primärtexte auf http://www.zeno.org/Literatur  

Beutin, W.olfgang u.a.: Deutsche Literaturgeschichte. Stuttgart: Metzler. 6. Verb. und erw. Auflage 2001. 

Bark, Joachim u.a. (Hg.): Geschichte der deutschen Literatur. Aufklärung, Sturm und Drang. Stuttgart: 

Ernst Klett 1993. 
Bark, Joachim u.a. (Hg.): Geschichte der deutschen Literatur. Klassik, Romantik. Stuttgart: Ernst Klett 

1991. 

Ajánlott irodalom: 
Bark, Joachim u.a. (Hg.): Geschichte der deutschen Literatur. Aufklärung, Sturm und Drang. Stuttgart: 

Ernst Klett 1993. 

Bark, Joachim u.a. (Hg.): Geschichte der deutschen Literatur. Klassik, Romantik. Stuttgart: Ernst Klett 
1991. 

Žmegač, Viktor (Hg.): Geschichte der deutschen Literatur vom 18. Jahrhundert bis zur Gegenwart. Bd. 

II/2. Königstein/Ts.: Athenäum 1980. 

http://www.goethezeitportal.de/home.html  
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TÁVOKTATÁS 

MÓDOSÍTOTT TANTÁRGYI TEMATIKA 

A képzés neve: Német nyelv és kultúra tanára 12 félév  

(középiskolai tanár) nappali  

  

Tantárgy neve: 

 

Nyelvészeti alapismeretek és nyelvtanulási 

technikák  

Linguistische Grundkenntnisse und Techniken 

des Sprachlernens 

Tantárgy Neptun kódja: BTOGE2N06 

 

Tárgyfelelős intézet: MFI Német Nyelv- és 

Irodalomtudományi Intézeti Tanszék 
 

Tantárgyelem: kötelező 
 

Tárgyfelelős: Dr. Bikics Gabriella egyetemi docens 

Közreműködő oktató(k):  Dr. Bikics Gabriella egyetemi docens 

Javasolt félév: 2 T 

 

Előfeltétel: - 

 

Óraszám/hét: 2 

 

Számonkérés módja: aláírás, gyakorlati jegy 

Kreditpont: 2 

 

Munkarend: nappali  

Tantárgy feladata és célja: 
A tanegység célja, hogy a hallgatók elsajátítsák azokat az alapvető tanuláspszichológiai, tanulás-

módszertani és didaktikai ismereteket, amelyek lehetővé teszik számukra a hatékony idegen nyelvtanulást, 

az autonóm ismeretszerzést. Megismerik és elemzik az egyes szövegfajták feldolgozáshoz alkalmazható 
receptív szövegértési technikákat: a globális, kurzoros, szelektív, totális szövegértést, a szótározási, a 

nyomtatott és elektronikus információ-szerzési stratégiákat. A nyelvelsajátítási technikákkal párhuzamosan 

fejlesztjük a hallgatók nyelvészeti ismereteit is, különös tekintettel a nyelvtani alapfogalmak ismeretére és 

a nyelvészeti szakkifejezések adekvát alkalmazására. 
 

Fejlesztendő kompetenciák: 

tudás: Ismeri a német nyelv beszélt és írott változatának szabályait. 
képesség: Képes német nyelven hatékonyan kommunikálni és az információkat különböző nézőpontok 

szerint bemutatni. 

attitűd: Törekszik nyelvi tudásának és általános ismeretanyagának folyamatos fejlesztésére. 
autonómia és felelősség: Szakmai hivatástudat kialakítására és önképzésre törekszik. 

Tantárgy tematikus leírása: 

Gyakorlat: 

1. Einführung: Ziele, Thematik, Materialien, Methoden und Anforderungen des Kurses. 
2. Reflexion: Wie habe ich Deutsch gelernt? Methoden und Materialien. 

3. Lernpsychologische Grundlagen: Motivation, Mehrkanallernen, Wie funktioniert unser 

Gedächtnis? Ultrakurzzeitgedächtnis, Kurzzeitgedächtnis, Langzeitgedächtnis 

Video: Gedächtnis – Wie funktioniert's?!  
https://www.youtube.com/watch?v=yOjONXxYWW8 

4. Das effektive Lernen und Behalten von Vokabeln 

Video: Vokabellernen 
https://www.sprachheld.de/vokabeln-lernen-tipps/ 

5. Linguistische Grundbegriffe, Terminologie und Grammatiklernen 

Text: Linguistische Grundbegriffe  

https://www.kfg-bonn.de/export/sites/kfg-
bonn/.content/.galleries/downloads/Fachbereiche/DEUTSCH/Grammatische_Grundbegriffe.pdf 

https://mot.hu/blog/nemet-nyelvtani-fogalmak/ 

6. Vokabellernen, Grundbegriffe der Lexikologie 

https://www.youtube.com/watch?v=yOjONXxYWW8
https://www.sprachheld.de/vokabeln-lernen-tipps/
https://www.kfg-bonn.de/export/sites/kfg-bonn/.content/.galleries/downloads/Fachbereiche/DEUTSCH/Grammatische_Grundbegriffe.pdf
https://www.kfg-bonn.de/export/sites/kfg-bonn/.content/.galleries/downloads/Fachbereiche/DEUTSCH/Grammatische_Grundbegriffe.pdf
https://mot.hu/blog/nemet-nyelvtani-fogalmak/
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7. Die kognitiven, praktischen und pädagogischen Ziele des Fremdsprachenlernens 

Video: Kompetenzen in Kategorien 

https://www.youtube.com/watch?v=sxrMk2HQgHg 

Video: Lernziele formulieren https://www.forrefs.de/sekundarstufe/unterricht/unterricht-
halten/lernziele-vermitteln/lernziele-formulieren-lernzuwachs-sichern.html 

Text: https://arbowis.ch/images/downloads/material-zu-lehren-kompakt-1-

2004/3_1_Beispiele_Ziele.pdf 
8. Rezeptive Fertigkeiten I.  Leseverstehen  

Video: Die Fertigkeit Lesen  

https://www.youtube.com/watch?v=kRkUMX3sZZ0 
Text: https://www.abiweb.de/englisch-methoden/methodisches-vorwissen-

uebersicht/textbearbeitung-lesetechniken-markieren/leseverstehen-lesetechniken-aufgaben.html 

Text:http://evdhg.de/wp-

content/uploads/2016/02/gl56_Kompetenz_Methode_Leseverstehen61_By.pdf 
9. Rezeptive Fertigkeiten II.  Hörverstehen  

Video: https://www.youtube.com/watch?v=s08fx-z4srg 

10. Produktive Fertigkeiten I. Sprechen  
Video: Die Fertigkeit Sprechen  

https://www.youtube.com/watch?v=hdPNWQA3CEc 

11. Produktive Fertigkeiten II. Schreiben  

Video: Die Fertigkeit Schreiben 
https://www.youtube.com/watch?v=BMWNmR-VsO8 

12. Arbeitstechniken und Arbeitsformen 

Text: LAT: Lern- und Arbeitstechniken 
https://cbglu.de/schwerpunkte/lern-und-arbeitstechniken/ 

13. Die mündliche und schriftliche Präsentation  

Video: Präsentieren und Referate  
https://www.youtube.com/watch?v=cHZFcHaH1JU 

14. Zusammenfassung, Wiederholung, Abschluss des Kurses 

Reflexion:Meine Lernstrategien und Arbeitstechniken 

 

Félévközi számonkérés módja és értékelése: 

Zárthelyi dolgozat Házi dolgozat : Reflexion: Meine Lernstrategien und Arbeitstechniken 

Gyakorlati jegy / kollokvium teljesítésének módja, értékelése: 
A produktív készségek (szövegalkotás) értékelése három szempont szerint, részjegyekkel történik: 

- Tartalom: a szöveg szakmai információi, szókincse, terminológiahasználat  

- Prezentáció: a szöveg logikája, felépítése, koherenciája, tagoltsága, értelmezhetősége 

- Kommunikáció: a szöveg nyelvhelyessége. 

A végső osztályzat a három részjegy matematikai átlaga.  

Kötelező irodalom: 
Kolossa, Bernd: Methodentrainer. Berlin: Cornelsen Verlag 2000. 

Kürschner, Wilfried: Taschenbuch Linguistik. Berlin: Schmidt. 2007. 

http://www.fremdsprachenweb.net/lernmethoden/sprachlernmethoden_index.htm 

Hunfeld, Hans / Neuner, Gerhard: Methoden des fremdsprachlichen Deutschunterrichts. Berlin, München: 

Langenscheidt 2002.  

Ajánlott irodalom: 

Mattes Wolfgang: Methoden für den Unterricht. 75 kompakte Übersichten für Lehrende und Lernende. 

Paderborn: Schönigh. 2002. 

Heyd, Getraude: Deutsch lehren. Grundwissen für den Unterricht. Frankfurt am Main: Diesterweg 1997. 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=sxrMk2HQgHg
https://www.forrefs.de/sekundarstufe/unterricht/unterricht-halten/lernziele-vermitteln/lernziele-formulieren-lernzuwachs-sichern.html
https://www.forrefs.de/sekundarstufe/unterricht/unterricht-halten/lernziele-vermitteln/lernziele-formulieren-lernzuwachs-sichern.html
https://arbowis.ch/images/downloads/material-zu-lehren-kompakt-1-2004/3_1_Beispiele_Ziele.pdf
https://arbowis.ch/images/downloads/material-zu-lehren-kompakt-1-2004/3_1_Beispiele_Ziele.pdf
https://www.youtube.com/watch?v=kRkUMX3sZZ0
https://www.abiweb.de/englisch-methoden/methodisches-vorwissen-uebersicht/textbearbeitung-lesetechniken-markieren/leseverstehen-lesetechniken-aufgaben.html
https://www.abiweb.de/englisch-methoden/methodisches-vorwissen-uebersicht/textbearbeitung-lesetechniken-markieren/leseverstehen-lesetechniken-aufgaben.html
http://evdhg.de/wp-content/uploads/2016/02/gl56_Kompetenz_Methode_Leseverstehen61_By.pdf
http://evdhg.de/wp-content/uploads/2016/02/gl56_Kompetenz_Methode_Leseverstehen61_By.pdf
https://www.youtube.com/watch?v=s08fx-z4srg
https://www.youtube.com/watch?v=hdPNWQA3CEc
https://www.youtube.com/watch?v=BMWNmR-VsO8
https://cbglu.de/schwerpunkte/lern-und-arbeitstechniken/
https://www.youtube.com/watch?v=cHZFcHaH1JU
http://www.fremdsprachenweb.net/lernmethoden/sprachlernmethoden_index.htm
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TÁVOKTATÁS 

MÓDOSÍTOTT TANTÁRGYI TEMATIKA 

A képzés neve: Német nyelv és kultúra tanára 12 félév  

(középiskolai tanár) nappali  

Tantárgy neve: 

 

Fordítási és stílusgyakorlatok II. 

Tantárgy Neptun-kódja: BTOGE6N01 

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/hét: 2 Számonkérés módja: gyakorlati jegy  

Kreditpont: 2 Munkarend: nappali 

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 szövegértés-szövegalkotás szintjei* 

2. A főbb szövegtípusok* 
3. A szövegtípusok stiláris jellemzői* 

4. A fordítási műveletek* 

5. Lexikai és grammatikai átváltási műveletek a fordítás során 

6. Konkrét szövegek fordítása I., szöveg: Gazdasági szövegtípus  
7. Konkrét szövegek fordítása II., szöveg: Tömegkommunikációs szövegtípus  

8. Konkrét szövegek fordítása III., szöveg: Jogi szövegtípus   

9. Kulturális átváltási műveletek a fordítás során 

10. A kulturális fordítástudomány terminológiája 

11. Konkrét szövegek fordítása I. szöveg: versfordítás 

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

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

14. 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 

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 
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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.  
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. 
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TÁVOKTATÁS 

MÓDOSÍTOTT TANTÁRGYI TEMATIKA 

A képzés neve: Német nyelv és kultúra tanára 12 félév  

(középiskolai tanár) nappali  

Tantárgy neve: 

 
Irodalom és intermedialitás I. 

Tantárgy Neptun kódja: BTOGE6N02 

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: nappali  

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. 
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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) nappali  

Tantárgy neve: 

 
Regionalitás és interkulturalitás 

Tantárgy Neptun kódja:BTOGE6N03 

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: nappali  

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. 

6. Berlin eine multikulturelle Stadt 

7. Die Schweiz – vier Völker – vier Kulturen. 
8. Regionalität und Interkulturalität im Karpatenbecken – die Kultur der deutschen Minderheit in Mittel- 

und Osteuropa, Die Sachsen in Siebenbürgen und im „Oberland”. 

9. Die Kultur, die Sprache und die Literatur  der Ungarndeutschen.  
10. Kultur der Ungarndeutschen in den verschiedenen ungarischen Regionen. 

11. Die Religionen und ihre kulturellen Auswirkungen.  

12. Ungarn in Deutschland – Deutsche in Ungarn. 
13. Türken in Deutschland. 

14. Grenzen der Interregionalität: Grenzlage, Interregion, Identität. Kulturelle und Sprachliche Einflüsse 

als Identitätsmerkmale und die Wirkung der Stereotype.   
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Félévközi számonkérés módja és értékelése: 

kollokvium 

Kollokvium teljesítésének módja, értékelése: 

Szóbeli vizsga: A vizsgázónak megfelelő jártasságot kell mutatnia az interkulturalitás és regionalitás egyes 

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. 

