NÉMET NEMZETISÉGI TANÍTÓKÉPZÉS
NÉMET NYELVI SZIGORLAT
A képzés 6. féléve komplex nyelvi kompetenciákat :
a) hallott és olvasott szöveg értését
..
b) írásbeli és szóbeli kifejező készséget mérő, német nyelvi írásbeli és szóbeli vizsgával zárul
A szigorlat célja, hogy felmérje elsajátította-e a német nemzetiségi szakot választó
TANÍTÓjelölt tanulmányai első hat
félévében
azokat a nyelvi tartalmakat és
kompetenciákat, amelyek képessé teszik a jelöltet a német nemzetiségi anyanyelv valamint a
német nyelven folyó tárgyak közvetítésére valamint
szakmai önképzésre, szakmai
fórumokon, továbbképzéseken való szereplésre, viták folytatására.
A német nyelvi szigorlat írásbeli és szóbeli részből áll.
Írásbeli vizsga : időtartama 80 perc
Részei:
1. A leíró nyelvtannal kapcsolatos ismeretek számonkérése nyelvtani gyakorlatok írásbeli
megoldásának formájában (60 perc) . Tankönyv : em Grammatik
2. Olvasott szöveg értésének felmérése (A bonyolultabb szöveg egyszerű (bővített mondatok
formájában való megfogalmazása, mondanivalójának összekapcsolása
a szöveg
irányultságának megfelelő korcsoport élményvilágával) (20 perc)
Szóbeli vizsga: időtartama (30-35 perc)
A szóbeli vizsga bizottság előtt történik.
Részei:
1. Beszédértés készségének mérése gépi hang segítségével, melyet anyanyelvi bemondó
közvetít (10-15 perc).(Szemelvények a gyermekirodalomból. /Téma meghatározása, tartalom
rövid ismertetése, az adott szöveg kifejező felolvasása.)
2. Irányított beszélgetés a német nemzetiségi kultúrával
kapcsolatos témáról
(gyermekirodalom, nemzetiségismeret, hagyományismeret), hétköznapi társalgási vagy
szakmai-pedagógiai témáról.
3. Szövegelemzés a beszédszándékok és a nyelvi kifejező eszközök szempontjából ( Konkrét
nyelvi eszközök rendszerbe helyezése).
A szigorlat feltétele 20 oldalas írásbeli dolgozat elkészítése (megadott témakörök valamint a
szakdolgozatírás formai előírásai alapján)

A szóbeli szigorlat témakörei:
-

Családi életet meghatározó életkörülmények

-

Lakás, lakóhelyünk szűkebb környezete

-

Évszakok, időjárás, öltözködés

-

Nemzetiségi iskola, típusai, a gyermekek német nyelvtudása

-

Az iskolai környezet, német nyelven
tapasztalatai alapján)

-

Ünnepek és hagyományok a német nemzetiségi iskolában (Nemzetiségi tanterv)

-

A gyermekirodalom személyiségformáló hatása, konkrét mű alapján

-

Szakmai beszélgetés választott szakmai szemelvény alapján.

oktatott

tárgyak ( a gyakorlati képzés

A nyelvtan témakörei:
Megadott szövegek alapján az alapvető nyelvi jelenségek felismerése és rendszerbe sorolása
1. Was ist ein Wort? Woraus besteht ein Satz?
2. Das Verb
3. Das Substantiv, der Artikel
4. Das Adjektiv
5. Das Numerale
6. Das Pronomen
7. Der Satz und seine Glieder
8. Das Attribut (Satzgliedteil)
9. Ergänzungen im Satz, Angaben im Satz
10. Satzgliedstellung im einfachen Satz.
11. Komplexe Sätze: Satzverbindung
12. Komplexe Sätze: Satzgefüge
13. Der Text. Einige grundlegende Begriffe
14. Die ungarndeutschen Mundarten

