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A siketek és súlyosan nagyothallók a társadalom egyik leghátrányosabb 
helyzetű csoportját alkotják. Ez egyebek között megmutatkozik abban is, 
hogy rendkívül kevesen jutnak be közülük a felsőoktatásba és szereznek 
diplomát (Szabó, 2003), pedig a felzárkóztatás legfontosabb eszköze az 
oktatás. A felsőfokú tanulmányoknak napjainkban már szinte 
elengedhetetlen része a külföldi részképzés is. Minden felsőoktatási 
intézmény törekszik a külföldi kapcsolatainak bővítésére, új és újabb 
Erasmus és más mobilitási programok létesítésére, hogy hallgatói külföldi 
tapasztalatot is szerezhessenek, és a nyelvtudásukat elmélyíthessék. 
Sajátos nyelvi helyzetük miatt a siketek és súlyos fokban nagyothallók 
ebből is csak elvétve tudják kivenni a részüket, hiszen az idegennyelv-
tanulásuk is teljesen megoldatlan terület, és ez csak még tovább növeli a 
hátrányos helyzetüket (Gúti & Szépe, 2006; Kontra, Piniel & Csizér, 
2017). A társadalom figyelme mégis ritkán irányul a siketekre, hiszen 
jelenlétük nem feltűnő: nem ülnek kerekesszékben, nem járnak fehér 
bottal, és számarányuk sem olyan jelentős. A felismerés, hogy a siketek 
és súlyos fokban nagyothallók helyzete a környező országokban is 
hasonló, mint Magyarországon arra készteti a siketoktatással foglalkozó 
szakembereket, hogy egyesítsék mind erőiket, mind erőforrásaikat, és 
közös kutatásokat, publikációkat, workshopokat szervezzenek a siketek 
ügyének előmozdítása és a jó gyakorlatok kialakítása érdekében 
(Domagała-Zyśk, 2013; Domagała-Zyśk & Kontra, 2016). A közelmúltban 
egy Erasmus+ pályázat segítségével1 így indult három ország egy-egy 
intézményének részvételével közös cseh-magyar-osztrák projekt a 
felsőoktatásban tanuló siket és súlyos fokban nagyothalló fiatalok 
nyelvtanulási helyzetének feltérképezésére és az európai mobilitásban 
való részvételük elősegítésére. Írásunkban erről adunk rövid beszámolót.  
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Idegennyelv-oktatás siketeknek 
 
A siketek és súlyos fokban nagyothallók (továbbiakban: siketek) 
idegennyelv-tanítása szorosan összefügg a siketoktatás csaknem 200 éves 
alapkérdésével: milyen nyelven folyjon az oktatás? (Dotter, 2013; Moores, 
2010). Az idegen nyelvek tanítása feltételezi, hogy a tanulónak van már 
egy első nyelve, az anyanyelve, azon alapvető szókincse és 
kifejezőkészsége. A siketek sajátos helyzete azonban abból adódik, hogy a 
gyerekek hozzávetőlegesen 90-95%-a halló családba születik. Így a 
nyelvelsajátítás korai korszakában olyan akusztikus nyelvi környezet veszi 
őket körül, amely számukra nem jelent megfelelő inputot, a hangzó nyelvi 
kompetenciát spontán nyelvelsajátítás útján megszerezni nem tudják. 
Amint arra Jokinen (2000) rámutat, amint a kisgyermekről kiderül, hogy 
siket, azonnal meg kellene kezdődjön a jelnyelv használata, mely a 
számára létfontosságú nyelvi fejlődés alapját képezheti. Ehelyett a szülők 
többnyire azt a tanácsot kapják, hogy ne tanulják meg és ne használják a 
jelnyelvet, hanem beszéljenek a gyermekükkel, amiből ő csak keveset 
vagy szinte semmit sem tud hasznosítani (p. 206). A jelnyelvvel, 
anyanyelvi siket jeleléssel a gyermekek általában csak később, többnyire 
az óvodában találkoznak, azt egymástól, elsősorban a siket szülők siket 
gyerekeitől sajátítják el (erről részletesen lásd: Bartha, Hattyár & Szabó, 
2006). Többen megírták már, hogy a siket gyerekek oktatása az iskolában 
úgy kezdődik el, hogy nem rendelkeznek megfelelő nyelvi alapokkal sem a 
nemzeti jelnyelven, sem a többségi társadalom hangzó nyelvén (Muzsnai, 
1999; Szabó, 1998). Vasák (1996) megállapítása szerint „a siket gyermek 
a jelnyelvétől megfosztva válik fogyatékossá” (Vasák, 1996:112), hiszen 
az „évek során felhalmozott nyelvi lemaradást és annak következményeit 
ledolgozni, bepótolni lehetetlen” (Dotter, 2013; Gallaway, 1998; Vasák, 
2005). 

