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1 A problémaháttér, a kutatási kérdések és hipotézisek 

bemutatása 

Problémaháttér 

A 21. századba lépve az idegennyelv-tudás jelent sége világszerte, 

így Európában is felértékel dött. Globalizálódó világunkban egy 

vagy több idegen nyelv ismerete nélkülözhetetlenné vált. Különösen 

fontos a nyelvtudás egy olyan ország számára, mint Magyarország, 

melynek nyelvét csak az adott nemzethez tartozók beszélik.  

Az Európai Unió elkötelezett híve az európai szint  integrációnak, 

azonban síkra száll az európai népek nyelvi és kulturális sokfélesége 

mellett. Teszi ezt a nyelvoktatás és a nyelvtanulás kutatásával, 

támogatásával, így el segítve az európai népek közötti szolidaritást 

és kölcsönös megértést. A nyelvi és kulturális sokszín ség 

meg rzésére irányuló uniós politika célja olyan környezet 

megteremtése, amelyben valamennyi nyelv szabadon szólhat, és 

amelyben a nyelvek széles skálájának oktatására és elsajátítására van 

lehet ség. 

Az Unió azt a merész célt t zte ki maga elé, hogy a lehet  legtöbb 

polgára az egész életen át tartó tanulás keretében sajátítson el az 

anyanyelvén kívül legalább két európai nyelvet (Fehér Könyv, 

1995). Az uniós nyelvpolitika célja a különböz  nyelv  és kultúrájú 

népek közötti együttm ködéssel a nyelvi különböz séget magában 

foglaló identitás meg rzése. További célként azt t zte ki, hogy a 
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jöv ben minden európai polgár – az anyanyelvén kívül – legalább 

két európai nyelven beszéljen. Ajánlásában az is szerepel, hogy ezek 

közül egyik a szomszédos nép nyelve legyen. (Zöld könyv a 

mobilitás akadályainak felszámolásáról, 1996) 

Az elmúlt évek hazai pedagógiai szakirodalmában egyre több írás 

jelent meg él  idegennyelv-oktatásunkról, nemcsak általában, hanem 

konkrét, empirikus elemzésekkel is alátámasztva. E tanulmányok 

sajátossága azonban, hogy legnagyobb mértékben az angol nyelv 

dominanciájával, esetleg a prioritását vesztett német nyelv 

helyzetével foglalkoznak, a többi „kis” nyelv csak statisztikai 

adatként szerepel.  

A disszertáció az európai határ menti életszférák, emberi közösségek 

átalakulási folyamataiba tekint be, a határ menti nyelvtanítás 

kialakulását, európai tapasztalatait vizsgálja. A határ menti 

idegennyelv-tanítás fogalmával újszer ségénél fogva a hazai 

pedagógiai szakirodalomban még nem találkozhatunk. A téma 

kutatójaként úgy vélem, hogy az általam vizsgált szakterület 

hozzájárulhat a határ menti idegennyelv-oktatás elméleti és 

gyakorlati ismeretanyagának hazai megismertetéséhez, 

elterjesztéséhez. Nyelvtanárként, egy nyugat-magyarországi határ 

menti kisváros, Mosonmagyaróvár német nemzetiségi általános 

iskola igazgatójaként szintén azt tapasztalom, hogy a határ menti 

nyelvtanítással kapcsolatos uniós törekvések hazánkban még 

kevésbé ismertek. Az ezzel foglalkozó nemzetközi szakirodalom a 

francia és német kutatásoknak köszönhet en els sorban csak ezeken 

a nyelveken olvasható. 
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Célom annak bemutatása, hogy a határ közelsége milyen hatással 

van a térség oktatási intézményeire, azok pedagógiai tevékenységére. 

Arra is keresem a választ, hogyan jelenik meg a helyi társadalom és 

a határrégió igénye egy oktatási intézmény m ködésében, pedagógiai 

programjában. A regionalitás pedig sajátos módszerek alkalmazását 

teszi szükségessé a szomszédos nép nyelvének tanításában. A határ 

menti nyelvtanítási együttm ködés új pedagógiai fogalmait 

értelmezve a határ menti identitást, a határokon átível  idegennyelv-

tanítást (grenzüberschreitende Fremdsprachenunterricht), a 

találkozási nyelvet (Begegnungssprache), a találkozási didaktikát 

(Begegnungs-Didaktik), a didaktikai nyolcszög (didaktisches 

Achteck) fogalmát ismertetem és értelmezem. 

