
 

Doktori (PhD) értekezés tézisei 

 

 

MULTILINGVÁLIS ÉS MULTIKULTURÁLIS  

KIHÍVÁSOK  

EGY MAGYAR ÓVODÁBAN 

 

KITZINGER ARIANNA ILONA 

 

 

Pázmány Péter Katolikus Egyetem 

Bölcsészet- és Társadalomtudományi Kar 

 

Nyelvtudományi Doktori Iskola 

Vezetője: Prof. É. Kiss Katalin  

egyetemi tanár, akadémikus 

 

Alkalmazott Nyelvészeti Műhely 

 

Témavezető: Dr. Reményi Andrea  

egyetemi docens 

 

 

 

 

 

 

 

Piliscsaba–Budapest  

2015 



Tartalomjegyzék 

 

1. Háttér 3 

    1.1 Kontextus és kutatási probléma 3 

    1.2 Célok és kutatási kérdések 4 

2. Módszertan 5 

3. Eredmények 

    3.1 Főbb eredmények 

    3.2 Sajátos szakmai eredmény  

4. A kutatás jelentősége 

6 

6 

9 

11 

5. További kutatási irányok  12 

  

Hivatkozások 13 

Publikációk az értekezés témájában 16 

További publikációk 17 

Előadások az értekezés témájában 18 

További előadások 19 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



3 

 

1. Háttér 

 

1.1 Kontextus és kutatási probléma 

 

“Barbárok.” Így bélyegezték meg az ő anyanyelvükétől eltérő nyelveken beszélő 

embereket a görögök (Bakker, 2010, 282. o.). Ma azonban a multilingvalitás vagy nyelvi 

sokszínűség – mind egyéni, mind társadalmi szinten – elterjedt jelenségnek számít. A 

többnyelvűséget a nyelvészet széles körben tanulmányozta, akárcsak a korai nyelvfejlesztést a 

pedagógia. Magyarországon is vannak kétnyelvűséggel (pl. Bartha, 1999; Navracsics, 2007, 

2008, 2010), korai nyelvelsajátítással  (pl. Kovács, 2002, 2008, 2009 a, b, c) vagy 

multikulturalitással (pl. Cs. Czachesz, 1998; Torgyik, 2005; Varga, 2006) foglalkozó kutatók. 

Mindemellett a kora gyermekkori nevelési háttér annyira újnak minősül a magyarországi 

társadalmi közegben, hogy az ez irányú kutatásokban hiátus fedezhető fel.  

Jelen kutatásban egy különleges nyelvpedagógiai helyzet tárul fel. 2008 szeptembere 

óta a pápai katonai légi bázis NATO-katonáinak gyermekei a helyi Fáy András Lakótelepi 

Óvodába járnak, melyet a helyi önkormányzat jelölt ki erre a célra. A családok NATO-

tagországokból, illetve két békepartner államból érkeztek a Stratégiai Légiszállító Képesség 

Program, azaz a SAC/C-17 (Strategic, 2013) keretein belül. A családok jellemzően fiatal 

szülőkből állnak, akiknek gyermekei iskolába vagy óvodába járnak. Kiküldetésük általában 

1,5-4 év között mozog. A pápai multilingvális–multikulturális óvoda a fogadó ország 

gyermekei mellett 6 különböző ország 23 külföldi családjának gyermekét fogadja az Amerikai 

Egyesült Államokból, Bulgáriából, Hollandiából, Lengyelországból, Norvégiából, és 

Svédországból. Az óvodában magyar, svéd, bolgár, norvég, holland, illetve az amerikai 

családoknál angol, filippínó és spanyol anyanyelvű gyerekeket nevelnek. Ez a NATO 

gyakorlatában példa nélküli, hiszen valamennyi más támaszpont saját nemzetközi óvodát, 

iskolát működtet. Pápa az első olyan hely, ahol a gyerekek nyelvi, szociális és kulturális téren 

egyaránt a helyi közösségbe próbálnak illeszkedni. 
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1.2 Célok és kutatási kérdések 

