Beszámoló az anyanyelv-pedagógiai diákműhely tevékenységéről

Az anyanyelv-pedagógiai diákműhely a Szakmódszertani Központ keretei között legrégebb
óta működő műhely, tevékenységének kezdete 2007. november 8. A műhely a diákok
önfejlesztő tevékenységének segítésére jött létre, a koordináló tanár, Antalné dr. Szabó Ágnes
és a patronáló tanárok támogatásával a diákok egymást és önmagukat képzik.
A diákműhely tevékenysége:
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a magyar szakos hallgatók egyéni és csoportos anyanyelv-pedagógiai kutatásainak
támogatása, összehangolása;
szakmai segítségnyújtás az egyéni kutatómunkához (szakmai előadók meghívása);
az
anyanyelv-pedagógiai
kutatások
legújabb
eredményeinek
és
kutatásmódszertanának megismerése;
felkészülés az OTDK Tantárgy-pedagógiai Szekciójában való részvételre;
a diákkörben készülő anyanyelv-pedagógiai dolgozatok (TDK-dolgozatok,
publikációk) megvitatása;
előadási, bemutatkozási lehetőség a diákkör tagjai számára;
a tagok tanulmányainak, cikkeinek publikálása több folyóiratban (köztük az
Anyanyelv-pedagógia c. folyóiratban is);
anyanyelv-pedagógiai projektmunka kidolgozása;
a kooperatív technikák népszerűsítése: elektronikus könyv készítése a tantárgypedagógiai diákkör összefogásában;
a legtehetségesebb diákok számára felkészülés a tudományos kutatói pályára, a
doktori tanulmányokra;
hazai és nemzetközi anyanyelv-pedagógiai szakirodalmi kalauz összeállítása,
folyamatos bővítése (http://metodika.btk.elte.hu/magyar);
szakmai együttműködés a Szemere Gyula anyanyelv-pedagógiai kutatócsoporttal;
szakmai együttműködés a Magyar Nyelvtudományi Társaság Magyartanári
Tagozatával;
szakmai együttműködés az Anyanyelv-pedagógia című folyóirat szerkesztőségével;
nemzetközi kapcsolatok kiépítése és ápolása más országbeli, határon túli anyanyelvpedagógiai tudományos diákkörökkel (pl. kapcsolat a nyitrai Konstantin Filozófus
Egyetem hallgatóival);
a Szakmódszertani Központ munkájának segítése, részvétel szakmai programok
szervezésében és lebonyolításában (pl. Eötvös József országos középiskolai
szónokverseny, Simonyi Zsigmond helyesírási verseny, Trefort-kerti bölcsész tanári
konferencia, Vályi András anyanyelv-pedagógiai konferencia);
találkozó szervezése havonta, közös programok (pl. színház- vagy
múzeumlátogatások);
szakmai kirándulások szervezése (pl. Kecskemét, ahol lehetőség nyílt a szemmozgáskövető berendezés megismerésére és a Kecskeméti Főiskola Tudományos Diákkörével
való találkozásra; Szombathely, ahol az OTDK-hoz kötő szakmai előadásokat lehetett
meghallgatni a saját hallgatóinkat is motiválva ezzel);
elismert szakemberek előadásai a diákműhely találkozóin:
o Gabnai Katalin: Drámapedagógiai fogalmak értelmezése
o Bartha Csilla: Cigány nyelvek és közösségek Magyarországon;

• interaktív-táblás tanfolyam szervezése a diákkör tagjai és más hallgatók, oktatók
számára.
A diákműhely tagjainak eddigi eredményei:
• részvétel az OTDK-n:
o Tantárgy-pedagógiai szekció: 2009 Gonda Zsuzsa I. helyezett, Pro Scientia
Aranyérem;
o Humán Tudományi Szekció: 2011 Scheuring Flóra, I. helyezett;
o Tanulás- és Tanításmódszertani − Tudástechnológiai Szekció:
 2011 Danczi Annamária, III. helyezett, Publikációs-díj,
 2011 Boda Annamária, dicséretben részesült,
 2011 Horváth Anna, dicséretben részesült.
o Tanulás- és Tanításmódszertani − Tudástechnológiai Szekció:
 2013 Szabó Orsolya, II. helyezett,
 2013 Danczi Annamária, Különdíj,
 2013 Vakula Tímea, Különdíj,
 2013 Scheuring Flóra, dicséretben részesült.
• több egykori tag doktori képzésen vesz részt.
A diákműhely további tervei és céljai:
• további szakmai kirándulások szervezése;
• további szakemberek és egyetemi tanárok felkérése előadásokra a diákműhely
találkozóin (Gósy Mária: A kutatásmódszertan alapjai);
• projektek szervezése az anyanyelv-pedagógia egyes területein belül (kommunikáció,
szociolingvisztika, dialektológia stb.): óratervek és feladatok elkészítése a tagok által
csoportokban egyetemi tanárok és doktoranduszok segítségével és jóváhagyásával;
• publikációs lehetőségek biztosítása a tagoknak a projektek által;
• a tagok támogatása és felkészítése a következő TDK-n és OTDK-n való részvételre;
• további interaktív-táblás tanfolyamok szervezése a műhely tagjai számára.

Elérhetőség:
Ímélcímünk:
o anyanyelvelte@gmail.com
Facebookon is elérhetők vagyunk: Anyanyelv-pedagógiai diákműhely
o http://www.facebook.com/pages/Anyanyelv-pedag%C3%B3giaidi%C3%A1km%C5%B1hely/100985866634036