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

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) nappali  

Tantárgy neve: 

 

Regionalitás és interkulturalitás 

Tantárgy Neptun kódja: BTOGE6N04 

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/hét: 2 Számonkérés módja: gyakorlati jegy 

Kreditpont: 2 Munkarend: nappali  

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.Fallstudien analysieren und präsentieren. 

9.Fallstudien analysieren und präsentieren. 

10.Fallstudien analysieren und präsentieren. 
11.Fallstudien analysieren und präsentieren. 

12.Deutschland: Ost und West. 

13.Interkulturalität und Deutschunterricht.  

14.Analyse von Deutschbüchern aus dem Aspekt der Interkulturalität 
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Félévközi számonkérés módja és értékelése: 

prezentáció, beadvány  

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) nappali  

  

Tantárgy neve: 

 

Szociolingvisztika 

Tantárgy Neptun kódja: BTOGE6N05 

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/hét: 2 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. 

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

MÓDOSÍTOTT TANTÁRGYI TEMATIKA 

A képzés neve: Német nyelv és kultúra tanára 12 félév  

(középiskolai tanár) nappali  

  

Tantárgy neve: 

 

Összehasonlító irodalmi elemzés (Projekt) 

Tantárgy Neptun kódja: BTOGE8N01 

Tárgyfelelős intézet: MFI Német Nyelv- és 

Irodalomtudományi Tanszék 

Tantárgyelem: kötelező 

Tárgyfelelős: Barna László 

Közreműködő oktató(k): 

Javasolt félév: 8T Előfeltétel: nincs 

Óraszám/félév: 9 Számonkérés módja: gyakorlati jegy  

Kreditpont: 3 Munkarend: nappali 

Tantárgy feladata és célja: 

Az óra célja, hogy a hallgatók szélesítsék irodalmi látókörüket, felfedezzék és reflektálják a német 

irodalmi művek kapcsolatait más, nemcsak német és nemcsak irodalmi művekkel. A szemináriumok 

betekintést nyújtanak a komparatisztika céljaiba, módszereibe és eszközeibe, intertextuális megközelítésre 
ösztönöznek. A félév folyamán a hallgatók különböző szövegek intertextuális és intermediális 

beágyazottságát követik nyomon, reflektálva az egyes szövegek és a velük megidézett történeti és 

kulturális összefüggések egymásra gyakorolt hatását. Az interpretációk írásbeli megfogalmazása során a 
tudományos igényű szövegelemzés és interpretáció nyelvi, tartalmi és formai követelményeinek 

betartására fokozott figyelmet fordítunk. 

Fejlesztendő kompetenciák: 
tudás: Ismeri a komparatisztika és az intertextualitás elméletének alapvető terminológiáját, vizsgálati 

módszereit és asepktusait 

képesség: Képes a szövegek önálló összehasonlítására, eredményeinek megfelelő stílusú írásbeli és szóbeli 

megfogalmazására, jól tagolt, logikus felépítésű összehasonlító elemzés írására 
attitűd: nyitott a német és világirodalmi művek és adaptációik befogadására, tudatos és reflektált 

összehasonlítására törekszik, irodalom- kultúra- és médiatudományi ismeretei kreatív alkalmazására 

törekszik. 
autonómia és felelősség: képes akár különböző műfajú, szerzőjű, nyelvű irodalmi szövegek önálló 

összehasonlítására, megalapozott következtetések megfogalmazására, eredményeit a filológiai kutatás 

standardjai szerinti formában teszi közzé  

Tantárgy tematikus leírása: 

Gyakorlat: 

1. A komparatisztika fogalma, kutatási területei, a projekt horizontja* 

2. Projektterv kialakítása* 
3. Összehasonlító elemzési gyakorlat: versek és versfordítások (Goethe versei Szabó Lőrinc 

fordításában)* 

4. Összehasonlító elemzési gyakorlat: versek és versfordítások II. (Goethe versei Szabó Lőrinc 

fordításában)* 
5. Mediális transzformáció (pl. rövid filmek és klippek R.M. Rilke Der Panther című verséhez)* 

6. Wolfgang Borchert rövid prózáinak az összehasonlítása 

7. Wolfgang Borchert rövid prózáinak az összehasonlítása II. 
8. A művész-polgár konfliktus összegzése Kafka művei alapján 

9. Motivikus kapcsolatok: művész-polgár konfliktus, Thomas Mann: Tod in Venedig  

10. Mediális transzformáció: Luchino Visconti: Tod in Venedig, Film 

11. Domesztikálás vagy elidegenítés: Annette von Droste-Hülshoff Die Judenbuche című 
elbeszélésének a magyar fordításvariánsai 

12. Domesztikálás vagy elidegenítés: Annette von Droste-Hülshoff Die Judenbuche című 
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elbeszélésének a magyar fordításvariánsai II. 

13. Heinrich Heine és Petőfi Sándor néhány versének (formai és motivikus) összehasonlítása 

14. Összegzés, a félév értékelése 

Félévközi számonkérés módja és értékelése: 
Egy 2-3  min. 7-8 oldal terjedelmű összehasonlító esszé benyújtása megadott témában. Az esszét három 

szempontból értékeljük: tartalom és logikus gondolatment; felépítés és formai jegyek; nyelvi megvalósítás 

(nyelvhelyesség, stílus stb.) ez három részjegyet jelent. A végső jegy a három részjegy matematikai átlaga, 
azzal alábbi megszorításokkal: az esszé nem fogadható el, ha bármely részjegy elégtelen. Részben vagy 

egészben plagizált dolgozat nem fogadható el. 

Gyakorlati jegy teljesítésének módja, értékelése: 

A szeminárium teljesítésének feltétele a rendszeres óralátogatáson túl a megfelelő szintű félévközi esszé és 
a szemináriumi dolgozat benyújtása. Utóbbi egy min. 7-8 oldal terjedelmű összehasonlító irodalomelemzés 

megadott témában. Az esszét három szempontból értékeljük: tartalom és logikus gondolatment; felépítés és 

formai jegyek; nyelvi megvalósítás (nyelvhelyesség, stílus stb.) ez három részjegyet jelent. A végső jegy a 
három részjegy matematikai átlaga, az alábbi megszorításokkal: az esszé 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. A szemináriumi dolgozat benyújtásán túl a távoktatás során heti 

feladatokat kapnak a hallgatók, amelyeket hétről hétre teljesíteniük kell. Az heti rendszerességű házi 

feladat-megoldás és a szemináriumi dolgozat átlaga határozza meg a gyakorlati jegyet.  

Kötelező irodalom: 
A konkrét tematikában szereplő szövegek, valamint:  

Corbineau-Hoffmann, Angelika 2000. Einführung in die KomparatistikBerlin : Schmidt. 2000. 

Zima, Peter V. 1992. Komparatistik : Einführung in die vergleichende Literaturwissenschaft Tübingen: 

Francke. [UTB für Wissenschaft 1705]. 
Komparatistik Online (mit kanonisierter Fachliteratur): https://www.komparatistik-

online.de/index.php/komparatistik_online (2020. 03. 20.) 

Saját beszkennelt anyagok. 

Ajánlott irodalom: 

Frenzel, Elisabeth 
5
1999. Motive der Weltliteratur. Stuttgart: Kröner. 

Frenzel, Elisabeth 
10

2005. Stoffe der Weltliteratur. Stuttgart: Kröner.  
Hoffmeister, Gerhart 

2
1990. Deutsche und Europäische Romantik. Stuttgart: Metzler.  

Wunberg, Gotthart (Hg.) 2000. Die Wiener Moderne : Literatur, Kunst und Musik zwischen 1890 und 

1910. Stuttgart : Reclam.  

Videovorträge: https://www.youtube.com/playlist?list=PLxqawUwRvaqqX4wGclNVxZxQNXynFNKyt 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.komparatistik-online.de/index.php/komparatistik_online
https://www.komparatistik-online.de/index.php/komparatistik_online
https://www.youtube.com/playlist?list=PLxqawUwRvaqqX4wGclNVxZxQNXynFNKyt
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TÁVOKTATÁS 

MÓDOSÍTOTT TANTÁRGYI TEMATIKA 

A képzés neve: Német nyelv és kultúra tanára 12 félév  

(középiskolai tanár) nappali  

Tantárgy neve: 

 

Kommunikációelmélet és tanári kommunikáció 

 

 

Tantárgy Neptun kódja:  

BTOGE8N03  

Tárgyfelelős intézet: MFI Német Nyelv- 

és Irodalomtudományi Tanszék 

Tantárgyelem: kötelező 

Tárgyfelelős:  

Közreműködő oktató(k): Dr. Bikics Gabriella egyetemi docens 

Javasolt félév: 8T Előfeltétel: nincs 

Óraszám/hét: előadás, 2 Számonkérés módja: aláírás, kollokvium  

Kreditpont: 2 Munkarend: nappali 

Tantárgy feladata és célja: 

A hallgatók az előadásokon megismerkednek a különböző kommunikációelméletekkel, majd 

kommunikáció színtereit speciálisan jellemezzük az iskolai kontextus és a tanítási szituációk mentén. A 
fókuszban az iskolai interakció és annak nyelvi-nyelvhasználati jellegzetességei állnak. Ezek alapján 

ismerkednek meg a hallgatók a tanár-diák interakció formáival, stílusjegyeivel a német nyelvben, hogy a 

tanárjelöltek képesek legyenek alkalmazni a különböző kommunikációs technikákat az oktatás során és 
számottevő ismereteik legyenek az idegennyelvű odavezetés gyakorlatáról.   

Fejlesztendő kompetenciák: 

tudás: kommunikációelmélet alapfogalmak, terminusok és definíciók ismerete, ismeretek a verbális és a 
nonverbális kommunikáció specifikusan német nyelvterületi jellemzőiről, ismeretek az idegennyelvű 

tanári kommunikáció jellemzőiről,  

képesség: a kommunikációelméleti modellek megértése, alkalmazása a hétköznapi iskolai és nyelvórai 

kommunikáció interakcióiban, a német nyelvű tanári kommunikációs struktúrák alkalmazásának 
képessége, például feladatmegfogalmazás, dicséret, hibajavítás 

attitűd: fogékonyság a verbális és a nonverbális kommunikáció során létrejövő félreértésekre és azok 

elhárításának lehetőségeire német nyelven, célnyelven való óravezetés nyelvi elemeinek tudatos 
fejlesztése, 

autonómia és felelősség: verbális és nonverbális tudatosság a német nyelvű óravezetésben, pedagógiai 

kommunikációs felelősség idegen nyelven 

Tantárgy tematikus leírása: 

1. Begriff: Kommunikation 

Text:https://www.abiweb.de/deutsch-methoden/thematisches-

vorwissen/kommunikation/kommunikation-definition.html 
2. Nonverbale Kommunikation 

Text: https://karrierebibel.de/nonverbale-kommunikation/ 

3. Spezifische Merkmale der nonverbalen Kommunikation auf Deutsch 

Text: https://www.br.de/telekolleg/faecher/psychologie/sprache-kommunikation102.html 
4. Verbale Kommunikation 

Text: https://www.landsiedel-seminare.de/rhetorik/verbale-kommunikation.html 

5. Spezifische Merkmale der verbalen Kommunikation auf Deutsch 
6. Begriff: Kommunikationsmodell 

Text: https://karrierebibel.de/kommunikationsmodelle/ 

Video: Die 4 Seiten einer Nachricht (Schulz von Thun) 

https://www.youtube.com/watch?v=9VJn1cPbf1A 
Video: Das 4-Ohren-Modell 

https://www.youtube.com/watch?v=znbo8uay4Ec 

https://www.abiweb.de/deutsch-methoden/thematisches-vorwissen/kommunikation/kommunikation-definition.html
https://www.abiweb.de/deutsch-methoden/thematisches-vorwissen/kommunikation/kommunikation-definition.html
https://karrierebibel.de/nonverbale-kommunikation/
https://www.br.de/telekolleg/faecher/psychologie/sprache-kommunikation102.html
https://www.landsiedel-seminare.de/rhetorik/verbale-kommunikation.html
https://karrierebibel.de/kommunikationsmodelle/
https://www.youtube.com/watch?v=9VJn1cPbf1A
https://www.youtube.com/watch?v=znbo8uay4Ec
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Video: Das Vier-Seiten-Modell 

https://www.youtube.com/watch?v=EX8_hkVU0wc 

7. Kommunikationsmodelle Zusammenfassung  

Első számonkérés: A tanult interakciótípusok szókincsének és nyelvi formáinak 

összefoglalása. 

8. Interaktionen in der Schule. 
Text:https://www.rebuz.bremen.de/angebote/sprache_und_sprechen/lehrersprache___modellieru

ngstechniken-11006 

9. Schüler-Lehrer-Interaktionen im DaF. 

Video: Köpersprache 1. https://www.youtube.com/watch?v=YOOZ8jttiA8 
Video: Köpersprache 2. https://www.youtube.com/watch?v=wWDXL1GtqfU 

10. Besonderheiten der Schüler-Lehrer-Kommunikation in der deutschen Sprache. 

Text: https://www.persen.de/media/ntx/persen/sample/23273_Musterseite.pdf 
11. Kommunikation im Deutschunterricht: Sprachformen. 

