
NymE Apáczai Csere János Kar 

PhD konferencia  

2015. február 17. 

Nyelvtudomány, nyelvpedagógia szekció 

Absztraktok 

 

 

Sipos Judit 

PTE-BTK, Oktatás és Társadalom Doktori Iskola, Nevelésszociológiai program 

 

Az interkulturalizmus mint esély. Interkulturális szenzitivitás, attitűdök vizsgálata 

Kérdőíves/interjú módszerrel történő vizsgálat a hazai pedagógusképzésben részt vevő 

hallgatók körében 
Az Európai Unióban és Magyarországon is az egyre növekvő nemzeti és etnikai heterogenitás 

miatt előtérbe kerül a pedagógusképzésben is az interkulturális érzékenyítés, az interkulturális 

kompetencia fejlesztése, azzal a célzattal, hogy a leendő oktatók olyan intézményeket 

teremthessenek meg, amely kultúra-azonos vagy kulturálisan érzékeny, kulturálisan releváns 

pedagógiát alkalmaz, azaz adaptív bánásmódot biztosít az intézményt látogatók számára.  

 

Az Európai Parlament és Tanács „Az egész életen át tartó tanuláshoz szükséges 

kulcskompetenciák” elnevezésű dokumentumában, az ajánlott nyolc kulcskompetenciák 

mindegyikében kiemelt fontosságot kap az interkulturális kompetencia fejlesztése.
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Európai uniós és nemzetközi projektek arról tesznek tanúbizonyságot, hogy a fejlesztés 

módszertana szerves része a pedagógusképzésnek is.  

 

Kutatásom egy részében azt taglalom, hogy hazai viszonylatban hol, milyen szinteken jelenik 

meg, illetve hol hiányzik a kultúraköziség, valamint a kultúraközi (interkulturális) 

kompetencia tematizálása, illetve fejlesztésének folyamata a pedagógusképzésben, konkrétan 

a tanító- és a gyógypedagógus-képzésben.  

A különböző tanítóképzők és gyógypedagógiai felsőoktatási intézmények tanulmányi 

tájékoztatóit, tantervi hálóját, kompetencia-leírásait, záróvizsgatételeit véve górcső alá, 

áttekintést nyertem a témámról. Figyelembe kell venni témánkat illetően az intézmények 

számára kötelező, a mindenkori kormány által kiadott kompetencia-leírások képzési és 

kimeneti követelményeit is. 
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Az anyanyelvi fejlesztés szükségességéről a fordítóképzésben 

Az előadás a doktori disszertáció empirikus kutatását mutatja be, amely során 110 fordító 

szakos egyetemi hallgató eredeti anyanyelvi szövegeinek és angol nyelvről anyanyelvre 

fordított szövegeinek összehasonlítása történt a csoportban feltárt szövegalkotási problémák 
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alapján. Bár a fordítások értékelésében ma már domináns a célnyelvi megközelítés, az 

anyanyelvre fordított szövegek minőségének meghatározásakor kevés szó esik az anyanyelvi 

szövegalkotási képesség szintjéről, amellyel a jövendő fordítók rendelkeznek, illetve 

nincsenek olyan empirikus vizsgálatok, amelyek feltárnák a két szövegalkotás közötti 

összefüggéseket. Ugyanakkor magyar és nemzetközi tanulmányok is bizonyítják (Klaudy 

2001, Pollmann 2004, Lang 1999, Bergen 2009), hogy a jövendőbeli fordítók anyanyelvi 

kompetenciája nem éri el a kívánatos szintet, és hogy feltétlenül szükség van anyanyelvi 

fejlesztésre is a fordítóképzésben. Az előadás arra mutat rá, hogy egyértelmű összefüggések 

rajzolódnak ki a két szövegalkotási képesség között, és hogy vannak kiemelkedő területek, 

ahol különböző mértékben, de az anyanyelvi és az anyanyelvre fordított szövegekben is 

mutatkoznak hiányosságok. A vizsgálat alapján további fejlesztésre van szükség a szókincs 

esetében, ahol legjellemzőbb problémának az indokolatlan szóismétlések tűnnek, a szöveg 

konnexitását létrehozó elemek alkalmazása terén és olyan helyesírási kérdésekben, amelyek a 

szövegszerkesztők hatókörén kívül esnek. Ez a tudás be kell, hogy épüljön a fordítóképzés 

mindennapjaiba, de más felsőoktatási szakokon is hasznosulhat, mivel a helyes anyanyelvi 

írásbeli szövegalkotás nélkülözhetetlen a tanulmányok sikeres végzéséhez és a diploma 

megszerzéséhez.  
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Az első győri állandó színház és a győri színjátszás kezdeteinek története 

(munkacím) 

Készülő disszertációm fejezetein végighaladva először felelevenítem a vidéki kőszínházak 

alakulástörténetét. Ehhez felhasználtam a kolozsvári, debreceni, szegedi, pécsi, kassai, 

miskolci, komáromi marosvásárhelyi valamint a pozsonyi színházak történeti áttekintéseit. Az 

első győri állandó színház helye viszonylag hamar kialakult. Még annak ellenére is 

elmondható ez, hogy a városban elég korán - a XVII. században - megkezdődött a színjátszás. 

