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Finn nyelvi előkészítő 1.
Csoportok: szerda 16-17:30; szerda 18-19:30
FONTOS: az órák anyaga elérhető az interneten. Minden óra előtt ezt töltsétek le és
nyomtassátok ki magatoknak, mert csak így tudunk az órán együtt dolgozni.
Szorgalmi időszak: február 6. - május 18. (végzősöknek április 27.; ha van, aki most végez,
kérem, időben jelezze, hogy le tudjam zárni)
Konzultációs hét: március 26. – március 30. (tehát ilyenkor mindenki otthon várhatja a
nyuszit)
Órák időpontja: (szerdánként)
Február 8.
Február 15.
Február 22.
Február 29.
Március 7.
Március 14. – 1. ZH időpontja
Március 21.

Április 4.
Április 11.
Április 18.
Április 25.
Május 2.
Május 9.
Május 16.

- tanszéki kirándulás miatt nincs óra

- konferencia miatt nincs óra
- 2. ZH időpontja

Mindkét zárthelyi dolgozatot egyszer lehet javítani.
1. ZH javítási időpontja: március 22. (18-19:30)
2. ZH javítási időpontja: május 18. (16-18)
A kurzus teljesítésének feltételei:
- mivel ez egy gyakorlati óra, így a maximum hiányzási lehetőség 3 óra, aki ezt túllépi, nem
kaphat jegyet, illetve kreditet a tárgyért
- a 2 ZH megírása, elégtelen dolgozat esetén ezek kötelező javítása a meghirdetett
időpontokban
- beadandó dolgozat elkészítése és leadása kinyomtatva nekem. Formai követelmény: magyar
nyelvű; 2-3 oldal, másfeles sorköz, 2 cm-es margók, hivatkozás a felhasznált irodalomra.
Képeket nem kérek a dolgozatban, ha mégis szeretnétek csatolni, mellékelve tegyétek a
dolgozat végén. Mindez nem számít bele a 2-3 oldalba. Tüntessétek fel a neveteket,
szakotokat és az e-mail címeteket a dolgozat elején. Leadási határidő: május 2.
Választható témák:
1. Kalevala
2. Finn ünnepek
3. Helsinki története
4. Turku története
5. Finn ételek
6. A Nokia története
7. Finn költők
8. Finn írók
9. Sofi Oksanen Tisztogatás című művének rövid bemutatása
10. Finn zene
11. Sztereotípiák a finnekről és a magyarokról
12. A finn zászló, címer és himnusz
Sikeres félévet kívánok mindenkinek! ☺ Brigitta