Kutatási kérdések és a hipotézisek bemutatatása 

Értekezésemben két nagy kérdéscsoporton belül összesen öt kérdésre 

igyekeztem választ adni : 

A határ menti idegennyelv-tanítás iránti igény az Európai Unió 

országaiban és Magyarországon: 

1. Hogyan jelenik meg az európai uniós országok és 

hazánk oktatáspolitikájában a határ menti idegennyelv-

tanítás? 

 

2. Hogyan viszonyulnak a magyar-osztrák határrégióban 

él k ahhoz az uniós ajánláshoz, hogy minden európai 

polgár anyanyelvén kívül legalább két idegen nyelven 
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beszéljen, ezek közül az egyik a szomszédos nép 

nyelve legyen ? 

 

 

A határ menti nyelvtanítás néhány nevelésszociológiai, didaktikai 

kérdése a magyar-osztrák határ mentén (Északnyugat-Dunántúl - 

Észak-Burgenland): 

3. Hogyan vélekednek a magyar – osztrák határ két 

oldalán él  szül k a határrégió helyzetér l, a 

határrégiós idegennyelv-tanításról ? 

 

4. Határrégiónkban a tanulók érdekl dnek-e a szomszéd 

nép nyelve iránt, van-e közös tananyagtartalom a határ 

menti idegennyelv-tanítás folyamatában? 

 

5. Hogyan jellemezhetjük a határ menti idegennyelv-

tanítást a magyar-osztrák határ egy adott régiójában? 

 
 

6



A kutatási kérdésekhez az alábbi hipotéziseket fogalmaztam meg: 

1. A határ menti idegennyelv-oktatásnak a nyugat-európai 

országokban több évtizedes hagyománya van, 

régiónkban még kevésbé ismert ennek jelent sége. 

2. A magyar-osztrák határ mentén (Északnyugat-

Dunántúl - Észak-Burgenland) a határ mindkét oldalán 

kölcsönös érdekl dés mutatkozik egymás nyelvének 

tanulása iránt. 

3. A határrégiónkban él  szül k a határrégió helyzetét 

kedvez en ítélik meg, támogatják a szomszéd nép 

nyelvének tanulását.  

4. Határrégiónkban a tanulók szívesen tanulják a 

szomszéd nyelvét, érdekl dnek a határrégiós 

tananyagtartalom iránt. 

5. A határrégióban a nyelvtanárok többsége hagyományos 

módszerekkel tanítja a szomszédos nép nyelvét. A 

határrégiós nyelvtanítás folyamatában sajátos 

módszerek alkalmazására van szükség, erre a 

nyelvtanárokat továbbképzésük során fel kell készíteni. 
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2 Szakirodalmi áttekintés 

A disszertáció alapvet en társadalompolitikai megközelítésb l indul 

ki, a probléma-centrikus feldolgozó módszer kvalitatív technikáit 

érvényesítve választja ki az oktatás területér l az idegen nyelvi 

képzést. A disszertáció els  fejezete az Európai Unió 

nyelvpolitikájával, a többnyelv ség kérdésével, a lingua frankák 

szakirodalmával foglalkozik, bemutatja az európaiak idegennyelv-

tudását vizsgáló Eurobarométer 2006 felmérés – a témához 

kapcsolódó – eredményeit. 

Ezt követi a határrégióhoz kapcsolódó hazai és nemzetközi 

szakirodalom áttekintése, rendszerezve azokat az alapvet  

ismereteket (a határszituáció ismertet jegyeit, a határ mente sajátos 

jellemz it, a határszituáció eltér  percepcióját), amelyek 

szükségesek a disszertációban gyakran el forduló fogalmak 

tisztázásához (Raasch, 1999 és Bufe, 1999). 

A különböz  európai határrégiók együttm ködését tárgyaló fejezet a 

határ menti területek speciális közegét veszi sorra több ország 

példáján keresztül. Ehhez egy 1997-es európai uniós szemináriumon 

történ  személyes részvételem tapasztalatait és a szeminárium 

munkaanyagait használom fel. 

A központi téma levezetése a médiák, család, kooperáció struktúra 

elemeinek kiemelésével, a speciális nyelvi igények megjelenésének 

érzékeltetésével történik. A fogalmak tisztázása érdekében a további 

fejezeteknél sem marad el a kapcsolódó irodalmak rövid áttekintése 

(Kozma, 1999 és Bufe 2001), de ezeknél már els sorban empirikus 
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kutatásaimra támaszkodok, amelyek során a nyugat-magyarországi - 

burgenlandi határrégió helyzetét vizsgálom, a térség idegennyelv-

tanításának célorientált m ködését segít  vagy akadályozó küls  és 

bels  tényez ket kutatom. 