Az 1880-as Milánói Kongresszus döntése értelmében siketek oktatását 
szerte a világon 80-100 éven keresztül az úgynevezett oralista módszer 
határozta meg, mely a beszéd, a szájról olvasás, és a hallásmaradvány 
fejlesztését helyezte előtérbe és nem engedte meg a jelnyelv használatát 
annak érdekében, hogy a siketek minél inkább képesek legyenek a hallók 
társadalmába integrálódni (Moores, 2010). Ez a módszer különböző 
változatokban tovább él, bár a múlt század végétől egyre több ország 
ismeri el törvényi szinten is a siketek jelnyelvét és erőteljesen megindult a 
bilingvális oktatás elterjedése. Ebben nagy szerepet játszott a Salamanca 
Egyezmény (UNESCO, 1994) és a Fogyatékossággal élő személyek 
jogairól szóló ENSZ egyezmény (United Nations, 2007). Magyarország 
2009-ben fogadta el a CXXV. úgynevezett „Jelnyelvtörvényt”, mely 
elismeri a magyar jelnyelvet mint a siket kisebbség természetes nyelvét 
és biztosítja az annak használatához való jogot az élet minden területén, 
így az oktatásban is. 

Csuhai és munkatársai 2009-ben megjelent tanulmányukban 
leszögezik, hogy a magyarországi intézményekben az auditív verbális 
módszer az uralkodó a tanításban, „melynek középpontjában a 
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hallókészülékkel felerősített hallásmaradvány mind jobb kihasználásán 
alapuló magyar beszéd és írás megtanítása, illetve a hallás fejlesztése áll” 
(Csuhai et al., 2009:2). Kutatási adataik arra is rávilágítanak, hogy a 
siketiskolai tanároknak több mint egyharmada nem ismeri a jelnyelvet, de 
akik saját bevallásuk szerint tudnak jelelni, azok többsége is csak 
legfeljebb közepesre értékelte a jelnyelvtudását. Saját kutatásaink az 
idegennyelv-tanárok körében ugyanezt mutatták, a résztvevő tanároknak 
mintegy egyötöde rendelkezett csak a tanításban alkalmazható szintű, 
haladó jelnyelvi készségekkel (Piniel, Kontra & Csizér, 2016). Bár a 
siketek többségénél az idegen nyelvek oktatása így nagyon bizonytalan 
első nyelvi alapokon és a tanárok részérő bizonytalan módszertani 
alapokon kezdődik meg, a nyelvek iránti érdeklődés jelen van és a 
nyelvtanulás hatása pozitív, ami egybecseng a nemzetközi eredményekkel 
is (Domagała-Zyśk, 2013). 

