
Kedves Hallgatóink!

A koronavírus miatti helyzetben, mint tudjátok, át kell térnünk a távoktatásra.
A Balti finn nyelvek című órával kapcsolatban a következő információkat szeretnénk megosztani
Veletek.

Alapelvnek azt tartjuk, hogy a távoktatásban az egyes tárgyakra fordított idő lehetőleg
ugyanannyi legyen, mintha rendes oktatásban vennének részt, azaz 90 perc + a félév
közben/végén a beadandó dolgozatokra fordított idő.
Ennek szellemében igyekeztünk összeállítani az egyes (táv)órák anyagát.

AZ ÓRAI ANYAGOK FELÉPÍTÉSE A KÖVETKEZŐ:
a) Ppt-anyag az egyes nyelvekről.
b) Szöveges anyag az egyes nyelvekről.

c) Szövegmutatvány az egyes nyelvekről.

A menetrend a következő:

1. hét: március 24. Karjalaiak, a karjalai nyelv 1.
2. hét: március 31. Karjalaiak, a karjalai nyelv 2.
3. hét: április 07. Vepszék, a vepsze nyelv
4. hét: április 14. Inkeri finnek és izsórok
5. hét: április 21. Vótok, a vót nyelv
6. hét: április 28. Lívek, a lív nyelv
7. hét: május 05. Meänkieli és kvén
8. hét: május 12. Szetu és võru

SZÁMONKÉRÉS
a) Az egyes szövegek fordítása. Ezt minden héten kedden estig kérjük! Az órai „jelenlétet”

akkor tudjuk igazolni, ha a fordításokat a jelzett időpontig megkapjuk.
Interneten elérhető néhány szótár, de természetesen Silvia is és én is segítünk a fordításokban.
De mindenképpen próbálkozzatok lefordítani az anyagokat! Csak először tűnik ijesztőnek 

b) A távoktatási karantén első szakasza április 14-ig tart, eddig kérünk egy rövid dolgozatot.
Válasszatok a megadott témákból. Kérem, hogy egy témát csak egy hallgató dolgozzon ki,
ezért mindenki írja meg nekem, melyik témát választaná, s én azt jóváhagyom. A
témaválasztás a beérkezés sorrendjében történik. A témakörökön belül – előzetes egyeztetés
után – új témákat is javasolhattok. Az esszé terjedelme kb. három A4-es oldal legyen (12
pontos betű, 14-es sorköz, 3 cm-es margó) azaz összesen kb. 10.000 karakter.
Amennyiben a karantén meg lesz hosszabbítva, május közepéig még egy esszét fogunk kérni.
Szakirodalmat adunk a választott témákhoz.

Ha elakadtok, írjatok emailt (bármikor),
vagy hívjatok bátran (reggel 10 és este 18 óra között, hétköznapokon )

Telefonszámom: 30 4758 820
Emailcímem: maticsak.sandor@arts.unideb.hu

Vírusmentes szemesztert kívánva, üdvözlettel:
Silvia Sokk és Maticsák Sándor