12. Kommunikation im Deutschunterricht: Floskeln und Instruktionen formulieren. 

Text: Lehrersprache https://www.goethe-verlag.com/lehrersprache.htm 

13. Kommunikation im Deutschunterricht: Fragen, Aufgaben und Bewertungen formulieren. 
Text: Lehrersprache 

https://is.muni.cz/el/1441/podzim2016/NJ_M301/Lehrersprache_im_DU.pdf 

14. Schriftliche Prüfung. Zusammenfassung: Verbale und nonverbale Lehrersprache Theorie und 
eigene Erfahrungen   
Második számonkérés: A tanult idegen nyelvű óravezetés és interakciótípusok 

szókincsének és nyelvi  

formáinak összefoglalása. 
Félévközi számonkérés módja és értékelése: 

Kolokvium. 

A kollokvium teljesítésének módja, értékelése: 
Írásbeli és szóbeli vizsga. Az írásbeli vizsga az előadáson tanult idegennyelvű óravezetés és 

interakciótípusok szókincsét és nyelvi formáit összefoglalás teszt jelleggel kéri számon. A teszt 

megoldásával max. 100 pont szerezhető. Ezt az utolsó előadás alkalmával írják meg a hallgatók.  

Az írásbeli vizsgaeredmény értékelése: 

0-59 pont: elégtelen 

60-69 pont: elégséges 

70-79 pont: közepes 

80-89 pont: jó 

90-100 pont: jeles 

A szóbeli vizsga egy, a hallgató által előre kiválasztott kommunikációs modell és annak iskolai 

interakciókban betöltött szerepének bemutatásából áll power point prezentáció segítségével. A 

prezentáció értékelésének szempontjai: szakmai információk, nyelvhelyesség és a felelt logikája. 

A kollokvium végső jegye a szóbeli és z írásbeli osztályzatok matematikai átlaga.  

Kötelező irodalom: 

Traut-Mattausch, Eva – Frey, Dieter: Kommunikationsmodelle. Letölthető: https://www.uni-

muenster.de/imperia/md/content/psyifp/aeechterhoff/wintersemester2011-
12/vorlesungkommperskonflikt/trautmattauschfrey_kommmodelle_handbkap2006.pdf 

Aus Lehrbuch der Psychologie. Kapitel 2. Klassische Kommunikationsmodelle. Letölthető: 

https://lehrbuch-psychologie.springer.com/sites/default/files/atoms/files/roehner-

schuetz_probekapitel_2.pdf 
Butzkamm, Wolfgang: Unterrichtssprache Deutsch. Ismaning: Hueber. 2012. 

Ajánlott irodalom: 

Ulich, Kl. (2011): Schüler-Lehrer-Interaktion. In: Ders. Einführung in die Sozialpsychologie der Schule. 
Weinheim, Basel, S. 76-115. 

https://www.youtube.com/watch?v=EX8_hkVU0wc
https://www.rebuz.bremen.de/angebote/sprache_und_sprechen/lehrersprache___modellierungstechniken-11006
https://www.rebuz.bremen.de/angebote/sprache_und_sprechen/lehrersprache___modellierungstechniken-11006
https://www.youtube.com/watch?v=YOOZ8jttiA8
https://www.youtube.com/watch?v=wWDXL1GtqfU
https://www.persen.de/media/ntx/persen/sample/23273_Musterseite.pdf
https://www.goethe-verlag.com/lehrersprache.htm
https://is.muni.cz/el/1441/podzim2016/NJ_M301/Lehrersprache_im_DU.pdf
https://www.uni-muenster.de/imperia/md/content/psyifp/aeechterhoff/wintersemester2011-12/vorlesungkommperskonflikt/trautmattauschfrey_kommmodelle_handbkap2006.pdf
https://www.uni-muenster.de/imperia/md/content/psyifp/aeechterhoff/wintersemester2011-12/vorlesungkommperskonflikt/trautmattauschfrey_kommmodelle_handbkap2006.pdf
https://www.uni-muenster.de/imperia/md/content/psyifp/aeechterhoff/wintersemester2011-12/vorlesungkommperskonflikt/trautmattauschfrey_kommmodelle_handbkap2006.pdf
https://lehrbuch-psychologie.springer.com/sites/default/files/atoms/files/roehner-schuetz_probekapitel_2.pdf
https://lehrbuch-psychologie.springer.com/sites/default/files/atoms/files/roehner-schuetz_probekapitel_2.pdf
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Michael Becker-Mrotzek: Unterrichtskommunikation. Ein linguistisches Analysemodell. Niemeyer: 

Tübingen, 2002. 

Schäfer, K. H.: Kommunikation und Interaktion. Grundbegriffe einer Pädagogik des Pragmatismus. 

Wiesbaden: VS Verlag. 2005. 
Plate, Markus: Grundlagen der Kommunikation. München: Beck. 2012. 

Pürer, Heint (et al.): Grundbegriffe der Kommunikation. München: UTB. 2014. 
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TÁVOKTATÁS 

MÓDOSÍTOTT TANTÁRGYI TEMATIKA 

A képzés neve: Német nyelv és kultúra tanára 12 félév  

(középiskolai tanár) nappali  

Tantárgy neve: 

Kulturális és történelmi kapcsolatok a német és a 
magyar nyelvterületen 

Tantárgy Neptun kódja: BTOGE8N04 

Tárgyfelelős intézet: MFI Német Nyelv- és 

Irodalomtudományi Intézeti Tanszék 

Tantárgyelem: szabadon választható 

Tárgyfelelős: dr. habil. Tózsa-Rigó Attila, egyetemi docens 

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

Javasolt félév: 2T-től bármely félévben Előfeltétel: - 

Óraszám/hét: 2 Számonkérés módja: aláírás, kollokvium 

Kreditpont: 2 Munkarend: nappali  

Tantárgy feladata és célja: 

A tantárgy célja, hogy betekintést nyújtson a németajkú népek és a magyar nyelvterület között 

fennálló rendkívül sokszínű és kiterjedt kulturális kapcsolatokba, egyrészt a történelmi 

korszakolás alapján, másrészt a jelen kapcsolatokra vonatkozóan, kitekintve a német és magyar 

nyelv közötti kölcsönhatásokra is.  
Fejlesztendő kompetenciák: 

tudás: ismeretszerzés a következő korszakolás szerint: a történelmi kölcsönhatások a németek és 

a Kárpát-medencei népek között a magyar államalapítás előtti időszaktól kezdődően napjainkig. 

képesség: a hallgatók képesek a fenti összefüggések megértésére, megfogalmazására és 

történelmi szerepének értékelésére  

attitűd: pozitív attitűd és érdeklődés kialakítása a németajkú népe tudományos és kulturális 

életben játszott szerepével szemben Európában és hazánkban, elfogadó attitűd kialakítása a német 

kisebbség helyzete, kulturális élete iránt, érdeklődés kialakítása a kulturális fórumok, a 

hagyományok ápolása iránt, a programokon való részvétel ösztönzése  
autonómia és felelősség: önálló forrásfeltárás és kutatás végzése a témakörben 

Tantárgy tematikus leírása: 

 
1. Az első kapcsolatok: I. István és politikája. * 

2. Középkor: A németek szerepe a magyar állam megalapításában és az azt követő századokban: 

diplomáciai, politikai, egyházi kapcsolatok. * 
3. A németek helye és szerepe a soknemzetiségű történelmi Magyarország fejlődésében (német 

betelepítések, szabad királyi városok németajkú lakossága, németnyelvű írásbeliség, erdélyi szászok, 

kulturális értékek, magyar diákok protestáns egyetemeken). * 

4. Újkor: délnémet-magyar kereskedelmi kapcsolatok, Magyarország a Habsburg Birodalomban és az 
Osztrák-Magyar Monarchiában, kulturális impulzusok: gazdasági liberalizmus, sajtótermékek, egyesületek 

alakulása, színházi élet). * 

5. 20. század: A Kárpát-medencei németség sorsának alakulása, az 1956 utáni magyar emigráció. A 
magyarok szerepe a német újraegyesítésben.  

6. Nyelvi kölcsönhatások. * 

7. Jelenkori kapcsolataink: Gazdasági kapcsolatok: német, osztrák, svájci cégek Magyarországon. * 
8. Idegenforgalmi és testvérvárosi kapcsolatok.  

9. A párbeszéd lehetőségei a felsőoktatásban és a tudományos kutatásban: Deutscher Akademischer 

Austauschdienst.  

10. A budapesti Goethe Intézet és a berlini Magyar Kulturális Intézet.  
11. A magyar irodalom és filmművészet fogadtatása a német nyelvterületen. A német irodalom és 

filmművészet ismertsége Magyarországon. Magyar kulturális év Németországban.  

12. A német irodalom és filmművészet fogadtatása hazánkban. A német irodalom és filmművészet 
ismertsége Magyarországon.  
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13. Napjaink osztrák kapcsolatai.  

14. Napjaink svájci kapcsolatai  

 

Félévközi számonkérés módja és értékelése: 
kollokvium, szóbeli vizsga skype-on,  online prezentáció tartása a kiválasztott témáról. 

Kollokvium teljesítésének módja, értékelése: 

Szóbeli vizsga tételhúzás alapján. A tételek megegyeznek az előadás témaköreivel. A szóbeli témakifejtés 

értékelése három szempont szerint, részjegyekkel történik:  

- Tartalom: a szóbeli felelet szakmai információi és szókincse  

- Prezentáció: a szóbeli felelet logikája, felépítése, előadásmódja, követhetősége, gördülékenysége, 

érthetősége  

- Kommunikáció: a szóbeli felelet nyelvhelyessége.  

A végső osztályzat a három részjegy matematikai átlaga. A prezentáció értékelése tartalmi és formai 

szempontok szerint történik hasonlóan a kollokvium értékelési szempontjaihoz.  

Módosítás 

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

távoktatásban kerülnek megtartásra, számonkérés módja: írásbeli kollokvium és a megtartott prezentációk 

értékelése. 
Kötelező irodalom: 

Bindorffer, Györgyi: "Wir Schwaben waren immer gute Ungarn„ (2005) 
https://mek.oszk.hu/03600/03665/html/  

Elisabeth Knipf-Komlósi: Wandel im Wortschatz der Minderheitensprache. Am Beispiel des Deutschen in 

Ungarn. http://real-d.mtak.hu/506/4/dc_98_10_doktori_mu.pdf  

Donauschwaben - Ihre Geschichte und Lebenswelt. https://www.youtube.com/watch?v=_XznuLddGmM 

Krumm, Hans-Jürgen/ Portmann-Tselikas, Paul R. (szerk.): Schwerpunkt: Deutsch zwischen den Kulturen. 

Innsbruck; Wien: Studien-Verlag., 1998.  
Manherz Károly: Die Ungarndeutschen. Budapest. Akadémiai Kiadó. 1999.  

www. deutsche-botschaft.hu/downloads/nemet-magyarkapcs.pdf  

Ajánlott irodalom:  
Drechsler, Paul: Interkulturalität – Grundprobleme der Kulturbegegnungen. Mainz: Studium Generale der 

Johannes-Gutenberg-Universität. 1999.  

Bellér Béla: A magyarországi németek rövid története. Magvető Kiadó. Budapest, 1981.  

Mollay Károly: Német - magyar érintkezések a XVI. század végéig. Akadémiai Kiadó. Budapest, 1982. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://mek.oszk.hu/03600/03665/html/
http://real-d.mtak.hu/506/4/dc_98_10_doktori_mu.pdf
https://www.youtube.com/watch?v=_XznuLddGmM
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TÁVOKTATÁS 

MÓDOSÍTOTT TANTÁRGYI TEMATIKA 

A képzés neve: Német nyelv és kultúra tanára 12 félév  

(középiskolai tanár) nappali  

Tantárgy neve: 

Szemelvények a német gyermek- és ifjúsági 

irodalomból  

Tantárgy Neptun kódja: BTOGE8N05 

Tárgyfelelős intézet: MFI Német Nyelv- és 
Irodalomtudományi Tanszék 

Tantárgyelem: kötelező 

Tárgyfelelős: Paksy Tünde, tanársegéd 

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

Javasolt félév: 8T Előfeltétel: nincs 

Óraszám/hét: 2 Számonkérés módja: gyakorlati jegy  

Kreditpont: 2 Munkarend: nappali 

Tantárgy feladata és célja: 

Az óra célja, hogy a hallgatók betekintést nyerjenek a német gyermek- és ifjúsági irodalomba, 
megismerjék rövid történetét, konkrét olvasási élménnyel is gazdagodjanak. A szemináriumok során 

egyben arra is ösztönözzük a hallgatókat, hogy reflektálják, mely korosztálynak, milyen nyelvi szinten és 

milyen formában integrálhatóak a német mint idegen nyelv oktatásába a német gyermek- és ifjúsági 
irodalom kiemelkedő szerzőiről és műveiről szóló információk, esetleg rövid szövegek vagy adott 

szövegrészletek.  

Fejlesztendő kompetenciák: 
tudás: Ismeri a német gyermek. és ifjúsági irodalom történetét, kiemelkedő szerzőit és műveit.  

képesség: Képes a szövegek önálló befogadására, ismeretei bővítésére, tematikus didaktizált óraterv 

készítésére.  

attitűd: Nyitott a gyermek- és ifjúsági irodalomról szerzett ismeretei integrálására a német mint idegen 
nyelv oktatásába, ismeretei kreatív alkalmazására törekszik. 

autonómia és felelősség: Tudatosan törekszik a német gyermek- és ifjúsági irodalom közvetítésére a 

tanulók felé, ismereteit önállóan bővíti.  

