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Két- és többnyelvűségi diákműhely

Főbb tudományos területek és tevékenységek
–

szociolingvisztikai kutatások
többnyelvűségi kutatások
jelnyelvi kutatások
diskurzuselemzés
nyelvi tájkép
oktatásmódszertani kutatások
adatbázis-építés
multimodalitás
konferenciákon való részvétel
konferenciaszervezés
publikálás

Kiemelt szerepet kap továbbá
a szakmódszertani kutatások és az oktatás
magyarországi nemzetiségek (nemzeti kisebbségek)
kárpát-medencei magyar közösségek
siket közösségek és a jelnyelvek
cigány (romani és beás) közösségek
bevándorló közösségek
a többnyelvűség a családban, az oktatásban és a társadalomban
a magyar nyelv változatai és variabilitása
Legutóbbi publikációink
Megjelent az Általános Nyelvészeti Tanulmányok XXVIII. tematikus kötete A többnyelvűség dimenziói: Terek, kontextusok, kutatási távlatok címmel, melynek összeállításában szerzőként és közreműködőként vettünk részt (egyedülálló módon a kötetben szereplő, jelnyelvet érintő tanulmányok elérhetők magyar jelnyelven és ezek
absztraktjai magyar jelnyelven és a nemzetközi jelnyelven is megtekinthetők.)
Műhelymunka
A műhely tagjai önálló kutatásaikon kívül aktívan részt vesznek a Többnyelvűségi
Kutatóközpont munkájában. A lezárt JelEsély és a folyamatban lévő NyelvEsély
Szakmódszertani projekt kutatóival, résztvevőivel tanulóközösségben dolgoznak.

A Két- és Többnyelvűségi Diákműhely
az ELTE BTK Magyar Nyelvtudományi Tudományos Diákkörének keretein belül,
a MTA NYTI Többnyelvűségi Kutatóközpontjával együttműködve végzi munkáját.

Műhelyünk olyan alap- és mesterszakos, osztatlan tanárszakos, doktori képzésben résztvevő hallgatókból áll,
akik érdeklődnek a nyelvi változatosság, a sokszínűség, a különböző kisebbségek és közösségek nyelvhasználati jellegzetességeinek kutatása iránt. Munkánk során célunk az egyéni, a csoportos kutatások támogatása,
konferenciákra, tudományos versenyekre (OTDK), pályázatokra való felkészítés, a közös munka és tanulás szemléletében, oktatókkal, kutatókkal, hallgatókkal együttműködve.
Műhelyünk igyekszik a tudományos élet szerves
részeként működni, így rendszeren látogatunk
konferenciákat (résztvevőként és előadóként
egyaránt), szervezünk előadásokat, workshopokat,
tréningeket, továbbá az egyetemen zajló programokban is részt veszünk (például minden évben
megjelenünk az Egyetemi Anyanyelvi Napok
műhelyeket bemutató szekciójában).

Nemcsak hazai, hanem nemzetközi viszonylatban
is fontos számunkra a kapcsolatépítés, a közös
tanulás és gondolkodás. Az utóbbi években több
kutató és hallgató látogatott hozzánk vendégként.
Járt nálunk például Susan Gal, Gladys Tang,
Thomas Geissler és hallgatói, akikkel különböző
szakmai programokat valósítottunk meg. Lényeges elem a kutatásainkban a vizsgált közösségek
bevonása is, így rendszeres találkozási alkalmakat, tapasztalat megosztásokat szervezünk az
érintett közösségek tagjaival.

