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V. 



A tantárgy célkitűzései 

 

Általános célkitűzések: A pszicholingvisztika olyan alkalmazott nyelvészeti tantárgy, melynek 

tanulmányozása által a hallgatók betekintést nyerhetnek a nyelv működésébe, 

megismerkedhentnek azokkal a mechanizmusokkal, amelyek a beszédre hatással vannak. Ezen 

mechanizmusok megismerése a hétköznapi életben, a kutatási gyakorlatban és a szakmai 

fejlődésben egyaránt nélkülözhetetlenek. A tantárgy célja az, hogy a hallgatók elsajátítsák a 

pszicholingvisztikai alapfogalmakat és megismerjék a szakterminológiát. Ezt követően képesek 

legyenek elméleti kérdések problematizálására, hipotézisek felállítására, kisebb kutatás 

elvégzésére.  

Kognitív kompetenciák:  

- a beszédfolyamatok megismerése, az egyes szakaszok jellemzése, 

- a beszédfolyamatok rendszerezése és osztályozása szempontok mentén, 

- a beszédfolyamatok jellemzése, 

- a beszédzavarok felismerése és osztályozása, 

- a fejlesztési lehetőségek ismerete. 

Szakmai kompetenciák: 

- a szakterminológia ismerete és készségszintű használata, 

- a tudományág kutatási területeinek ismerete,  

- a megismert tudományos kutatások értelmezése,  

- a kritikai gondolkodás fejlesztése.  

Érzelmi és értékkompetenciák: 

- a nyelvhasználatról kialakított újfajta látásmód gyakorlatba ültetése, 

- a beszédzavarok felismerése, 

- az empátia fejlesztése. 

VI. 

Tantárgy tartalma 

 Szemináriumok Óraszám 

1. 

hét 

Téma: A tematika, a szakirodalom és a követelmények 

ismertetése. Bevezetés. A pszicholingvisztika tudományágának 

meghatározása, kulcsfogalmak tisztázása 

A hallgatókötelezettségei (feladatai): 

- hallgassa meg figyelemmel a vele szemben támasztott 

félévi követelményeket, 

- tegyen fel kérdéseket a tantárggyal, a témával 

kapcsolatban, 

- fogalmazza meg a pszicholingvisztika meghatározását, 

- hallgassa meg a pszicholingvisztika tudományágának 

történetét napjainkig, 

- tegyen fel kérdéseket a témával kapcsolatban. 
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2. 

hét 

Téma: A beszédfolyamatok szervezése: az agy és a beszéd  

A hallgató kötelezettségei (feladatai): 

- olvassa el a kijelölt szemináriumi olvasmányt (Gósy 

2005, 27–70.) 

- hallgassa meg figyelemmel a szeminárium elején 

megtartott kérdésfelvető bevezetőt, 

- tegyen fel kérdéseket az olvasmánnyal kapcsolatban, 

- vegyen részt aktívan a kiscsoportos tevékenységben, 

- foglalja össze a szemináriumon elsajátított legfontosabb 

ismereteket,  

- tegyen fel kérdéseket a témával kapcsolatban. 
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3. 

hét 

Téma: A beszédprodukció folyamata 

A hallgatókötelezettségei (feladatai): 

- olvassa el a kijelölt szemináriumi olvasmányt (Gósy 

2005, 71–119.), 

- hallgassa meg figyelemmel a szeminárium elején 

megtartott kérdésfelvető bevezetőt, 

- tegyen fel kérdéseket az olvasmánnyal kapcsolatban, 

- vegyen részt aktívan a kiscsoportos tevékenységben, 

- foglalja össze a szemináriumon elsajátított legfontosabb 

ismereteket,  

- tegyen fel kérdéseket a témával kapcsolatban. 
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4. 

hét 

Téma: A beszédprodukció folyamatának vizsgálata 

A hallgatókötelezettségei (feladatai): 

- olvassa el a kijelölt szemináriumi olvasmányt (Bóna 

2010, Laczkó 2010, Neuberger 2011)  

- hallgassa meg figyelemmel a szeminárium elején 

megtartott kérdésfelvető bevezetőt, 

- tegyen fel kérdéseket az olvasmánnyal kapcsolatban, 

- vegyen részt aktívan a kiscsoportos tevékenységben, 

- foglalja össze a szemináriumon elsajátított legfontosabb 

ismereteket,  

- tegyen fel kérdéseket a témával kapcsolatban. 