Tantárgy tematikus leírása: 

Gyakorlat: 

1. A német gyermek- és ifjúsági irodalom kezdetei, a felvilágosodás és a 19. sz. hozadéka * 

2. 19. sz-i német mesirodalom I: Grimm mesék * 
3. 19. sz-i meseirodalom II.: Bechstein, Brentano, Hauff* 

4. 19. sz-i meseirodalom III. Tieck és E.T.A Hoffmann  

5. Bilder- und Bubengeschichten: Wilhelm Busch: Max und Moritz * 
6. Didaktizálási gyakorlat 

7. Erich Kästner: Emil und die Detektive / Das doppelte Lottchen 

8. Modern gyermekirodalom a legkissebbeknek -  Eric Carle: Die kleine Raupe Nimmersatt 

9. Kortárs gyermekirodalom: Janosch und die Sendung Janosch’ Traumstunde; Otfried Preußler  
10. Kortárs gyermekirodalom James Krüss; Jutta Langreuter; Nele Moost 

11. Gyermekirodalom és oktatáskritika: Paul Maar: Das Sams 

12. Modern ifjúsági regény: Michael Ende: Momo; Die unendliche Geschichte 
13. Kortárs ifjúsági roadmovie: Wolfgang Herrndorf: Tschick 

14. Összegzés, a félév értékelése 

Félévközi számonkérés módja és értékelése: 

Videó-olvasónaplók feltöltése a kurzus online felületére és aktív részvétel a kiértékelő diszkusszióban. 
+Referátum választott gyermek. vagy ifjúsági irodalmi szerző munkásságának bemutatása didaktizálási 

tippekkel. A kiselőadást narrált ppt formájában kell feltölteni a kurzus felületére. 

Gyakorlati jegy teljesítésének módja, értékelése: 
A szeminárium teljesítésének feltétele a rendszeres óralátogatáson online aktivitáson túl a megfelelő szintű 

félévközi kiselőadás és a szemináriumi dolgozat benyújtása. Utóbbi egy részletesen kidolgozott óravázlat, 
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gyermek- és ifjúsági irodalmi tartalmak integrálására a nyelvoktatásba. A dolgozatot három szempontból 

értékeljük: tartalom és logikus gondolatment; felépítés és formai jegyek; nyelvi megvalósítás 

(nyelvhelyesség, stílus stb.) ez három részjegyet jelent. A végső jegy a három részjegy matematikai átlaga, 

az alábbi megszorításokkal: az esszé 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 

online aktivitást is figyelembe vesszük. 
*-gal jelzett órák a tanév elején meghirdetett tanrend szerint kerültek megtartásra. A további tematikai egységek 

távoktatásban kerülnek megtartásra 

Kötelező irodalom: 

Entstehung der Kinder- und Jugendliteratur. In: Beutin, Wolfgang u.a. (
6
2001): Deutsche 

Literaturgeschichte. Von den Anfängen bis zur Gegenwart. Stuttgart; Weimar: Metzler. S. 178 ff. 

Unterhaltungsliteratur, Kinder- und Jugendliteratur, Frauenliteratur. In: Beutin, Wolfgang u.a. (
6
2001): 

Deutsche Literaturgeschichte. Von den Anfängen bis zur Gegenwart. Stuttgart; Weimar: Metzler. S. 279 ff  

– liegt als Scan vor 
Primärtexte auf http://www.zeno.org/Literatur  

Busch, Wilhelm (1974) Max und Moritz. Zürich : Diogenes.  

Brüder Grimm (1989) Kinder- und Hausmärchen. Stuttgart : Reclam, 3 kötet 
Kästner, Erich (1998) Emil und die Detektive. Emil und die drei Zwillinge. Hamburg; Zürich: CDV: 

Atrium. 

Lundquist-Mog, Angelika; Widlok, Beate (2017) DaF für Kinder. Stuttgart: Klett [Dll Bd.8]. 

http://www.janosch.de/  
http://www.jameskruess.de/ 

http://www.preussler.de/  

Ajánlott irodalom: 
Geschichte der deutschen Kinder- und Jugendliteratur 

https://www.researchgate.net/publication/321643677_Geschichte_der_deutschen_Kinder-

_und_Jugendliteratur  
Entstehung der Kinder- und Jugendliteratur. In: Beutin, Wolfgang u.a. (

6
2001): Deutsche 

Literaturgeschichte. Von den Anfängen bis zur Gegenwart. Stuttgart; Weimar: Metzler. S. 178 ff. 

Unterhaltungsliteratur, Kinder- und Jugendliteratur, Frauenliteratur. In: Beutin, Wolfgang u.a. (
6
2001): 

Deutsche Literaturgeschichte. Von den Anfängen bis zur Gegenwart. Stuttgart; Weimar: Metzler. S. 279 ff.  
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TÁVOKTATÁS 

MÓDOSÍTOTT TANTÁRGYI TEMATIKA 

A képzés neve: Német nyelv és kultúra tanára 12 félév  

(középiskolai tanár) nappali  

Tantárgy neve: 

 

Kontrasztív nyelvészet 

Tantárgy Neptun-kódja: BTOGE8N06 

Tárgyfelelős intézet: MFI Német Nyelv- és 
Irodalomtudományi Tanszék 

Tantárgyelem: kötelező 

Tárgyfelelős: Dr. Kriston Renáta, egyetemi docens 

Közreműködő oktató(k): Dr. Tóth-Loesti Heidrun, anyanyelvi lektor 

Javasolt félév: 8T Előfeltétel: nincs 

Óraszám/hét: 2 Számonkérés módja: kollokvium félévközi zh, 

beadandó 

Kreditpont: 3 Munkarend: nappali 

Tantárgy feladata és célja: 
Az előadás célja, hogy bevezesse a hallgatókat a kontrasztív nyelvészet alapvető kérdéseibe. A hallgatók 

ismerjék meg a nyelvi egybevető módszereket, ismerjék fel a német, mint célnyelv és a magyar, mint 

anyanyelv különböző nyelvi struktúráinak szisztematikus összehasonlítása során tapasztalható 
hasonlóságok és eltérések egyes típusait. 

Fejlesztendő kompetenciák: 

tudás: Ismeri a német és a magyar nyelv szabályait, tájékozott a két nyelv hasonlóságait és különbségeit 
illetően. 

képesség: A szinkron nyelvállapot fonetikai, fonológiai, morfológiai, szintaktikai, szemantikai 

jellemzőinek és ezek összefüggéseinek ismeretében képes a szakiránynak megfelelő nyelv gördülékeny, 

helyes, magabiztos, a mindenkori kontextusba illő használatára. 

attitűd: Elkötelezett a német és magyar nyelv megismertetése iránt, törekszik megszerzett tudása kreatív 

felhasználására. 

autonómia és felelősség: Felelősen képviseli azon módszereket, amelyekkel választott szakterületén 

dolgozik, és elfogadja más tudományágak (magyar nyelvészet) autonómiáját, módszertani sajátosságait. 

Tantárgy tematikus leírása: 

Előadás: 

1. A kontrasztív nyelvészet fogalma, értelmezési lehetőségei* 

2. A nyelvi egybevetés: interlingvális módszerek a nyelvek vizsgálatában (komparatív és kontrasztív 
módszer) * 

3. Az areális nyelvészet és a nyelvtipológia* 

4. Fonetikai, fonológiai hasonlóságok és különbségek a német és a magyar nyelvben* 

5. Morfológiai sajátosságok a két nyelvben: a morfémák rendszere* 
6. Morfológiai sajátosságok a két nyelvben szófaji megközelítésben* 

7. A képzett szavakkal kapcsolatos alaktani problémák a két nyelvben* 

8. A legfontosabb interferenciajelenségek morfológiai szinten* 
9. Lexikai hasonlóságok és különbségek a német és a magyar nyelvben* 

10. A legfontosabb interferenciajelenségek lexikai szinten* 

11. A faux amis és az internacionalizmusok* 
12. Szintaktikai interferenciajelenségek* 

13. Vonzatok problematikája a két nyelvben, eltérések és különbözőségek* 

14. A frazeologizmusok német–magyar/magyar–német összevetésben* 

Félévközi számonkérés módja és értékelése: 
Szóbeli vizsga zh (már megvolt) 

A kollokvium teljesítésének módja, értékelése: 

A vizsgakérdéseket az oktató a hallgatókkal a vizsgaidőszak előtt legalább egy hónappal közli, a 
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tételcímek alapvetően megegyeznek a fenti tematikus bontással. A hallgatók a tantárgy anyagából zh-t 

írtak. Ezen kívül tudományos cikkekkel kapcsolatos esszét adnak be. 
Kötelező irodalom: 

Bassola Péter: Konsequenzen aus deutsch-ungarischen kontrastiven Untersuchungen — Ergebnisse 
für das Ungarische (http://acta.bibl.u-szeged.hu/2420/1/germanica_012_153-203.pdf) 

Brdar-Szabó R.: Kontrastive Analysen Deutsch-Ungarisch: eine Übersicht. In: HSK 19.1 = Helbig, 

Gerhard/ Götze, Lutz/Henrici, Gert/Krumm, Hans-Jürgen (Hrsg.): Deutsch als Fremdsprache. Ein 

internationales Handbuch (Handbücher zur Sprach- und Kommunikationswissenschaft 19.1, 1. Halbband). 

Berlin/New York: Gruyter, 2001, 422-428. 

Brdar-Szabó R.: Kontrastivität in der Grammatik. In: HSK 19.1 = Helbig, Gerhard/ Götze, Lutz/Henrici, 

Gert/Krumm, Hans-Jürgen (Hrsg.): Deutsch als Fremdsprache. Ein internationales Handbuch (Handbücher 

zur Sprach- und Kommunikationswissenschaft 19.1, 1. Halbband). Berlin/New York: Gruyter, 2001, 195-

204. 

Forgács E.: Kontrastive Sprachbetrachtung. Grimm Kiadó, Szeged 2007. 

Gombocz Eszter: Konstrastive Wortformenanalyse Deutsch-Ungarisch. IDS 2013. (https://ids-pub.bsz-

bw.de/frontdoor/index/index/docId/624) 

Gnutzmann, Claus: Kontrastive Linguistik. Frankfurt a.M. u.a.: Lang 1990. 

Ajánlott irodalom: 

Bassola, Péter: Kontrastive Fallstudie: Deutsch - Ungarisch. In: Ágel, Vilmos/Eichinger, Ludwig 

M./Eroms, Hans-Werner/Hellwig, Peter/Heringer, Hans Jürgen/Lobin, Henning (Hrsg.): Dependenz und 

Valenz / Dependency and Valency. Ein internationales Handbuch der zeitgenössischen Forschung 

(Handbücher zur Sprach- und Kommunikationswissenschaft 25.1, 2. Halbband). Berlin/New York: 

Gruyter, 2006, 1279-1287. 

Bassola, Péter/Bernáth, Csilla: Realisierung der Valenzstruktur von deutschen und ungarischen deverbalen 

Substantiven. In: Bassola, Péter (Hrsg.): Beiträge zur Nominalphrasensyntax (Acta Germanica 6). Szeged: 

JATE, 1998, 173-196. 
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TÁVOKTATÁS 

MÓDOSÍTOTT TANTÁRGYI TEMATIKA 

A képzés neve: Német nyelv és kultúra tanára 12 félév  

(középiskolai tanár) nappali 

Tantárgy neve: 

 

Kontrasztív nyelvészet: nyelvi változások és 

kölcsönhatások 

Tantárgy Neptun-kódja: BTOGE8N07 

Tárgyfelelős intézet: MFI Német Nyelv- és 
Irodalomtudományi Tanszék 

Tantárgyelem: kötelező 

 

Tárgyfelelős: Dr. Kriston Renáta, egyetemi docens 

Közreműködő oktató(k): Dr. Tóth-Loesti Heidrun, anyanyelvi lektor 

Javasolt félév: 8T Előfeltétel: nincs 

Óraszám/hét: 2 Számonkérés módja: gyakorlati jegy 

Kreditpont: 2 Munkarend: nappali 

Tantárgy feladata és célja: 
A tantárgy keretében összehasonlítjuk a magyar és a német nyelv rendszerét, fejlődésének történetét. A 

nyelvi típus különbözőségéből adódóan tárgyaljuk a tipikus hibalehetőségeket a fonetika-fonológiai, a 

morfológia, a frazeológiai és a szintaxis területén. A foglalkozások keretében áttekintjük a magyar és a 
német nyelv sajátosságait és az interferencia-problémákat. A nyelvtipológiai és hibatipológiai 

összehasonlítás után megvizsgáljuk, mely szavak kerültek be német nyelvterületről a magyar nyelvbe, 

illetve melyek azok a kulturális gyökerű szavak, amelyeket a német szótárak magyar eredetűnek tüntetnek 
fel. A grammatikai és a szókincstani vizsgálódásokhoz olyan szövegeket hívunk segítségük, amelyek 

bemutatják a magyar és a német nyelvet, olykor irodalmi stílusban vagy humorral fűszerezve. 

Fejlesztendő kompetenciák: 

tudás: Ismeri a német és a magyar nyelv szabályait, tájékozott a két nyelv hasonlóságait és különbségeit 
illetően. 

képesség: A szinkron nyelvállapot fonetikai, fonológiai, morfológiai, szintaktikai, szemantikai 

jellemzőinek és ezek összefüggéseinek ismeretében képes a szakiránynak megfelelő nyelv gördülékeny, 

helyes, magabiztos, a mindenkori kontextusba illő használatára. 

attitűd: Elkötelezett a német és magyar nyelv megismertetése iránt, törekszik megszerzett tudása kreatív 

felhasználására. 

autonómia és felelősség: Felelősen képviseli azon módszereket, amelyekkel választott szakterületén 

dolgozik, és elfogadja más tudományágak (magyar nyelvészet) autonómiáját, módszertani sajátosságait. 