Elemzéseimhez, értékeléseimhez a szakirodalmak mellett az alábbi 

empirikus kutatások nyújtottak információt, segítséget: 

- az aktuális magyar és osztrák oktatásügyi dokumentumok, 

jogszabályok elemzése; 

- az európai uniós bizottsági javaslatok, beszámolók, 

jelentések tanulmányozása; 

- az Eurobarométer idegennyelv-tudásra vonatkozó 

vizsgálatai; 

- strukturált interjú készítése magyar és osztrák 

nyelvtanárokkal;  

- szül k, gyermekek számára készített kérd ív, amely a határ 

menti idegennyelv-tanítás helyzetér l nyújt információkat. 

A nemzetközi kitekintések f ként azt a célt szolgálják, hogy hasonló 

modell alapján, hasonló célok mentén szervez d  nyugat-európai 

határrégiós példák érzékeltessék, hogy ez a nyelvtanítási modell, 

mint a klasszikus idegennyelv-tanítási modellt kiegészít  új 

paradigma milyen energiákat képes mozgósítani az idegennyelv-

tudás fejlesztése, a határ menti identitás kialakulása terén, 

alátámasztva ezzel azt a feltételezést, miszerint a határ menti 

régiókban egymás nyelvének tanítása-tanulása mennyire fontos 

funkciókat tölt be.  
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A nemzetközi határrégiós példák leírása után a „régiók 

Magyarországának” bemutatására kerül sor. Az iskola és bels  

társadalmának érdekei megjelennek a határ menti oktatási 

intézmények pedagógiai programjaiban. Empirikus kutatásaimat 

mosonmagyaróvári és a határ menti burgenlandi általános iskolák 

iskoláiban végeztem, ezért a dolgozat f  áramában ezek a 

tapasztalatok állnak. A közép és fels fokú oktatás tényét érintem, de 

nem részletezem.  

A disszertáció alapvet en a magyar-osztrák határszakasz egy konkrét 

területére, az északnyugat-magyarországi - észak-burgenlandi 

határrégióra, az egykori Moson vármegye területére 

(Mosonmagyaróvár és környéke) - és az azzal határos osztrák 

szomszédos települések oktatási intézményeire fókuszál.  

Az idegen nyelvi képzés eredményességét a határ menti 

együttm ködések az alapképzésben középtávon garantálják, s hatnak 

a most kiépül  harmadfokú képzés hatékonyságának növelésére is. 

Aktuálisan e feladat a helyi társadalom érdekeinek oktatási 

igényeiben artikulálódik. 
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3 Az empirikus kutatás 

Az értekezés egy része alapkutatásokra támaszkodik, melyeknek 

els dleges eszközei a forráselemzés, az interjúk és a kérd íves 

kikérdezések voltak. A nemzetközi vonatkozású adatok, információk 

megszerzése az Internet, az elektronikus levelezés és a személyes 

kommunikáció segítségével történt. Másodlagos eszközként a hazai 

és nemzetközi oktatási intézményi dokumentumok elemzései 

szolgáltak. A kutatás eszközeinek a harmadik csoportját a 

tapasztalati úton szerzett ismeretek jelentették, amelyekre a magyar 

és osztrák oktatási intézményekben történt látogatások, találkozások, 

továbbá a közös tervez munka során tettem szert.  

A kutatás empirikus eszközei között bemutatok egy konkrét, 2009-

ben a magyar-osztrák határ menti idegennyelv-tanítás keretében 

kidolgozott és megvalósított együttm ködést, amelynek témája egy 

aktuális esemény volt: A határnyitás 20. évfordulója cím  projektet 

dolgozta fel három iskola, a szomszédos nép nyelvének kölcsönös 

felhasználásával. Ez az együttm ködés sok olyan hasznos tapasztalat 

szerzésére bizonyult alkalmasnak, amelyeket a kutatás egyéb 

eszközeivel nehéz lett volna megszerezni. 

A disszertáció empirikus adatainak publikálásával két kutatás 

eredményeit kívánom bemutatni, a részleges összehasonlító elemzés 

módszerével. Az els  kutatás (1998) hazánk európai uniós 

csatlakozása el tt vizsgálta a nyelvtanulás helyzetét a magyar – 

osztrák határ korábban már említett térségében. A határ két oldalán 

él  szül k kérd íves megkérdezésével arra kerestem a választ, hogy 

 
 

11



a szül k milyennek látják a határrégió helyzetét, mennyire tartják 

hasznosnak a szomszédos nép nyelvének a tanulását, mit gondolnak 

a határ menti iskolák együttm ködésér l, mennyiben változott meg a 

véleményük a rendszerváltás óta eltelt évek alatt. A kérd íves 

felmérést magyar és osztrák szül k körében végeztem el. A 

mintavétel során különösen nagy gondot fordítottam a minta 

nagyságára. Arra törekedtem, hogy a vizsgált intézmények 

tanulólétszáma és a megkérdezettek aránya megközelít leg azonos 

legyen.  

