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Értékelés:  

gyakorlati jegy 

A tantárgy oktatásának célja:  

A szeminárium a német nyelvű pedagógiai tárgyú szövegek – újságcikkek, esszék, tanulmányok, interjúk, 

lexikoncímszavak stb. – megértéséhez szeretne segítséget nyújtani. A hallgatók különböző olvasási stratégiák 

elsajátításán keresztül tudatosítják, hogy a világról korábban szerzett, egyéni ismereteik komoly mértékben 

hozzájárulnak az idegen nyelvű szövegek megértéséhez. A fokozatosan kialakuló kontrasztív szemlélet, a 

begyakorlott olvasási technikák, szövegkonstrukciós módszerek, valamint a személyiség központú megközelítés 

lehetővé teszik számukra, hogy bátrabban vállalkozzanak ismeretlen olvasmányok megfejtésére. 

 

Fejlesztendő kompetenciaterületek:  

Kontrasztív nyelvi szemlélet elsajátítása. Lexikai ismeretek az oktatás-nevelés témaköreiben; szövegelemzés; 

szövegolvasási stratégiák, (egyéni) szótanulási módszerek; tartalom-rekonstrukció (tömörítés); érvelési technikák; 

szókapcsolatok, valamint rövid német nyelvű szövegek memorizálásának képessége. 
 

Kötelező irodalom:  

BASSOLA Péter (szerk.): Rendszerező német nyelvtan és gyakorlatok 18 fejezetben. 4. jav. kiad. Szeged: Grimm, 

2002 

Christoph RAGAZ: Was macht Texte verständlich? hep Verlag, 2009 

Hans Jürgen HERINGER: Wege zum verstehenden Lesen, Hueber Verlag, 1987 

 

Digitale Angebote: 

 http://deutschtraining.org/deutsche-grammatik/  

 http://deutschtraining.org/course/wortschatz-mensch/ 

 

o Deutsch für dich https://www.goethe.de/prj/dfd/de/home.cfm 

o Kostenlos Deutsch üben https://www.goethe.de/de/spr/ueb.html 

o Deutschlandlabor https://www.goethe.de/de/spr/ueb/dlb/sch.html 

o Lautstark https://www.goethe.de/de/spr/unt/ver/lst.html 

o Apps https://www.goethe.de/de/spr/ueb/dt1.html  

                        https://www.pasch-net.de/de/par/spo/21466197.html 

 

Supervision in der Schule: https://www.beltz.de/fileadmin/beltz/kostenlose-downloads/9783407630759.pdf  

 

 

Kurzustematika: 

1./2 Bemelegítő beszélgetés, a hallgatók érdeklődésének, tudásának feltérképezése, a nyelvtani ismeretek 

elmélyítésének lehetőségei, az ajánlott témakörök felvázolása, egyéni feladatvállalás 

Szókincsfejlesztés: szókincsismétlés a hallgatók személyes élményeinek felidézésével: „család”, „nevelés”, 

„gyerekkor”, „ifjúkor”,” tanulás”, „pedagógiai irányzatok”, „pedagógus minták, ellenpéldák”, „alternatív 

pedagógiák” (pl. Montessori, Freinet) „tolerancia”, stb. témakörökben, szókincsbővítés  

3. Olvasási stratégiák: szakszövegek globális, szelektív megértése, szövegtípusok 

4. Szakszövegek totális megértése: Pedagógiai tárgyú cikkek, lexikoncímszavak 

5. Szakcikkek tartalmának visszaadása: német nyelvű, magyar nyelvű összefoglalás 

 

Követelmények, értékelés: a) az órákon való aktív részvétel, az órákon kívül végzendő írásbeli és szóbeli 

feladatok b) egy német nyelvű szöveg tömörítése, valamint egy német nyelvű szakszöveg tartalmi összefoglalása 

magyarul. 
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