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V. 

A tantárgy célkitűzései: 
Általános célkitűzések: a magyar mint idegen nyelv alapfogalmainak elsajátítása, a szaknyelvi normák 

megismerése. 
Kognitív kompetenciák: kritikai gondolkodás fejlesztése. 
Szakmai kompetenciák: a szakterminológia készségszintű használata, a terminológiai rendszer 

felépítésének megértése. 
Érzelmi és érték-kompetenciák: ön- és társértékelés fejlesztése, motiváció fejlesztése. 
VI. 

Tantárgy tartalma 

 VI.1. Előadások 
Óra- 
szám 

1. 

hét 

Téma: Bevezetés. A magyar mint idegen nyelv tárgya 
Kulcsszavak: cél, feladatok, fogalomértelmezés 
Bibliográfia:  
MAGYARI Sára 2005 A fakultatív magyar nyelvoktatás [Predarea limbii 

maghiare în mod facultativ], In: Bodó Barna (szerk.): Romániai magyar 

évkönyv 2004-2005,  Marineasa Kiadó, Temesvár, 459–467. 
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2. 

hét 
Téma:  Idegen nyelv, második nyelv, regionális nyelv, származási nyelv 

(meghatározások, összefüggések) 
Kulcsszavak: anyanyelv, idegen nyelv, második nyelv, regionális nyelv 

Bibliográfia: GIAY Béla – NÁDOR Orsolya: A magyar mint idegen nyelv. 

Hungarológia. Bp., 1998, 18– 25. 

MAGYARI Sára 2005. A fakultatív magyar nyelvoktatás – anyayelven 

való tanulás, [Limba maternă ca disciplină facultativă], In: Bodó Barna 

(coord.): Anuarul Maghiar din România 2004–2005: pp.459–466. 
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3. 

hét 
Téma: A magyar mint idegen nyelv oktatásának története 
Kulcsszavak: nyelvoktatás, államnyelv, oktatási stratégiák 
Bibliográfia: SZÉPE György: A magyar mint idegen nyelv néhány 

diszciplináris kérdése. In: Giay Béla–Ruszinyák Márta (szerk.): Magyar 

nyelv külföldieknek. Budapest, 1991, 156–178.  
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4. 

hét 
Téma: A hungarológia fogalma és története 
Kulcsszavak: hungarológia, hungarológus 

Bibliográfia: GIAY Béla – NÁDOR Orsolya: A magyar mint idegen nyelv. 

Hungarológia. Bp., 1998, 18– 25. 
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5. 

hét 
Téma: A nyelvoktatás módszerei 
Kulcsszavak: módszer, stratégia, eljárás 

Bibliográfia: HEGYI Endre:Hogyan tanítsuk idegen nyelvként a magyart? 

In: Giay Béla–Ruszinyák Márta (szerk.): Magyar nyelv külföldieknek. 

Budapest, 1991,  5–12. 
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6. 

hét 
Téma: Kommunikációközpontú nyelvoktatás 
Kulcsszavak: szövegalkotás, szövegértés, beszéd 

Bibliográfia: GRÓF Annamária 2013 Didaktikai segédkönyv a magyar mint 

környezetnyelv oktatásához. Maribor 
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7. 

hét 
Téma: A magyar mint idegen nyelv tantervei és tananyagai 
Kulcsszavak: KER, tankönyv, munkafüzet 
Bibliográfia:  
MAGYARI Sára: Készségfejlesztés a fakultatív magyar nyelvórákon 

[Dezvoltarea  abilităţilor la orele de maghiară în mod facultativ], In: 

Magiszter, Toamnă-Iarnă, IV./3-4., 2006, pp.148–157 
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 VI. B. Szemináriumok 
Óra- 
szám 

1. hét Téma: Ismerkedés, a tematika, követelményrendszer 

megbeszélése; ismétlés 

A hallgatókötelezettségei (feladatai): 

- hallgassa meg figyelemmel a vele szemben támasztott félévi 

követelményeket, 

- tegyen fel kérdéseket a tantárggyal, a témával kapcsolatban. 
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2. hét Téma:Nyelvtipológia, kontrasztív nyelvészet 

A hallgatókötelezettségei (feladatai): 

- vegyen részt aktívan az órai munkákban, 

- kérdezzen a megvitatott témával kapcsolatban, 

- összegezze a témát, hallgassa figyelemmel az összegzést. 
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3. hét Téma:Hogyan tanítsam? Az irányhármasság 

A hallgatókötelezettségei (feladatai): 

- vegyen részt aktívan az órai munkákban, 

- kérdezzen a megvitatott témával kapcsolatban, 

- összegezze a témát, hallgassa figyelemmel az összegzést. 
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4. hét Téma:Az igeragozás tanítása 

A hallgatókötelezettségei (feladatai): 

- vegyen részt aktívan az órai munkákban, 

- kérdezzen a megvitatott témával kapcsolatban, 

- összegezze a témát, hallgassa figyelemmel az összegzést. 
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5. hét Téma:A birtokviszony tanítása 

A hallgatókötelezettségei (feladatai): 

- vegyen részt aktívan az órai munkákban, 

- kérdezzen a megvitatott témával kapcsolatban, 

- összegezze a témát, hallgassa figyelemmel az összegzést. 
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6. hét Téma:A tárgyeset oktatása 

A hallgatókötelezettségei (feladatai): 

- vegyen részt aktívan az órai munkákban, 

- kérdezzen a megvitatott témával kapcsolatban, 

- összegezze a témát, hallgassa figyelemmel az összegzést. 
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7. hét Téma:Tankönyvek, munkafüzetek,  interaktív tananyagok 

A hallgatókötelezettségei (feladatai): 

- vegyen részt aktívan az órai munkákban, 

- kérdezzen a megvitatott témával kapcsolatban, 

- összegezze a témát, hallgassa figyelemmel az összegzést. 
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VIII. 

Tevékenységi formák  Didaktikai módszerek 

Előadás PPS-bemutatás, előadás, magyarázat, problematizálás 

Szeminárium Vita, érvelés, csoportmunka 

IX. 

Értékelés formája Értékelés 
(írásbeli, írásbeli és szóbeli, szóbeli, teszt, 

gyakorlat, egyéb) 

Százalék az 

érdemjegyből 

Vizsga - - 

Kollokvium - szóbeli, projekt 50 % - 50 % 

Szeminárium -  

Egyéb pontosítások: 
A hiányzás összesen 5 alkalommal megengedett. 
A szemináriumon fontos az aktív részvétel és a felkészülés (tanulmányolvasás). 
 

 

     Tantárgy oktatója,     

      Magyari Sára 

 
 