 

 A nyelvészeti, pedagógiai és szociológiai elméletek feltárásával, illetve az empirikus 

kutatás lefolytatásával az elsődleges cél kideríteni, hogy az óvodapedagógusok, a szülők és az 

oktatási döntéshozók miképp alakítják ki a kommunikációhoz szükséges közös nyelvi, 

kulturális és pedagógiai alapot ebben a rendkívül összetett helyzetben. Az adott nyelvi 

közösség bemutatásán és megértésén kívül a kutatás célja még új jelentések kibontása és 

olyan nyelvészeti és pedagógiai koherenciák feltárása, melyek Magyarországon eddig nem 

voltak ismertek. Fentiek értelmében a kutatási kérdések (KK) a következők:  

 

KK 1.  Melyek azok a főbb nyelvpedagógiai teóriák, melyek a korai két- és 

többnyelvűség alapjait képezik?  

 

KK 2.  Milyen tárgyi feltételekben mutatkozik meg a multilingvális–multikulturális 

nevelés az óvodában?    

 

KK 3.   Mely nyelveket használják az óvodában és miképp fejlesztik azokat?  

 

KK 4.   Milyen nyelvpedagógiai módszereket alkalmaznak és mi az óvodapedagógus 

szerepe?  

 

KK 5.   Miképp jelenik meg a nyelv és a különböző nemzetek a gyermekek szociális 

kapcsolataiban és hogyan vannak jelen a különböző kultúrák az óvodai 

életben?  

 

KK 6.   Milyen pedagógiai filozófiát követnek az óvodapedagógusok a mindennapi 

gyakorlatban?  

 

KK 7.   Melyek a legjelentősebb előnyei és hátrányai a multikulturális nevelések?  
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2. Módszertan 

 

             A probléma sokrétű jellegéből kiindulva az empirikus kutatás hátteréül szolgáló 

elméleteket különféle tudományágakból kellett összegyűjteni. Ennélfogva, a szekunder 

kutatás, azaz a szakirodalmi áttekintés különös figyelmet szentel Krashen (1981) 

nyelvelsajátítás és nyelvtanulás közötti megkülönböztetésének, Lenneberg (1967) kritikus 

periódus elméletének, illetve Cummins (1976) küszöbhipotézisének, melyek segítenek 

megérteni a kora gyermekkori nyelvfejlesztést nyelvészeti és pedagógiai szempontból 

egyaránt. Egy másik aspektus, a szociológiai szempont figyelembevételekor Berry (2008) 

akkulturációs stratégiáját és annak értelmezéseit (Feischmidt, 1997; Rédei, 2007; Kitzinger, 

2009 a, b) érdemes a középpontba állítani.  

Az empirikus kutatás lefolytatásakor a trianguláció módszere tűnt a legcélszerűbb eszköznek. 

A triangulálást mint módszert a társadalomtudományok az 1970-es években vették át a 

tengerészetből. Utóbbiban egy objektum pozíciójának a meghatározását jelenti két – már 

ismert elhelyezkedésű – pont alapján (Brown  Rodgers, 2002). Habár mára a terminust 

gyakran a vegyes módszerű (kvalitatív és kvantitatív módszereket ötvöző) kutatásokra 

alkalmazzák, Denzin (1978) eredetileg ezt az elnevezést a többféle kvalitatív módszerekkel 

dolgozó vizsgálódásokra használta. Bármelyik esetre (akár vegyes, akár kvalitatív vagy 

kvantitatív vizsgálatokra) is vonatkoztatjuk, a „triangulálás az a módszer ..., amely biztosítja 

a validitást ... azáltal, hogy a kutatási kérdéseket többféle perspektívából elemzi” (Guion, 

Diehl,  McDonald, 2002, 1. bek.), legfontosabb célja pedig „az eredmények érvényessé 

tétele azáltal, hogy a különféle módszerekből származó eredményeket egy irányba tereli” 

(Dörnyei, 2007, 164. o.). Az eredményeknek nem kell feltétlenül konvergensnek lenniük. Sőt, 

a divergens eredmények – figyelmeztet Patton – motivációs erejüknél fogva legalább annyira 

ösztönzően hatnak (idézi Guion, Diehl,  McDonald, 2002). 

