EÖTVÖS LORÁND TUDOMÁNYEGYETEM
BÖLCSÉSZETTUDOMÁNYI KAR
Magyar Nyelvtudományi és Finnugor Intézet
Mai Magyar Nyelvi Tanszék

Funkcionális anyanyelv-pedagógia
Kulcsszavak: anyanyelvi tudás, használatalapú nyelvtudomány, nyelvpedagógia,
sikeres nyelvi szocializáció, tanulói perspektíva

Kutatási koncepció: A kutatás fő célja a közoktatásban résztvevő tanulók meglévő
anyanyelvi tudásának az aktiválása az anyanyelvi oktatás folyamatában. A tanulók már
begyakorolt anyanyelv-tudással érkeznek az anyanyelv-órákra, ennek továbbfejlesztése,
a mind összetettebb és részletesebb beszéd megalkotásának fokozatos elsajátítása
interaktív helyzetben, kontextusfüggően, a megértésre és a megértetésre törekvően döntő
tényező a magas szintű tevékenységekre képes nemzedékek felkészítése során. Az
értelmes, korosztályi szinten jól kidolgozott, megfelelően artikulált beszéd, közlés
nélkülözhetetlen a társas tevékenységek során.
Kutatási szolgáltatások: A kutatás kimeneteként olyan nyelvtudományi és
pedagógiatudományi módszertanokat és leírásokat hoz létre és ajánl felhasználásra,
amelyek alkalmazásával a kommunikációs és információs társadalomban a felnövő újabb
nemzedékek sikeresen és alkotó módon tudnak beilleszkedni, illetve innovatív
kezdeményezéseiket jól tudják nyelvileg megformálni, érthetővé tenni mások számára.
A funkcionális, használatalapú nyelvpedagógia a mindennapi kommunikáció (például a
munkatevékenységek, a hétköznapi kommunikációs helyzetek, az ügyintézés, akár a
családi kapcsolatok) során szükséges kommunikációs kompetenciák kifinomult,
helyzethez illeszthető változatait sajátíttatja el, az egyetemes kommunikációs
szempontok mellett a magyar nyelv és kultúra jellegzetességeire építve. A módszertanok
kiterjednek az élő, jelenléti oktatási formák mellett az információtechnológia kreatív
nyelvtani alkalmazhatóságaira.
Kutató: Tolcsvai Nagy Gábor
Kapcsolat:
ELTE
Innovációs Központ
1053 Budapest, Kecskeméti utca 10-12.
innovacio@innovacio.elte.hu
+ 36 1 411 6500 / 6476
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Tolcsvai Nagy Gábor
ELTE BTK Magyar Nyelvtudományi
és Finnugor Intézet
1088 Budapest, Múzeum krt. 4/A
tolcsvai.nagy.gabor@btk.elte.hu
+ 36 1 485 5200 / 5440

EÖTVÖS LORÁND TUDOMÁNYEGYETEM
BÖLCSÉSZETTUDOMÁNYI KAR
Magyar Nyelvtudományi és Finnugor Intézet
Mai Magyar Nyelvi Tanszék
Rendelkezésre álló infrastruktúra: Laptop/számítógép, tanítási órák rögzítésére és
visszajátszására alkalmas videófelszerelés, korpuszelemző és -annotáló online felület
(WebAnno), online magyar nyelvű korpuszok (MNSz2).
Mely iparágaknak releváns a szolgáltatás: Egyéb, nyelvtechnológia és számítógépes
nyelvelemzés, természetes nyelvfeldolgozás
A kutatáshoz kapcsolódó néhány fontosabb tudományos és oktatási mű:
Kugler Nóra: Az összetett mondat. Budapest: Eötvös Kiadó. 2018. 139 p. (ISBN 978963-463-890-2)
Kugler Nóra (főszerk.): Magyar nyelvtan – A nyelvi jel. Funkcionális szemléletű
gyakorlatok a 9–12. évfolyam számára. Tinta Könyvkiadó, Budapest, 2018. 120 p.
http://hdl.handle.net/10831/42791
Kugler Nóra (főszerk.): Magyar nyelvtan – A nyelvi jel a 9–12. évfolyam számára.
Tanári
kézikönyv.
Tinta
Könyvkiadó,
Budapest,
2018.
408
p.
http://hdl.handle.net/10831/42794
Kugler Nóra – Tolcsvai Nagy Gábor: Magyar nyelv. Nyitra: Nyitrai Konstantin Filozófus
Egyetem Közép-európai Tanulmányok Kara. 2015. ISBN 978-80-558-0948-9, EAN
9788055809489, 580 p
Tolcsvai Nagy Gábor (szerk.): Nyelvtan. (A Magyar Nyelv Kézikönyvtára)
Budapest: Osiris Kiadó, 2017. 1152 p (ISBN:978 963 276 291 3)
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