A siketek idegennyelv-oktatásában a skandináv országok járnak élen, 
de a felsőoktatás terén komoly eredményeket mutathat fel Csehországban 
a prágai Károly Egyetem (Janáková, 2008) vagy a Brnoban székelő 
Masaryk Egyetem Teiresias Központja is (https://www.teiresias.muni.cz), 
mely utóbbiban a különböző szakos siket egyetemisták egyéni vagy páros 
nyelvórákon vehetnek részt szükség esetén tolmács segítségével, 
korszerű technikával felszerelt helyiségekben. Magyarországon a korábbi 
kutatásaink szerint a hallássérült fiatalok idegennyelv-tanulása főiskolai-
egyetemi szinten megoldatlan, az oktatásirányítás inkább a felmentésben, 
mint a programok szervezésében vagy költséges oktatóközpontok 
felállításában látja a megoldást (Kontra, Piniel & Csizér, 2017). 

A fentiek alapján érthetővé válik, miért is olyan fontos, hogy 
bekapcsolódjunk olyan nemzetközi programokba, amelyek révén 
lehetőség adódik együttműködni, egymástól tanulni és egyesült 
erőfeszítéseket tenni a siketek érdekében. Erre a célra jött létre a „Siket 
hallgatók nyelvtudással az európai mobilitásért” [Language Skills of Deaf 
Students for European Mobility] című Erasmus+ projekt, melynek első 
évében feltáró kutatást végeztünk a felsőoktatásban tanuló cseh, magyar 
és osztrák fiatalok idegennyelv-tanulási helyzetének és egyéni 
változóiknak a feltérképezésére, különös tekintettel a motivációjukra és a 
preferált tanulási-tanítási módszerekre. 

 
Módszer 
 
Kutatásunkban két kérdésre kerestük a választ:  
 1. Milyen egyéni változók jellemzik a kutatásunkban résztvevő siket és 
súlyosan nagyothalló fiatalokat? 
 2. Milyen tanulságokkal szolgálnak a siket és súlyosan nagyothalló 
fiatalok nyelvtanulási tapasztalatai az angol nyelvoktatás számára? 
 A kutatásunk első lépésében kérdőíves vizsgálatot tervezetünk, amelyet 
54 siket és nagyothalló egykori és jelenlegi egyetemista töltött ki három 
országban: Ausztriában (n=12), Csehországban (n=27) és 
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Magyarországon (n=15). A nemek megoszlása egyenlőtlenül alakult: 36 
nő és 18 férfi került a mintánkba. Az akadálymentesített, a nemzeti 
jelnyelveken és angolul is elérhetővé tett kérdőívünkben 11 konstruktum 
mérésére vállalkoztunk: nyelvtanulási motivációval, jelnyelvhasználattal 
és tanulási stratégiákkal kapcsolatos állításokat kellett a 
megkérdezetteknek ötfokú skála szerint értékelniük. A kérdőívünket 
többlépcsős folyamat segítségével validáltuk. Az adatgyűjtésre 2018. 
június és októbere között került sor online kérdőívek segítségével. A 
kvantitatív adatokat SPSS 20.0 programmal elemeztük.  

A kutatás második fázisában országonként négy, felsőfokú képzésre 
járó vagy már végzett hallgatóval készítettünk részben-strukturált 
interjút. Az interjúkat az adatközlők városában rögzítettük az általuk 
javasolt nyelven. Heten választották a jelnyelvet tolmácsolással, négyen a 
nemzeti akusztikus nyelven való beszédet és egy cochleáris 
implantátummal rendelkező egyetemista angol nyelven, tolmács nélkül 
adott interjút. A beszélgetések többnyire egy órát vettek igénybe. A feltett 
kérdések az adatközlőknek az idegen nyelvek tanulásáról alkotott 
véleményére vonatkoztak, és arra, hogy mennyire fontos számukra az 
angol nyelv ismerete a tanulmányaik és a jövendő életük és munkájuk 
során. Ezen kívül kíváncsiak voltunk a nyelvtanulási tapasztalataikra, a 
tanulási stratégiáikra, valamint arra, hogyan vélekednek a jelnyelv 
használatáról a nyelvtanításban. 

