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Az előadás zavartalan menete érdekében elvárt a pontos kezdés, az
eszközpark biztosítása és a mobiltelefonok lehalkítása;
a laptopok, táblagépek és egyéb okoseszközök használata csak
jegyzetelés céljával engedélyezett.
A szeminárium sikeres elvégzésének kritériumait, a vizsgára
jelentkezés feltételeit, az önálló munkák súlyát a végső értékelésben, a
nagyobb feladatokat és a határidőket, illetve a kötelező szakirodalmi
olvasmányokat az első szeminárium alkalmával a hallgatók és a
tantárgygazda közösen egyeztetik és rögzítik. Ezek a feltételek a félév
végéig kötelező érvényűek maradnak;
A szeminárium sikeres zárásához kötelező a csoportos munkák
határidőre történő leadása és bemutatása;
A félév során leadott dolgozatoknak egyéni hozzájárulást kell
tartalmazniuk. Plágium esetében a hallgató elveszíti a vizsgán és
utóvizsgán való részvétel jogát, esetenként a kari tanács elő
terjeszthető az eltanácsolás javaslata;
A szerkesztésnek a standard formátumot kell követnie: A4-es
oldalbeállítás, 12 betűméret, Times New Roman betűtípus, 2,5 cm-s (1

Transzverzális
kompetenciák

Szakmai
kompetenciák

hüvelyk) margókeret, 1.5 sorköz. sorkizárt szövegelrendezés. A leadott
állományok elnevezése a következő struktúrát követi: csapattagok
családnevei_évszám (pl. Ambrus_Balázs_Ceglédi_Demeter_2017.pdf)
 A csoportos feladatok leadása elektronikus úton történik. A szöveges
állományok esetében elfogadott formátumok: pdf; a prezentációk
esetében elfogadott formátumok: ppt, pdf, prezi.
 Az évközi parciális vizsgán és a záró szóbeli vizsgán mindenféle
segédeszköz használata tilos.
6. Elsajátítandó jellemző kompetenciák
 C1: A nyelvtudomány alapvető fogalmainak, terminológiájának adekvát használata;
nyelvtudományi témájú értekezések szakszerű előkészítése és megírása;
 C2.1: Hatékony, célorientált, szakszerű, tudományos igényű (szóbeli és írott) diskurzusok
kivitelezése különböző kommunikációtudományi témákról.

 CT1: A kommunikációtudományok területéhez kapcsolódó alapkomponensek adekvát,
szakszerű alkalmazása.

7. A tantárgy célkitűzései (az elsajátítandó jellemző kompetenciák alapján)
7.1 A tantárgy általános
célkitűzése

7.2 A tantárgy sajátos
célkitűzései

A féléves tárgy célja megismertetni a diákokkal a magyar nyelv
helyesírásának alapelveit, tudatosítani a hallgatókkal a nyelvhelyesség
fontosságát. A tantárgy fontos célkitűzése, hogy a hallgatók
megismerkedhessenek különböző szövegtípusokkal és nyelvi
kompetenciájukat szövegalkotási feladatok segítségével fejlessze.
 Alapvető ismeretek átadása a standard nyelvváltozatokkal,
szociolektusokkal, dialektusokkal, idiolektusokkal kapcsolatban;
 A magyar nyelv helyesírási alapelveinek és szabályainak ismerete és
helyes, tudatos használata
 A nyelvhelyességi kérdések tisztázása
 A tanulók tájékozódása különböző szövegtípusok, regiszterek és
stílusok között

8. A tantárgy tartalma
8.1 Előadás

Didaktikai módszerek

Megjegyzések

1. A világ nyelvei. A nyelv világai.

interaktív előadás;

tantárgyi elvárások
ismertetése
Kulcsszavak:
kommunikáció, nyelvi és
nem nyelvi kódok,
preskriptív és deskriptív
nyelvészet, nyelvi illem,
nyelvhelyesség