 Az eddig kategorizált triangulációs módszerek közül (Denzin, 1978; Janesick, 1994; 

Freeman, 1998; Brown, 2001) ebben az értekezésben az adatok és a módszerek triangulálása, 

illetve az interdiszciplináris triangulálás szerepel. Az adatok triangulálása a különböző 

forrásokból nyert információkat jelenti, ahol az adatközlők különböző státuszúak voltak. A 

módszertani triangulálást itt a különböző módszerek egymás melletti alkalmazása (pl. 

megfigyelés, interjúk különböző adatközlőkkel) illusztrálja. Mindemellett a módszer 

interdiszciplináris is, mivel a nyelvészeti és pedagógiai módszereket szociológiai és 

pszichológiai aspektusból közelíti meg. 
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 Fentiek értelmében az eredmények többirányú megközelítése és azok érvényességének 

kiterjesztése érdekében (Seidman, 2002; Nádasi, 2004) a triangulálás a következő elemekből 

tevődik össze (1. ábra): 

 

 

Módszerek A kutatás tárgya Kutatási eszközök és elemzési 

módszerek  

 

Megfigyelés  személyi és tárgyi feltételek az egész   

   óvodában 

 tantervben foglalt és azon kívüli  

   tevékenységek 3 óvodai csoportban  

   (61 gyerek) 

  

A megfigyelési táblázat 

tartalomelemzése 

 

 

Interjúk  9 szülő 3 kategóriában: magyar  

   anyanyelvű, angol anyanyelvű, nem   

   angol/ magyar anyanyelvű szülők  

 3 oktatási döntéshozó 

 5 óvodapedagógus 

 6 óvodás gyermek 

A félig strukturált 

interjúkérdésekre adott 

válaszok tartalomelemzése 

 

 

Dokumentumelemzés  az óvoda interkulturális nevelési  

   programja 

 

A dokumentum elemzése a 

megalapozott elmélet 

(Grounded Theory) szerint 

 

 

1. ábra: Az empirikus kutatás módszerei 

 

 A kutatásban a kvalitatív és a kvantitatív módszerek a következőképen viszonyulnak 

egymáshoz: KVAL + kvan, miszerint a túlsúlyban lévő kvalitatív kutatási módszerek kisebb 

mennyiségű kvantitatív adatokkal egészülnek ki (Dörnyei, 2007). A kvalitatív módszerek 

előtérbe kerülése annak tudható be, hogy úgy vélem, az általuk nyert eredmények jobban 

tükrözik a különféle (szülői, családi, pedagógusi) tapasztalatokat és véleményeket, illetve a 

helyzet egyediségét és összetettségét, mint a kvantitatív adatok.  

   

3. Eredmények 

 

3.1 Főbb eredmények 

 

 A főbb eredményeket az értekezés hipotézisein (H) keresztül mutatom be, melyeket a 

kutatás végére bizonyítottam, illetve cáfoltam. 
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H 1.   Vannak olyan elméleti kérdések a korai nyelvfejlesztésben, melyek vita tárgyát   

képezik.   

 A hipotézis beigazolódott. A mai napig léteznek olyan kritikus pontok a korai 

nyelvfejlesztés diskurzusában, melyek vitát generálnak és nem mentesek az érzelmi 

felhangoktól sem. Chomsky (1968) nativista hipotézise, Lenneberg (1967) kritikus periódus 

elmélete és Cummins (1976) küszöbhipotézise még mindig széles körben vitatott, a korai 

kezdés kérdése pedig örökzöldnek bizonyul. Utóbbi különös jelentőséggel bír jelen kutatási 

témában, mivel a vizsgálódások óvodában zajlottak. Az eredmények azt mutatják, hogy a 

viták különféle irányokat vesznek, és az olyan kérdések, mint például, hogy mikor kezdődjék 

a második nyelv tanulása, melyek a korai kezdés jótékony hatásai, egyáltalán előnyben 

vannak-e a kétnyelvűek az egynyelvűekkel szemben, még mindig nem jutottak nyugvópontra. 