A második kutatás (2009) tizenegy évvel kés bb, Magyarország 

európai uniós tagsága után öt évvel kés bbi id szak – a témával 

kapcsolatos – sajátosságait mutatja be ugyanebben a térségben. A 

2009-ben végzett felmérés alkalmával a szül i kérd ívet az oktatási 

intézmények pedagógusaival folytatott interjú egészíti ki. A 

megismételt vizsgálat során közvetlenül a határ mentén fekv  

települések nyelvtanárait is felkerestem. A strukturált interjú alapján 

tizennégy magyarországi és nyolc ausztriai pedagógus véleményét 

összegeztem. Valamennyien több mint 20 éves tanítási gyakorlattal 

rendelkeznek a szomszédos nép nyelvének tanításában.  

A tanulói kérd ívek során felhasznált kutatási eszköz 33 zárt kérdést 

tartalmazó kérd ív volt. A kérdések a diákok szomszédos nyelvhez 

való hozzáállására, nyelvtanulási kedvére vonatkoztak, továbbá a 

tanulók véleményét vizsgálta a tanórai témák, tanórai munkaformák 

és a nyelvtanulás során használt taneszközök vonatkozásában. 

A megkérdezett tanulói minta a szül khöz hasonló mennyiség  volt; 

260 negyedik, ötödik és hatodik osztályos magyar tanuló, akik 
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három fokozatú skálán,  életkori sajátosságaikhoz alkalmazkodva 

„szimbólumokkal” (    ) válaszoltak. A szimbólumok jelentése: 

a  a nagyon tetszik, nagyon szívesen, a  igen, tetszik, szívesen, a 

 nem tetszik, nem szívesen. A megkérdezett osztrák tanulói minta 

129 f  volt, hasonló életkorúak, mint a magyar diákok, a magyar 

kérd ív német nyelv  változatát kapták meg. 
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4 A kutatás tudományos eredményei 

A szül i kérd ív leíró elemzésének eredményei: 

A kutatásban résztvev  szül k által kitöltött kérd íveket – az els  

vizsgálatban résztvev k alacsony száma miatt – csak leíró statisztikai 

eszközökkel vizsgáltam. A két kérd ív elemzésb l az alábbi 

következtetéseket vontam le: 

- A nyugat-dunántúli- észak-burgenlandi határrégióban a 

két nép egymás iránti érdekl désében, az 

információáramlásban, az együttm ködések állami 

támogatottságában az elmúlt tíz alatt szignifikáns 

javulás történt. Az adatok kölcsönösen kedvez  képet 

mutatnak. Ezekre a kérdésekre vonatkozó korábbi 

kedvez  válaszok száma több esetben 

megkétszerez dött a határ mindkét oldalán.(1-7. 

kérdés) 

-  A szomszédos nép nyelvének oktatása iránti igényt a 

határrégióban a kölcsönösség jellemzi. A lakosság 

fontosnak tartja a nyelvtanulással együtt a másik nép 

népszokásainak és kulturális értékeinek a megismerését 

is. 

- A szül k egyetértenek abban, hogy az oktatási 

intézmények pedagógiai programjában a határrégió 

ténye jelenjen meg, a szomszéd nyelvének tanulására 

legyen lehet ség. (8-14. kérdés) 
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- A határrégiós osztrák szül k kétharmada az angol 

nyelv mellett második nyelvként fontosnak tartja a 

magyar, mint idegen nyelv tanulását. A magyar szül k 

szinte kivétel nélkül a németet fontosabbnak tartják az 

angolnál. Ez lényeges eltérést mutat az országos 

adatokhoz képest! (15-16. kérdés) 

- A határrégió lakói szerencsésnek tartják azt, hogy 

ebben a régióban élnek. 

- A magyar szül k csaknem fele elképzelhet nek tartja, 

hogy közép vagy fels fokú tanulmányait gyermekeik 

Ausztriában folytassák. Ugyanerr l a kérdésr l az 

osztrákok visszafogottabban vélekednek, bár az eltelt 

tíz év alatt lényegesen javult az err l alkotott 

véleményük. 

