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TÁVOKTATÁS 

MÓDOSÍTOTT TANTÁRGYI TEMATIKA 

A képzés neve: Német nyelv és kultúra tanára  

100 kredites tanösvény, levelező 

Tantárgy neve: 

Szemelvények a német gyermek- és ifjúsági 

irodalomból  

Tantárgy Neptun kódja: BTOSVLGER100208 

Tárgyfelelős intézet: MFI Német Nyelv- és 

Irodalomtudományi Tanszék 

Tantárgyelem: kötelező 

Tárgyfelelős: Dr. Paksy Tünde, egyetemi tanársegéd 

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

Javasolt félév: 4T Előfeltétel: nincs 

Óraszám/félév: 10 Számonkérés módja: gyakorlati jegy  

Kreditpont: 2 Munkarend: levelező 

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  

100 kredites tanösvény, levelező 

Tantárgy neve: 

 

Fordítási és stílusgyakorlatok II. 

Tantárgy Neptun-kódja: BTOSVLGER100401 
Tárgyfelelős intézet: MFI Német Nyelv- és 

Irodalomtudományi Tanszék 

Tantárgyelem: kötelező 

 

Tárgyfelelős: Barna László 

Közreműködő oktató(k): Barna László, tudományos segédmunkatárs 

Javasolt félév: 4T Előfeltétel: nincs 

Óraszám/félév: 10 Számonkérés módja: gyakorlati jegy  

Kreditpont: 2 Munkarend: levelező 

Tantárgy feladata és célja: 

A szemináriumon átismételjük a legfontosabb stilisztikai alapfogalmakat, áttekintjük, hogy milyen 

stíluselemek és stílusjegyek vannak, hogyan és miért befolyásolják a szöveg fordítását a szövegben 

szereplő stilisztikai jegyek. A stilisztikai szempontokat érvényesítő szövegelemzés kiterjed a szöveg 
grammatikai és szintaktikai jellemzőire. A gyakorlat során rendszeresen kapnak a hallgatók fordítási 

feladatokat, miközben szem előtt tartjuk az egyes szövegtípusok és szövegfajták jellemzőit, a 

fordíthatósági, ill. fordíthatatlansági kritériumokat, rendszerezzük az egyes fordításokhoz szükséges 
háttérismereteket, megismerkedünk a legújabb műfordítási trendekkel, terminológiával és a kulturális 

mintázattal mint központi fordításelemzési kategóriával.  

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

rendelkezik az elvégzett szakiránynak megfelelő nyelv variánsairól, regisztereiről. 

képesség: Több stílusregiszterben, az adott műfaj szabályrendszerének megfelelően, közérthetően, 

választékos stílusban ír és beszél. 

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

autonómia és felelősség: A germanisztika területén szerzett ismereteit alkalmazza az egyes német 
nyelvterületeken (Németország, Ausztria, Svájc) 

Tantárgy tematikus leírása: 

Gyakorlat: 

1. A főbb szövegtípusok 
2. A szövegtípusok stiláris jellemzői, fordítási műveletek 

3. Konkrét szövegek fordítása I., szöveg: Gazdasági szövegtípus  

4. Konkrét szövegek fordítása II., szöveg: Tömegkommunikációs szövegtípus    
5. Kulturális átváltási műveletek a fordítás során 

6. A kulturális fordítástudomány terminológiája 

7. Konkrét szövegek fordítása I. szöveg: versfordítás 

8. Konkrét szövegek fordítása II. szöveg: prózafordítás (prózarészlet) 
9. Zárthelyi dolgozat (Elméleti anyagot érintő kérdések és szövegfordítás) 

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

Félévközi számonkérés módja és értékelése: 
A félév során egy online zárthelyi dolgozat lesz, melyek mind elméleti, mind gyakorlati kérdésekből 

(szövegfordítás) tevődnek össze, és az órákon elhangzott anyagra, valamint a házi feladatokra épülnek. A 

dolgozat értékelése: 0-59 %: elégtelen (1); 60-69 % elégséges (2); 70-79 % közepes (3); 80-89 % jó (4), 90 

%-től jeles (5).  