A kérdések megválaszolásában Krashen (1981) distinkciója a nyelvtanulás és a 

nyelvelsajátítás között és Johnstone (2002) összehasonlítása a korai és későbbi kezdést 

illetően hasznos segítséget nyújtanak, mivel válaszaik a különböző életkorok jellegzetességeit 

taglalják, és amellett érvelnek, hogy a nyelvtanulásnak bármely életkorban van 

létjogosultsága. Ezen értekezés eredményeit figyelembe véve megjegyzem, hogy a fókusznak 

a kérdés tartalmáról (korai vs. késői kezdés) a tanítás módszereire kéne esnie valamennyi 

életkorban.  

 

H 2.   A multilingvális-multikulturális nevelés megkezdésének pedagógiai és tárgyi 

feltételei az óvodában adottak voltak.  

 X   A hipotézist részben tekintem csak igazoltnak. A pedagógiai feltételek elsősorban az 

óvodavezetés és az óvodapedagógusok, asszisztensek és dadusok óriási munkaerő-

befektetésének köszönhetően váltak kedvezővé. Ők azok, akik az oroszlánrészét vállalták és 

vállalják annak, hogy egy egynyelvű óvodából multilingvális–multikulturális óvoda váljék. 

Vitatható, hogy az ő elhivatott munkájuk nélkül folytatódhatott volna-e a program. A helyi 

önkormányzat kétségtelenül segíti a pedagógiai munkát (pl. tanulmányutakkal, 

nyelvtanfolyamokkal), ugyanakkor a pluszmunkáért nem részesíti a pedagógusokat extra 

juttatásban. A NATO szerepe az adott nyelvpedagógiai szituációban nem teljesen tisztázott. 

Nem derült ki, hogy ők valóban akarták-e ennek az intézménynek a létrejöttét, és ha igen, 

milyen felelősséget vállalnak a működtetésében. Több segítséget lehetne tőlük igényelni az 

anyanyelvi nevelés (pl. anyanyelvi asszisztensek folyamatos jelenléte), a szervezési és 

adminisztratív munka tekintetében.  
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H 3.  Az óvoda az integrált nyelvi nevelést alkalmazza (szemben az elkülönített 

neveléssel), amely a párhuzamos magyar–angol nyelvhasználatban nyilvánul 

meg.  

 A hipotézis igazolódott. Az integráció az interkulturális program egyik legfőbb célja, 

amelynek mind a tanterven belüli, mind az azon kívüli tevékenységek igyekeznek 

maximálisan megfelelni. Az integráción belül valamennyi csoport kétféle nevelést folytat: a 

bemerítéses és a befullasztásos módszert, melyek egyidejű alkalmazása szintén 

egyedülállónak nevezhető a nyelvpedagógiában. A befullasztásos módszer hatásainak 

minimalizálására az óvodapedagógusok a külföldi szülők segítségét is kérték egy anyanyelvi 

„elsősegély csomag” létrehozásához. Ezen az úton továbbhaladva, a fenntartóval is érdemes 

lenne tárgyalni anyanyelvi asszisztensek bevonásáról, amennyiben az óvoda kétnyelvűből 

többnyelvűvé kíván válni.  

 

H 4.   a) A multilingvális–multikulturális nevelés valamennyi szereplőjének nyelvi, 

kulturális és pedagógiai kihívásokkal kell szembenéznie. 

b) A nem magyar vagy angol anyanyelvű gyerekeknek kell a legtöbb kihívással 

szembesülnie.  

