A MAGYAR NYELV TANÍTÁSA
Államvizsgatételek a nem bolognai rendszerben tanuló hallgatók számára
1.

A magyar nyelv tanításának céljai és feladatai. A funkcionális szemléletű anyanyelvi nevelés
fogalma és alapelvei. A NAT Magyar nyelv és irodalom című műveltségterületének tartalma. Az
anyanyelvtanítás dokumentumai: a tanterv, a tanmenet, a tematikus terv, az óratervezet, az
óravázlat.

2.

Anyanyelvi programok és tankönyvcsaládok. A tankönyvválasztás és a tankönyvelemzés
szempontjai. A kézikönyvek és a számítógép használata az anyanyelvi nevelésben. A magyartanár
szerepe az anyanyelvi órán.

3. Az anyanyelvi kompetencia fejlesztésének területei. A kompetenciamérések tapasztalatai és
tanulságai. Kompetenciafejlesztő módszerek az anyanyelvi órán: interaktív és kooperatív
technikák, projektmódszer, tanulói portfólió, IKT stb.
4.

A szövegértés fejlesztésének elmélete és gyakorlata. A szövegértési gyakorlatok és feladatlapok
összeállításának alapelvei. Kreatív-produktív szöveggyakorlatok a magyar nyelvi órán.

5.

A szóbeli kommunikáció fejlesztése. A beszédkészség és a hallásértés fejlesztésének
gyakorlattípusai. A retorika tanítása.

6. A fogalmazástanítás céljai, feladatai és gyakorlattípusai. Szövegtípusok a magyarórán. Az
eredményközpontú és folyamatközpontú fogalmazástanítás jellemzői. A kreatív írás.

7. A helyesírás tanításának pedagógiája. A szótárhasználat módszertana, a helyesírás-ellenőrző
programok használata. Az anyanyelvi versenyek funkciói és jellemzői.
8. A magyar nyelvi műveltséganyag tartalma az 5–12. évfolyamon, az ismeretkörök kapcsolata. Az
ismeretbővítés módszerei és munkaformái. A grammatika tanítása.

9. A szemléltetés lehetőségei az anyanyelvi órán. Műveletek a szöveggel. A szövegszemléletű
anyanyelvi nevelés. A jelentéstan, a szövegtan és a stilisztika tanításának kapcsolata, alapelvei és
gyakorlattípusai.

10. A szociolingvisztika, a nyelvi tervezés, a nyelvtörténet és az általános nyelvészeti ismeretek
tanításának tartalma, céljai, elvei és gyakorlattípusai.

11. Az anyanyelvi nevelés, az irodalomtanítás és más műveltségi területek kapcsolata. Tanulásmódszertani gyakorlatok, anyanyelvi játékok a magyarórán. Drámapedagógiai módszerek
alkalmazása az anyanyelvi nevelésben.
12. A magyar nyelvi és irodalmi érettségi vizsga követelményrendszere, gyakorlattípusai. Az érettségi
vizsgák tanulságai. Felkészülés az érettségire az anyanyelvi órán.
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