Gyakorlati jegy teljesítésének módja, értékelése: 

Az aláírás feltétele az aktív órai online munka, a házi feladatok elkészítése, valamint a zárthelyi dolgozat 

legalább elégséges teljesítése.  
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Kötelező irodalom: 

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

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

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

1982. 

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

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

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

Saját szkennelt anyagok. 

Online videók. 

Ajánlott irodalom: 

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

Budapest: Nemzeti Tankönyvkiadó 1995. 

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

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

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

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

MÓDOSÍTOTT TANTÁRGYI TEMATIKA 

A képzés neve: Német nyelv és kultúra tanára  

100 kredites tanösvény, levelező 

Tantárgy neve: 
Irodalom és intermedialitás II. 

Tantárgy Neptun kódja: BTOSVLGER100402 
Tárgyfelelős intézet: MFI Német Nyelv- és 

Irodalomtudományi Tanszék 

Tantárgyelem: kötelező  

Tárgyfelelős: név, beosztás 

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

Javasolt félév: 4T Előfeltétel: - 

Óraszám/félév: 10 Számonkérés módja: gyakorlati jegy  

Kreditpont: 2 Munkarend: levelező  

Tantárgy feladata és célja: 

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

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

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

munkát és eddigi irodalmi és filológiai ismereteik alkalmazását is megköveteli. Különös hangsúlyt 

fektetünk a szövegvilág képi és filmes megjelenítésének módjaira, illetve általánosságban a narráció 
lehetőségeinek és eszközeinek tudatosítására és elemzésére a különböző médiumokban. A részaspektusok 

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

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

Fejlesztendő kompetenciák: 

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

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

összehasonlítására 

attitűd: Tudja és elfogadja, hogy a különböző formanyelvek különböző jelentéseket, jelentésváltozatokat is 
generálhatnak, képes ezek tudatos nyomon követésére, az elsajátított ismeretek és elemzési technikák 

kreatív alkalmazására törekszik 

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

elsajátított módszerek használatára, eredményeit a tudományos standardeknek megfelelő formában 

prezentálja. 

Tantárgy tematikus leírása: 

Gyakorlat: 

1. Projektterv készítése, a félév időbeosztásának egyeztetése * 

2. a médiumváltás következményeinek reflektálása Heinrich Heine: Die Lorelei – Konzeptentwurf * 

3. Ödön von Horváth: Jugend ohne Gott – szövegelemzés I. * 
4. Ödön von Horváth: Jugend ohne Gott – szövegelemzés II. * 

5. Ödön von Horváth: Jugend ohne Gott – korrajz és visszatérő motívumok a regényben* 

6. Filmadaptáció: Jugend ohne Gott (1991) – Regie: Michael Knof – Teil I. * 
7. Filmadaptáció: Jugend ohne Gott (1991) – Regie: Michael Knof – Teil II. * 

8. Szöveg vs. adaptáció, a szimbólumok képi megjelenítése* 

9. Filmadaptáció II: Jugend ohne Gott (2017) – Regie: Alain Gsponer – Teil I. * 
10. Filmadaptáció II: Jugend ohne Gott (2017) – Regie: Alain Gsponer – Teil II. * 

11. Szöveg vs. adaptáció, tagolás, a történet ideje, hangsúlyeltolódások 

12. Filmelemzés: Jugend ohne Gott (2017) – Regie: Alain Gsponer – képi világ, hangeffektek, vágás 

13. A két filmváltozat összehasonlítása 
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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 

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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TÁVOKTATÁS 

MÓDOSÍTOTT TANTÁRGYI TEMATIKA 

A képzés neve: Német nyelv és kultúra tanára  

100 kredites tanösvény, levelező 

Tantárgy neve: 

 

Összehasonlító irodalmi elemzés (Projekt) 