 X  Habár a hipotézis mindkét része igazoltnak tekinthető, a kihívások nem mindegyik 

szereplőt érintik egyforma mértékben. Amíg a pedagógusoknak fel kellett frissíteni 

nyelvtudásukat és komolyan ki kellett dolgozniuk interkulturális stratégiáikat ahhoz, hogy 

munkájukat el tudják végezni, nem mindegyik gyermeknek és szülőnek kellett hasonlóképpen 

cselekedni. Az angol anyanyelvű gyerekek és szülők az óvodában saját nyelvüket 

használhatják, akárcsak a magyarok. A nem angol és nem magyar anyanyelvű gyerekeknek 

azonban igazodniuk kellett az óvoda által felajánlott nevelési és nyelvi helyzethez. 

Ugyanakkor a külföldi szülők nem mindegyike ragaszkodik az óvodában az anyanyelvi 

neveléshez, a program pedig szintén a családok hatáskörébe helyezi az anyanyelvi nevelést. 

Szintén bebizonyosodott, hogy az anyanyelvi nevelés számos esetben a háttérbe szorul, a 

magyar és az amerikai kultúra pedig elsőbbséget élvez. Az új interkulturális pedagógiai 

program számos ponton (módszerek, eszközök, stratégiák) kiemelten foglalkozik a pedagógiai 

kihívásokkal.  
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H 5.  a) A gyerekek nem válnak automatikusan kétnyelvűvé intézményes keretek 

között. 

  b) A gyerekek egy megfelelően kidolgozott nevelési program segítségével 

válhatnak kétnyelvűvé. 

 X   A hipotézis első fele (a) teljesen, a második fele (b) részben tekinthető igazoltnak. A 

kétnyelvűvé válás nagyon összetett folyamat: számos feltételnek kell hatnia egymásra és 

kiegészíteni egymást. Egy szakértelemmel kidolgozott nevelési program kétségtelenül döntő 

befolyással bír, teljes sikert azonban nem garantálhat. A Fáy András Lakótelepi Óvodában 

finom és rendkívül összetett kapcsolati hálók figyelhetők meg, melyek mind hatással lehetnek 

a nyelvhasználatra és a kommunikációra. Ezáltal a nyelvhasználatot több szereplő is 

befolyásolhatja: az óvodapedagógus, a kortársak és a család szerepe nem elhanyagolható. 

Mindemellett belső és külső motivációs erők is stimulálhatják a kétnyelvűséget; így nem 

állítható, hogy a gyerekek a nyelveket saját erőfeszítéseik nélkül „ajándékba” kapnák.   

 

H 6.   A multilingvális–multikulturális csoport megadja a lehetőséget a gyerekeknek 

és a pedagógusoknak ahhoz, hogy kialakítsák  

a) nyelvi identitásukat (melyik nyelvvel azonosulnak) és 

b) kulturális identitásukat (melyik kultúrá/ka/t fogadják el). 

 Ezek a feltételezések igaznak minősíthetők. A speciális kontextus kedvez a 

gyerekeknek és a pedagógusoknak abban, hogy kialakítsák nyelvi és fejlesszék kulturális 

identitásukat már az iskolás kor előtt. Mindez azonban csak egyfajta lehetőséget kínál; hogy 

milyen mértékben használják ki az adott lehetőséget a szereplők, rajtuk múlik. Az óvoda 

minden eszközével arra törekszik, hogy változatos nyelvi és kulturális inputtal lássa el a 

gyerekeket és szüleiket, hogy az említett készségek fejlődhessenek. A legtöbb gyermek 

esetében a nevelési környezetnek a pozitív hatása volt megfigyelhető, leginkább a 

pedagógusok pozitív attitűdjének köszönhetően. Nem hagyható figyelmen kívül azonban az a 

félelem, ami a magyar szülőkben a potenciális identitászavarokkal, a külföldi szülőkben pedig 

a nevelési módszerekkel, körülményekkel (pl. étkezés, napirend) szemben felmerült. 

