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Kétnyelvű vagy?
Minden olyan ember, aki rendszeres használója a 
jelnyelvnek és egy hangzó nyelvnek, kétnyelvűnek 
számít. A kétnyelvűség iránt egyre nő az érdek-
lődés, sokan mégis aggódnak amiatt, hogy a két-
nyelvűség nehézségeket okozhat a fiatal gyermekek 
számára. Ki a kétnyelvű és hogyan hat ez a nyelvi 
és a kognitív fejlődésre? Ez a beszámoló rövid és tu-
dományos válaszokat ad az ilyen kérdésekre, illetve 
azokra is, amelyekkel a jelnyelvet és hangzó nyel-
vet egyaránt használó gyermekek kétnyelvűségével 
kapcsolatban találkozhat.

A kétnyelvűségről
A kétnyelvűségnek különböző definíciói létez-
nek, annak tükrében, hogy a két nyelvet milyen 
idősen sajátította el a beszélő, vagy mennyire jár-
tas az egyes nyelvekben. Ahogy a kétnyelvűség je-
lensége egyre ismertebbé vált, a kutatók többsége 
egy funkcionális definíció mellett állapodott meg; 
eszerint azok a személyek, akik két nyelvet rendsze-
resen használnak, kétnyelvűnek számítanak; azok 
pedig, akik több mint két nyelv rendszeres haszná-
lói, többnyelvűnek.
A kétnyelvűséggel kapcsolatos téves elképzelések 
ennek ellenére nem szűntek meg. Az amerikai 
jelnyelvi kognitív folyamatokat elsőként tanul-
mányozó kutatók egyike, François Grosjean svájci 
pszichológus számos általános mítoszt dönt meg a 
kétnyelvűséggel kapcsolatban 2010-es Bilingual: 
Life & Reality1 című könyvében. Sokan azt gondol-
ják például, hogy az egynyelvűség a norma, vagy 
hogy a kétnyelvűek mindkét nyelvüket ugyanolyan 
jól használják. Ezeket az közvélekedéseket nem tá-
masztják alá tudományos bizonyítékok. Grosjean 
valójában éppen ezek ellenkezője mellett érvel. 
Napjainkban a világ legtöbb részén (az Egyesült 
Államokban még nem) a kétnyelvűség számít nor-
mának, és a legtöbb kétnyelvű egyén különböző 
szintű nyelvtudással rendelkezik a két nyelvén. 
Ezenfelül a nyelvismeret mértéke többnyire válto-
zik is a kétnyelvű személy élete során, attól függő-
en, hogy melyik nyelvet milyen gyakran használja. 
Egy spanyol-angol kétnyelvű ember, aki Miamiból 

