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Fonetika és pszicholingvisztika diákműhely

Főbb tevékenységi körök
−
−
−

egyéni kutatások támogatása
szakmai előadások szervezése (gyermeknyelvi, módszertani témákban)
részvételi lehetőség a Fonetikai Tanszéken futó projektekben:
adatbázis-fejlesztés, kutatócsoportok munkájába való bekapcsolódás
fonetikai és pszicholingvisztikai témájú konferenciákon való részvétel
a Fonetikai Tanszék programjaiban való szervezői részvétel
• Kutatók éjszakája
• World Voice Day – A hang világnapja eseményei
• versenyek
• konferenciák
OTDK-részvétel

−
−

−

Műhelymunka: Gyermeknyelvi beszédadatbázis és információtár (GABI)
−
−
−

fonetikailag megalapozott többfunkciós spontánbeszéd-adatbázis
cél: a mai köznyelvet beszélő gyermekek beszédének rögzítése
3–18 éves gyermekek/fiatalok beszédprodukciójának felvételei

A műhely elsődlegesen a hallgatók tudományos tevékenységének támogatására törekszik. Fő
célkitűzése, hogy segítséget nyújtson a fonetikai és a pszicholingvisztikai témákkal foglalkozó
hallgatóknak a kutatási módszerek megismeréséhez, saját kutatási terveik megvalósításához, valamint
lehetőséget biztosítson egy tudományos kutatócsoport munkájába való bekapcsolódáshoz.
Rendszeresen lát vendégül más egyetemekről, illetve más (kapcsolódó) tudományterületekről szakmai
előadókat. A hallgatóknak lehetőségük van megbeszélni a szakmai kérdéseiket, problémáikat a műhely
mentortanáraival is, akik a Fonetikai Tanszék oktatói. A műhelyben elhangzott hallgatói előadások egy
részét a hallgatók később országos konferenciákon és/vagy OTDK-előadásként is bemutatják;
emellett az elkészült anyagok gyakran írott formában is megjelennek.

.

A műhely szakmai előadói között voltak
−

gyermeknyelvi témában:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

−

Balázs Boglárka,
Bóna Judit,
Bunta Ferenc (University of Houston),
Dobrovitz Zsuzsanna,
Jordanidisz Ágnes,
Mohai Katalin,
Steklács János,
Szabó Ágnes,
Vakula Tímea,
Váradi Judit,
Winkler István;

kutatásmódszertani témában:
•
•
•

Gósy Mária,
Markó Alexandra,
Reinhold Greisbach (Universität zu Köln).

A Fonetikai Tanszéken jelenleg zajló fő kutatási irányok:
− lingvális artikuláció
•
•

MTA–ELTE Lendület
a nyelv- és a hangszalagmozgás, valamint az ezeket érintő koartikulációs folyamatok
artikulációs vizsgálata korszerű mérőeszközökkel (nyelvultrahang, elektroglottográf)

− gyermeknyelvi kutatások:
•
•
−

nyelvészeti vizsgálódások a GABI adatbázis anyagán;
a temporális jellemzők vizsgálata az NKFI Alap támogatásával

megakadásjelenségek gyűjtése és elemzése