 
Eredmények 
Leíró statisztikai eredmények 
 
A 11 skála belső megbízhatóságáról Cronbach alfa mérőszámmal 
győződtünk meg. Az 1. táblázatból látszik, hogy sikerült a skálák döntő 
többségét megbízhatóan mérni, egyedül a társas tanulási stratégiák 
esetében marad el jelentősen az érték az elvárható minimumtól. Az 
átlagok alapján több jelenség is kirajzolódik az adatainkban. Először is 
megfigyelhető, hogy több skála is van, amelynek az átlaga az ötfokú 
skálán meghaladja a 4-est, azaz nagymértékű egyetértés rajzolódik ki: a 
megkérdezetteket érdekli a nyelvtanulás és elszántak, hogy minél több 
energiát fektetessenek az angoltanulásba. Helyzetükből adódóan nagyon 
fontos nekik, hogy megfelelő módszerrel tanítsák őket, és valóban ez a 
skála érte el a legmagasabb átlagot (M=4,67). Megfelelő módszeren itt azt 
értjük, hogy a siketeket tanító nyelvtanárok legyenek képesek jelnyelven 
is kommunikálni diákjaikkal. A jelnyelvekkel kapcsolatban nem meglepő 
az az adat sem, hogy megkérdezettek döntő többsége egyetértett azokkal 
az állításokkal, amelyek a jelnyelvhasználat fontosságát mérték az életben 
(M=4,32) és az iskolában (M=4,43) (pl.: Egy olyan tanár, aki jelnyelvet 
használ az órán, hatékony. A siketek könnyebben ki tudják fejezni 
magukat jelnyelven, mint beszéddel.). Szintén magas átlagot ért el az 
érzelmi (affektív) tanulási stratégiákat mérő skála is, amellyel azt mértük, 
mennyire vált ki büszkeséget a tanulókból az, ha különböző sikereket 
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érnek el a nyelvtanulás során (pl.: Ha angoltanfolyamra járok és jó a házi 
feladatom, büszke vagyok magamra.). Mivel a siket nyelvtanulóknak 
sokszor nincs lehetőségük a jelnyelvi közvetítéssel tanulni az idegen 
nyelvet, fokozottan fontos számukra, hogy sok pozitív élményt 
szerezzenek a tanulás során.  
 

1. táblázat. Cronbach alfa és leíró statisztika 

Skálák Cr. alfa Átlag Szórás 
Érdeklődés és elszántság 0,75 4,42 0,66 
Eszközjellegű motiváció 0,68 3,49 1,07 
Kontaktus 0,70 3,88 0,80 
Miliő 0,89 3,68 1,10 
Angol használat az interneten 0,60 3,95 0,68 
Tanítási módszerek 0,71 4,67 0,55 
Képzetek a jelnyelv iskolai használatáról 0,88 4,43 0,76 
Képzetek a jelnyelv használatáról az 
életben 

0,71 4,32 0,69 

Kognitív tanulási stratégiák 0,78 3,24 0,89 
Társas tanulási stratégiák 0,50 -- -- 
Affektív tanulási stratégiák 0,84 4,26 0,86 
 

Több olyan skála is volt a kérdőívünkben, amelynek átlaga 
megközelítette a 4-est: kontaktus lehetősége vagy ténye idegen nyelven 
(pl.: Minden évben megyek külföldre. Ha a siketek egy külföldi személlyel 
akarnak kapcsolatot tartani, ezt angolul tudják megtenni.); a miliő, vagyis 
az, hogy mennyire támogatja a siket nyelvtanulókat környezetük abban, 
hogy minél többet tanulják és használják az angol nyelvet; az angol 
használata az interneten (pl.: Azt gondolom, a siketek minden nap 
használják az internetet. Szükséges angolul tudni ahhoz, hogy az 
internetet használja az ember.). Nem számítottunk arra, hogy a kognitív 
tanulási stratégiák skála fogja a legalacsonyabb átlagot hozni a 
kutatásunkban (M=3,24). Nagyon kevés siket diák jut be a 
felsőoktatásba, így azt tételeztük fel, hogy egyetemista, illetve főiskolás 
adatközlőink tudatos és sikeres használói a különböző kognitív tanulási 
stratégiáknak (pl.: Általában mondatokkal együtt próbálom megjegyezni 
az új angol szavakat.). Ezzel szemben a számok azt mutatják, hogy még a 
legsikeresebbek sem biztos, hogy ismerik és használják is azokat a 
technikákat, amelyek szükségesek a nyelvtanulás megkönnyítéséhez. A 
kutatás kvalitatív fázisában megkíséreltünk erre is némi magyarázatot 
találni, de úgy véljük, mindenképpen további kutatásnak kell ezzel a 
témával foglalkoznia. 