Detroitba költözik, eleinte a spanyolt fogja maga-
biztosabban használni, később azonban az angol 
nyelv kerül előtérbe. A kétnyelvűség definíciójától 
függően a kétnyelvűek aránya a becslések szerint 
a világ teljes lakosságának 50-75%-a között lehet. 
Egy az U.S. Census Bureau által végzett 2007-es 
felmérés alapján az Egyesült Államokban élő, 4 év 
feletti lakosok 18,1%-a az angoltól eltérő nyelvet 
beszél otthon, azonban bizonyos szinten beszél 
angolul is.2 Ez az említett felmérés nem terjed ki 
a kétnyelvűség valamennyi formájára az Egyesült 
Államokban, így az amerikai jelnyelv-angol két-
nyelvűségre sem, de abban segítséget nyújthat, 
hogy megbecsüljük az USA-ban élő kétnyelvű 
emberek minimál létszámát. Így elmondhatjuk a 
felmérés alapján, hogy legalább 50 millió – vagy 
nagy valószínűséggel több – ember él az országban, 
aki kétnyelvű. Noha a hallásállapottal összefüggő 
kétnyelvűséggel kapcsolatban nincsenek lakosság-
tanulmányok, valószínűsíthető, hogy a kétnyelvű-
ség jóval gyakoribb a siketek körében, mint a halló 
egyének esetében; a hangzó nyelv írott vagy beszélt 
formája mellett számos siket ismer egy jelnyelvet is.
A legtöbb kétnyelvű személy a két nyelvét külön-
böző funkciókban használja. Például lehet, hogy 
otthon az egyik nyelvet használja, az iskolában a 
másikat; az egyik nyelvet beszédre használja, a má-
sikat pedig írásra; a testvéreivel az egyik nyelven 
társalog, a nagyszüleivel a másikon stb. Az egyes 
nyelvekben való jártasság mértéke attól függ, hogy 
hogyan és mikor sajátította el őket a beszélő, illetve 
hogy az egyes nyelvi kontextusokban milyen szintű 
nyelvismeretre van szüksége. Például egy kétnyelvű 
gyermek lehet, hogy csak az egyik nyelven ismeri 
a „papucs” szót, mivel ez egy jellemzően otthon 
használt kifejezés, viszont valószínűleg mindkét 
nyelven ismerni fogja a „kap” szót. Sok korábbi 
tanulmány, amely arról írt, hogy a kétnyelvűek el 
vannak maradva a velük egykorú egynyelvűekhez 
képest, egy lényeges módszertani tévedésen ala-
pult: ezek a tanulmányok ugyanis csak a kétnyelvű 
személy egyik nyelvén vizsgálták az illető tudását. 
Egy kétnyelvű beszélő, aki otthon nem használja 
az iskola nyelvét, lehet hogy nem ismer olyan sza-
vakat, mint pl. papucs és látszólag gyengébb tu-
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dással rendelkezik egynyelvű társához viszonyítva. 
Az újabb tanulmányok mindkét nyelvet vizsgálják 
a nyelvtudás értékelésénél. Abban az esetben, ha 
az egy- és kétnyelvű gyerekek összehasonlításakor 
a kétnyelvű beszélő mindkét nyelvét számításba 
veszik, kimutatható, hogy a szókincsfejlődésben 
nincs számottevő különbség a két csoport között.3,4

A nyelvi fejlődés mérföldkövei a kétnyelvű 
gyermekeknél
A kétnyelvűségre irányuló figyelem ellenére sok 
szülő még mindig aggódik amiatt, hogy ha gyerme-
kük egészen korai életkorban találkozik két nyelv-
vel, akkor az megzavarhatja és nyelvi vagy kognitív 
elmaradáshoz vezethet. A kétnyelvű gyermekekről 
szóló tanulmányok viszont következetesen arról 
számolnak be, hogy két vagy több nyelv elsajátítása 
egy teljesen zökkenőmentes folyamat, ami termé-
szetes módon és mindenféle komplikáció nélkül 
megy végbe. A fonológiai, lexikai és grammatikai 
fejlődés terén a kétnyelvű gyermekek hasonló élet-
korban érik el a nyelvi fejlődés mérföldköveit, mint 
az egynyelvűek.2,5,6 A siket szülők halló gyermekei-
ről szóló újabb tanulmányok azt mutatják, hogy a 
jelnyelvet és a hangzó nyelvet tanuló csecsemők is 
ugyanazon időszakaszokban érik el ezeket az állo-
másokat.4 Sőt, ezek a tanulmányok arra is rámu-
tatnak, hogy amikor a fiatal halló jelnyelvhaszná-
lók egy megnyilatkozáson belül jelnyelvi jeleket és 
hangzó nyelvi szavakat kombinálnak egymással, az 
nem valamiféle nyelvi zavar jele, hanem szisztema-
tikus és megjósolható jelenség, hasonlóan a kód-
váltásokhoz, amelyeket a nyelvet magas szinten, 
magabiztosan ismerő kétnyelvű felnőttek szoktak 
használni. Már egészen fiatal halló jelnyelvhaszná-
ló gyermekek is olyan módon kapcsolják egybe a 
szavakat és a jeleket, ami mindkét nyelv nyelvtani 
struktúrájára tekintettel van, és tükrözi a gyermek 
szülei által használt kódváltás típusát.5,7,8 A két-
nyelvű siket gyermekek számára annak is jótékony 
hatása van, ha a tanáraik a jelnyelvű–angol nyelvű 
bilingvális tanórákon stratégiailag megalapozott 
kódváltásokat alkalmaznak.9

