
KÖVETELMÉNYEK 

 

Tantárgy neve Az anyanyelvi és irodalmi nevelés módszertana I. 

Tantárgy kódja BOV1206 

Meghirdetés féléve 2. 

Kreditpont 3 

Heti kontakt óraszám (elm.+gyak.) 0+2 

Félévi követelmény Gyakorlati jegy 

Előfeltétel (tantárgyi kód) BOV 1100; BOV 1101  

Tantárgyfelelős neve és beosztása Imre Rubenné dr. PhD, főiskolai tanár 

Tantárgy oktatója és beosztása Tóthné dr. Szűcs Éva, főiskolai adjunktus 

Tantárgyfelelős tanszék kódja TAI 

 

 

1. A szemináriumokon és előadásokon való részvétel 

 

A szemináriumi foglalkozásokon a részvétel kötelező. A félévi hiányzás megengedhető 

mértéke a tantárgy heti kontakt óraszámának háromszorosa. Ennek túllépése esetén a félév 

nem értékelhető (TVSz 8.§ 1.). Ha a hallgató a szemináriumokról több mint három 

alkalommal hiányzik, nem kap aláírást.  

 

2. A gyakorlati jegy megszerzésének feltételei:  

 Aktív részvétel a szemináriumokon a feladatok megoldása során. 

 Két zárthelyi dolgozat a szemináriumi témák anyagából.  

Javasolt időpontok: március vége (1. zárthelyi dolgozat) 

                                május eleje (2. zárthelyi dolgozat).  

A dolgozatok 50% alatti teljesítménye a tantárgy félévi érvénytelenségét vonja maga után.  

 Beszámoló, kiselőadás a kötelező és ajánlott irodalomból egyéni választás alapján. 

 

3. Az értékelés módszere: 

 A gyakorlati jegy a részjegyek alapján születik. Beszámításra kerül a félévi szorgalom, 

aktivitás.  



 

4. Kötelező és ajánlott irodalom: 

 

 Dankó Ervinné: Nyelvi-kommunikációs nevelés az óvodában. Flaccus Kiadó, 

Budapest, 2016. 

 Gósy Mária: Beszéd és óvoda. Nikol Gmk, Budapest, 1997. 

 Gósy Mária: Pszicholingvisztika. Osiris Kiadó, Budapest, 2005. 

 Göncző Ferencné: Beszédfejlesztés és anyanyelvi nevelés. Tóth Könyvkereskedési és 

Kiadó Kft., Debrecen, 2002. 

 Szerk.: Golyán Szilvia – Szarka Júlia: Óvodai tevékenységi formák (foglalkozások) 

tervezete. ELTE, 2015. 

 363/2012. (XII. 17.) Korm. rendelet az Óvodai nevelés országos alapprogramjáról 

http://net.jogtar.hu/jr/gen/hjegy_doc.cgi?docid=A1200363.KOR  (2018. január 10.) 

 

 

Tantárgy neve Az anyanyelvi és irodalmi nevelés módszertana I. 

Tantárgy kódja BOV 1206L 

Meghirdetés féléve 2. 

Kreditpont 3 

Heti kontakt óraszám (elm.+gyak.)  

Félévi követelmény Gyakorlati jegy 

Előfeltétel (tantárgyi kód) BOV 1100; BOV 1101  

Tantárgyfelelős neve és beosztása Imre Rubenné dr. PhD, főiskolai tanár 

Tantárgy oktatója és beosztása Tóthné dr. Szűcs Éva, főiskolai adjunktus 

Tantárgyfelelős tanszék kódja TAI 

 

 

1. A konzultációkon való részvétel 

 

A konzultációs foglalkozásokon a részvétel kötelező. A félévi hiányzás megengedhető 

mértéke részidős képzésben a tantárgy konzultációs óraszámának egyharmada. Ennek 

túllépése esetén a félév nem értékelhető (TVSz 8.§ 1.). 

http://net.jogtar.hu/jr/gen/hjegy_doc.cgi?docid=A1200363.KOR


 

2. A gyakorlati jegy megszerzésének feltételei:  

 Aktív részvétel a konzultációkon a feladatok megoldása során. 

 Egy zárthelyi dolgozat a kiadott témák anyagából.  

Javasolt időpont: az utolsó konzultációt követő 3. hét. 

A dolgozatok 50% alatti teljesítménye a tantárgy félévi érvénytelenségét vonja maga után.  