 

3.2 Sajátos szakmai eredmény 

 

A kutatási eredmények ismeretében joggal feltételezhető, hogy a NATO égisze alatt új 

multilingvális-multikulturális óvodapedagógiai modell jött létre Magyarországon. 
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Meghatározó konklúzióként jelen értekezésben teszem közzé ennek definícióját, melyet 

„Pápai modell”-nek (PM) nevezek el, s amelynek új elemeit az alábbiakban ismertetem.  

A „Pápai modell” az az óvodapedagógiában 2008-ban bevezetett minta, amely a SAC-

C/17 (Strategic Airlift Capability/ Stratégiai Légiszállító Képesség) program keretein belül a 

magyar és migráns gyerekek részére integrált multilingvális és multikulturális nevelést tesz 

lehetővé a pápai Fáy András Lakótelepi Óvodában. A program főbb elemei (2. ábra): 

 

A “Pápai modell” 

1. A PM óvodai programja a magyar–angol kétnyelvűségre épül, ugyanakkor a gyermekek – 

az óvodai csoportok nemzeti összetételének megfelelően – több nyelvvel is ismerkedhetnek.  

2. Az óvodapedagógusok és pedagógiai asszisztensek a magyar és/ vagy angol nyelvet 

használják, emellett a gyermekek nyelvválasztása és nyelvhasználata tetszőleges.  

3. 

    a 

     

    b 

A PM nyelvpedagógiai célja, hogy  

kellő motivációt és impulzusokat adjon az óvodáskorú gyerekeknek az anyanyelv és idegen 

nyelv(ek) elsajátításhoz, valamint 

 a nyelvfejlesztés spontán, természetes közegben jelenjen meg, játékos tevékenységekbe 

ágyazva, eredménye pedig az életkornak megfelelő szóbeli nyelvhasználat legyen. 

4. A program különösen nagy hangsúlyt fektet az óvodában a magyar és a mellette megjelenő 

nemzetek kultúrájának megismertetésére, azok minél szélesebb körű bemutatására. A 

program interkulturális célja tehát, hogy érdeklődést keltsen a gyerekekben, szülőkben, 

pedagógusokban más kultúrák felfedezése iránt és az óvodai évek alatt a gyerekek 

hozzászokjanak a sajátjukétól eltérő kultúrákhoz, viselkedési formákhoz úgy, hogy saját 

kultúrájuk elemeivel és értékeivel is tisztában legyenek.  

5. 

    a 

    b 

    c   

A PM legfőbb jellemzői: 

unikális, mivel világviszonylatban példa nélküli 

innovatív, mert állandó megújulás jellemzi (pl. pályázatok, tárgyi és személyi feltételek) 

kiterjeszthető és mélyíthető mind nyelvi, mind kulturális tartalmában 

6. A PM lehetősége a minta-szerep, amely „jó gyakorlatként” másutt is megismertethető és 

bevezethető amennyiben a disszemináció során mind a program előnyeiről és nehézségeiről 

tájékoztatás történik.  

 

2. ábra: A „Pápai modell” főbb elemei 
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4. A kutatás jelentősége 

 

 Bár a kutatás legnagyobb eredményének a „Pápai modell” azonosítása és bemutatása 

áll, a kutatás egyéb jelentőséggel is bír a korai multilingvális–multikultuárlis kutatás és 

oktatás terén. Ezek a következők:  

 

1. A szakirodalmat hangsúlyozottan interdiszciplináris oldalról közelíti meg: ismerteti és 

összehasonlítja az elméleteket és a vitás kérdéseket, mialatt a konklúziók levonásával szilárd 

teoretikus hátteret biztosít az empirikus kutatáshoz. Ezen túlmenően felismeri a szakirodalom 

hiátusait és igyekszik azokat kitölteni az adott empirikus kutatás érvényes jelentéseivel, 

valamint új értelmezésekkel bővíti a korai gyermekkori nyelvfejlesztés területét.   

