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1. A siker kulcsa idegen nyelv tanulóinál  

 

A kutatások azt mutatják, hogy számos tényező játszik közre abban, hogy sikert ér el egy 

idegen nyelvet tanuló vagy sem. A kellő motiváció megléte mellett a kognitív és személyiség 

tényezőknek is fontos szerep jut ebben a folyamatban. Kutatásaim kérdőíves, kísérleti és 

mesterséges nyelvtanulási vizsgálatok segítségével a nyelvérzék részképességeinek, valamint 

az anyanyelvi tudás mértékének vizsgálatát célozzák meg.  

 

2. Idősek nyelvtanulása: folyamat és kognitív hatások 

 

Egyes kutatók szerint az idegen nyelvtanulás kedvező hatást gyakorol az idősek kognitív 

folyamataira. Kutatásainkban mesterséges nyelvtanítási paradigmával azt vizsgáljuk, hogy az 

implicit tanulás terén milyen sikereket érnek el a nyelvtanulók, ez a tudás explicitté válik-e 

később, valamint azt, hogy milyen hatással van ez a kognitív működésekre. 

 

3. Kétnyelvűség 

A kétnyelvűségnek számos előnyét és hátrányát leírták már a szakirodalomban. 

Kutatásaimban arra vagyok kíváncsi, hogy kisebbségi helyzetben élő kétnyelvűek esetében 

milyen haszonnal jár a kognitív működések terén a két nyelv ismerete és ez milyen 

kapcsolatban van az affektív folyamatokkal és az identitással. 