 
A kvalitatív interjús kutatás eredményei 
 
A 12 interjú hang- és videó-felvételéből szöveges átiratot készítettünk, 
amelyet kvalitatív tartalmi elemzésnek vetettünk alá. Az elemzés során 
úgy találtuk, hogy az adatok egyrészt alátámasztják a kvantitatív fázis 
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eredményeit, másrészt betekintést nyújtanak a számadatok mögé. A 
szöveges elemzés során az alábbi kategóriák rajzolódtak ki: motiváció, 
módszer, jelnyelvhasználat és a beszéd szerepe, tanulási stratégiák és 
tanárfüggőség.  

 
Motiváció 
 
Adatközlőink egy kivételével valamennyien motivált angol nyelvtanulónak, 
illetve nyelvhasználónak mutatkoztak az interjúk során, és rávilágítottak 
arra, hogy motivációjuk mennyire instrumentális jellegű. Az osztrák 
hallgatók elsősorban arról beszéltek, hogy tanulmányaik során szükségük 
van arra, hogy megértsenek angol nyelvű előadásokat vagy el tudják 
olvasni a tanulmányaikhoz szükséges angol nyelvű szakirodalmat. 
„Nagyon kevés a német nyelvű publikáció. A legtöbb szakirodalmat, 
cikkeket, könyveket, angolul írják” hangsúlyozta egy osztrák egyetemista. 
A cseh hallgatók esetében a tanulmányi követelmények részét képezi egy 
B2-es szintű nyelvi vizsga letétele, ami mint extrinzik motiváció 
természetesen jelentős szerepet játszik. De ezen túl arról is beszámoltak, 
hogy az eltervezett jövőjükben is szerepe lesz az angolnak, főként a 
számítógépes munka és az internet használata terén. Az a hallgató, aki 
számvitel szakra jár, nem a munkájában, hanem a társadalmi 
szerepvállalásában mint a siket ifjúsági szervezet képviselője hasznosítja 
és fogja a jövőben is hasznosítani az angolt. Egy osztrák és egy cseh 
résztvevő is a siket sportegyesületben intéz nemzetközi kapcsolatot. A 
magyar adatközlők egyike egy nemzetközi cég munkatársaként olyan 
szerepkört tölt be, ahol napi szinten szüksége van az angolra, sőt még az 
amerikai jelnyelvre is. Egy tanárszakos magyar adatközlő angoltanárrá 
szeretné képezni magát, és már meg is próbálkozott egy kisebb siket 
csoport tanításával. De van, akit az a személyes frusztráció hajt az 
angoltanulás felé, hogy nem tud megnyilatkozni angolul olyankor, ha 
külföldiekkel kerül kapcsolatba. Mindösszesen egy olyan adatközlővel 
találkoztunk, aki számára csak teherként jelenik meg az egyetemén 
kötelező angol, melyet ő időpocsékolásként és szenvedésként él meg: „az 
egész lényem tiltakozik ellene, mert soha nem lesz rá szükségem,” 
mondta. Az ő esete azt példázza, hogy csupán a szigorú tanulmányi 
előírás nem elég motiváló erő a nyelvtanuláshoz, sőt, inkább ellenérzést, 
negatív hozzáállást válthat ki, ha nem társul hozzá valamilyen személyes 
cél is. 

