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ÖSSZEFOGLALÓ OKTATÁSI SEGÉDLET
A 3.1., 3.2., 3.3. VIDEÓLECKÉKHEZ

~ 180 perc

Írásfrász
Az írás előkészítése
Jelleg, típus, besorolás

3.1., 3.2., 3.3. videóleckék
A harmadik rész videóiban az írásfrász leküzdésére helyezzük a hangsúlyt, azon belül is azokra
az egyszerű technikákra, amelyek elsajátításával gördülékenyebb és hatékonyabb munka válik az
addigi görcsös és nehézkes esszéírásból. A praktikus módszerek rögzüléséhez elengedhetetlen a
gyakorlás, így a videóanyagokon túl rendkívül nagy szerepet kap jelen leckében az otthoni
munka. Ismétlésként hasznos lehet elolvasni az írásfrász leküzdéseiről szóló részletet Gyurgyák
János könyvéből /irodalomnál jelezve/ valamint az írás elkőkészítése kapcsán tanulmányozni a
videón túl Fekete Balázs oktatásmódszertani füzetét /irodalomnál jelezve/.
Az esszéíró is hozott anyagból dolgozik, ezért nem mindegy, milyen jellegű forrásokból
dolgozunk, évről évre visszatérő probléma, hogy NEM WIKIPÉZIÁZUNK, és mégis... éppen ezért
szükséges rögzíteni a tudományos jellegű publikációk használatát, azok felismerését, amelyben
az MTMT tájékoztatói is segítenek. A megfogalmazásbeli fejlődést pedig tényleg olvasással
tudjuk leginkább elérni, illetve kulcsszavak gyűjtésével, példaértékű forrásokból, úgy mint a
jelzett doktori disszertáció is.
Végül, de nem utolsósorban a lábjegyzetelés jelentősége remélem rögzül minden hallgatóban,
más karokon a hibás lábjegyzetért buktatnak...nálunk hadd ne kelljen, tanuljuk meg anélkül is,
hogy miért fontos, milyen formában kérik, és hogyan csináljam helyesen.
KÉSZÍTS SZÓFELHŐT!

Minden egyes videóhoz!
Ismételj! Megéri!
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MELYEK AZ ÍRÁSFRÁSZ
LEGJOBB ELLENSZEREI?
A HÁROM MINTATÉMAKÖR
(3.1.VIDEÓ) EGYIKÉRE FORMÁLJ
2-3 IZGALMAS MUNKACÍMET!
MIRE KELL FIGYELNI AZ ÍRÁSUNK
ELŐKÉSZÍTÉSE SORÁN?
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MELYEK A TUDOMÁNYOS JELLEG
JELLEMZŐI?

MELYEK AZ ALKALMAZOTT
KUTATÁSI MÓDSZEREK
BEMUTATÁSÁNAK KALSSZIKUS
(SZÓ)FORDULATAI?
KERESS KÜLÖNBÖZŐ FORRÁSOKAT
LEGALÁBB 3 KÜLÖNBÖZŐ
JEGYZETELÉSI STÍLUSBAN!
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