A tanulói kérd ív elemzésének eredményei: 

A diákok által kitöltött kérd ívek kvantitatív összegzése alapján az 

alábbi következtetések vonhatók le: 

A szomszéd nyelvéhez való hozzáállást vizsgálva az adatok nagyon 

kedvez  helyzetet mutatnak, a magyar tanulók 85%-a nagyon 

szívesen vagy szívesen tanulja a német nyelvet. Az osztrák tanulók 

80%-a adott hasonló választ. A mért adatok markánsan kifejezik, 

hogy a szomszéd nép nyelvének tanulása iránt a határ mindkét 

oldalán kölcsönös érdekl dés nyilvánul meg. 

A határ menti idegennyelv-tanítás során az alábbi témák iránt 

nyilvánul meg a tanulói érdekl dés: 
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- Legnépszer bb téma mindkét gyermekcsoportnál a 

család, lakóhely, saját élet és a játék ( mindegyik 

témakör 90% feletti értéket képvisel). 

- Legkevésbé választott témakör a mese, mindkét 

gyermekcsoportnál „csak” 80%. 

- Az osztrák tanulók szívesebben beszélnek magyar órán 

a hobbiról, a sportról és az állatokról, mint a magyar 

tanulók. 

- A szomszédos nép történelme és szokásai is szerepel a 

kedvelt témakörök között, 80% körüli népszer sége 

nem mondható alacsonynak. A tanulók életkorát 

tekintve érthet , hogy a már felsorolt témák közelebb 

állnak hozzájuk. 

A határ menti idegennyelv-tanítás során alkalmazott tanórai 

munkaformákat vizsgáló kérdéseket elemezve az alábbi eredményt 

kapjuk: 

- Az osztrák tanulók a kirándulást, a projekteket és az 

iskolai rendezvényeket részesítik el nyben. 

- A magyar tanulók körében a számítógépes feladatokat 

is tartalmazó német óra a legkedveltebb, ezt követi a 

projekttéma feldolgozása, a kirándulás. 

- A frontális munka a diákok által legkevésbé választott 

munkaforma, az osztrák tanulók nagyobb aránya 

utasítja el az ilyen szervezés  magyar nyelvi órákat. 

Ennek oka az, hogy az osztrák iskolákban a többi 
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tantárgy tanulása során is ritkán alkalmazzák a frontális 

óraszervezést. 

A határ menti idegennyelv-tanítást segít  taneszközökr l, tanórán 

kívüli tevékenységekr l a kérd ívek elemzését követ en az alábbi 

következtetést fogalmazhatjuk meg: 

- Az osztrák tanulók körében legkedveltebb a magyar 

nyelv  film, a szerepjáték, a mondókák - játékok. 

- A magyar tanulóknál csak a sorrendben van változás: 

német nyelv  mondókák - játékok, film és szerepjáték. 

- A legkevésbé népszer  az újság mindkét csoport 

körében, a gyermekek nem szeretnek olvasni. A 

magyarok 32%-a, osztrákok 44%-a választotta. 

A tanári interjú elemzésének eredményei: 

A határ menti magyar iskolákban a diákok szívesen tanulják a német 

nyelvet. A nyelvtanulást a határ közelsége, a határ túloldalára tett 

gyakori családi (iskolai) utazások, kirándulások, feln ttkorban a 

magyarországinál el nyösebb munkalehet ségek motiválják.  

Néhány éve új jelenség a magyar tanulók ausztriai iskolákba történ  

beíratása. A magyar tanulók jelenléte segíti a határ menti idegen 

nyelvként oktatott magyar nyelv helyzetét. 

A határ menti osztrák iskolákban néhány éve tapasztalható fokozott 

érdekl dés a magyar, mint szomszédos nép nyelve iránt. A 

nyelvtanulás lehet sége a pedagógiai programok nyelvi kínálatába 

bekerült. A legtöbb határ menti osztrák oktatási intézmény nevelési 
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céljai között a határ menti identitás kialakulásának segítése, a 

határrégiós tudat fejlesztése is szerepel.  

A magyar nyelv tanulását alapvet en gazdasági okok motiválják, az 

Ausztriában dolgozó magyar munkásokkal való kommunikáció 

megkönnyítése reményében választják a szül k. Kisebb mértékben 

érzelmi okok is megjelennek: az osztrák szül k narratíváiban 

megjelenik a közös történelmi és kulturális múlt nosztalgikus 

felidézése, a nagyszüleik idejében a térséget jellemz  virágzó 

id szak képe. 