 

2. Olyan módszereket alkalmaz (pl. interjúk különböző szülői kategóriákkal, interjú 

óvodáskorú gyerekekkel, megalapozott elmélet), amelyek kevésbé elterjedtek a 

kisgyermekkorral foglalkozó nyelvpedagógia kutatási gyakorlatában, s ezeket a módszereket 

a triangulálás céljával gyűjti össze. 

 

3. A PM megfigyelésén és bemutatásán túl a kutatás célja a hatások hálózatának felfedezése, 

azaz a különféle szereplők kapcsolatainak, a nyelvi, társadalmi és kulturális jelenségek, 

valamint a kisgyermekkori nyelvfejlesztés elméleti és gyakorlati összefüggéseinek feltárása. 

 

4. A kutatás megfigyeli, felismeri és azonosítja a szereplők szükségleteit és felelősségét a 

korai multikulturális nevelésben. Emellett ráirányítja a figyelmet a jelen szituációra, az elért 

eredményekre, valamint bemutatja a jelenlegi helyzet és a jövőbeli lehetőségek közötti 

különbséget.  

 

5. Mivel mostanáig nincs dokumentálva a Pápai modell, az értekezés információforrásként is 

szolgálhat a program és a kora gyermekkori multilingvális–multikulturális nevelés előnyeiről 

és nehézségeiről. Ennek köszönhetően a dolgozat ajánlható kutatóknak, aktív résztvevőknek, 

oktatási döntéshozóknak, óvodapedagógusoknak és óvodapedagógus-hallgatóknak, szülőknek 

és informálódni szándékozó laikusoknak; mindazoknak, akik érdeklődnek a terület elméleti 

alapjai és gyakorlati megvalósítása iránt.   
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5. További kutatási irányok 

  

Egy interdiszciplináris disszertáció többféle irányban nyithat utat a tudományos 

kutatások számára. Jelen esetben a legajánlottabb területek a nyelvészeti és a pedagógiai 

tudományok. Érdekes lenne egy utánkövetéses vizsgálat elvégzése, egy olyan longitudinális 

kutatásé, amely a (transz)migráns résztvevők nyelvi és/ vagy kulturális hozadékára irányul 

olyan kérdések mentén, mint például: Hogyan befolyásolta a Magyarországon töltött időszak 

a gyerekek későbbi személyes és iskolai pályafutását? Miképp tudtak profitálni a 

Magyarországon szerzett nyelvi és kulturális hatásokból? Milyen mértékben fejlődött nyelvi 

kompetenciájuk? Mi maradt a magyar nyelvből? Mennyiben befolyásolta a későbbiekben 

magyar nyelv a nyelvtanulást, különös tekintettel a nyelvtanulási motivációra és az idegen 

nyelvekhez és kultúrákhoz kapcsolódó attitűdre? 

  Egy másik releváns pont lehetne az átmenet a multilingvális–multikulturális óvodából 

az iskolába olyan kérdések segítségével, mint például: Miképp segítette az óvoda a gyerekek 

nyelvi fejlődését és akkulturációs stratégiáját? Milyen tekintetben volt hasznos ebbe az 

óvodába járni az iskola szempontjából? Melyek voltak az átmenet nehézségei és pozitívumai? 

Nehezebb vagy könnyebb volt az átmenete a multilingvális–multikulturális óvodából 

érkezetteknek, mint az egynyelvű óvodába járt társaké? 

 Szintén sok tanulsággal járhatna összehasonlítani a Fáy András Lakótelepi Óvoda 

működését hasonló arculatú óvodákéval, pl. kétnyelvű, multilingvális, nemzeti kisebbségi 

óvodákkal Magyarországon és külföldön. Az értekezésben bemutatott eredmények 

használatával és kiterjesztésével a további vizsgálatok még inkább középpontba állíthatnák a 

nyelvpedagógiának ezt az alulreprezentált terültét és innovatív hozadékokkal szolgálhatnának 

a korai multilingvális–multikulturális nevelés elméleti és gyakorlati síkjain egyaránt.  
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