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A tétel vázlata: 

I. Nyelvi tervezés 

II. Nyelvpolitika 
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I. Nyelvi tervezés 

1. Mit jelent a nyelvi tervezés fogalma? 

 

 
 

2. Milyen területeket érint a nyelvi tervezés? 

 

 

Két területe: 

 a nyelvhasználat (nyelvkiválasztás) irányítása, 

 nyelvfejlesztés. 

3. Hogyan történik a nyelvi tervezés? 

 

 

Ez általában a politikusok jogkörébe tartozik. 

4. Kik ültetik át a gyakorlatba a nyelvtervezési elveket? 

 

 
 

  

Ha a nyelv gyakorlása valamely társadalmi akadályba ütközik, akkor nyelvi tervezésre van 

szükség. A nyelvi tervezés a nyelvre gyakorolt tudatos hatást jelenti. 

A nyelvi tervezésnek két fő területe van. 

A nyelvi tervezés elvek megfogalmazásával történik.  

Elsősorban az akadémiák (nyelvészek), művelődési és oktatási szervezetek, iskolák 

a nyelvtervezési elvek megvalósítói. 
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II. Nyelvpolitika 

1. Mi a nyelvpolitika legfontosabb feladata? 

 

 

 

2. Említs példákat a nyelvpolitikának a hazai nyelvhasználatot érintő legfontosabb 

döntéseiből! 

 Az anyanyelv tudatosabb használatának erősítése például műsorokkal, újságcikkekkel, 

pályázatokkal, vetélkedőkkel. 

 A kisebbségi nyelvhasználat segítése. 

 A közösségek közötti zavartalan kommunikáció segítése. 

 A nyelvileg hátrányos helyzetű társadalmi csoportok felzárkózásának segítése. 

 Az idegen nyelvek tanításával a nemzetek közötti kommunikáció erősítése. 

3. Említs példákat a nyelvpolitikának a határainkon túl élő magyarság nyelvhasználatát 

érintő legfontosabb döntéseiből! 

 Az anyanyelv használatának egyéni (családi környezetre szorítkozó) és közösségi, kollektív 

joga biztosításának segítése. 

 Az anyanyelvi oktatás lehetőségének biztosítása (pl. óvodában, iskolában, egyetemen). 

 Az anyanyelv használatának joga a közéletben (pl. névhasználat). 

 Az anyanyelvi közélet fórumainak biztosítása: pl. iskolák, tömegtájékoztatás, kultúra és 

tudomány. 

 Az egyetemi szintű magyarnyelv-oktatás biztosítása megfelelő létszámú magyar nyelvű 

lakosság esetén. 

 Egyéb formák szrvezése kis létszám esetén (pl. vasárnapi, délutáni iskolák). 

 A kulturális kapcsolatok megőrzése, fejlesztése az anyaország és a kisebbségben élő 

magyarság között. 

  

A nyelvpolitika legfontosabb feladata a sikeres kommunikáció biztosítása. Ennek 

érdekében tudatos döntésekkel segíti az anyanyelv és az idegen nyelvek használatát. 
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III. Nyelvművelés 

 

Melyek a magyar nyelvművelés alapelvei? 

 A magyar nyelvművelés két alapelve a nyelvközpontúság és az emberközpontúság. 

 A nyelvközpontúság célja nyelv jobbítása (például logikussá, esztétikussá tétele). 

 Az emberközpontúság célja a nyelvet használó személy művelése (például az igényes 

kommunikációra, nyelvhelyességre nevelés). 

 A magyar nyelvművelés tudományos igényű. 

 

 

Felhasznált irodalom 

Antalné Szabó Ágnes – Raátz Judit: Magyar nyelv és kommunikáció. Tankönyv a 12. évfolyam 

számára. Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet, Budapest, 2014. ISBN: 978-963-19-6960-3, 76-78. o. 

 

 

 

 

A nyelvi tervezéshez kapcsolódik részben a magyar nyelvművelés is. 
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NYELVI 
TERVEZÉS 

A nyelvhasználat 
tudatos befolyásolása. 

nyelvhasználat/kiválasztás 

nyelvfejlesztés 

elvek 
-politikusok 

gyakorlat 
-szakemberek, 
intézmények 

NYELVI-
POLITIKA 

anyanyelv idegennyelv 

hazai határon túl 
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TIPP! 

Diák Mentor 

 Keresd fel az iskolai könyvtárat! 

Tanulmányozd az Édes 

anyanyelvünk c. nyelvművelő 

újságot! 

 Milyen anyanyelvi rendezvényen, 

versenyen vettél már részt? 

Figyeltessük meg a tanulóval, hogy saját 

életében a téma mely területeivel 

találkozik hétköznapjai során (pl. 

televíziós műsor, rádiós műsor, iskolai 

rendezvény, anyanyelvi szakkör, magyar 

nyelv hete, online felület, anyanyelvi 

verseny, kétnyelvű feliratok stb.)! 