A magyar és osztrák tanárok véleménye megegyezik abban, hogy a 

határ menti idegennyelv-tanítás el nye abban rejlik, hogy: 

- a diákok számára már a nyelvtanulás kezdetén 

lehet ség nyílik arra, hogy kapcsolatba kerüljenek 

anyanyelvi beszél vel, 

- a határ menti nyelvtanulás felszabadítja a tanulókat az 

iskolai nyelv mesterkéltségét l, kihasználva az 

anyanyelvi beszél k modellkompetenciáját a tanulók 

gazdagíthatják idegen nyelvi kompetenciájukat, 

- a határ menti kommunikációban a tanulók számára az 

idegen nyelv természetes beszédeszközzé válik, 

- az idegnyelv-tanulás során a tanulók közvetlen 

tapasztalatot szerezhetnek a szomszédos nép 

szokásairól, hagyományairól, 

- a határmentén megszerzett idegen nyelvi ismeretek a 

tanulókat abba az irányba vezethetik, hogy a közvetlen 

lakóhelyér l alkotott eddigi képük kiszélesedik. 
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A kisgyermekkori nyelvtanulást a határ mindkét oldalán nagyon 

eredményesnek tartják a szakemberek. A magyar tanulók a németet 

általában az államilag elismert nyelvvizsga megszerzéséig tanulják. 

Az osztrák tanulók nagy része szakköri formában tanulja a magyar 

nyelvet, az értékelés hiánya miatt érdekl désük fokozatosan csökken 

a nyelv iránt. Igazi el relépés az ausztriai magyar nyelvtanulás 

eredményességében a magyart, mint szabadon választott tantárgyat 

tanulók körében tapasztalható. A rendszeres értékelés miatt és az 

órarendbe épített jellegénél fogva a tanulók komolyan veszik a 

nyelvtanulást. 

A magyar és osztrák nyelvtanárok egyaránt úgy nyilatkoztak, hogy 

érzik a határ mentiségben rejl  lehet ségek gazdagságát, sokszor 

azonban nem használják ki azokat. 

A hagyományos idegennyelv-tanítási módszerekt l eltér , új 

munkaformák alkalmazására törekednek, azonban legtöbbször 

ösztönösen érzik meg a határszituációból adódó lehet ségeket.  

Igény volna olyan továbbképzések szervezésére, amelynek célja a 

határ menti idegennyelv-tanítás módszertanának megismertetése 

lenne. 
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5 A hipotézisek beigazolódása 

Összefoglalva a vizsgálatok eredményét a hipotézisek beigazolódását 

tekintve: 

Els  hipotézisemre adott válaszként a vizsgálatok teljes mértékben 

igazolták feltevésemet. A határ menti idegennyelv-tanításnak a 

nyugat-európai országokban több évtizedes hagyománya van, az 

uniós oktatáspolitika részét képezi. Magyarországon azonban még 

nem jelent meg a határ menti idegennyelv-tanítás az oktatáspolitika 

szintjén.  

 

Második hipotézisemet igazolták a tanulói és szül i válaszok. 

Határrégiónkban a határ mindkét oldalán kölcsönös érdekl dés 

mutatkozik egymás nyelvének tanulása iránt. A határ inkább térséget 

jelent, mint képzeletbeli elválasztó vonalat. A határ menti iskolai 

együttm ködések okán megjelenik a határrégiós tananyagtartalom az 

idegennyelv-tanításban. 

 

A vizsgálatok igazolták harmadik hipotézisemet arról, hogy a 

magyar-osztrák határ mentén él k a határrégió helyzetét kedvez nek 

ítélik, a határrégiós idegennyelv-tanulást els sorban a nyelv 

használhatósága motiválja, a határ mindkét oldalán alapvet en 

gazdasági érdek f z dik a szomszéd nép nyelvének tanulásához. A 

határrégióban minimális szinten jelen van a szomszéd nép 

szokásainak, hagyományainak, kulturális értékeinek a megismerése 

iránti érdekl dés is, de ezeket a gazdasági érdekek háttérbe szorítják. 
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Szintén igazolták a tanulói válaszok a negyedik hipotézisemet arról, 

hogy a magyar és osztrák diákok szívesen tanulják egymás nyelvét, 

még akkor is, ha azt nehéznek tartják. A diákok érdekl dnek a 

határrégiós témák iránt, szívesen dolgoznak kooperatív tanulási 

technikákkal, a közös projektek népszer ek és eredményesek. 

 

A tanári interjúk csak részben igazolták ötödik hipotézisemet arról, 

hogy régiónkban a nyelvtanárok a határrégiós nyelvtanítás során 

többnyire hagyományos óraszervezési formákat és módszereket 

alkalmaznak. A tanári interjúk összességében arról tanúskodnak, 

hogy valóban nem ismerik a határ menti nyelvtanítás elméletét, de a 

tanítási gyakorlatukban már újszer  kezdeményezések jelennek meg, 

ösztönösen érzik, hogy másképp kell a határ mentén a szomszédos 

nép nyelvét tanítani. Belátják, hogy a határrégiós nyelvtanítás sajátos 

módszerek alkalmazását teszi szükségessé. Igénylik az ilyen témájú 

továbbképzéseket. 
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6 A kutatás tudományos eredményeinek felhasználhatósága 

A kutatási eredmények feltételezhet en az oktatási szféra több 

szintjén hasznosulhatnak.  