Az egy- és kétnyelvű gyermekek hasonló fejlődési 
útvonala ellenére vannak finom különbségek ab-
ban, ahogy a kétnyelvű gyermek az egyes nyelveit 
elsajátítja. Egy nemrégiben megjelent tanulmány, 
amely megközelítőleg 1000 kétnyelvű kanadai 
gyermeket vizsgált, azt mutatta ki, hogy amennyi-
ben csak az iskolában használt nyelven tesztelték a 
gyermekeket, a kétnyelvű tanulók egy árnyalattal 
kisebb szókinccsel rendelkeztek, mint egynyelvű 
társaik, akik ugyanazt a nyelvet használják az is-
kolában és otthon is. Érdekes módon a tanulmány 
azt mutatta, hogy a kétnyelvű gyermekek csak az 
otthon használt szókincset tekintve különböztek 
az egynyelvűektől, az iskolában használatos szó-
kincsük megegyezett.10 Abban az esetben, amikor 
a két nyelv szókincsét összekapcsolták, a kétnyelvű 
diákok szókincse volt nagyobb, még akkor is, ha 
a fordítási ekvivalenseket (a mindkét nyelven kö-
rülbelül ugyanazt jelentő szavakat) egynek számol-
ták.2,11 Fontos ez a megkülönböztetés, hiszen jól 
szemlélteti, hogy a kétnyelvű gyermekek képesek 
megtanulni azt a szókincset, mellyel kapcsolatba 
kerülnek; mindazonáltal az otthon és az iskolában 
használt szavak típusa nem mindig egyezik meg, 
ezért az egynyelvű méréseken a kétnyelvű és egy-
nyelvű diákok nem mindig teljesítenek egyformán. 
A jelnyelvi–hangzó nyelvi kétnyelvűség esetében a 
siket diákok szókincse mindkét nyelvnél azokkal a 
kontextusokkal függ össze, ahol ezt a két nyelvet 
használják. A gyermekek az otthoni élettel kapcso-
latos jelnyelvi szókincset csak akkor fogják elsajá-
títani, ha otthon jelnyelvet használnak. Ugyanígy 
a hangzó nyelven elsajátított szókincs is azokat a 
kontextusokat fogja tükrözni, ahol a gyermekek a 
hangzó nyelvvel hozzáférhető módon találkoznak. 
A szókincs mérete fontos mutató minden gyerek 
nyelvi fejlődésére nézve, függetlenül attól, hogy 
siket vagy halló. A nagyobb szókinccsel rendel-
kező gyermekek jobban teljesítenek az új szavak 
elsajátításában. Ez a megállapítás egyaránt érvé-
nyes a nagyothalló gyermekekre is, az implantált 
siket gyermekekre is, a jelnyelvet otthon tanuló 
siket gyermekekre is, és mindazokra a siket gyer-
mekekre is, akik egy csak orális módszerrel tanító 
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iskolában, vagy akik egy csak jelnyelvet alkalmazó 
iskolában tanulnak.12 Röviden összefoglalva: minél 
több szót ismernek a gyerekek, annál gyorsabban 
tanulnak meg újabb szavakat – akár ugyanazon a 
nyelven belül, akár egy másikon. A szókincs mére-
te az egyes kétnyelvűeknél a grammatikai fejlődést 
is jobban előrejelzi, mint a gyermek életkora.5,13 
A kétnyelvűeknél annak elsajátítása, hogy hogyan 
kapcsoljanak össze szavakat, és miként használják 
a grammatikai morfémákat az egyes nyelveken, az 
adott nyelvek sajátos nyelvtani rendszerétől függ.14 
Ennek következtében lehet, hogy a gyermek meg-
tanulja kifejezni a birtokos esetet az egyik nyelven, 
például papa csészéje, miközben a másik nyelven 
még csak a papa csésze ottani megfelelőjét tudja 
mondani. A nyelvtani fejlődésben való ilyesfajta 
kisebb időbeli eltérések ellenére a kétnyelvű gyer-
mekek mindkét nyelvükön éppen olyan hamar 
elsajátítják a nyelvtant, ahogy egynyelvű társaik. 
Ahogyan az egynyelvűeknél is, az, hogy az egyes 
szerkezetek megalkotásának képessége mely élet-
korban jelenik meg, az adott nyelv összetettségétől 
függ, valamint attól, hogy a gyermek milyen gyak-
ran találkozik ezzel a nyelvvel.