2 

5. 

hét 

Téma: A beszédészlelés és a beszédmegértés folyamata 

A hallgatókötelezettségei (feladatai): 

- olvassa el a kijelölt szemináriumi olvasmányt (Gósy 

2005, 120–146.)  

- hallgassa meg figyelemmel a szeminárium elején 

megtartott kérdésfelvető bevezetőt, 

- tegyen fel kérdéseket az olvasmánnyal kapcsolatban, 

- vegyen részt aktívan a kiscsoportos tevékenységben, 

- foglalja össze a szemináriumon elsajátított legfontosabb 

ismereteket,  

- tegyen fel kérdéseket a témával kapcsolatban. 
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6. 

hét 

Téma: A beszédészlelés elméleti kérdései és kutatása 

A hallgatókötelezettségei (feladatai): 

- olvassa el a kijelölt szemináriumi olvasmányt (Gósy 

2005, 147–172., Imre–Gráczi 2005, 112–122.)  

- hallgassa meg figyelemmel a szeminárium elején 

megtartott kérdésfelvető bevezetőt, 

- tegyen fel kérdéseket az olvasmánnyal kapcsolatban, 

- vegyen részt aktívan a kiscsoportos tevékenységben, 

- foglalja össze a szemináriumon elsajátított legfontosabb 

ismereteket,  

- tegyen fel kérdéseket a témával kapcsolatban. 
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7. 

hét 

Téma: A beszédmegértés elméleti kérdései és kutatása 

A hallgatókötelezettségei (feladatai): 

- olvassa el a kijelölt szemináriumi olvasmányt (Gósy 

2005, 172–185., Markó 2007, 285–301.)  

- hallgassa meg figyelemmel a szeminárium elején 

megtartott kérdésfelvető bevezetőt, 

- tegyen fel kérdéseket az olvasmánnyal kapcsolatban, 

- vegyen részt aktívan a kiscsoportos tevékenységben, 

- foglalja össze a szemináriumon elsajátított legfontosabb 

ismereteket,  

- tegyen fel kérdéseket a témával kapcsolatban. 
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8. 

hét 

Téma: A beszédprodukció és beszédpercepció zavarai. 

Elméletek és rendszerezés 

A hallgatókötelezettségei (feladatai): 

- olvassa el a kijelölt szemináriumi olvasmányt (Gósy 

2000, 42–53., Gósy 2005, 307–313.)  

- hallgassa meg figyelemmel a szeminárium elején 

megtartott kérdésfelvető bevezetőt, 

- tegyen fel kérdéseket az olvasmánnyal kapcsolatban, 

- vegyen részt aktívan a kiscsoportos tevékenységben, 

- foglalja össze a szemináriumon elsajátított legfontosabb 

ismereteket,  

- tegyen fel kérdéseket a témával kapcsolatban. 
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9. 

hét 

Téma: Specifikus nyelvi zavarok 

A hallgatókötelezettségei (feladatai): 

- olvassa el a kijelölt szemináriumi olvasmányt (Gósy 

2005, 313–342.)  

- hallgassa meg figyelemmel a szeminárium elején 

megtartott kérdésfelvető bevezetőt, 

- tegyen fel kérdéseket az olvasmánnyal kapcsolatban, 

- vegyen részt aktívan a kiscsoportos tevékenységben, 

- foglalja össze a szemináriumon elsajátított legfontosabb 

ismereteket,  

- tegyen fel kérdéseket a témával kapcsolatban. 

2 



10. 

hét 

Téma: A beszédprodukció és a beszédpercepció zavarai 

A hallgatókötelezettségei (feladatai): 

- olvassa el a kijelölt szemináriumi olvasmányt (Gósy 

2000, 54–67., Gósy 2005, 342–355.)  

- hallgassa meg figyelemmel a szeminárium elején 

megtartott kérdésfelvető bevezetőt, 

- tegyen fel kérdéseket az olvasmánnyal kapcsolatban, 

- vegyen részt aktívan a kiscsoportos tevékenységben, 

- foglalja össze a szemináriumon elsajátított legfontosabb 

ismereteket, 

- tegyen fel kérdéseket a témával kapcsolatban. 
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11. 

hét 

Téma: A beszédészlelés és a beszédmegértés folyamatának 

diagnosztizálása és fejlesztési lehetőségei 

A hallgatókötelezettségei (feladatai): 

- olvassa el a kijelölt szemináriumi olvasmányt (Gósy 

2005, 354–355., Gósy 2000, 68–82, 133–163.) 