 
Módszer 
 
Életkoruknál fogva az adatközlőink mindegyike még a jelnyelven való 
oktatás bevezetése, a bilingvális módszer elterjedése előtt kezdett angolul 
tanulni, így csak elvétve találkoztak azzal, hogy egy nyelvtanár jelnyelven 
keresztül magyarázta az angolt az általános vagy a középiskolában, 
esetleg egy felnőtt tanfolyamon. A siketek valamennyien pozitívan 
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értékelték az ilyen tapasztalatokat, illetve akik színtiszta oralista 
oktatásban vettek rész, ők is úgy nyilatkoztak, hogy mindenképpen 
javasolják, hogy a tanárok ismerjék és használják a jelnyelvet az 
oktatásban. A magyar és az osztrák adatközlők sokat beszéltek a tanárok 
állandó fluktuációjáról, ami hol pozitív, hol negatív változást hozott:  

„Kettő nem [tudott jelelni]. Ők nem is voltak igazán jók. Gyenge 
tanárok voltak. A harmadik jó tanár volt. Hetedik osztályig volt velünk. 
Két évig. Aztán elment. Ő be akart illeszkedni, elkezdett jelnyelvet 
tanulni, értette a jelnyelvet. Aztán ő elment hetedikben. Nyolcadikban 
jött egy másik tanár. Ő megint nem volt igazán jó.”  

 
Főként az osztrák, de egyes cseh adatközlők is arról számoltak be, hogy 

a közoktatásban egy tanár-asszisztens segítette őket abban, hogy értsék, 
mi történik az órán és lépést tudjanak tartani a többiekkel. Ha a tanár 
csak kevéssé ismeri a jelnyelvet, akkor többek véleménye szerint 
hasznosabb egy szakképzett tolmács jelenléte az órán. A nagyothalló, 
illetve a cochleáris implantátum következtében jobban halló és beszélő 
adatközlőink a hangzó nyelvet részesítik előnyben, és nem is tartják 
szerencsésnek a jelnyelv használatát olyan vegyes csoportokban, ahol 
nem mindenki tud jelelni. 

 
A beszéd szerepe 
 
Változatos véleményeket kaptunk arra vonatkozóan, hogy mennyire 
tartják fontosnak a nyelvtanulás során mind a négy készség, az olvasás, 
írás, beszéd és a hallott szöveg értése fejlesztését. Abban mindenki 
egyetértett, hogy a siketeknek a legfontosabb az olvasás és az írás 
fejlesztése, mert ezen keresztül fogják használni a nyelvet még a 
személyes kommunikációban is. Példának említették a feliratok 
megértését külföldi utazás alkalmával, vagy azt, ha vásárlás során a 
mobiltelefonjukba ütik be, hogy mit szeretnének, és szintén írásban 
kapják rá a választ. Abban is nagy volt az egyetértés, hogy a hallott 
szöveg értésére nem érdemes időt vesztegetni, mert nem releváns sem a 
siketek, sem a nagyothallók számára. Megoszlottak viszont a vélemények 
a beszédtanítás fontosságáról. A nagyothallók fontosnak tartják a szavak 
kiejtésének a tanulását is, de a siketek közül is többeket érdekel, hogy 
hangzó nyelven is meg tudjanak nyilatkozni angolul.  

 
Tanulási stratégiák, tanárfüggőség 
 
Érdekes volt megfigyelnünk, hogy interjúalanyaink milyen keveset tudtak 
elmondani arról, milyen tanulási stratégiákat használnak például az új 
szavak tanulásához és memorizálásához, egy írott szöveg megértéséhez, 
vagy általában véve a nyelvi ismereteik bővítéséhez és szinten tartásához. 
Meg kellett állapítanunk, hogy a tanulás a legtöbbjük számára elsősorban 
a tanártól kapott feladatok elvégzését jelenti, és akik tudtak említeni 
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különböző technikákat, például szótanulást szolgáló applikációkat, többen 
bevallották, hogy ők maguk ezeket nem, vagy csak elvétve használják. 
Lelkesen chatelnek egymással abban az intézményben, ahol ez az angol 
kurzus része, de nem azon kívül. Az olvasott szöveg értéséhez többen is 
használnak internetes fordítóprogramot, és többen is említést tettek arról, 
hogy a kétnyelvű könyvek olvasása hasznos a nyelvtudás szinten 
tartásában, de nem mindegyikük él ez utóbbi lehetőséggel: „Mindig 
mondogatom magamnak, hogy egy szép napon majd el fogok kezdeni 
olvasni, például képregényeket és aztán könyveket is, hogy megmaradjon 
az angol a fejemben.” A nemzetközi projektünk keretében futó online 
angol tanfolyam pozitívumai között kiemelték, az a legjobb, hogy 
beküldött munkáikra, az elkövetett hibáikra egyéni visszajelzést kapnak a 
tanároktól. 