Tantárgy Neptun kódja:  
BTOSVLGER100403 

Tárgyfelelős intézet: MFI Német Nyelv- és 

Irodalomtudományi Tanszék 

Tantárgyelem: kötelező 

Tárgyfelelős: Barna László 

Közreműködő oktató(k): Barna László, tudományos segédmunkatárs 

Javasolt félév: 4T Előfeltétel: nincs 

Óraszám/félév: 10 Számonkérés módja: gyakorlati jegy  

Kreditpont: 3 Munkarend: levelező 

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. Wolfgang Borchert rövid prózáinak az összehasonlítása 

6. Wolfgang Borchert rövid prózáinak az összehasonlítása II.  

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

8. Domesztikálás vagy elidegenítés: Annette von Droste-Hülshoff Die Judenbuche című 

elbeszélésének a magyar fordításvariánsai II. 
9. Heinrich Heine és Petőfi Sándor néhány versének (formai és motivikus) összehasonlítása 

10. 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 
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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 kisebb 
feladatokat kapnak a hallgatók, amelyeket a szemináriumi dolgozat leadását megelőző héten teljesíteniük 

kell. Ennek a házi feladatnak a megoldása 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 
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TÁVOKTATÁS 

MÓDOSÍTOTT TANTÁRGYI TEMATIKA 

A képzés neve: Német nyelv és kultúra tanára  

100 kredites tanösvény, levelező 

Tantárgy neve: 

 

Regionalitás és interkulturalitás 

Tantárgy Neptun kódja:BTOSVLGER100405 

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: 4T Előfeltétel: - 

Óraszám/félév: 10 Számonkérés módja: kollokvium 

Kreditpont: 3 Munkarend: levelező, kontakt óra nélkül  

Tantárgy feladata és célja: 
Az előadás célja, hogy a hallgatók megismerjék az interkulturalitás különböző megjelenési formáit, a 

multikulturalitás és regionalitás fogalmát. Ismereteket szereznek a német nyelvű országok regionális 

jellemzőiről és multikulturális társadalmukról. Nagyon fontos, hogy megismerkedjenek a Magyarországon 
élő német kisebbség életével, művészetével és identitáskeresésével. Betekintést nyernek abba, hogyan 

valósul meg a kultúraközvetítés a német nyelvterületen működő magyar kulturális intézetek tevékenysége 

által. 

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

irányzataival, korszerű elemzési és értelmezési módszereivel. 

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

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

értelmezésére. 

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

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

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

önművelésében, önismeretében. 

Tantárgy tematikus leírása: 
 

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

2. Interkulturelle Germanistik: Ziele, Methoden und Vertreter 

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

5. Multikulturelles Zusammenleben in Deutschland, Berlin eine multikulturelle Stadt 

6. Die Schweiz – vier Völker – vier Kulturen. 
7. Die Kultur, die Sprache und die Literatur  der Ungarndeutschen.  

8. Ungarn in Deutschland – Deutsche in Ungarn. 

9. Türken in Deutschland. 
10. Grenzen der Interregionalität: Grenzlage, Interregion, Identität. Kulturelle und Sprachliche Einflüsse 

als Identitätsmerkmale und die Wirkung der Stereotype.   

Félévközi számonkérés módja és értékelése: 

kollokvium online szóbeli vizsga a PPT formájábam kiküldött előadásanyagból. 

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. 



MISKOLCI EGYETEM BÖLCSÉSZETTUDOMÁNYI KAR 

 

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  

100 kredites tanösvény, levelező 

Tantárgy neve: 

 