- hallgassa meg figyelemmel a szeminárium elején 

megtartott kérdésfelvető bevezetőt, 

- tegyen fel kérdéseket az olvasmánnyal kapcsolatban, 

- vegyen részt aktívan a kiscsoportos tevékenységben, 

- foglalja össze a szemináriumon elsajátított legfontosabb 

ismereteket,  

tegyen fel kérdéseket a témával kapcsolatban. 
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12. 

hét 

Téma: A mentális lexikon 

A hallgatókötelezettségei (feladatai): 

- olvassa el a kijelölt szemináriumi olvasmányt (Gósy 

2005, 193–240., Navracsics 2010, 57–70.)  

- hallgassa meg figyelemmel a szeminárium elején 

megtartott kérdésfelvető bevezetőt, 

- tegyen fel kérdéseket az olvasmánnyal kapcsolatban, 

- vegyen részt aktívan a kiscsoportos tevékenységben, 

- foglalja össze a szemináriumon elsajátított legfontosabb 

ismereteket, 

- tegyen fel kérdéseket a témával kapcsolatban. 
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13. 

hét 

Téma: A mentális lexikon vizsgálata 

A hallgatókötelezettségei (feladatai): 

- olvassa el a kijelölt szemináriumi olvasmányt (Váradi 

2009, 57–68., Neuberger 2012, 85−95., Bátyi 2010, 

130−138.)  

- hallgassa meg figyelemmel a szeminárium elején 

megtartott kérdésfelvető bevezetőt, 

- tegyen fel kérdéseket az olvasmánnyal kapcsolatban, 

- vegyen részt aktívan a kiscsoportos tevékenységben, 

- foglalja össze a szemináriumon elsajátított legfontosabb 

ismereteket, 

- tegyen fel kérdéseket a témával kapcsolatban. 
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14. 

hét 
Téma: Zárthelyi dolgozat 

A hallgatókötelezettségei (feladatai): 

- készüljön fel és vegyen részt a zárthelyi dolgozaton 
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VIII. 

Tevékenységi formák  Didaktikai módszerek 

Előadás  

Szeminárium megbeszélés, magyarázat, problematizálás, csoportmunka 

IX. 

Értékelés formája Értékelés 

(írásbeli, írásbeli és szóbeli, szóbeli, teszt, 

gyakorlat, egyéb) 

Százalék az 

érdemjegyből 

Vizsga   

Kollokvium A kollokviumi vizsgadolgozat megírása a végső 

jegy számításának feltétele.  

50% 



Szeminárium A szeminárium másik 50%-át a szemináriumi 

dolgozat és a félévi szemináriumi tevékenység 

(témafelvezetés és aktív részvétel a 

szemináriumon) adja. A szemináriumi dolgozat 

benyújtásának határideje január 14. A határidőn 

túl benyújtott dolgozatokat nem fogadom el, így 

végső jegy számítása sem lehetséges.  

50% 

Egyéb pontosítások:  

A szemináriumra vonatkozó kötelező könyvészet megtalálható a fent látható táblázatban, az 

egyes alkalmakra vonatkoztatva. Minden szemináriumra a hallgatók elolvassák a kijelölt 

olvasmányokat, amelyeket közösen megbeszélünk, kiscsoportban feldolgozunk. A szövegek, 

könyv vagy kolligátum formájában, megtalálhatók a könyvtár magyar nyelv és irodalom 

részlegén. 

A szemináriumi tevékenység sikerességét nagy mértékben befolyásolja a szakszövegek 

alapos ismerete. A félévi szemináriumi tevékenység elbírálásának kritériumai: a kijelölt jelenléti 

követelmények teljesítése; az órákon való aktív részvétel: önálló, témaorientált kérdésfelvetések, 

eredetiség; a hozzászólások gördülékenysége, érthetősége; interaktivitás. 

A szemináriumokon való jelenlét a vizsgázás feltétele, 3 hiányzás megengedett. A 

duplaszakos vagy dolgozó hallgatók esetén 50%-os a részvételi kötelezettség, de ez csak akkor 

fogadható el, ha a félév elején a hallgató írásban igazolja egyéb státusait. 

 

      Tantárgy oktatója, 

drd. Bartha Krisztina 