A kétnyelvűség előnyei
A médiában egyre több szó esik a kétnyelvűség 
előnyeiről, és ennek következtében a szülők és pe-
dagógusok is egyre jobban érdeklődnek aziránt, 
hogyan aknázhatók ki ezek az előnyök saját gyer-
mekeik vagy diákjaik számára. A kétnyelvűség 
legnyilvánvalóbb haszna a két nyelven való kom-
munikálás képessége. Ez a megnövekedett kom-
munikációs képesség pedig több utat biztosít más 
ismeretek, perspektívák megragadásához és külön-
böző közösségek megismeréséhez, mintha valaki 
csak egynyelvű lenne. Ez a lehetőség különösen 
fontos a siket gyermekek számára, akik minden va-
lószínűség szerint jelnyelvhasználókkal és hangzó 
nyelvet beszélő személyekkel egyaránt szeretnének 
kapcsolatba kerülni életük során.15 Mivel a két-
nyelvűség nem jár a nyelvek összekeverésével vagy 
késleltetett nyelvi fejlődéssel, logikus döntés, ha a 
gyermekek már egész kiskoruktól kezdve egyaránt 
tanulnak jelnyelvet is és hangzó nyelvet is, akkor is, 

ha felnőttkorukban esetleg nem használják majd 
mindkettőt.
Tanulmányok bizonyítják, hogy egy folyékonyan 
elsajátított nyelv elősegíti egy második nyelv magas 
szintű elsajátítását is, azaz a kétnyelvűség nem za-
varja vagy hátráltatja más nyelvek megtanulását.16 
Továbbá a kétnyelvűeknél hamarabb kialakul a 
meta nyelvi tudatosság, mint az egynyelvűek eseté-
ben, és ez a képesség elősegíti a nyelvtanulás bizo-
nyos típusait.17,18 Például a kétnyelvű gyerekek jóval 
érzékenyebbek arra, amire a beszélgető partnereik 
utalnak,19 illetve a kétnyelvű felnőttek is gyorsab-
ban sajátítanak el új szavakat, mint egynyelvű tár-
saik.20 A kutatások továbbá arra is rávilágítottak, 
hogy a kétnyelvűség az olvasási készség fejlődésé-
ben is előnyöket jelent. Ilyen előny például a jobb 
fonológiai tudatosság, ami azt jelenti, hogy a gyer-
mek képes felismerni és megváltoztatni hangokat 
a szavakban vagy a jelnyelvi jelek paramétereiben 
(kézforma, jelelési tér és mozgási komponens).21 
Ezek az előnyök nemcsak a születésüktől kezdve 
kétnyelvű gyerekekre érvényesek, hanem azokra 
az egynyelvű gyermekekre is, akik csak az iskolá-
ba lépéskor ismernek meg egy második nyelvet.22 
A  jelnyelvi–hangzó nyelvi kétnyelvűség kapcsán 
ezek az eredmények arra is emlékeztetnek, hogy 
az implantált siket gyermekek is profitálhatnak a 
jelnyelv tanulásából, és azoknak a siket gyerekek-
nek, akik otthon jelelni tanulnak, szintén hasznos 
hangzó nyelvet is tanulni. A két nyelv fejlődése 
hozzáadó és nem egymást kizáró jelleggel történik, 
és növeli a gyermek tudatosságát és érzékenységét 
mind a személyes, mind pedig az írásbeli kommu-
nikációban.
Korábban a kutatók azt feltételezték, hogy a két-
nyelvűek a két nyelv szókincsét agyuk egy-egy kü-
lönálló területén tárolják, és amikor kell, váltogat-
nak a két nyelv között. Első pillantásra ez a feltevés 
logikusnak tűnik, hiszen a kétnyelvűek egy időben 
csak az egyik nyelv használatára képesek. A legújabb 