 Beszámoló a kötelező és ajánlott irodalomból egyéni választás alapján. 

A zárthelyi dolgozat és a beszámolóhoz javasolt irodalmak listáját az első konzultáción 

ismerhetik meg a hallgatók. 

 

3. Az értékelés módszere: 

 A gyakorlati jegy a részjegyek alapján születik.  

 

4. Kötelező és ajánlott irodalom: 

 

 Dankó Ervinné: Nyelvi-kommunikációs nevelés az óvodában. Flaccus Kiadó, 

Budapest, 2016. 

 Gósy Mária: Beszéd és óvoda. Nikol Gmk, Budapest, 1997. 

 Gósy Mária: Pszicholingvisztika. Osiris Kiadó, Budapest, 2005. 

 Göncző Ferencné: Beszédfejlesztés és anyanyelvi nevelés. Tóth Könyvkereskedési és 

Kiadó Kft., Debrecen, 2002. 

 Szerk.: Golyán Szilvia – Szarka Júlia: Óvodai tevékenységi formák (foglalkozások) 

tervezete. ELTE, 2015. 

 363/2012. (XII. 17.) Korm. rendelet az Óvodai nevelés országos alapprogramjáról 

http://net.jogtar.hu/jr/gen/hjegy_doc.cgi?docid=A1200363.KOR  (2018. január 10.) 

 

 

 

 

 

 

 

http://net.jogtar.hu/jr/gen/hjegy_doc.cgi?docid=A1200363.KOR


 

Tantárgy neve Anyanyelvi tantárgy-pedagógia I.  

 

Tantárgy kódja BTA1207   

Meghirdetés féléve 2. 

Kreditpont: 3 

Heti kontaktóraszám (elm.+gyak.) 1+2 

Félévi követelmény Gyakorlati jegy 

Előfeltétel (tantárgyi kód) - 

Tantárgyfelelős neve és beosztása Imre Rubenné dr., főiskolai tanár 

Tantárgy oktatója és beosztása Tóthné dr. Szűcs Éva, főiskolai adjunktus 

Tantárgyfelelős tanszék kódja TAI 

 

1. A szemináriumokon és előadásokon való részvétel 

 

1óra előadás, melynek látogatása ajánlott. Anyagát a szemináriumok értelmezik, kiegészítik. A 

hallgató a 2 óra szemináriumról a TVSZ. figyelembevételével, legfeljebb 3 alkalommal 

hiányozhat (igazoltan). Mulasztás esetén köteles beszámolni az adott téma ismeretéről, a 

tanultak pótlásáról. Ha a hallgató a szemináriumokról több mint három alkalommal hiányzik, 

nem kap aláírást. A hospitálásokon kötelező a részvétel, annak pótlására nincs lehetőség. 

 

2. A gyakorlati jegy megszerzésének feltételei: a kiadott feladatok (3) legalább elégséges 

érdemjeggyel, határidőre történő elvégzése.  

 A hallgató a félév folyamán két csoportos hospitáláson vesz részt. A látott óra 

megbeszélését követően önállóan készíti el az óra lejegyzését, elemzését, majd a 

hospitálás után egy hét múlva oktatójának benyújtja azt. Várható időpontok: március 

vége és április vége. 

 Önálló óratervezet készítése. Téma: hang és betű tanítása 1. osztályban hagyományos 

módszerrel hangoztató, elemző, összetevő programban. Az óratervezetet célok, 

feladatok meghatározásával együtt, a tanult szakmódszertani ismeretek birtokában kell 

elkészíteni tanítói írással, a tervezet végén táblaképpel. Elemzést nem kell készíteni a 

tervezethez. A konkrét témát az első szemináriumon ismerhetik meg a hallgatók.  

           A tervezet beadási határideje: 2018. április vége.  

 Egy zárthelyi dolgozat megírása a kiadott témák alapján. Várható időpont: május 

eleje. 

 

A félévközi teljesítmény (órai aktivitás, kiselőadás, mikrotanítás, beszámoló) beszámít a 

kollokviumi jegybe.  

 

A kötelező és ajánlott irodalmak listáját az első szemináriumon ismerhetik meg a hallgatók. 

 

Kötelező és ajánlott irodalom:  
 

 Az anyanyelvi nevelés tantárgy-pedagógiája (Szerk.: Koós Ildikó). OFI, Budapest, 2014. 