 
Munkavállalás, társadalmi tevékenység 
 
Az adatközlőink egy része már nem az első diplomáját szerzi és munka 
mellett tanul, így van munkatapasztalatuk, a fiatalabbak viszont még csak 
a terveikről tudtak beszámolni. Többen is olyan pályát választottak 
maguknak, ahol nincs szükség a hangos beszédre. Ilyen például a 
számítástechnika, a számvitel vagy kutatómunka. Akik tanárszakosok, 
érthető módon a siketek pedagógiája iránt érdeklődnek leginkább. A 
matematika, sport vagy pedagógia szakos hallgatók a munkájukhoz nem 
tartják szükségesnek az angolt, de a tanulmányaik elvégzéséhez igen. Az 
informatika tanári szak viszont igényli az angol nyelvi ismereteket. A 12 
interjúalany közül egy nyilatkozott úgy, hogy szeretne a jövőben külföldön 
munkát vállalni, de nem volt optimista: „Külföldön szeretnék dolgozni, 
erre valójában elég kevés az esély”, nyilatkozta. Egy másik interjúalany 
most éppen külföldön dolgozik, de csak mint kétkezi munkás. Ugyanakkor 
vele együtt többen is jelentkeztek a projekt keretében szerveződő nyári 
angliai tanfolyamra, amely a külföldi mobilitásban való részvétel 
elősegítését célozza meg.  

 
Összefoglalás, következtetések 
 
A kutatás eredményeiből megállapítható, hogy a három résztvevő ország 
eltérő nyelvi követelményeket támaszt az oktatásban, és eltérő 
nyelvtanulási lehetőségeket biztosít. A globalizációs hatások 
következtében ugyanakkor mind a három ország fiataljai szükségét érzik 
az angol nyelvtudásnak a tanulmányaik, és/vagy az elhelyezkedésük 
szempontjából. A motivációjukra ható tényezők között közvetlen és 
közvetett hatásokat is feltártuk. A legnagyobb közvetlen hatással bíró 
tényezőnek az instrumentális beállítódásuk bizonyult, azaz mennyire 
tartják hasznosnak az angol nyelvet annak érdekében, hogy elvégezzék 
tanulmányaikat, jó munkát találjanak, és a jövőjüket segítse. Ide 
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sorolható még a környezetük hatása, vagyis hogy a szüleik és barátaik 
mennyire támogatják a nyelvtanulást. A motivált nyelvtanulói viselkedést 
jelentősen befolyásoló tényezőként jelentek meg a korábbi nyelvtanulási 
tapasztalataik és ehhez kapcsolódóan az is, hogy tanáraik ismerték-e a 
jelnyelvet és használták-e az oktatásban. Bár összességében olyan 
válaszadókkal találkoztunk, akik képesnek érzik magukat az angol nyelv 
elsősorban írás-olvasás célú elsajátítására, tanárként számítani kell arra 
is, hogy vannak, akiket a nyelvtudás megszerzése, mint cél, önmagában 
nem motivál. Az ilyen fiatalok számára különösen hasznos lehet egy 
külföldi utazás vagy diákcsere-program, melynek révén 
megtapasztalhatják a nyelvtudás előnyeit és a nyelvtanulás örömét. 
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