Tantárgy tematikus leírása: 

Gyakorlat: 

1. A kontrasztív nyelvészet kialakulása, képviselői* 

2. Német és magyar nyelv: nyelvgenealógia* 
3. Német és magyar nyelv: nyelvtípus* 

4. Német és magyar nyelv: nyelvtörténet, nyelvfejlődés* 

5. Német és magyar nyelv: interferenciajelenségek* 
6. Német és magyar nyelv: problémák a fonetika és a fonológia szintjén* 

7. Német és magyar nyelv: problémák a morfológia és a szóképzés szintjén* 

8. Német és magyar nyelv: problémák a lexika szintjén (hamis barátok) * 
9. Német és magyar nyelv: frazeológiai egységek összehasonlítása* 

10. Német és magyar irodalmi szövegek összehasonlítása, kontrasztív elemzése (Judith Schalansky: Der 

Hals der Giraffe) * 

11. Magyar és német irodalmi szövegek összehasonlítása, kontrasztív elemzése (Dobó István: Egri 
csillagok) 

12. Komplex kontrasztív szövegelemzés 

13. Zárthelyi dolgozat 
14. Összegzés, a dolgozat közös ellenőrzése, gyakorlati jegyek megbeszélése   
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Félévközi számonkérés módja és értékelése: 

A félév során egy zárthelyi dolgozat lesz, melyek mind elméleti, mind gyakorlati kérdésekből 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 munka, a házi feladatok elkészítése, valamint a zárthelyi dolgozat legalább 

elégséges teljesítése. A hallgatók egy német szöveget fordítanak magyarra. Az elkészített fordítás alapján 
végeznek kontrasztív elemzést a két nyelv között (beadandó). 
Kötelező irodalom: 

Bassola Péter: Konsequenzen aus deutsch-ungarischen kontrastiven Untersuchungen — Ergebnisse 

für das Ungarische (http://acta.bibl.u-szeged.hu/2420/1/germanica_012_153-203.pdf) 
Brdar-Szabó R.: Kontrastive Analysen Deutsch-Ungarisch: eine Übersicht. In: HSK 19.1 = Helbig, 

Gerhard/ Götze, Lutz/Henrici, Gert/Krumm, Hans-Jürgen (Hrsg.): Deutsch als Fremdsprache. Ein 

internationales Handbuch (Handbücher zur Sprach- und Kommunikationswissenschaft 19.1, 1. Halbband). 
Berlin/New York: Gruyter, 2001, 422-428. 

Brdar-Szabó R.: Kontrastivität in der Grammatik. In: HSK 19.1 = Helbig, Gerhard/ Götze, Lutz/Henrici, 

Gert/Krumm, Hans-Jürgen (Hrsg.): Deutsch als Fremdsprache. Ein internationales Handbuch (Handbücher 
zur Sprach- und Kommunikationswissenschaft 19.1, 1. Halbband). Berlin/New York: Gruyter, 2001, 195-

204. 

Forgács E.: Kontrastive Sprachbetrachtung. Grimm Kiadó, Szeged 2007. 

Gombocz Eszter: Konstrastive Wortformenanalyse Deutsch-Ungarisch. IDS 2013. (https://ids-pub.bsz-
bw.de/frontdoor/index/index/docId/624) 

Gnutzmann, Claus: Kontrastive Linguistik. Frankfurt a.M. u.a.: Lang 1990. 

Ajánlott irodalom: 
Bassola, Péter: Kontrastive Fallstudie: Deutsch - Ungarisch. In: Ágel, Vilmos/Eichinger, Ludwig 

M./Eroms, Hans-Werner/Hellwig, Peter/Heringer, Hans Jürgen/Lobin, Henning (Hrsg.): Dependenz und 

Valenz / Dependency and Valency. Ein internationales Handbuch der zeitgenössischen Forschung 

(Handbücher zur Sprach- und Kommunikationswissenschaft 25.1, 2. Halbband). Berlin/New York: 
Gruyter, 2006, 1279-1287. 

Bassola, Péter/Bernáth, Csilla: Realisierung der Valenzstruktur von deutschen und ungarischen deverbalen 

Substantiven. In: Bassola, Péter (Hrsg.): Beiträge zur Nominalphrasensyntax (Acta Germanica 6). Szeged: 
JATE, 1998, 173-196. 
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TÁVOKTATÁS 

MÓDOSÍTOTT TANTÁRGYI TEMATIKA 

A képzés neve: Német nyelv és kultúra tanára 12 félév  

(középiskolai tanár) nappali  

Tantárgy neve: 

 

A német populáris kultúra-projekt 

Tantárgy Neptun kódja: BTOGE9N421SZV 

Tárgyfelelős intézet: MFI Német Nyelv- és 
Irodalomtudományi Intézeti Tanszék 

Tantárgyelem: kötelező 

Tárgyfelelős: Bazsóné Dr. Sőrés Marianna, egyetemi adjunktus 

Közreműködő oktató(k): Paksy Tünde egyetemi tanársegéd 

Javasolt félév: 10T Előfeltétel: - 

Óraszám/hét: 2 Számonkérés módja: aláírás, gyakorlati jegy  

Kreditpont: 4 Munkarend: nappali  

Tantárgy feladata és célja: 

A projekt első felében a hallgatók a populáris kultúra fogalmával, elméleti hátterével, néhány jellegzetes 
műfajával, valamint a popularizálódást befolyásoló tényezőkkel és hatásmechanizmusokkal ismerkednek 

meg bevezető előadások formájában, hogy feltérképezhessék a lehetséges projektek témáit, területeit. Ezt 

követi az önálló projektek tervezése és kidolgozása. A projekt témája a populáris kultúra bármely 
területéről választható, pl. irodalom, film, könnyű zene, sorozatok, képzőművészet stb. A projekt célja 

egyrészt ismeretterjesztés, a projektbemutatóban tehát röviden bemutatják, mely területhez kötődik 

választott témájuk, hogyan jellemezhető az adott téma popularitásának mértéke, vannak, ill. voltak-e olyan 
hatások és folyamatok, amelyek kedvezően hatottak a bemutatott „termék” popularitására. A projekt másik 

célja, hogy a hallgatók röviden reflektáljanak rá, hogyan tudják az adott populárkulturális művet, 

„terméket” integrálni a német nyelvoktatásba, akár motivációs faktorként, akár konkrét nyelvi feladatok 

témája vagy korpuszaként. 

Fejlesztendő kompetenciák: 

tudás: Ismeri a kultúra rétegződését, a magas és populáris kultúra elkülönítésének, ill. elkülönülésének 

aspektusait, történetét és ezek mechanizmusait. Átfogó tudással bír a jellegzetes populáris műfajok 
jellemzőiről, ismeri azok legfontosabb képviselőit 

képesség: Értelmezi a populáris kultúra jelenségeit, átlátja a magas és a populáris kultúra viszonyát, 

értékrendszerét, ismeri és érti a popularizálás folyamatait és mechanizmusait. Képes a populáris kultúra 
termékeiről önálló projekt tervezésére és kivitelezésére.  

attitűd: Érti és elfogadja, hogy a kulturális jelenségek történetileg és társadalmilag meghatározottak és 

változóak. A német populáris kultúráról szerzett tudását igyekszik oktatási tevékenységébe integrálni. 

autonómia és felelősség: Tudatosan képviseli azon módszereket, amelyekkel a germanisztika területén 
dolgozik, és elfogadja más tudományágak eltérő módszertani sajátosságait. 

Tantárgy tematikus leírása: 

1. Einleitend: über den Begriff und Schichtung der Kultur 
2. Begriffe von Popularität und Trivialität, Popularität vs. Wertung, Einstellungen zur Populärkultur  

3. Triviale Gattungen z.B. Detektivliteratur – Schema der Detektivgeschichte 

4. Deutsche Kriminalromane im 19. Jh. (E.T.A. Hoffmann: Das Fräulein von Scuderi; Droste-

Hülshoff: Die Judenbuche) 
5. Deutsche Kriminalromane im 20. Jh. (Friedrich Glauser; Dürrenmatts Kriminalerzählungen; 

Brenner-Geschichten von Wolf Haas, usw.) 

6. Einfluss der Massenmedien (Vertonungen und Verfilmungen als popularisierende Faktoren von 
Literatur), Detektivgeschichten auf der Leinwand: Der Student von Prag;  

7. Fernsehserien . - Detektivgeschichten (Derrick, Tatort, Der Alte, Ein Fall für zwei; Der Bulle von 

Tölz; Kobra 11, Der letzte Bulle usw.)  

8. Weitere Fernsehformate - Krankenhausserien, Tagesserien, Shows, Relaity-Shows, usw. 
9. A projektek témájának meghatározása, a felépítés, módzserek, kivitelezés, időbeli megvalósítás 

megtervezése 
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10. Előrehaladás megbeszélése, a projekt megvalósításának tutoriálása I. 

11. Előrehaladás megbeszélése, a projekt megvalósításának tutoriálása II. 

12. Projektbemutatók I. 

13. Projektbemutatók II. 
14. összegző, értékelő diszkusszió, kitekintés és evaluáció 

Félévközi számonkérés módja és értékelése:- 
Projektbemutató anyagainak feltöltése az online felületre és a projekt bemutatása videóhívás formájában 

skype-on vagy messengeren 

Gyakorlati jegy teljesítésének módja, értékelése: 

A szeminárium teljesítésének feltétele a rendszeres óralátogatáson online aktivitáson túl a megfelelő szintű 
félévközi projektbemutató és a szemináriumi dolgozat benyújtása. Utóbbi a projekt készítésének 

folyamatát reflektálja és bemutatja annak eredményeit, valamint kitér a téma és az eredmények 

alkalmazási lehetőségeire a tanítás során. Tartalmazhat részletesen kidolgozott óravázlatot is egy bizonyos 
korcsoport és nyelvi szint részére. A dolgozatot három szempontból értékeljük: tartalom és logikus 

gondolatment; felépítés és formai jegyek; nyelvi megvalósítás (nyelvhelyesség, stílus stb.) ez három 

részjegyet jelent. A végső jegy a három részjegy matematikai átlaga, az alábbi megszorításokkal: az esszé 
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 

online aktivitást is figyelembe vesszük. 
A tematikai egységek távoktatásban kerülnek megtartásra, számonkérés módja: szóbeli kollokvium. a 

kollokvium teljesítésének módja, on-line felelet. 
Kötelező irodalom: 

Zolán Szendi (Hg.): Einführung in die Trivialliteratur. Budapest: Bölcsész Konzorcium, 2006. 
Mittelberg, Ekkehart et al: Texte zur Trivialliteratur : Über Wert und Wirkung von Massenware. Stuttgart: 

Klett, 1971. 

https://filmlexikon.uni-kiel.de/index.php?action=lexikon&tag=det&id=8155 
Maase, Kaspar: Der Mainstream der Populärkultur: Feld oder Feind Kultureller Bildung? 

https://www.kubi-online.de/artikel/mainstream-populaerkultur-feld-oder-feind-kultureller-bildung  

Hornberger, Barbara/Krankenhagen, Stefan (2012): Pop- und Medienkultur in der Kulturellen Bildung. In: 

Bockhorst, Hildegard/Reinwand, Vanessa-Isabelle/Zacharias, Wolfgang (Hrsg): Handbuch Kulturelle 
Bildung (501-505). München: kopaed. URL: http://www.kubi-online.de/artikel/pop-medienkultur-

kulturellen-bildung  

Kriminalliteratur: https://unterrichten.zum.de/wiki/Kriminalliteratur 
Brasse, Helmut: Krimis.  https://www.planet-

wissen.de/kultur/literatur/krimis_faszination_verbrechen/index.html  

 

Ajánlott irodalom: 
Broich, Ulrich: Detektivliteratur. In: Žmegač, Viktor; Borchmeyer, Dieter (Hg.): Moderne Literatur in 

Grundbegriffen. Tübingen: Niemeyer. 2. neu bear. Aufl. 1994. S. 77-81. 

Deeg, Christoph (2012): Digitale Spielkulturen. In: Bockhorst, Hildegard/Reinwand, Vanessa-
Isabelle/Zacharias, Wolfgang (Hrsg): Handbuch Kulturelle Bildung (537-539). München: kopaed. URL: 

http://www.kubi-online.de/artikel/digitale-spielkulturen   

 

 

 

 

 

 

 

https://filmlexikon.uni-kiel.de/index.php?action=lexikon&tag=det&id=8155
https://www.kubi-online.de/artikel/mainstream-populaerkultur-feld-oder-feind-kultureller-bildung
http://www.kubi-online.de/artikel/pop-medienkultur-kulturellen-bildung
http://www.kubi-online.de/artikel/pop-medienkultur-kulturellen-bildung
https://unterrichten.zum.de/wiki/Kriminalliteratur
https://www.planet-wissen.de/kultur/literatur/krimis_faszination_verbrechen/index.html
https://www.planet-wissen.de/kultur/literatur/krimis_faszination_verbrechen/index.html
http://www.kubi-online.de/artikel/digitale-spielkulturen
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TÁVOKTATÁS 

MÓDOSÍTOTT TANTÁRGYI TEMATIKA 

A képzés neve: Német nyelv és kultúra tanára 12 félév  

(középiskolai tanár) nappali  

Tantárgy neve: 

Modern irodalomelméletek alkalmazása: 

szövegelemző szeminárium 

Tantárgy Neptun kódja: BTOGE10N01 

Tárgyfelelős intézet: MFI Német Nyelv- és 
Irodalomtudományi Intézeti Tanszék 

Tantárgyelem: kötelező 

Tárgyfelelős: Barna László, tudományos segédmunkatárs 

Közreműködő oktató(k): név, beosztás 

Javasolt félév: 10T  Előfeltétel: - 

Óraszám/hét: 2  Számonkérés módja: gyakorlati jegy 

Kreditpont: 2 Munkarend: nappali  

Tantárgy feladata és célja: 

A kurzus célja a Bevezetés az irodalomtudományba, ill. Szemelvények az irodalomelméletből c. előadások 
során szerzett elméleti ismeretek gyakorlati alkalmazása. A szeminárium célja, hogy a hallgatók az 

olvasott lírai, epikai és drámai műfajú irodalmi szövegeket megértsék, értelmezzék és legyenek képesek az 

ismert szövegelemzési és interpretációs eljárásokat konkrét művekre alkalmazni.  