FONTOS FOGALMAK 

 nyelvi tervezés 

 nyelvpolitika 

 egyéni és kollektív jog 

 nyelvművelés; emberközpontú nyelvművelés, nyelvközpontú nyelvművelés 

 

 

NYELV-
MŰVELÉS 

Tudományos igényű beavatkozás a 
nyelv használatában. 

nyelvközpontú emberközpontú 
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Módszertani tippek diákoknak a hatékony cetlizéshez 

Mire jó a cetlizés az érettségire való felkészülés során? 

1) A cetlizés, vagyis a cetlikre való jegyzetelés egyik előnye, hogy nem kell a fejedben tartanod 

azokat az ötleteket, gondolatokat, melyek, bár tanulás közben jutnak az eszedbe, nem tartoznak 

szorosan a témához és egyébként elterelnék a figyelmedet. Írd le, és „engedd el” őket! 

2) Ugyanakkor, ha valamire éppen, hogy szeretnél később még visszatérni (pontosítani, 

leellenőrizni, kiegészíteni stb.) vagy szükséges lenne még megnézned egy másik tétel vagy 

témakör erre vonatkozó részét, a cetli ismét segíthet. Ne csapongj tanulás közben, de a kérdéses 

(„kicetlizett”) részeknek nézz utána a tanulás végén: ne maradjanak a tananyagban kérdéses 

vagy „fehér” foltok.    

3) A cetlizés hasznos lehet a tételvázlat elkészítésénél is. A kulcsszavakat írd fel egy-egy cetlire, 

majd rendezd őket vázlattá, ábrává pl. gondolattérképpé. Az elkészült vázlatot, ábrát jegyezd 

vagy fényképezd le. A kulcsszavak cetlijét rakd el, hogy újra felhasználhasd később őket. 

4) Mire használhatod fel a megtartott kulcsszavas cetliket? Számos tétel esetében előfordulhat, 

hogy tematikusan érintkezik más tételekkel (pl. Petőfi tájköltészete kapcsán más költők tájleíró 

verseire, tájábrázolási módszerére is kitekinthetünk). Ezeknek az összefüggéseknek az 

ábrázolásához használhatod fel a korábbi és a friss kulcsszavakat – újabb, közös ábrákat alkotva 

belőlük. 

5) A cetlizés nagyon jól jöhet az idézetek, memoriterek érettségi tételbe való beágyazásánál is. 

Ilyenkor a tétel megfelelő helyére illesztjük, ragasztjuk az idézettel teleírt cetlit. A cetliket 

tanulás után leszedhetjük, magunkkal vihetjük, és bárhol megtanulhatjuk, átismételhetjük az 

idézett szövegeket. 

6) Szöveg nélkül, üresen, a tétel szélére ragasztva – pusztán színjelzésként is használhatjuk a 

cetliket pl. azonos verstéma, műfaj jelölésére.  
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Magyar nyelv és irodalom Emelt szint Módszertani útmutató Diák 

TÉMAKÖR Tanulásmódszertan 

TANANYAG CÍME Cetlizés 



 

 

1 

CETLIZÉS 

04. 

 

 

 

Módszertani tippek cetlik készítéséhez 

 A cetlizés módszerére érdemes felhívnunk az írásbeli és szóbeli érettségi vizsgára készülő 

tanulók figyelmét egyaránt. 

 A cetli egy kisméretű lap, melyre néhány szót, vagy egy rövidebb gondolatot szokás 

feljegyezni. A cetli afféle emlékeztető. 

 A cetlizéshez Post-it cédulát érdemes használni, mert könnyen felhelyezhető és ugyanilyen 

könnyen el is távolítható pl. a kidolgozott tételről. 

 A cetlizés estében lényeges elv, hogy a „kevesebb több”. A diák ne írja tele a lapot, mert az 

elveszíti vázlatfunkcióját. 

 A cetlire lehetőleg nagy, nyomtatott betűkkel írjon, és filctollat használjon, hogy jól olvasható 

legyen a szöveg. 

 A Post-it különböző színekben is megvásárolható, így a színek jelölő értékét is felhasználhatja 

cetlizés közben. 

 A cetlizésnél mind az elhelyezés, mind pedig az eltávolítás fontos szerepet játszik. A cetlik 

segítségével pl. megjegyzésekkel, külső utalásokkal láthatja el az eredeti szöveget. 

 A leszedett cetliket bárhova magával viheti a diák, pl. buszra várva is tanulhatja őket, illetve 

vázlattá, ábrává rendezheti össze a rajta szereplő gondolatokat. 

 

TANTÁRGY SZINT TÍPUS FELHASZNÁLÓ 
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