kutatások azonban kimutatták, hogy a kétnyelvű 
emberek agyában mindkét nyelv egyidejűleg ak-
tívan van jelen és verseng egymással.23,24 Ezeket a 
kutatásokat mostanában terjesztették ki a jelnyel-
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vi–angol nyelvi kétnyelvű személyekre, s ennek so-
rán is azt találták, hogy a jelnyelvi manuális jelek 
aktívak az angol szavak olvasása közben is.25 Judith 
Kroll, a Partnership for International  Research 
and Education on Understanding the  Bilingual 
Mind and Brain (Nemzetközi Kutatási és Oktatási 
Együttműködés a Kétnyelvű Gondolkodás és Agy 
Megértéséhez) igazgatója gyakran említi a kétnyel-
vű embereket „mentális zsonglőrökként”.26 Kroll 
rámutat, hogy két nyelv összehangolása nagyfokú 
kognitív kontrollt igényel, beleértve az éppen adott 
helyzetben megfelelő nyelv kiválasztását és a másik 
nyelv szavainak gátlását. A kétnyelvű elme kognitív 
előnyök megszerzéséhez vezet a nem-nyelvi terüle-
teken is. A kétnyelvűek nagyobb figyelem- és ön-
kontrollt,27 jobb probléma megoldó képességet28 és 
jobb rövidtávú-memória-teljesítményt29 mutatnak 
az egynyelvűeknél. Ezek az előnyök, úgy tűnik, a 
két, egymással versengő nyelv mentális kontrolljá-
nak mindennapi tapasztalataiból adódnak.

Kétnyelvű oktatás
A legtöbb siket gyermekre nem jellemző, hogy szü-
letésétől kezdve jelnyelvet használ (mivel legtöbb-
jük halló családba születik ford.), de bármelyikük 
kétnyelvűvé válhat, ha a szülők otthon még kisko-
rukban megismertetik velük a jelnyelvet és a hang-
zó nyelvet is. Mindezek mellett, ha olyan iskolába 
járnak, amely a kétnyelvűséget támogatja és mind 
a jelnyelven, mind a hangzó nyelven segíti a maga-
biztos nyelvi készségek és az olvasáskészség kialaku-
lását, akkor ezek a siket gyermekek a legjobb eszkö-
zöket kapják meg az élethosszig tartó fejlődéshez és 
sikerhez. A jelnyelv magas szintű ismerete szorosan 
összefügg a hangzó nyelv ismeretének szintjével és 
a jó általános tanulmányi eredményekkel.30,31

Ha egy gyermek minél kisebb korban találkozik egy 
olyan nyelvvel, ami teljes mértékben hozzáférhető 
számára (mint például a jelnyelv), az ösztönzőleg 
hat a nyelvi készségeinek fejlődésére és lehetőséget 
biztosít a kritikus gondolkodás és összetett felisme-
rés kialakulására, ami alkalmazható az írás-olvasás 
elsajátítására is a második nyelven (mint az an-
gol).32,33,34 A siket gyerekek oktatói a tanulóiknak 
a jelnyelv ismeretéből adódó metanyelvi képessé-

geit is kihasználhatják a hangzó nyelv tanulásának 
a segítésére. A megfelelő összehasonlító és integráló 
pedagógiai módszerek használata – mint például a 
fordítás, ujjábécé, összekapcsolás/szendvicstechni-
ka – egyaránt fejleszti mind a jelnyelvhez, mind 
a hangzó nyelvhez kapcsolódó olvasáskészséget és 
általános nyelvi jártasságot, s ezáltal ösztönzi is a 
tanulót kétnyelvű képességeinek erősítésére és 
megőrzésére.35,36

