Dr. Kontra Edit felterjesztése Ürményi József-díjra
Kontra Edit korábbi tanszékvezető, habilitált egyetemi docens a hazai angol nyelvpedagógia és az
angol alkalmazott nyelvészet kiemelkedő képviselője. 1983 óta Egyetemünk oktatója. Előbb az
Idegennyelvi Továbbképző Központ, majd a Tanárképző Főiskolai Kar tanára volt, 1992 óta tanít
Karunkon. 1997 és 2002 között az Angol-Amerikai Intézet igazgatóhelyettesi, majd 2005 és 2016
között az Angol Alkalmazott Nyelvészeti Tanszék vezetői feladatait látta el.
Kontra Edit munkásságából kiemelkednek a fogyatékkal élők, s különösen a siketek és súlyosan
nagyothallók angol nyelvi képzésének módszertanára vonatkozó kutatásai, illetve az ezekre épülő,
magyar és külföldi kötetei, tanulmányai. Sokat tett azért, hogy a jelnyelvi képzés és az
esélyegyenlőség megjelenjen a nyelvtanulásban és nyelvoktatásban. Az angol alkalmazott
nyelvészet magyarországi meghonosítói és legeredményesebb fejlesztői közé tartozik. Erről
tanúskodnak a Nyelvtanulás két kézzel: A jelnyelv szerepe a siketek idegennyelv-tanulásában
(2010), illetve a társszerzőkkel írott Diszlexiával angolul (2012) című monográfiai, valamint a
társszerkesztőkkel szerkesztett számos kötete. A felsőoktatást magas színvonalú jegyzetei segítik:
A krétától a videóig. Módszertani kézikönyv (1996), Topics in the Methodology of Teaching EFL
(2006), illetve a társszerzővel írott An Introduction to Language Testing for Teachers of English
(2007). Mintegy félszáz tanulmányt közölt bel- és külföldi szaklapokban és tanulmánykötetekben,
jelentős arányban a hallássérült nyelvtanulók sajátos problémáiról. Szakmai előadásokat tartott
Magyarország

mellett

az

Egyesült

Államokban,

Nagy-Britanniában,

Írországban,

Lengyelországban, Szlovéniában, Ausztriában és Németországban.
Kontra Edit 2008 és 2017 között választott tagja volt az ELTE BTK Kari Tanácsának, ahol a Kar
nyilvánossága is megismerhette bátor, szókimondó, a társadalmi kérdések iránt fogékony és
érzékeny egyéniségét, amely fontos szerepet játszott igazgatóhelyettesként az Angol-Amerikai
Intézet kezdeti éveiben is. Az elmúlt évtizedekben az esélyegyenlőség, a becsületes munkavégzés
és a szakmai korrektség érdekében mindenkor tenni kész, dinamikus, ügyszerető kollégát
ismertünk meg benne.
Kontra Edit szakmai és egyetemi közéleti munkássága Karunk nagy értéke, kitüntetése egy nagy
ívű tanári pálya méltó, megérdemelt elismerése.
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