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Főbb tevékenységi körök
tananyagok rendszerezése, vizsgálata
tananyagkészítés
tanmenetek készítése
tananyagok, segédkönyvek előkészítése
Konferenciaszervezés és -részvétel
a műhely tagjai rendszeresen bemutatkoznak a Balassi Intézet által évente
megrendezett Vendégoktatói Konferencia programjain, ahol műhelymunkák keretén belül ismertetik az egyéni és közös tevékenységük
eredményeit
a műhely aktívan részt vesz a MANYE Magyar mint Idegen Nyelv
Szekciója évi szakmai összejöveteleinek szervezésében
Publikációs lehetőség
az elkészült tananyagokat az egyetemi támogatási lehetőségeket megpályázva publikáljuk
három gyakorlófüzet
egy kísérleti nyelvkönyv
Közösség, kapcsolat
a Tanszék és a diákműhely szoros kapcsolatot igyekszik kialakítani a
leendő magyar mint idegen nyelv tanárok és a magyarul tanuló diákok
között, melyre a különböző ünnepekhez kötődő összejövetelek teremtenek alkalmat
a CENTRAL-projekt keretein belül lehetőség nyílik a határokon túli
magyar mint idegen nyelv műhelyekkel való kapcsolatra is

A Magyar mint idegen nyelv módszertani műhely
az ELTE BTK Magyar Nyelvtudományi Tudományos Diákkörének keretein belül,
a Kar Magyar mint Idegen Nyelv Tanszékén működik.
A műhely azokra a módszertani alapokra építve folytatja munkáját, amelyeket a képzések során elsajátítunk. A műhely célja, hogy közös munkával olyan magyar mint idegen nyelv tananyagokat, tanfüzeteket
állítsunk össze, amelyek megkönnyítik a gyakorló magyar mint idegen nyelv tanárok munkáját. A magyar
nyelv idegen nyelvként való oktatása nagy múltra tekint vissza, ugyanakkor a viszonylag kis létszámú
nyelvtanuló miatt a piac szűk, a nyelvkönyvek, a tananyagok és a kiegészítő eszközök választéka kicsi. A
nyelvtanároknak gyakran kell egy-egy nyelvkönyv mellett kiegészítő füzetekhez, gyakorlófeladatokhoz
nyúlni, amelyek, ha rendszerezve rendelkezésre állnak, hatékonyabbá teszik a nyelvtanítási munkát. A
műhelyben elkészült összeállításoknál a módszertani elvek alkalmazása mellett a kreativitásra, a 21. században érdekes témák felhasználására is törekszünk.

Megjelent kiadványok

A formától a használatig 1. (2011)
a létige ragozása
határozatlan igeragozás
tárgyeset
többes szám
A formától a használatig 2. (2011)
irányhármasság jelölése
irányjelölő igekötők
főnévi igenevek
A formától a használatig 3. (2014)
birtokos személyjelezés
habeo szerkezet
határozott igeragozás