Fejlesztendő kompetenciák: 

tudás: A hallgató tisztában van az irodalomelemzési módszerekkel és elméleti iskolákkal.  

képesség: Képes műfajilag sokszínű, a szakiránynak megfelelő nyelvű irodalmi szövegek értelmezésére és 
elemzésére. 

attitűd: Érti és elfogadja, hogy az irodalmi jelenségek/művek történetileg és társadalmilag 

meghatározottak és változóak. 

autonómia és felelősség: Az irodalom területén szerzett ismereteit alkalmazza önművelésében, 

önismeretében. Tudatosan képviseli azon módszereket, amelyekkel az irodalomelemzés területén dolgozik. 

 

Tantárgy tematikus leírása: 
1. A megismert elemzési módszerek áttekintése Jochen Vogt: Gibt es Methoden in der 

Literaturwissenschaft c. szövege alapján. 

2. Goethe: Wanderers Nachtlied – A különböző elemzési módszerek összehasonlítása  
3. E.T.A. Hoffmann: Der Sandmann - Modellelemzések 

4. E.T.A. Hoffmann: Der Sandmann - Modellelemzések 

5. Franz Kafka: Das Urteil - Modellelemzések 
6. Franz Kafka: Das Urteil - Modellelemzések 

7. Erich Kästner: Das Märchen von der Vernunft – a Vernunft szó elemzése 

8. Ilse Aichinger: Spiegelgeschichte - motívumelemzés 

9. Marie-Luise Kaschnitz: Das letzte Buch – textimmanens/pozitivista megközelítés összevetése 
10. Georg Büchner: Woyzeck - szereplők vizsgálata 

11. Friedrich Schiller Don Carlos: Dritter Akt 10. Auftritt 

12. A Woyzeck és Don Carlos c. drámák összehasonlító elemzése 
13. Peter Handke: Publikumsbeschimpfung – műfaji jellegzetességek 

14. Összefoglalás, értékelés 

Félévközi számonkérés módja és értékelése: 

A tárgy az EFOP 3.2.14-17-2017-00005 Nyelvkaland projekt keretében beszámításra kerül. 
Kötelező irodalom: 

Jahraus, Oliver (Hrsg.): Zugänge zur Literaturtheorie. 17 Modellanalysen zu E. T. A. Hoffmanns Der 

Sandmann. Stuttgart: Philipp Reclam Verlag, 2016. 

Jahraus, Oliver/Neuhaus, Stefan (Hrsg.): Kafkas Urteil und die Literaturtheorie: Zehn 

Modellanalysen. Stuttgart: Philipp Reclam Verlag, 2002. 
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Ajánlott irodalom: 

Vogt, Jochen: Einladung zur Literaturwissenschaft: mit einem Hypertext-Vertiefungsprogramm im 

Internet (UTB für Wissenschaft; 2072), München: Wilhelm Fink Verlag, 2001.  

Eicher, Thomas/Wiemann, Volker: Arbeitsbuch: Literaturwissenschaft. Paderborn: Schöning, 2001. 

Ulrich, Thomas: Dramenanalyse : Eine Einführung. Grundlagen der Germanistik; 56. Berlin: ESV, 2015. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://opac.lib.uni-miskolc.hu/monguz/index.jsp?from_page=details&page=details&dbname=database&bib1id=1004&bib1field=0&term=Eicher%2C+Thomas%7C116521%7C15
http://opac.lib.uni-miskolc.hu/monguz/index.jsp?from_page=details&page=details&dbname=database&bib1id=1004&bib1field=0&term=Wiemann%2C+Volker%7C116522%7C16
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TÁVOKTATÁS 

MÓDOSÍTOTT TANTÁRGYI TEMATIKA 

A képzés neve: Német nyelv és kultúra tanára 12 félév  

(középiskolai tanár) nappali  

Tantárgy neve: 

Komplex nyelvészeti szövegelemzés 

Tantárgy Neptun kódja: BTOGE10N02 

Tárgyfelelős intézet: MFI Német Nyelv- és 
Irodalomtudományi Tanszék 

Tantárgyelem: kötelező 

Tárgyfelelős: Dr. Kriston Renáta, egyetemi docens 

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

Javasolt félév: 10T Előfeltétel: nincs 

Óraszám/hét: 2 Számonkérés módja: aláírás, gyakorlati jegy 

Kreditpont: 2 Munkarend: nappali  

Tantárgy feladata és célja: 

A tárgy célja a nyelvészeti ismeretek, a szövegnyelvészeti ismeretek rendszerezése és 

alkalmazása, a korszerű szövegelemezési módszerek megismerése és önálló alkalmazása. A 

nyelvészeti és az irodalomtudományi ismeretek összekapcsolása, a különböző elemzési eljárások 

közötti különbségek tudatosítása, a szövegelemzés eredményeinek összevetése különböző 

elemzési eljárások (pragmatikai, lexikai, szintaktikai, stilisztikai) végrehajtásával.  
Fejlesztendő kompetenciák: 
tudás: nyelvészeti ismeretek összefoglalása, a nyelvészeti terminológiai átismétlése, a szövegnyelvészeti 

előadásokon és szemináriumokon tanultak elmélyítése, ismeretek a különböző szövegtípusokról és azok 

elemezési lehetőségeiről,  

képesség: szövegelemezési eljárások komplex módon történő alkalmazása, a hallgató képes 
megkülönböztetni és önállóan alkalmazni a különböző szövegtípusokra illeszkedő szövegelemezési 

eljárásokat  

attitűd: kritikai látásmód, elemzési módszertan helyes kiválasztása, eredménycentrikusság  

autonómia és felelősség: önállóság, pontosság, az elemzési eljárások hibátlan alkalmazására való törekvés 

Tantárgy tematikus leírása: 

 
1. Was ist Textanalyse? Texttypen.* 

2. Methodik der Sachtextanalyse. * 

3. Probeanalyse eines Sachtextes.  
4. Der Satz als Textuelle Grundeinheit.* 

5. Probeanalyse einer Rede. Zum Thema-Rhema_Konzept * 

6. Methodik der Gebrauchstextanalyse. Textthema und Entfaltung des Themas* 

7. Probeanalyse eines Gebrauchstextes.  
8. Methodik der literarischen Textanalyse.  

9. Analyse eines literarischen Textes.  

10. Methodik der Zeitungstextanalyse.  
11. Analyse eines Zeitungstextes.  

12. Analyse von argumentativen Texten.  

13. Vorstellung der Ergebnisse der eigenen Textanalyse. Skype-on keresztül 

14. Vorstellung der Ergebnisse der eigenen Textanalyse. Skype-on keresztül 
 

Félévközi számonkérés módja és értékelése: 

Szövegelemzés, a szövegelemzési eredmények prezentációja szóban és írásban.  
Gyakorlati jegy / kollokvium teljesítésének módja, értékelése: 

A gyakorlati jegy részét képezi 2 különböző szövegtípushoz tartozó szöveg elemzése a Klaus Brinker 

féle szakirodalom alapján (ld. kötelező irodalom). 



MISKOLCI EGYETEM BÖLCSÉSZETTUDOMÁNYI KAR 

 

 

A szóbeli írásbeli prezentáció értékelése 3 szempont szerint részjegyekkel történik:  

- Tartalom: szakmai információk helyessége és az alkalmazott szakmai szókincs, az elemzési ered-mények 

megfelelése  

- Prezentáció: a szóbeli felelet logikája, felépítése, előadásmódja  
- Kommunikáció: a szóbeli felelet nyelvhelyessége  

Az írásbeli szövegelemzés terjedelme 5 oldal, értékelésének szempontjai: a választott elemezési módszer 

megfelelő alkalmazása, nyelvhelyesség. A végső osztályzat a szóbeli prezentáció átlagának és az írásbeli 
részjegy matematikai átlaga.  
Módosítás 

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

egységek távoktatásban kerülnek megtartásra, számonkérés módja: az elemzett szövegek értékelése. 

 
 

Kötelező irodalom: 
https://wortwuchs.net/textanalyse/  

Brinker, Klaus: Linguistische Textanalyse. Berlin: Erich Schmidt Verlag 2010. 

https://eclass.uoa.gr/modules/document/file.php/GS270/Brinker%2C%20Linguistische%20Textanalyse.pdf 

Gansel, Christina: Textsortenlinguistik. München: Vandenhoeck & Ruprecht, 2011. (=UTB)  
Heringer, Hans Jürgen: Texte analysieren und verstehen. München: Vandenhoeck & Ruprecht, 2015. 

(=UTB)  

Ajánlott irodalom: 
Brinker, Klaus: Linguistische Textanalyse. Eine Einführung in Grundbegriffe und Methoden. 7., 

durchgesehene Aufl. Berlin: Erich Schmidt Verlag, 2010.  

Adamzik, Kirsten: Wege zum Verstehen. München: Vandenhoeck & Ruprecht, 2014. (=UTB) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://wortwuchs.net/textanalyse/
https://eclass.uoa.gr/modules/document/file.php/GS270/Brinker%2C%20Linguistische%20Textanalyse.pdf
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TÁVOKTATÁS 

MÓDOSÍTOTT TANTÁRGYI TEMATIKA 

A képzés neve: Német nyelv és kultúra tanára 12 félév  

(középiskolai tanár) nappali  

Tantárgy neve: 

Nyelv-kultúra-társadalom: interkulturális 

megközelítések 

Tantárgy Neptun kódja: BTOGE10N03 

Tárgyfelelős intézet: MFI Német Nyelv- és 

Irodalomtudományi Tanszék 

Tantárgyelem: kötelező 

Tárgyfelelős: Dr. Edward Bailey 

Közreműködő oktató(k): Dr. Edward Bailey, egyetemi docens, Dr. Bikics Gabriella, egyetemi docens 

Javasolt félév: 10T Előfeltétel: nincs 

Óraszám/hét:1  Számonkérés módja: a/k 

Kreditpont: 2 Munkarend: nappali 

Tantárgy feladata és célja: 
Az előadások a nyelv, a kultúra és a társadalom egységében fejlesztik a tanárjelöltek interkulturális 

kompetenciáit, az interkulturális pedagógiai módszereivel szélesítik befogadó-készségüket és megismertet 

az aktuális sztereotípiákkal és azok leküzdésének lehetőségeivel a pedagógiai, a nyelvi és a kulturális 

gyakorlatban.  

Fejlesztendő kompetenciák: 

tudás: multimodális ismeretszerzés a sztereotípiákról és tartalmukról, irodalmi, művészeti és a 

filmvásznon megjelenített sztereotípiák felismerése, magyarázata és tudományos (szociálpszichológiai, 
kultúrtörténeti, irodalmi vonatkozásainak) felkutatása   

képesség: sztereotípiák felismerése, leküzdése, stratégiák elsajátítása a sztereotípiák lebontására, 

interkulturális élményalapú és befogadásalapú kompetenciafejlesztés  
attitűd: érzékenyítés, empátia és tolerancia fejlesztése, nyitottság más kultúrák befogadására, a 

kultúraköziség és a transzkulturális jelenségek befogadásának és értő elfogadásának kialakítása 

autonómia és felelősség: autonóm interkulturális gondolkodásmód kialakítása, tudatos sztereotípiamentes 

nyelvhasználatra való törekvés 

Tantárgy tematikus leírása: 

1. Kulturelle, sprachliche und soziale Differenzen.  

2. Kulturelle Dimensionen und kulturelle Bewertungen (Hofstede, Globe-Projekt) 

3. Kulturelle und gesellschaftliche Konflikte (Auslöser: Sprache, Sprachgebrauch, Herkunft usw.) 
4. Das Eigene und das Fremde in Literatur und Kunst. 