 Bárdossy Ildikó – Dudás Margit – Pethőné Nagy Csilla – Priskinné Rizner Erika 2002. A 

kritikai gondolkodás fejlesztése. Az interaktív és reflektív tanulás lehetőségei. Pécsi 

Tudományegyetem. Pécs–Budapest.  

 Cs. Czahesz Erzsébet 1998. Olvasás és pedagógia. Mozaik Oktatási Stúdió. Szeged.  



 Kernya Róza (szerk.) 2008. Az anyanyelvi nevelés módszerei. Általános iskola 1―4. 

osztály. Trezor Kiadó. Budapest.  

 Józsa Krisztián (szerk.) 2006. Az olvasási képességek fejlődése és fejlesztése. Dinasztia 

Tankönyvkiadó. Budapest.  

 Tóth László 2002. Az olvasás pszichológiai alapjai. Pedellus Tankönyvkiadó. Debrecen. 

 

 

Tantárgy neve Anyanyelvi tantárgy-pedagógia I.  

 

Tantárgy kódja BTA1207L   

Meghirdetés féléve 2. 

Kreditpont: 3 

Heti kontaktóraszám (elm.+gyak.)  

Félévi követelmény Gyakorlati jegy 

Előfeltétel (tantárgyi kód) - 

Tantárgyfelelős neve és beosztása Imre Rubenné dr., főiskolai tanár 

Tantárgy oktatója és beosztása Tóthné dr. Szűcs Éva, főiskolai adjunktus 

Tantárgyfelelős tanszék kódja TAI 

 

1. A konzultációkon való részvétel 

A konzultációs foglalkozásokon a részvétel kötelező. A félévi hiányzás megengedhető 

mértéke részidős képzésben a tantárgy konzultációs óraszámának egyharmada. Ennek 

túllépése esetén a félév nem értékelhető (TVSz 8.§ 1.). 

 

2. A gyakorlati jegy megszerzésének feltételei: a kiadott feladatok (2) legalább elégséges 

érdemjeggyel, határidőre történő elvégzése.  

 Önálló óratervezet készítése. Téma: hang és betű tanítása 1. osztályban hagyományos 

módszerrel hangoztató, elemző, összetevő programban. Az óratervezetet célok, 

feladatok meghatározásával együtt, a tanult szakmódszertani ismeretek birtokában kell 

elkészíteni tanítói írással, a tervezet végén táblaképpel. Elemzést nem kell készíteni a 

tervezethez. A konkrét témát az első szemináriumon ismerhetik meg a hallgatók.  

      A tervezet beadási határideje: A második konzultációt követő egy hét. 

 Egy zárthelyi dolgozat megírása a kiadott témák alapján. Várható időpont: a 

harmadik konzultációt követő két hét. 

A dolgozatok 50% alatti teljesítménye a tantárgy félévi érvénytelenségét vonja maga után.  

 



 

 

 

A kötelező és ajánlott irodalmak listáját az első konzultáción ismerhetik meg a hallgatók. 

 

Kötelező és ajánlott irodalom:  

 

 Az anyanyelvi nevelés tantárgy-pedagógiája (Szerk.: Koós Ildikó). OFI, Budapest, 2014. 

 Bárdossy Ildikó – Dudás Margit – Pethőné Nagy Csilla – Priskinné Rizner Erika 2002. A 

kritikai gondolkodás fejlesztése. Az interaktív és reflektív tanulás lehetőségei. Pécsi 

Tudományegyetem. Pécs–Budapest.  

 Cs. Czahesz Erzsébet 1998. Olvasás és pedagógia. Mozaik Oktatási Stúdió. Szeged.  

 Kernya Róza (szerk.) 2008. Az anyanyelvi nevelés módszerei. Általános iskola 1―4. 

osztály. Trezor Kiadó. Budapest.  

 Józsa Krisztián (szerk.) 2006. Az olvasási képességek fejlődése és fejlesztése. Dinasztia 

Tankönyvkiadó. Budapest.  

 Tóth László 2002. Az olvasás pszichológiai alapjai. Pedellus Tankönyvkiadó. Debrecen. 

 

 

 

Tantárgy neve Alkalmazott nyelvészet 

Tantárgy kódja TAB2302 

Meghirdetés féléve 8. 