Egyrészt az értekezés segítheti az oktatásügy központi és helyi 

döntéshozóit az idegennyelv-oktatást érint  szakmapolitikai 

döntések meghozatalában, a határ menti és a határokon átível  

oktatási együttm ködések tudományos-elméleti megalapozását. 

A disszertáció eredményei ösztönz leg hathatnak a határ menti 

idegennyelv-tanítás eredményességére, a szomszéd nép nyelvének 

tanítására. A nyelvtanárok körében növelheti az innovációs kedvet, 

ezáltal hozzájárulhatnak a hazai idegennyelv-tanítás hatékonyabbá 

tételéhez. 

Egy harmadik lehetséges terület a pedagógus-továbbképzés, 

amelyb l napjainkban még hiányzik a szomszéd nép nyelvének, mint 

a klasszikus idegennyelv-tanítási modell új paradigmájának 

tanítására való felkészítés. Az értekezés eredményei beépülhetnek az 

idegen nyelvi továbbképzések curriculumába. 

 

Az értekezésben felvázolt alapkutatás kezdetét jelentheti 

Magyarország különböz  határrégióiban végzett, más változókat is 

feltérképez , esetleg más kutatási módszerekkel végzett kutatási 

tevékenységnek. 

A kutatás gyakorlati hasznát továbbá még abban látom, hogy az 

empirikus kutatások eredményei hozzájárulhatnak a hazai 

nyelvpedagógia eszköztárának b vüléséhez, a határrégiós 
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idegennyelv-tanítás elméleti alapjainak lerakásához. A határ mentén 

él k nyelvválasztási mutatói hatással lehetnek a kisebb nyelvek iránti 

érdekl dés felkeltésére.  

 

A vizsgálatok nem tekinthet ek lezártnak, mivel az egyes kérdésekre 

adott válaszok elemzésekor újabb, további vizsgálatokat igényl  

területeket találtam: 

-  A határ menti nyelvtanítás és a határrégiós identitás közötti 

összefüggés feltárása hozzájárulhat a határrégió mélyebb 

megismeréséhez. 

- További vizsgálatokat igényel a magyar-osztrák határ két 

oldalán él  nemzeti kisebbségek szomszédos nyelv 

tanításában betöltött transzmissziós szerepének a feltárása. 

-  További cél lehet annak vizsgálata, hogy a magyar – osztrák 

– szlovák hármas határrégióban milyen arányú érdekl dés 

mutatkozik egymás nyelvének kölcsönös tanulása iránt. 
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1 Problem Background, Presentation of Research Questions 
and Hypotheses 

Problem Background 

By the turn of the 21st century the knowledge of foreign languages 

had gained considerable importance in Europe, as well as all over the 

world. In our globalised world it has become a truly indispensable 

skill to speak one or more foreign languages. For a country like 

Hungary, whose language is solely spoken and understood by its 

native speakers, this kind of knowledge brings even more value. 

On the one hand, the European Union acts as an advocate of 

European integration, whereas on the other they emphasise the 

importance of maintaining a multi-language and multi-cultural 

environment. To achieve this two-fold aim, the European Union 

supports research activities into the processes of language learning 

and teaching, thus fostering a feeling of solidarity as well as mutual 

respect among the nations of Europe. The common European policy 

aims to create a multi-language and multi-cultural environment in 

which each and every language can be spoken freely and which 

enables its citizens to learn and teach a wide variety of languages. 

The European Union has set itself the ambitious aim to motivate its 

citizens to acquire at least two foreign languages – in addition to 

their mother tongues – within the framework of the lifelong learning 

process (White Paper, 1995). It is the main goal of the language 

policy of the European Union to help preserve national identity 

through the cooperation of its nations with different cultures and 
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languages. A further aim to be realised within a reasonable time-span 

would be for the citizens to acquire at least two European languages 

apart from their mother tongues. In their recommendations they also 

point out the necessity for one of these languages to be chosen from 

the languages of their neighbouring countries. (Green Paper of 1996 

on the elimination of factors hindering mobility). 

As a result of the processes outlined above, more and more papers 

have been published on the situation of our national foreign language 

teaching in general and on the basis of state-of-the-art empirical 

analyses. For these studies, however, it is characteristic that they 

mainly focus on the dominant English and partly on the formerly 

prioritised German language, leaving all other “less significant” 

languages with the minor role of pure statistical data. 