Text: Was ist Typisch deutsch? 

https://www.focus.de/wissen/mensch/deutsch/stereotype_aid_21930.html 

5. Stereotype, Klischees und Einstellungen.  

Text: 10 Eigenschaften 

https://www.focus.de/auto/opel-karl/typisch-deutsch-10-eigenschaften-auf-die-wir-wirklich-stolz-

sein-koennen_id_4827582.html 

Text: Typisch Deutsch. 5 Klischees im Test https://www.berliner-akzente.de/stadt_szene/typisch-

deutsch-85928.php 

6. Wie sind die Deutschen? 

Video: Easy German 20. Was ist für Sie typisch deutsch? Die Deutschen denken… 

https://www.youtube.com/watch?v=vkt4gNbE_YE 

Video: Easy German 192. Was ist für Sie typisch deutsch? Die Ausländer denken… 

https://www.youtube.com/watch?v=0w67eHrJMEc 

7. Wie sind die Österreicher? 

https://www.focus.de/wissen/mensch/deutsch/stereotype_aid_21930.html
https://www.focus.de/auto/opel-karl/typisch-deutsch-10-eigenschaften-auf-die-wir-wirklich-stolz-sein-koennen_id_4827582.html
https://www.focus.de/auto/opel-karl/typisch-deutsch-10-eigenschaften-auf-die-wir-wirklich-stolz-sein-koennen_id_4827582.html
https://www.berliner-akzente.de/stadt_szene/typisch-deutsch-85928.php
https://www.berliner-akzente.de/stadt_szene/typisch-deutsch-85928.php
https://www.youtube.com/watch?v=vkt4gNbE_YE
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Audio:DW. https://www.dw.com/de/das-sprachliche-gewand-%C3%B6sterreichs/l-36548326 

8. Wie sind die Schweizer? 

Video: Easy German. 119. Was denken die Deutschen über die Schweizer? 

https://www.youtube.com/watch?v=jFv-YsDi-7A 

9. Wie sind die Ungarn? 

Text: Die Ungarn – das rätselhafte Reitervolk https://www.mdr.de/zeitreise/weitere-

epochen/mittelalter/heinrich-i-heinrich-der-erste-ungarn-reitergraeber-gnadendorf102.html 
Text: Ungarisch- ein goldenesr Käfig? https://www.goethe.de/ins/hu/de/kul/mag/20620212.html 

10. Stereotype abbauen, aber wie?  

Video: Easy German. 120. Was denken die Schweizer über die? Deutschen? 

https://www.youtube.com/watch?v=Mu6Wg8A5qBI 

Video: Easy German. 149. Was denken die Österreicher über die? Deutschen? 

https://www.youtube.com/watch?v=R-KKZWwSaHU 

11. Interkulturelle Vermittlungsformen. 

Video: Easy German 222. Österreichische Wörter  

https://www.youtube.com/watch?v=sOXjxZY4FUg 

Video: Easy German Schweizer Deutsch 

https://www.youtube.com/watch?v=89adaKKIkUw 

12. Interkulturelle Pädagogik. 
Video: https://www.dw.com/de/deutsch-lernen/das-deutschlandlabor/s-32379 

13. Interkultureller Sprachunterricht. 

Das Deutschlandlabor. Folge 16. Mentalität  

Video: https://www.dw.com/de/folge-16-mentalit%C3%A4t/l-18945073 
Das Deutschlandlabor. Folge 7.  

Video: https://www.dw.com/de/folge-7-organisation/l-18786301 

14. Kulturstandards. Hausarbeit: Kulturelle, sprachliche und soziale Differenzen. Dimensionen und 

Bewertungen, Stereotype, Klischees und Einstellungen.  
 

Félévközi számonkérés módja és értékelése: 

Kollokvium. 

Kollokvium teljesítésének módja, értékelése: 

Írásbeli vizsga: egy, a témakörökhöz kapcsolódó esszékérdés kidolgozása (szótár segítsége nélkül). 

Hausarbeit: Kulturelle, sprachliche und soziale Differenzen. Dimensionen und Bewertungen, Stereotype, 

Klischees und Einstellungen.  

Értékelés: 

Az értékelés szempontjai: szakmai tartalom, szövegkohézió és szövegkoherencia, nyelvhelyesség. A 

részjegyek matematikai átlaga adja meg a végső jegyet. 

Kötelező irodalom: 

Yousefi, Hamid Reza: Kampfplätze des Denkens. München: A. Francke, 2015. 
Martin, Löschmann: Was tun gegen die Stereotype? Letölthető: 

https://www.iik.de/sites/default/files//publikationen/Was%20tun%20gegen%20Stereotype.pdf 

Ajánlott irodalom: 
Holzbrecher, A.: Interkulturelle Pädagogik. München: Cornelsen, 2004. 

Heringer, Hans Jürgen: Interkulturelle Kompetenz. München: Francke, 2016. 

Heringer, Hans Jürgen et al.: Sprackkritik. München: Francke, 2012. 

 

 

 

 

 

https://www.dw.com/de/das-sprachliche-gewand-%C3%B6sterreichs/l-36548326
https://www.youtube.com/watch?v=jFv-YsDi-7A
https://www.mdr.de/zeitreise/weitere-epochen/mittelalter/heinrich-i-heinrich-der-erste-ungarn-reitergraeber-gnadendorf102.html
https://www.mdr.de/zeitreise/weitere-epochen/mittelalter/heinrich-i-heinrich-der-erste-ungarn-reitergraeber-gnadendorf102.html
https://www.goethe.de/ins/hu/de/kul/mag/20620212.html
https://www.youtube.com/watch?v=Mu6Wg8A5qBI
https://www.youtube.com/watch?v=R-KKZWwSaHU
https://www.youtube.com/watch?v=sOXjxZY4FUg
https://www.youtube.com/watch?v=89adaKKIkUw
https://www.dw.com/de/deutsch-lernen/das-deutschlandlabor/s-32379
https://www.dw.com/de/folge-16-mentalit%C3%A4t/l-18945073
https://www.dw.com/de/folge-7-organisation/l-18786301
https://www.iik.de/sites/default/files/publikationen/Was%20tun%20gegen%20Stereotype.pdf
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TÁVOKTATÁS 

MÓDOSÍTOTT TANTÁRGYI TEMATIKA 

A képzés neve: Német nyelv és kultúra tanára 12 félév  

(középiskolai tanár) nappali  

Tantárgy neve: 

 

Médiafigyelés: elektronikus és írott sajtó 

Tantárgy Neptun kódja:  
BTOGE10N04 
Tárgyfelelős intézet: MFI Német Nyelv- és 

Irodalomtudományi Tanszék 

Tantárgyelem: kötelező 

Tárgyfelelős:  

Közreműködő oktató(k): Barna László, tudományos segédmunkatárs 

Javasolt félév: 6T Előfeltétel: nincs 

Óraszám/félév: 1 Számonkérés módja: aláírás, gyakorlati jegy  

Kreditpont: 2 Munkarend: nappali 

Tantárgy feladata és célja: 
A szemináriumok folyamán áttekintjük az elektronikus és írott sajtó formáit és rétegződését. Figyelemmel 

kísérjük a közszolgálati és a kereskedelmi média szerepét a kultúraközvetítésben, értékmegőrzésben és 

értékteremtésben, és tájékoztatásban. Külön figyelmet fordítunk az elfogulatlan és átfogó tájékoztatást 
nyújtó napilapok és a bulvársajtó híradásaira. Különböző témakörökhöz kapcsolódva konkrét példákon 

vizsgáljuk a különböző sajtóorgánumok híradásai közötti eltéréseket. A vizsgálatokat tartalmi, terjedelmi, 

formai és nyelvi szempontok alapján végezzük. 
 

Fejlesztendő kompetenciák: 

tudás: A hallgatók megismerik a legfontosabb napilapokat és hírszolgáltatókat, a független és elfogulatlan 

tájékoztatás standardjait, a minőségi újságírás és a bulvármédia jellemzőit.  
képesség: A szeminárium fejleszti a hallgatók nyelvi, stilisztikai, médiatudományos ismereteit.  

attitűd: Tudatos és kritikus médiafogyasztói attitűd kialakítására törekszünk. autonómia és felelősség: 

Önállóan eligazodik a média világában, képes nyomon követi az aktuális híradásokat a német nyelvű 
sajtóorgánumokon keresztül.  

 

Tantárgy tematikus leírása: 

1. A média rendszere, a közszolgálati és a kereskedelmi média alapvonásai * 
2. Német nyelvű sajtó, napilapok, internetes hírportálok, magazinok * 

3. Német nyelvű média, közszolgálati és kereskedelmi csatornák * 

4. Média és híradás * 
5. Kulturális, gazdasági, politikai és bulvár hírek aránya a kereskedelmi és közmédia híradásaiban * 

6. Politikai és gazdasági hírek 1. 

7. Politikai és gazdasági hírek 2. 

8. Kultúraközvetítés és értékmegőrzés 1. 
9. Kultúraközvetítés és értékmegőrzés 2. 

10. Magyarország a német nyelvű sajtóban 

11. Magyarország a német nyelvű sajtóban 2. 
12. Reklám és média 

13. Audiovizuális reklám 

14. Összegzés és a félév értékelése 

Félévközi számonkérés módja és értékelése: 
A félév folyamán a hallgatók prezentációval kísért kiselőadás formájában bemutatnak egy választott 

sajtóorgánumot. 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. Meghatározott szempontok alapján szemináriumi dolgozat 

írása a konzultáció során kiválasztott témakörben és problémafelvetéssel. 
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Gyakorlati jegy teljesítésének módja, értékelése: 

A szeminárium teljesítésének feltétele a rendszeres óralátogatáson túl a megfelelő szintű félévközi 

kiselőadás és. A szemináriumi dolgozat benyújtása egy min. 4-5 6 oldal terjedelmű dolgozat, amelyben a 

hallgatók egy vagy több hír híradásait hasonlítják össze a különböző sajtóorgánumokban. 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: 
Meyn, Hermann 2004. Massenmedien in Deutschland. Konstanz: UVK Verlag. Hickethier, Knut 2003. 

Einführung in die Medienwissenschaft. Stuttgart: Metzler. O.A. 2018. Die deutschen Zeitungen in Zahlen 

und Daten. Berlin: Bundesverband deutscher Zeitungsverleger. Online: 
http://www.bdzv.de/fileadmin/bdzv_hauptseite/aktuell/publikationen/2017/ZDF_2017_web.pdf (2020. 03. 

20.)  

Lernhelfer: https://www.lernhelfer.de/schuelerlexikon/deutsch/artikel/massenmedien (2020. 03. 20.) 
Mach der Medien (Videovorlesung): https://www.youtube.com/watch?v=84pKYQdSItU (2020. 03. 20.) 

www.stern.de (2020. 03. 20.) 

www.faz.net (2020. 03. 20.) 

Ajánlott irodalom: 
Schmitz, Ulrich 2004. Sprache in modernen Medien. Berlin: Schmidt. Schanze, Helmut 2002. Metzler 

Lexikon Medientheorie, Medienwissenschaft: Ansätze – Personen – Grundbegriffe. Stuttgart: Metzler.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.bdzv.de/fileadmin/bdzv_hauptseite/aktuell/publikationen/2017/ZDF_2017_web.pdf
https://www.lernhelfer.de/schuelerlexikon/deutsch/artikel/massenmedien
https://www.youtube.com/watch?v=84pKYQdSItU
http://www.stern.de/
http://www.faz.net/


MISKOLCI EGYETEM BÖLCSÉSZETTUDOMÁNYI KAR 

 

 

TÁVOKTATÁS 

MÓDOSÍTOTT TANTÁRGYI TEMATIKA 

A képzés neve: Német nyelv és kultúra tanára 12 félév  

(középiskolai tanár) nappali  

Tantárgy neve: 

Szakdolgozati szeminárium II. 

Tantárgy Neptun kódja: BTOGE10N05 

Tárgyfelelős intézet: MFI Német Nyelv- és 
Irrodalomtudományi Tanszék 

Tantárgyelem: kötelező 

Tárgyfelelős: választott oktató 

Közreműködő oktató(k): Dr. Bikics Gabriella egyetemi docens, Bazsóné dr. Sőrés Marianna, egyetemi 
docens, Dr. Paksy Tünde egyetemi tanársegéd 

Javasolt félév: 10 T Előfeltétel: - 

Óraszám/hét: 2 

 

Számonkérés módja:  

aláírás / gyakorlati jegy 

Kreditpont: 2 

 

Munkarend:  

nappali  

Tantárgy feladata és célja: 

A szakdolgozati szeminárium azt a célt szolgálja, hogy a hallgató megismerje a tudományos szövegírás 
folyamatát és módszereit. Konzulense irányításával és segítségével képessé válik az összegyűjtött 

tudományos szakirodalom megfelelő válogatására, súlypontozására, feldolgozására és elrendezésére. A 

hallgató fejleszti tervezési, szerkesztési és szövegírási kompetenciáját, gyakorolja a szövegszerkesztést, 
megismeri a tudományos szövegírás nyelvi és formai követelményeit, pl. a hivatkozások és a szakirodalmi 

jegyzék helyes és pontos létrehozását. 

 

Fejlesztendő kompetenciák: 
tudás: Ismeri a német nyelv beszélt és írott változatának szabályait. 

képesség: Képes német nyelven hatékonyan kommunikálni és az információkat különböző nézőpontok 

szerint bemutatni. 
attitűd: Törekszik nyelvi tudásának és általános ismeretanyagának folyamatos fejlesztésére. 

autonómia és felelősség: Szakmai hivatástudat kialakítására és önképzésre törekszik. 

 

Tantárgy tematikus leírása: 

 

1. A szakdolgozat mint a kutatás prezentációjának megírása, ennek folyamata* 

2. Az összegyűjtött tudományos anyag elrendezése* 
3. A tartalomjegyzék megtervezése* 

4. A bevezető fejezet megírása* 

5. Ábrák, diagramok és táblázatok* 

6. További  fejezet(ek)  megírása 
7. A mellékletek elrendezése 

8. További fejezet(ek)  megírása 

9. A szakirodalmi jegyzék létrehozása 
10.  További fejezet(ek)  megírása 

11.  A szakdolgozat bírálati szempontjai – a szakdolgozat megvédése 

12.  A záró fejezet megírása 
13.  A szakdolgozat nyelvi ellenőrzése 

14. A szakdolgozat formai ellenőrzése 
Félévközi számonkérés módja és értékelése: 

A szakdolgozat írásának mérföldköveinek értékelése 
A szakdolgozat elkészült részeinek folyamatos küldése, konzultáció skype-on. 

