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Főbb tevékenységi körök
–
–
–
–
–
–
–
–

az anyanyelv-pedagógiai kutatások módszertanának a megismerése,
a hazai és a nemzetközi anyanyelv-pedagógiai kutatások legújabb eredményeinek a feldolgozása;
meghívott szakemberek kutatási területének, jó gyakorlatainak a megismerése;
hallgatói anyanyelv-pedagógiai kutatási projektek tervezése és megvalósítása,
részvétel a bölcsész tanári kutatócsoport munkájában, közreműködés
kutatásokban, pályázatokban és tananyagfejlesztésben;
önálló kutatói tevékenységre való felkészítés, az önálló kutatómunka
mentorálása;
a társak kutatásának a megismerése és támogatása,
hallgatói képzések szervezése: korszerű anyanyelvi nevelési munkaformák és módszerek elsajátítása; az IKT-eszközök és a digitális alkalmazások használatának a fejlesztése

Tudományszervezés
–
–
–

hallgatói műhelyek, találkozók, képzések szervezése;
tudományos konferenciák szervezése (TDK-konferenciák, Trefortkerti bölcsész tanári konferencia, Vályi András anyanyelv-pedagógiai
konferencia);
tanulmányi versenyek szervezése (Simonyi Zsigmond Kárpátmedencei helyesírási verseny, Eötvös József országos középiskolai
szónokverseny, Egyetemi digitális helyesírási verseny)

Kutatási témák
minden olyan téma, amely az anyanyelvi neveléssel, az osztálytermi diskurzussal és a tanulással
összefügg

Publikációs lehetőség
–
–
–
–
–

az Anyanyelv-pedagógia szakfolyóiratban,
a Magyar Nyelvtudományi és Finnugor Intézet kiadványaiban,
a Szakmódszertani Központ honlapján és digitális könyvtárában,
a Magyar Nyelvtudományi Társaság Magyartanári Tagozatának a honlapján,
egyéb szakmai folyóiratokban és kiadványokban

Hazai és nemzetközi kapcsolatok
– szakmai találkozók a hazai és a határon túli egyetemeken működő tudományos diákkörök tagjaival,
– hallgatói konferenciák szervezése más egyetemek tudományos diákköri tagjainak a részvételével,
– szakmai tanulmányutak a hazai és a határon túli egyetemeken folyó anyanyelv-pedagógiai kutatások
megismerésére,
– digitális anyanyelvi fejlesztési tananyagok kidolgozásában való részvétel a Kárpát-medencei régióban
A diákműhely két „családja”
– a Magyar Nyelvtudományi és Finnugor Intézet nyelvészeti diákköre
– a Szakmódszertani Központ tantárgy-pedagógiai diákköre

A műhely számos lehetőséget kínál azoknak a hallgatóknak, akik a tanulmányaik mellett tovább
szeretnék bővíteni szakmai ismereteiket, akik az anyanyelvi neveléssel kapcsolatos kutatásokban
szeretnének részt venni, valamint ebben a témakörben önálló kutatást is folytatni. A műhelymunka
hozzájárul a tanárképzésben részt vevők további fejlődéséhez, egy olyan közösséghez tartozhatnak,
amely az önálló és a projektben végzett kutatást egyaránt támogatja. A hallgatók olyan egyéb tevékenységekbe is bekapcsolódhatnak, amelyek tanári pályájukon előnyt jelentenek, például konferenciákon vehetnek részt, tanulmányi versenyeket szervezhetnek, publikációkat írhatnak.

