Hungarian Upper-Intermediate Syllabus

Upper-Intermediate
Level
This is a B1 level (Common European Framework), between intermediate and advance.
Students can enter unprepared into conversation on topics that are familiar and read
simple texts of everyday and job-related language.
Aim
The course will improve student's competence in an increasing range of factual,
persuasive and expressive language tasks performed in a variety of contexts. They will
be able to read articles concerned with contemporary problems and to understand the
main point of many radio and TV programs on current affairs.
Course description
It will be focused on practical, useful and manageable language that will help students to
perform and deal in a variety of formal and informal contexts. No book is required, the
tutor will provide all the material.
Szint
Ezen a szinten a hallgatók előzetesen már találkoztak az ige- és névszóragozás alapvető
formáival. Hétköznapi szituációban ki tudják fejezni magukat, és szótár segítségével
általános tematikájú, rövidebb szövegeket el tudnak olvasni. Nyelvi szintjük az Európai
Referenciakeret B1-es szintjének felel meg.
Általános cél
A kurzus célja a 4 készség (beszéd, olvasás, írás, beszédértés) párhuzamos fejlesztése, a
szókincs bővítése és a nyelvtani tudás megszilárdítása, aktivizálása. A nyelvtani
ismeretek mélyítése és kiegészítése, valamint a tanfolyam tematikája elsősorban az
adott csoport igényeire, érdeklődési körére és tudásszintjére épül. Ugyanakkor néhány
nagyobb témakört kijelölünk a haladási menet megkönnyítésére. Legfőbb cél, hogy a
hallgatók nyelvtudása a hétköznapi, egyszerű dialógusoktól legalább passzív szinten a
középfokú nyelvtudást közelítse, képessé váljanak egyszerűbb autentikus szövegek
megértésére olvasás és hallás útján is.
Tematika
Fontosabb nyelvtani súlypontok:
1) Felszólító mód alakjainak ismétlése és alkalmazásuk mellékmondatokban is
2) Feltételes mód formái, múlt ideje és pragmatikai funkciói
3) Vonzatok és a személyes névmások ragozása
4) Egyszerűbb kötőszavak és az összetett mondatok

5) Absztrakt jelentésű névutók
6) Igekötők jelentésmódosító funkciói
7) Szórendi problémák
8) Birtokos szerkezetek
9) Szóképzés
10)Gyakran használt idiómák a magyar nyelvben
Témakörök:
1) Hatékony nyelvtanulás
2) Egészséges életmód
3) Munkahely, állásinterjú
4) Találmányok
5) Gasztronómia, receptek
6) Rövid hírek
7) Egyetértés, vita, érvelés
8) Szolgáltatások
9) Magyar irodalom
10)Magyar társadalom
Igyekszünk fejleszteni az íráskészséget, minden héten 120-150 szavas fogalmazást írnak
a hallgatók házi feladat formájában. Rövidebb videó felvételeket nézünk, szem előtt
tartva a hallgatók érdeklődési körét. Természetesen az egész kurzus mindenekelőtt a
beszédkészség fejlesztésére fókuszál, állandó lehetőséget biztosítva a hallgatóknak a
szóbeli megnyilvánulásra, az elsajátított szókincs aktív használatára (vitában való
részvétel, téma kifejtése, hétköznapi dialógusok, pragmatikai ismeretek).
Részvétel
Ezen célok eléréséhez szükség van a hallgatók részvételére és otthoni munkájára, az
elolvasandó szövegek és a hallásértési feladatok ugyanis elsősorban otthoni feldolgozás
után kerülnek megbeszélésre az órákon.
A kurzuson kizárólag magyar nyelven beszélünk, tankönyvet nem használunk, a
tananyag az adott csoport érdeklődési körétől, választásától függően folyamatosan
alakul, a hallgatók óráról órára a tanártól kapják meg a szövegeket és a feladatokat
fénymásolt, illetve online formában.