Gyakorlati jegy / kollokvium teljesítésének módja, értékelése: 

A szakdolgozat egyes fejezeteinek szakmai, nyelvi és formai minősége 
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Kötelező irodalom: 

1. Umberto Ecco: Hogyan írjunk szakdolgozatot? Partvonal könyvkiadó, 2012. 

http://www.kodaly-bp.sulinet.hu/pefele/E-
k%C3%B6nyvek/Eco%20Hogyan%20%C3%ADrjunk%20szakdolgozatot.pdf 

2. Checkliste Diplomarbeiten schreiben:  

https://studi-lektor.de/tipps/diplomarbeit-schreiben/diplomarbeit-schreiben.html 
3. Tipps zur Gestaltung und Anfertigung von Diplomarbeiten:  

http://www1.uni-frankfurt.de/fb/fb15/institute/inst-1-oeko-evo-div/AK-

Schrenk/downloads/Diplomarbeits-Tipps.pdf 

Ajánlott irodalom: 

A szakdolgozat témájának megfelelő szakirodalom 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.kodaly-bp.sulinet.hu/pefele/E-k%C3%B6nyvek/Eco%20Hogyan%20%C3%ADrjunk%20szakdolgozatot.pdf
http://www.kodaly-bp.sulinet.hu/pefele/E-k%C3%B6nyvek/Eco%20Hogyan%20%C3%ADrjunk%20szakdolgozatot.pdf
https://studi-lektor.de/tipps/diplomarbeit-schreiben/diplomarbeit-schreiben.html
http://www1.uni-frankfurt.de/fb/fb15/institute/inst-1-oeko-evo-div/AK-Schrenk/downloads/Diplomarbeits-Tipps.pdf
http://www1.uni-frankfurt.de/fb/fb15/institute/inst-1-oeko-evo-div/AK-Schrenk/downloads/Diplomarbeits-Tipps.pdf
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TÁVOKTATÁS 

MÓDOSÍTOTT TANTÁRGYI TEMATIKA 

A képzés neve: Német nyelv és kultúra tanára 12 félév  

(középiskolai tanár) nappali  

Tantárgy neve: 

Szakmódszertan IV. (1. szak) (német) 

 

Szakmódszertan IV. (2. szak) (német) 

 

Tantárgy Neptun kódja:  
BTOPED10N01,BTOPED10L01, BTOPED10N02, 
BTOPED10L02 

Tárgyfelelős intézet:  
Tanárképző Intézet 

 

Tantárgyelem: kötelező 

Tárgyfelelős: Dr. Bikics Gabriella egyetemi docens 

 

Közreműködő oktató(k): Dr. Bikics Gabriella egyetemi docens 

 

Javasolt félév: 10T Előfeltétel:  

Óraszám/hét: 2 Számonkérés módja:  

aláírás, gyakorlati jegy 

Kreditpont: 2 Munkarend:  

nappali/ levelező 

Tantárgy feladata és célja:  
A kurzus során a hallgatók megismerkednek a német nyelvoktatásban használt különböző tankönyvekkel, 

segédanyagokkal, online tananyagokkal.  A kurzus központi eleme a nyelvoktatással kapcsolatos projektek 

megismerése (ENGAGE, NYELVKALAND), az ezekkel kapcsolatos tananyagfejlesztés, az 
élménypedagógia módszereinek megismerése és a projektekbe való aktív bekapcsolódás. Ennek 

lehetőségei: német nyelvű élményfoglalkozások és élménynap. 

Továbbá fontos szerepet kapnak a német nyelvtudást mérő tesztek, ezek összeállításának, javításának, 

értékelésének módszerei. Hasonlóan hangsúlyos a tervezési és adminisztrációs képességek fejlesztése: 
óravázlatok, foglalkozás tervezetek írása, foglalkozási naplók vezetése. A kurzus német nyelvű. 

Fejlesztendő kompetenciák: 

tudás:  
- ismeri a szaktárgy tanításának céljait, feladatait, a tanulók személyiségfejlődésének és 

gondolkodásfejlesztésének segítésében 

-  ismeri a tantárgy tanulási sajátosságait, megismerési módszereit, tananyagstruktúráját, illetve 
belső logikáját 

-  ismeri a szaktárgy tanítása-tanulása során felhasználható nyomtatott és nem nyomtatott 
információforrásokat, az azokról való tájékozódás lehetőségeit, a digitális tankönyveket, 

taneszközöket, tanulásszervezési módokat, fontosabb módszereket, tanítási és tanulási stratégiákat.  

- ismeri a szakmódszertan hazai és nemzetközi eredményeit, szakirodalmát, aktuális kérdéseit 

képesség:  

- képes szakmai témában szakszerűen kifejezni magát mind szóban, mind írásban 

- képes a szaktudományi, továbbá az általános pedagógiai-pszichológiai képzésben tanult 
módszerek, eljárások szaktárgyi alkalmazására, a különböző tudásterületek közötti összefüggések, 

kapcsolódások, átfedések és egymásra hatások felismerésére, a szaktárgyi integráció 

megvalósítására 

- képes a szaktárgyának megfelelő tudományterületeken a fogalmak, elméletek és tények közötti 

összefüggések megteremtésére, közvetítésére 

- képes szaktudományi, szakmódszertani, szaktárgyi, tanuláselméleti és tantervi tudásának hatékony 
integrálására 

-  képes az alkotó információ- és könyvtárhasználatra és az információkommunikációs technológia 
használatára 
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- képes a szaktárgyak során fejlesztett kompetenciák más műveltségterületeken is fejlődést generáló 

szinergikus hatásainak tervezésére, kihasználására 

- képes szaktárgyi felkészültségével kapcsolatban önreflexióra és önkorrekcióra   

attitűd:  

- elkötelezett a tanulók tudásának és tanulási képességeinek folyamatos fejlesztése iránt 

-  reálisan ítéli meg szaktárgya oktatásban betöltött szerepét 

-  törekszik az aktív együttműködésre a szaktárgy, valamint más szaktárgyak tanáraival 

-  tudatosan él a transzferhatás kihasználásának lehetőségeivel 

-  nyitott a megismerés, illetve a tapasztalatszerzés iránt 

-  törekszik a tanulók megismerési és alkotási vágyának, önművelési igényeinek a felébresztésére és 
fenntartására 

autonómia és felelősség:  

- képes egyre önállóbban szakmája, a szaktárgyainak tanításával-tanulásirányításával kapcsolatos 
átfogó, megalapozó szakmai kérdések átgondolására, és az ide vonatkozó források alapján 

megfelelő válaszok kidolgozására 

- a szakmáját és a szaktárgyainak megfelelő tudományterületeket megalapozó nézeteket 
felelősséggel vállalja, felelősségvállalás jellemzi szakmájával, szakterületével, illetve azok 

képviselőivel kapcsolatban 

Tantárgy tematikus leírása: 

Gyakorlat: 

I.MODUL: Elmélet: A motiváció 

1. A kurzus céljai, követelményei, munkaformái 

2. Tanítási technikák, módszerek. A motiváció 
Dias: https://www.uni-konstanz.de/ag-moral/lernen/02_aktiv_motivation/presentation/02_lern-

motivation.pdf 

 

II.MODUL: Gyakorlat: távoktatási tananyag kidolgozása a Nyelvkaland projektben résztvevő 

tanulók számára 

3. Mikrotanítás, élményfoglalkozások, élménynap. 
4. Multimediális nyelvtanítási ismeretek. Élménypedagógia a nyelvoktatásban: a Sreenager. 

Text: https://www.wb-web.de/dossiers/e-learning-1.html 

III.MODUL: Elmélet: Munkaformák, a tervezés szempontjai 

5. Differenciált munkaformák (egyéni munka, pármunka, csoportmunka, frontális munka) 

Text: Sozialformen: https://www.hueber.de/wiki-99-

stichwoerter/index.php/Sozialformen_des_Unterrichts 
Text: Sozialformen: https://lehrerfortbildung-

bw.de/u_mks/sport/gym/bp2004/fb2/03_kriterien/04_meth/01_hand/3_sozial/ 

Text: Unterrichtsformen: https://lehrerfortbildung-
bw.de/u_mks/sport/gym/bp2004/fb2/03_kriterien/04_meth/01_hand/4_form/ 

Text: Kompetenzen: https://lehrerfortbildung-bw.de/u_mks/sport/gym/bp2004/fb2/02_komp/ 

6. Tantervek, tanmenetek, tematikus tervek, óratervezetek, óravázlatok készítésének módszertana.  

Text: https://neteducatio.hu/nat-kerettanterv-helyi-tanterv-tanmenet-rugalmas-tanmenet/ 
Text: https://neteducatio.hu/tanmenet-vs-tematikus-terv-2/ 

 

IV: MODUL: Gyakorlat: távoktatási tananyag kidolgozása a Nyelvkaland projektben résztvevő 

tanulók számára 

7. Tananyagkészítés 

V. MODUL: Elmélet: A projektmunka 

8. Projektmunka és a személyre szabott oktatás. 

Text: Projektarbeit: https://www.meinunterricht.de/blog/projektunterricht-projektarbeit-schule-

https://www.uni-konstanz.de/ag-moral/lernen/02_aktiv_motivation/presentation/02_lern-motivation.pdf
https://www.uni-konstanz.de/ag-moral/lernen/02_aktiv_motivation/presentation/02_lern-motivation.pdf
https://www.wb-web.de/dossiers/e-learning-1.html
https://www.hueber.de/wiki-99-stichwoerter/index.php/Sozialformen_des_Unterrichts
https://www.hueber.de/wiki-99-stichwoerter/index.php/Sozialformen_des_Unterrichts
https://lehrerfortbildung-bw.de/u_mks/sport/gym/bp2004/fb2/03_kriterien/04_meth/01_hand/3_sozial/
https://lehrerfortbildung-bw.de/u_mks/sport/gym/bp2004/fb2/03_kriterien/04_meth/01_hand/3_sozial/
https://lehrerfortbildung-bw.de/u_mks/sport/gym/bp2004/fb2/03_kriterien/04_meth/01_hand/4_form/
https://lehrerfortbildung-bw.de/u_mks/sport/gym/bp2004/fb2/03_kriterien/04_meth/01_hand/4_form/
https://lehrerfortbildung-bw.de/u_mks/sport/gym/bp2004/fb2/02_komp/
https://neteducatio.hu/nat-kerettanterv-helyi-tanterv-tanmenet-rugalmas-tanmenet/
https://neteducatio.hu/tanmenet-vs-tematikus-terv-2/
https://www.meinunterricht.de/blog/projektunterricht-projektarbeit-schule-themen-ideen-beispiele/
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9. A csoportos oktatás jellemzői, a csoportdinamika szerepe a kommunikatív nyelvoktatásban  

Text: https://www.wb-web.de/wissen/methoden/gruppenarbeit.html 

10. A csoport mint motiváló tényező  
Text: https://www.wb-web.de/dossiers/lernen-in-gruppen.html 

11. A nyelv mint a kultúra tanításának eszköze, az interkulturális kommunikáció fogalma  

Video: Kulturbegriffe. https://www.youtube.com/watch?v=uGliHeQuWsI 
 

VI. MODUL: Gyakorlat: távoktatási tananyag kidolgozása a Nyelvkaland projektben résztvevő 

tanulók számára 

12. Élménypedagógia a nyelvoktatásban - A Nyelvkaland projekt I. 

13. Élménypedagógia a nyelvoktatásban – A Nyelvkaland projekt II. 

14. Számonkérés, értékelés  
Távoktatási tananyag kidolgozása a Nyelvkaland projektben résztvevő tanulók számára 

Félévközi számonkérés módja és értékelése: 

Szóbeli Írásbeli beszámoló német nyelven, reflexió 

Gyakorlati jegy teljesítésének módja, értékelése: 
Beszámoló:  

Távoktatási tananyag kidolgozása a Nyelvkaland projektben résztvevő tanulók számára 

A produktív készségek (szóbeli témakifejtés) értékelése három szempont szerint, részjegyekkel 
történik: 

Tartalom: a szóbeli felelet szakmai információi és szakmai szókincse 

Prezentáció: a szóbeli felelet logikája, felépítése, előadásmódja, követhetősége, gördülékenysége, 
érthetősége 

Kommunikáció: a szóbeli felelet nyelvhelyessége 

A végső osztályzat a három részjegy matematikai átlaga. 

 

Kötelező irodalom: 

1. http://methodenpool.uni-koeln.de/download/erlebnispaedagogik.pdf 

2. Lilla Benkoné Dankó: Erlebnispädagogik im DaF-Unterricht Ein Versuch wie man den 
Fremdsprachenunterricht sogestaltet dass es ein Erlebnis wird  VDM Verlag Dr. Müller: 

Saarbrücken 2013 

3. Hilbert Meyer: Unterrichtsmethoden. I. Theorieband. Cornelsen: Berlin 2000. 

4. Hilbert Meyer: Unterrichtsmethoden. I. Praxisban. Cornelsen: Berlin 2000. 
 

Ajánlott irodalom: 

1. Gert Heinrici – Claudia Riemer (szerk.): Einführung in die Didaktik des Unterrichts Deutsch 
als Fremdsprache.Band I-II. Schneider Verlag: Hohengehren 1996. 

2. Gerhard Neuner – Hans Hunfeld:methoden des fremdsprachlichen Deutschunterrichts – Eine 

Einführung. Langenscheidt: Kassel: 1997. 
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