A siket gyerekek szüleinek és oktatóinak 
szóló tanulságok

Bátorítás a kétnyelvűségre
Végezetül összefoglalunk néhány megfontolandó 
üzenetet a hallássérült gyermekek szüleinek, gon-
dozóinak és tanárainak.
Először is, fontos összegeznünk a kutatás lényegét: 
a kétnyelvűség nagy előny gyermekeknek és felnőt-
teknek egyaránt, függetlenül a hallásállapotuktól. 
A szülők és tanárok ne habozzanak, hanem báto-
rítsák a kétnyelvűség kialakulását! Az általános vé-
lekedéssel ellentétben, a kétnyelvűség nem akadá-
lyozza a nyelvelsajátítást, sőt, éppen ellenkezőleg: 
több nyelv korai megismerése ideális nyelvi és kog-
nitív fejlődést biztosít. Indokolatlan az egyik nyelv 
használatát korlátozni a másik nyelv támogatása 
érdekében, mert mindkét nyelv segíti a nyelvelsa-
játítás általános folyamatát.
Miért ne adnánk meg hát a siket gyermekeknek 
minden lehetséges eszközt ahhoz, hogy sikeresek 
lehessenek tanulmányaikban és az életben? A két-
nyelvűséggel kapcsolatos széles körű tapasztalatok 
és készségek gazdag eszköztárat kínálnak ahhoz, 
hogy a siket gyerekek minél rugalmasabban ki 
tudják használni a tanulásra adódó lehetőségeket. 
A világ többnyelvű, multikulturális hely, ahol nagy 
értéke van annak, ha valaki különböző nyelvek 
beszélőivel és különböző kultúrák képviselőivel 
tud kommunikálni. A két- vagy többnyelvű siket 
gyermekek olyan tudás és képességek birtokában 
nőhetnek fel, amelyekre a sikeres tanulmányaikhoz 
és a sikeres élethez egyaránt szükségük lesz.
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A szülők és tanárok abban a helyzetben vannak, 
hogy tiltás helyett bátorítaniuk kell a gyermekeket 
a nyelvtanulásra. A siket gyermek nyelvek minden 
formája iránti kíváncsiságának felébresztésével a 
szülők a gyermek nyelvi és kognitív fejlődését szol-
gálják.

Mindkét nyelv többcélú funkcióra való 
alkalmazása
A kétnyelvűek nyelvi készségeit azok a kontextusok 
alakítják, melyekben az egyes nyelveket használják. 
Emiatt arra kell törekedni, hogy a siket gyermek a 
lehető legtöbb nyelvi helyzetben és interakcióban 
vehessen részt. Például a szülő ne csak akkor hasz-
nálja a jelnyelvet, mikor közvetlenül a gyermekével 
társalog, hanem jeleljen másokkal is a gyermek je-
lenlétében, akkor is, ha a gyerek nem vesz részt az 
adott társalgásban. Így a gyermek társas interakciót 
megismer, amelyet a nyelv használata tesz lehetővé. 
A legtöbb társas interakciót (mint például az érve-
lés, vitatkozás, kérdezés/válaszolás, ellentmondás, 
csevegés stb.) a nyelv segítségével bonyolítjuk le, 
így ezek a helyzetek lehetőséget biztosítanak a siket 
(és halló) gyermekeknek a nyelv potenciáljának a 
megtapasztalására. Rendkívül fontos tehát, hogy 
a nyelvet tanuló gyermekek különböző helyzetek-
ben különböző nyelvhasználati mintákhoz férjenek 
hozzá.
Emellett vegyék körül a siket gyermekeket köny-
vekkel, mesékkel, és az olvasás élményével! Ez segít 
elkerülni, hogy a hangzó nyelvet valamiféle értel-
metlen vagy megtanulhatatlan, rejtélyes jelrend-
szernek érezzék. Például, ha jelnyelvet használva 
megosztunk velük hangzó nyelven írott műveket 
(vagyis lefordítjuk ezeket), azzal megvilágítjuk a 
két nyelv kapcsolatát. A siket gyermekek rájönnek, 
hogy mindkét nyelven lehet történeteket mesélni 
és tapasztalatokat megosztani. Hasonló módon a 
szülők, gondozók és pedagógusok ösztönözhetik a 
hangzó nyelv használatát is a mindennapi élethely-
zetekben, például e-mailek írásakor, naplóírásra, 
sms-ekben stb., ezáltal erősítve azt az elgondolást, 
hogy a nyelv segít a kommunikációban és céljaink 
elérésében.