Kreditpont: 2 

Heti kontaktóraszám (elm.+gyak.) 0+30 

Félévi követelmény Gyakorlati jegy 

Előfeltétel (tantárgyi kód) - 

Tantárgyfelelős neve és beosztása Kissné dr. Rusvai Julianna, főiskolai tanár 

Tantárgy oktatója és beosztása Tóthné dr. Szűcs Éva, főiskolai adjunktus 

Tantárgyfelelős tanszék kódja TAI 

 

A foglalkozáson való részvétel: 

 

Az összefüggő komplex tanítási gyakorlat miatt tömbösítve vannak az órák. A hallgató a TVSZ. 

figyelembevételével csak igazoltan hiányozhat a szemináriumról. A hiányzást pótolnia kell az 

adott téma önálló megismerésével, annak a szemináriumi munka során való bizonyításával.  

 

A gyakorlati jegy megszerzésének feltétele: 

 



A folyamatos munka menetében 2 félévközi ellenőrzésre, zárthelyi dolgozat írására kerül sor. 

Hiányzás esetén egy új időpont megjelölésével van lehetőség az írásbeli ellenőrzés pótlására. 

A tervezett időpontok:  

                                     április 3. hete (a helyesírási ismeretek ellenőrzése) 

                                     május 1. hete (a nyelvművelés témakör ellenőrzése). 

A félévközi teljesítmény (órai aktivitás, gyűjtőmunka, kiselőadások) beszámít a gyakorlati 

jegybe.  

A sikertelen (elégtelen) jegyet a vizsgaidőszakban lehet javítani. 

 

 

 

Kötelező és ajánlott irodalom: 

 A magyar helyesírás szabályai 12. kiadás. Akadémiai Kiadó. Bp., 2015. 

 Édes Anyanyelvünk (Az Anyanyelvápolók Szövetségének folyóirata). 

 Balázs Géza: Magyar nyelvhelyességi lexikon. Corvina Kiadó. Bp., 2002. 

 Nyelvi divatok (szerk.: Bíró – Tolcsvay). Gondolat Kiadó. Budapest, 1985. 

 Koi Balázs: Helyesírási feladatok és megoldások. Krúdy Könyvkiadó. Nyíregyháza, 
2008. 

 Minya Károly: Nyelvművelek, tehát vagyok? Nyíri Múzsa Füzetek 7. Nyíregyháza, 
2002. 

 Zimányi Árpád: Nyelvhelyesség. EKF Líceum Kiadó. Eger, 2001. 

 

  

 

Tantárgy neve Alkalmazott nyelvészet 

Tantárgy kódja TAB2302L 

Meghirdetés féléve 8. 

Kreditpont: 2 

Félévi követelmény Gyakorlati jegy 

Előfeltétel (tantárgyi kód) - 

Tantárgyfelelős neve és beosztása Kissné dr. Rusvai Julianna, főiskolai tanár 

Tantárgy oktatója és beosztása Tóthné dr. Szűcs Éva, főiskolai adjunktus 

Tantárgyfelelős tanszék kódja TAI 

 

1. A konzultációkon való részvétel: 
A félévben a konzultációs órák száma: 6. A TVSZ. figyelembevételével a félévi hiányzás 

mértéke a konzultációs óraszám egyharmada, azaz 2 óra. Ha a hallgató a konzultációs órákról 

több mint két órát hiányzik, nem kap aláírást. 

 

2. A gyakorlati jegy megszerzésének feltétele: 

 

Egy zárthelyi dolgozat írására kerül sor. 

Tervezett időpont: április vége. 



 

A sikertelen (elégtelen) jegyet a vizsgaidőszakban lehet javítani. 

 

 

 

 

Kötelező és ajánlott irodalom: 

 A magyar helyesírás szabályai 12. kiadás. Akadémiai Kiadó. Bp., 2015. 

 Édes Anyanyelvünk (Az Anyanyelvápolók Szövetségének folyóirata). 

 Balázs Géza: Magyar nyelvhelyességi lexikon. Corvina Kiadó. Bp., 2002. 

 Nyelvi illemtan (szerk.: Deme – Grétsy – Wacha). Ifjúsági Lap- és Könyvkiadó. 

Budapest, 1987. 

 Koi Balázs: Helyesírási feladatok és megoldások. Krúdy Könyvkiadó. Nyíregyháza, 

2008. 

 Minya Károly: Nyelvművelek, tehát vagyok? Nyíri Múzsa Füzetek 7. Nyíregyháza, 

2002. 

 Zimányi Árpád: Nyelvhelyesség. EKF Líceum Kiadó. Eger, 2001. 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 