Az első győri állandó színház deszkából épült a Sétatéren. A hely ezzel az első „fabódéval” 

több mint 130 évre rögzült. Mellette ideiglenes színjátszóhelyek is épültek, de akkora 

jelentősége ezeknek, az állandó színházhoz képest nem volt. A színház alakulása Győrött, úgy 

tűnik, modellálja a magyarországi színjátszóhelyek alakulását. Feltételezéseim szerint a 

kolozsvári, debreceni, szegedi, kassai, pécsi és pesti színjátszóhelyek alakulásával 

összehasonlítva sok az átfedés. A párhuzamok alapján célom, hogy felállítok egy színház 

alakulástörténeti modellt, ami a színjátszás helyszínét állítja középpontba. Ezt követően a 

győri színház alakulását vizsgálom, majd a győri színjátszással foglalkozom 1798-tól 1898-ig. 

A győri színjátszás műsorrétegeit, szövegvilágát és a színjátéktípusokat tárgyalom ez utóbbi 

fejezetben. A meglévő színlapok és jegyzőkönyvek alapján jól áttekinthető a műsorok 

megoszlása egy-egy társulatnál. A társulatok ismétlődő felbukkanása a városban szintén jól 

vizsgálható. Habár a vándorszínészet helyzetének tanulmányozása nem feladata ennek a 

dolgozatnak, semmiképp nem kerülhető ki említésük.  

Ezt követően kitérek a színházpártolás kérdésére is, amely Győrben igen jelentősnek 

mondható. Ecker János mind a német mind pedig a magyar színház sorsát a szívén viselte. 

Kritikájától egyik csoportot sem kímélte.  

1823-tól kezdve írt naplót, ahova országos és helyi eseményeket egyaránt leírt. Egészen 1852-

ig vezette naplóit. 
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A kutatási tevékenység összegzése 

Kutatási tevékenységem a kortárs magyar költészet területén végzem. Azokkal a 

jelenségekkel foglalkozom, melyek a modern/posztmodern költészeti paradigmaváltást 

követően, a kilencvenes és a kétezres években a lírai művek alakulását meghatározták. 

Oravecz Imre, Tolnai Ottó és Térey János költészetén keresztül arra keresem a választ, hogy 

ezek az életművek hátterében milyen nagyobb mentális, narratív formaszerveződések állnak 

(antropológiai horizont, kulturális emlékezet, mikrotörténelem). Az egyes életműveket tehát 

ezeknek a szempontrendszereknek alárendelten vizsgálom, keresve a választ arra a kérdésre, 

hogy a magyar nyelvű költészet megannyi ezredfordulós modellje miként viszonyul időhöz, 

térhez, emlékezethez, történelemhez. A készülő disszertáció arra is rá kíván mutatni, hogy 

ezeket a szövegeket a nem kizárólagosan nyelvi szempontú elemzések a termékeny 

diszkurzivitás irányába mozdítják el. 
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A kommunikációs kompetencia fejlesztési lehetősége a felsőoktatásban 

A felsőoktatás fontos produktuma az az egymással szoros egységet alkotó ismeret- és 

kompetenciacsomag, amelyet a végzős diplomások a munka világába magukkal visznek. A 

munkaerőpiac igényeinek figyelembe vétele egyre inkább szempont az oktatás tervezésében.  

Az elmúlt évtizedben a munka világában bekövetkezett változások nyomán átrendeződtek a 

hangsúlyok a munkaerő kiválasztásának kritériumaiban: a szakmai kompetenciák gyakran 

kevésbé meghatározóak, mint az úgynevezett „puha kompetenciák” (soft skills). Jelentős 

hangsúlyt kapnak az interperszonális kompetenciák, köztük a kapcsolatteremtő készség, a jó 

kommunikációs készség (anyanyelvű, idegen nyelvű), kooperatív készség, illetve az 

alkalmazkodás készsége. Kutatásom jelen szakaszában a kommunikációs kompetenciára 

fókuszálok. Vizsgálódásommal arra szeretnék választ kapni, milyen lehetőség van e 

kompetencia interdiszciplináris fejlesztésére az oktatás legkülönbözőbb területein. 

Bemutatom továbbá egy kísérleti jelleggel készült vizsgálat eredményeit, amelyet a Nyugat-

magyarországi Egyetem Apáczai Karának harmad-, illetve negyedéves BA szakos hallgatói 

körében folytattam. A kérdőíves felmérés fókuszában az állt, mennyire vannak tudatában a 

hallgatók a kommunikációs kompetencia fontosságának az elhelyezkedési esélyük 

szempontjából, illetve hogy milyennek ítélik nyelvi kultúrájukat, és miként vélekednek a 

tanulmányaik során történt ebbéli fejlődésükről.  
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