
ÖNÉLETRAJZ

Név: Horváth Ágnes Születési év: 1984

Beosztás: nyelvtanár
Végzettség és szakképzettség és kiállító:

2012 Multikulturális nevelés tanár
Kodolányi János Főiskola

2010 Applied Linguistics and TESOL
Anglia Ruskin University

2008 Angol nyelv és irodalom szakos tanár
Eszterházy Károly Főiskola

Tudományos fokozat(ok):

- -

Doktori/kandidátusi értekezés témája:

-

Szakmai-tudományos életpálya:

2013- SE ETK Társadalomtudományi Tanszék Szaknyelvi és Kommunikációs Csoport
2013- Prime Oktatóház

Angol nyelvtanár
2011-2013 Artemisszió Alapítvány

Magyar mint idegen nyelv tanár

Oktatott tantárgyak:

Tantárgy neve: Leírása:
Idegen nyelvi alapozás
(angol) 1-4.

Az adott modul nyelvi szintjének megfelelő általános szókinccsel és alap nyelvtani ismerettel rendelkező
hallgatóknak a tantárgy megtanítja az egészségügyben jellemzően használatos szavakat, kifejezéseket
és nyelvi fordulatokat. A tananyag magában foglalja az egyetem és a magyar egészségügyi rendszer
bemutatását, az emberi test szerveinek, szervrendszereinek valamint a leggyakrabban előforduló
betegségeknek a leírását. Mind a tankönyv mindpedig a multimédiás tananyag fontos része a nyelvtani
ismeretek elmélyítésére és begyakorlására szolgáló gyakorlatsor, amely különös hangsúlyt fektet az
egészségügyi szaknyelvben jellemzően használatos nyelvtani jelenségekre.

Idegen szaknyelv (angol)
1-2.

A kurzus (Írásbeli Kommunikáció) célja, hogy lehetőséget adjon a középfokú nyelvtudással rendelkező
hallgatóknak az egészségügyben használatos írásbeli kommunikációs készségek elsajátítására és
elmélyítésére, valamint szaknyelvi szókincsük fejlesztésére az alábbi területeken:
-önéletrajz (amerikai / angol)
-szakmai jelentkezés / álláspályázatok
-hivatalos levelezés / hagyományos és elektronikus levél
-esetleírás, kórtörténet és ápolási terv készítése
A kurzus felkészíti a hallgatókat az írásbeli kommunikációban használatos alapvető nyelvi eszközök
alkalmazására adekvát stílusban. Az órán központi szerepet kapnak az alábbi területek:
-Az adott műfajra (levél, beutaló, önéletrajz, álláspályázat, szakmai jelentkezés, esetleírás, kórtörténet
és ápolási terv, jegyzőkönyv, emlékeztető) jellemző szókincs, stílus, formai sajátosságok.
-Az írott nyelv építőelemei: kifejezésalkotás, mondatalkotás, szövegalkotás.
-Pontos, egyértelmű, tömör és hatékony információ közvetítés a „célközönség” számára.
-Gördülékeny fogalmazás
-Központozás
-Terjedelem

Szintrehozó felsőfokú
írásbeli kommunikáció

A tantárgy megismerteti a hallgatókat különböző szövegtípusok belső rendszerével és jellemzőivel, az
angol mondattan sajátosságaival, és a szavak kontextusban való értelmezésének technikáival. Kiemelt
hangsúlyt kap a hallgatók tudományos szaknyelvi képzése következtetési, szintetizálási, jegyzetkészítési
készségeik valamint kritikai gondolkodásuk fejlesztésével. Ezzel párhuzamosan történik releváns
nyelvtani problémák elemzése és gyakorlása, mely egy szisztematikus és átfogó nyelvtani áttekintéssé
áll össze. A hallgatók betekintést nyernek és gyakorlatot szereznek a szövegértést segítő nyomtatott és
számítógépes segédanyagok használatában. A tantárgy szorosan együttműködik a Szintrehozó felsőfokú
szóbeli kommunikáció tantárggyal, struktúráikban egységes rendszert képeznek, feladataikban
egymásra épülnek. A hallgatóknak lehetőségük van az egyénileg feldolgozott szövegek, multimédiás
anyagok, egyénileg elvégzett írásbeli feladatok és önállóan áttekintett nyelvtani kérdések csoportban,
tanári segítséggel történő értelmezésére, elemzésére, gyakorlati alkalmazására és begyakorlására.

