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NAVRACSICS JUDIT (VESZPRÉM)
A kétnyelvűség jótékony hatásai az elmére
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Háza, Oberföhringer Str. 40, 81925 München

Rendezők : UIM és KMÉM Pax Romana Müncheni Csoportja
Házigazda : Ifland Andrea, magyar mint idegen nyelv tanár (UIM)
Manapság egyre több fórumon olvashatunk a kétnyelvűség áldásos hatásairól. Tudjuk, hogy a
kétnyelvűek rugalmasabban gondolkodnak, könnyebben tudnak a konkrét dolgoktól elvonatkoztatni, sikeresebbek a további nyelvek tanulásában, jobb eredményeket érnek el az intelligenciatesztekben stb. Nem biztos azonban, hogy mindenki tudja: a kétnyelvűség előnyei nem csak
a nyelv(ek)ben való jártasságban mutatkoznak meg – a több nyelv használatának például
egészségmegőrző szerepe is lehet. A legújabb kutatások összegzésekor azt vették észre,
hogy a kétnyelvűség segít a demencia (időskori szellemi leépülés) megelőzésében, és sokkal
kevesebb az Alzheimer-kóros a kétnyelvűek között. Vajon mi lehet ennek az oka?
Az előadás során megismerkedhetünk azzal a bonyolult folyamattal, amellyel a kétnyelvűvé válás során meg kell birkóznia az emberi agynak. Látni fogjuk, hogy mekkora mentális teher
nehezedik az agyra a nyelvi fejlődés során, ha nem csak egy nyelvet tanulunk, miközben azt
hisszük, hogy a gyermekre csak úgy ragad a nyelv. A többnyelvű elsajátítás azonban fájdalom
és idegi megterhelés nélkül, könnyedén végbemehet, ha természetes folyamatként kezeljük,
és akarata ellenére nem kényszerítünk senkit több nyelv elsajátítására.
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