Ahogyan a hangzó nyelv különböző kontextu-
sokban való használata segíti a nyelvi készségek 
gyarapodását, ugyanúgy a jelnyelv különböző 
helyzetekben való használata is fejleszti a jelnyelvi 
készségeket. A siket gyerekek leggyakrabban hét-
köznapi, informális helyzetekben tapasztalják meg 
a jelnyelv használatát, például a játszótéren vagy 
családi asztalnál. Azonban a siket gyerekeknek azt 
is látniuk kell, hogy a jelnyelv alkalmas elvont és 
tudományos témák megvitatására, illetve egyéb 
széles merítésű célokra is, a hétköznapi kommuni-
kációtól kezdve a hivatalos megnyilvánulásokon át 
a művészi önkifejezésig.
Összegezve: azoknak a szülőknek, akik érdeklőd-
nek a kétnyelvűség iránt, ám aggódnak azok a kihí-
vások miatt, amelyekkel a gyerekük nyelvi és kog-
nitív fejlődése szembesül, a kutatási eredmények 
alapján röviden azt lehet válaszolni: nincs miért 
aggódniuk! A gyerekek éppoly könnyen sajátítanak 
el két nyelvet, mint egyet, két nyelv megtanulása 
által sokkal jobban megértik a nyelvek működését, 
és mindez a nem-nyelvi területeken is előnyt jelent 
majd számukra.

A VL2 kutatásainak gyakorlatba ültetése
A VL2 központ azért teszi közzé a kutatási közle-
ményeket, hogy tájékozódási forrásul szolgáljanak 
a pedagógusok és szülők számára. A cél az oktatói 
közösség tájékoztatása a kutatási eredményekről, a 
legfontosabb ismeretek összefoglalása és ajánlások 
megfogalmazása, melyeket a pedagógusok és szü-
lők egyaránt hasznosíthatnak a siket és nagyothalló 
gyermekek nevelésének és oktatásának sokrétű ki-
hívásai során.
Ez a közlemény azt mutatta be, hogy milyen pozi-
tív hatásokkal jár a kétnyelvűség a siket és nagyot-
halló kisgyermekek kognitív és nyelvi fejlődésére 
nézve.

A VL2 központ küldetése
A VL2 központ fő célja, hogy segítse a tanulást az 
elsődlegesen a látáson és vizuális folyamatokon 
alapuló tanulás viselkedésbeli és agyi mechaniz-
musainak megértésén keresztül. A kutatásainkat az 
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eredmények és kérdések közti izgalmas egyensúly 
motiválja a tudományban, a tanulás és a társas kör-
nyezet közti kapcsolatban. Célunk egy olyan okta-
tástudomány létrehozása egy kétirányú felfedezői 
modell keretében, melyben a gyakorlati szakem-
berek és tudósok szabadon eszmét cserélhetnek és 
közösen fogalmazzák meg azokat a fő kérdéseket az 
oktatás és a társadalmi gyakorlatok terén, amelyek-
nek a megválaszolásához a viselkedés- és agytudo-
mányok kutatási eredményei segítséget adhatnak. 
A küldetés a két, egymást átfogóan kiegészítő csa-
pat támogatását is magában foglalja.
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