Téma alapú
szövegfeldolgozás

 tantárgy a hallgatók szövegfeldolgozási képességének fejlesztését szolgálja, különös tekintettel a
szövegfeldolgozás aktív, komplex jellegére. E cél elérésében jelentős szerepet játszik a metakognitív és
a kognitív olvasási stratégiák alkalmazása. Az előbbire példa a tervezés, értékelés, szövegkövetés, míg
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az utóbbira jellemző a háttértudás aktivizálása, összefoglalás, transzfer stb.A helyes olvasástechnika és
a logikai gondolkodás alkalmazása elősegíti a globális értést, a szöveg lényeges részeinek kiemelését, új
információk kigyűjtését. A tanulási folyamat során kiemelt szerepet kap az ismeretlen szavak kezelése
mind szótárhasználattal, mind szótár használata nélkül (következtetés a szövegkörnyezetből, ismert
szótövek felismerése, latin és görög eredetű szavak), illetve a szókincs bővítése.A nyelvi közvetítés
tanítása során gyakoroljuk a lexikai és grammatikai átváltási műveletek alkalmazását.

Írásbeli kommunikáció az
egészségügyben

A kurzus célja, hogy lehetőséget adjon a középfokú nyelvtudással rendelkező hallgatóknak az
egészségügyben használatos írásbeli kommunikációs készségek elsajátítására és elmélyítésére,
valamint szaknyelvi szókincsük fejlesztésére az alábbi területeken: 
-önéletrajz (amerikai / angol)
-szakmai jelentkezés / álláspályázatok
-hivatalos levelezés / hagyományos és elektronikus levél 
-esetleírás, kórtörténet és ápolási terv készítése
A kurzus felkészíti a hallgatókat az írásbeli kommunikációban használatos alapvető nyelvi eszközök
alkalmazására adekvát stílusban. Az órán központi szerepet kapnak az alábbi területek:
-Az adott műfajra (levél, beutaló, önéletrajz, álláspályázat, szakmai jelentkezés, esetleírás, kórtörténet
és ápolási terv, jegyzőkönyv, emlékeztető) jellemző szókincs, stílus, formai sajátosságok.
-Az írott nyelv építőelemei: kifejezésalkotás, mondatalkotás, szövegalkotás.
-Pontos, egyértelmű, tömör és hatékony információ közvetítés a „célközönség” számára.
-Gördülékeny fogalmazás
-Központozás
-Terjedelem

Basics of Foreign
Language

The four-module course is dedicated to learning basic general vocabulary and grammar. In the first
module students acquire basic structures and the vocabulary for everyday topics / e.g. shopping, food,
housing etc./, language for „survival.”. The course places special emphasis on phrases essential for
everyday communications, e.g. introductions, greetings, getting/giving information etc. Grammar is of
less importance in this phase of language studies.

Gyakorlatvezetés:

Leírása:
-

Az utóbbi 5 év fontosabb publikációi:

Szerző(k): Cím: Kiadás: Oldalszám:
-

A szakmai érdeklődés szempontjából legfontosabb 5 publikáció/tudományos eredmény:

Szerző(k): Cím: Kiadás: Oldalszám:
-

Közéleti tevékenység:

-

Pályázatok:

-

Részvétel doktori képzésben:

-

Részvétel TDK munkában:

-

Lezárva: 2014-03-28
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