2. Nyelv és társadalom

Vetített, interaktív
előadás

Kulcsszavak: földrajzi és
társadalmi

nyelvváltozatok,
lingvicizmus, szituatív
nyelvhasználat
3. Nyelvpolitikák

Vetített, interaktív
előadás

Kulcsszavak: nyelvi
identitás, nyelvpolitika,
nyelvtervezés

4. Mi a szöveg?

Vetített, interaktív
előadás; gyakorlatok

Kulcsszavak: szöveg,
beszédhelyzet,
beszédcselekvés

5. Stílusok és regiszterek

Vetített, interaktív
előadás

Kulcsszavak: nyelvi stílus,
a stílus szociokulturális
rétegzettsége

6. Szövegtípusok. Általános áttekintés

Vetített, interaktív
előadás

Kulcsszavak: leíró szöveg,
érvelő szöveg, hivatalos
szövegek

7. Szövegértés– és alkotás

8. Szövegértés– és alkotás

9. Szövegértés– és alkotás

Vetített, interaktív
előadás;
gyakorlatozás

Leíró szövegtípusokkal

Vetített, interaktív
előadás;
gyakorlatozás

Érvelő szövegtípusokkal

Vetített, interaktív
előadás;
gyakorlatozás

Hivatalos

kapcsolatos feladatok

kapcsolatos feladatok

szövegtípusokkal
kapcsolatos feladatok

10. Szövegértés– és alkotás

Vetített, interaktív
előadás;
gyakorlatozás

Hivatalos
szövegtípusokkal
kapcsolatos feladatok

11. Eredetiség, hitelesség

12. Korrektori alapismeretek

Vetített, interaktív
előadás;
gyakorlatozás

Kulcsszavak: eredetiség,

Vetített, interaktív
előadás;
gyakorlatozás

Szerkesztői alapismeretek

plágium, idézés

13. Gyakorlatok

Gyakorlatozás

Helyesírási,
nyelvhelyességi és
szövegalkotási
gyakorlatok

14. Gyakorlatok

Gyakorlatozás

Helyesírási,
nyelvhelyességi és
szövegalkotási
gyakorlatok

8.2 Szeminárium

Didaktikai módszerek

Megjegyzések

1. Szintfelmérés. A magyar helyesírás alapelvei:
kiejtés szerinti és szóelemző írásmód.

Szintfelmérő
dolgozat, interaktív
előadás;

A magyar helyesírás
alapelveinek ismertetése

2. Teszt: Alapelvek 1-2. A magyar helyesírás
alapelvei: hagyományos és egyszerűsítő írásmód.

Szintfelmérő
dolgozat, interaktív
előadás;

A magyar helyesírás
alapelveinek ismertetése

3. Teszt: Alapelvek 3-4. A tulajdonnevek
helyesírása.

Szintfelmérő
dolgozat, interaktív
előadás;

A magyar helyesírás
alapelveinek ismertetése

4. Teszt: A tulajdonnevek helyesírása. Különírás,
egybeírás, elválasztás.

Szintfelmérő
dolgozat, interaktív
előadás;

A magyar helyesírás
alapelveinek ismertetése

5. Teszt: Különírás, egybeírás, elválasztás. Írásjelek,
rövidítések.

Szintfelmérő
dolgozat, interaktív
előadás;

A magyar helyesírás
alapelveinek ismertetése

6. Teszt: Írásjelek, rövidítések. Korrektúra.

Szintfelmérő
dolgozat, interaktív
előadás;

A magyar helyesírás
alapelveinek ismertetése

7. Teszt: korrektúra. Pótlehetőség.

Szintfelmérő
dolgozat, interaktív
előadás;

A magyar helyesírás
alapelveinek ismertetése
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10. Értékelés
Tevékenység típusa
Előadás

Szeminárium

10.1 Értékelési kritériumok 10.2 Értékelési módszerek
Szponzorfüzetek
szerkesztése megadott
szempontok szerint,
háromfős csoportokban
Helyesírási tesztek

10.3 Aránya a végső
jegyben

elküldött állományok
értékelése alapján

A hallgató legjobb négy
szintfelmérő helyesírási
tesztjének átlaga

10.6 A teljesítmény minimumkövetelményei
 A tantárgyi értékelés minden szakaszán a legalább 50%-os teljesítmény elérése
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