Regionalitás és interkulturalitás 

Tantárgy Neptun kódja: BTOSVLGER100406 

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: 4T Előfeltétel: - 

Óraszám/félév: 10 Számonkérés módja: gyakorlati jegy 

Kreditpont: 2 Munkarend: levelező  

Tantárgy feladata és célja: 
A szemináriumon különböző aspektusból vizsgáljuk meg az interkulturalitás definícióit az 

irodalomtudomány, nyelvtudomány, néprajz, interkulturális kommunikáció, interkulturális pedagógia és 

menedzsment területén. A német nyelvterületre vonatkoztatva külön figyelmet szentelünk az 
interkulturalitás, multikulturaltás és transzkulturalitás jelenségének. Megvizsgáljuk a migráns irodalom és 

nyelvhasználat jellemzőit és a többségi kultúrára gyakorolt hatását. Ezzel összefüggésben a hallgatók 

esettanulmányokat készítenek a jelenkori német nyelvű migráns irodalommal, az interkulturális 

kommunikáció magyar és német aspektusaival összefüggésben. A szeminárium keretein belül betekintést 
nyerünk az interkulturális pedagógia módszertanába és gyakorlatába és megvizsgáljuk a nyelvi órákon 

betöltött szerepét. A hallgatók tankönyvelemzést végeznek, megvizsgálják, hogy a napjainkban 

használatos nyelvkönyvekben milyen interkulturális aspektusok lelhetőek fel. 

Fejlesztendő kompetenciák: 

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

irányzataival, korszerű elemzési és értelmezési módszereivel. 

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

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

értelmezésére. 

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

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

autonómia és felelősség: Hatékonyan együttműködik a germanisztika területéhez kapcsolódó hazai és 

nemzetközi kulturális közösségekkel. Az interkulturalitás területén szerzett ismereteit alkalmazza 

önművelésében, önismeretében. 

Tantárgy tematikus leírása: 
1. Einführung: Ziele, wichtigste Begriffe, Aufgaben, Thematik, Materialien, Anforderungen des Kurses 

2.Interkulturalität – ein viel dimensionierter Begriff.  

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

5.Interkulturelles Lernen und interkulturelle Pädagogik. 

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

8. Deutschland: Ost und West. 

9. Interkulturalität und Deutschunterricht. 

10. Analyse von Deutschbüchern aus dem Aspekt der Interkulturalität 

Félévközi számonkérés módja és értékelése: 

prezentáció, beadvány  

Gyakorlati jegy teljesítésének módja, értékelése: 
A gyakorlati jegy három összetevőből áll:  
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-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 az online csoportban 

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  

100 kredites tanösvény, levelező 

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: 4T Előfeltétel: nincs 

Óraszám/félév: 10 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___modellierungs

techniken-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 idegennyelvű 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. 

Michael Becker-Mrotzek: Unterrichtskommunikation. Ein linguistisches Analysemodell. Niemeyer: 

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
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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. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TÁVOKTATÁS 

MÓDOSÍTOTT TANTÁRGYI TEMATIKA 
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A képzés neve: Német nyelv és kultúra tanára  

100 kredites tanösvény, levelező 

Tantárgy neve: 

 

Kontrasztív nyelvészet 

Tantárgy Neptun-kódja: BTOSVLGER100409 
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: 4T Előfeltétel: nincs 

Óraszám/félév: 10 Számonkérés módja: kollokvium  

Kreditpont: 3 Munkarend: levelező 

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 

tételcímek alapvetően megegyeznek a fenti tematikus bontással. A hallgatók a tantárgy anyagából zh-t 

írtak. 
Kötelező irodalom: 
Bassola Péter: Konsequenzen aus deutsch-ungarischen kontrastiven Untersuchungen — Ergebnisse 
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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. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TÁVOKTATÁS 

MÓDOSÍTOTT TANTÁRGYI TEMATIKA 

A képzés neve: Német nyelv és kultúra tanára  



MISKOLCI EGYETEM BÖLCSÉSZETTUDOMÁNYI KAR 

 

100 kredites tanösvény, levelező 

Tantárgy neve: 

 

Kontrasztív nyelvészet: nyelvi változások és 

kölcsönhatások 

Tantárgy Neptun-kódja:  
BTOSVLGER100410 
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: 4T Előfeltétel: nincs 

Óraszám/félév: 10 Számonkérés módja: gyakorlati jegy 

Kreditpont: 2 Munkarend: levelező 

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   

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) 
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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. 

 