This doctoral thesis has, therefore, set the aim to grant an insight into 

the changes in the life spheres and communities along the borders, 

with a focus on the history as well as European experience related to 

language teaching in border regions. The notion of foreign language 

teaching in border regions, due to its recent nature, has not been 

introduced in the national professional literature of the field so far. 

However, as a researcher of the field I am firmly convinced that this 

research area could increase the level of availability for both the 

theoretical and practical knowledge related to border-region foreign 

language teaching as well as its applications. Being a language 

teacher and director of a primary school with specialised education 

in German language for minorities in Mosonmagyaróvár, a town 

near the West-Hungarian border, I have made the experience that in 

 
 

25



our country the European views and aim settings related to border-

region foreign language teaching are not well known to the public or 

the professionals. The professional literature of the field chiefly 

relies on French and German studies, which also means that most of 

them are exclusively available in these languages. 

In this thesis work I wish to present the effects of the near-border 

location of this region on its educational institutions as well as their 

pedagogical activities. I also aim to find answers to the question, in 

what form the special needs of the inhabitants of border regions 

represent themselves in the operation and pedagogic programme of 

an educational institution, including the special methods needed in 

the teaching of the neighbouring nation’s language in this region. As 

for the recently introduced pedagogical notions brought to life by 

changing cooperation forms in the field of border-region language 

teaching, I will present and interpret the notions of border region 

identity, crossborder language teaching (grenzüberschreitende 

Fremdsprachen-Unterricht), social language (Begegnungssprache), 

social didactics (Begegnungs-Didaktik) as well as the notion of 

didactic octagon (didaktisches Achteck). 

Presentation of Research Questions and Hypotheses 

In my present thesis work I wished to find an answer to five 

questions arranged around two major question groups. These 

involve: 

The need for border-region foreign language teaching in the 

countries of the European Union as well as Hungary: 
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1. In what forms is border-region foreign language 

teaching represented in the education policy of the 

member countries of the European Union as well as in 

Hungary? 

2. What are the reactions of the people living in the 

Hungarian-Austrian border region to the 

recommendation of the European Union according to 

which they are expected to speak at least two foreign 

languages, one of which should be the language of the 

neighbouring country? 

Some of the education-sociological and didactic considerations of 

border-region foreign language teaching raised in the Hungarian-

Austrian border region (North-West-Transdanubia – North-

Burgenland): 

3. What are the views of the parents living in both sides of 

the Hungarian-Austrian border to the situation of the 

border region with special respect to border-region 

foreign language teaching? 

4. Is there an interest in the bordering nation’s language 

on the students’ part in this region; are there any 

overlaps in the teaching contents for foreign language 

in the neighbouring countries? 

5. What are the characteristics of border-region foreign 

language teaching in the given area on the Hungarian-

Austrian border? 
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As a starting point for my research into the questions listed above I 

relied on the following hypotheses: 

1. Though the Western European countries have several 

years’ experience of border-region foreign language 

teaching, this notion and its importance is hardly 

known in our region at present. 

2. On either side of the Hungarian-Austrian border in the 

North-West-Transdanubian and North-Burgenland 

region there is a keen interest among the public to learn 

the language of the bordering nation. 

3. The parents living in the observed border region have a 

positive opinion regarding the situation of the given 

region and support the idea of the bordering nation’s 

language to be taught. 

4. Language learners in border regions are keen to learn 

the language of the neighbouring country and are 

especially interested in border-region related teaching 

contents. 

5. Most teachers of foreign languages working in the 

border region apply traditional methods while teaching 

the language of the neighbouring country. Border-

region foreign language teaching, however, requires 

specialised methods. This fact should be taken into 

consideration by institutions performing teacher 

training and/or offering further education courses for 

teachers of foreign languages. 
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2 Literature Review 

The present doctoral thesis basically relies on the socio-political 

approach, singling out foreign language teaching from among the 

various areas of education by means of the qualitative techniques of 

problem-centric evaluation methods. The first chapter of the thesis 

focuses on the language policy of the European Union, the question 

of multi-language environment as well as the available background 

literature on lingua francas. It further presents the topic-related 

results of the Eurobarometer assessment of 2006, the assessment tool 

designed and applied to assess the knowledge of foreign languages 

all over Europe. 

This part will be followed by a review of the national and 

international literature available on the topic of border regions, with 

special attention to some basic concepts that might be crucial to the 

proper implementation of the notions the thesis refers to on a regular 

basis. These concepts involve the characteristics of border situation, 

border regions, as well as the differences in the perception of the 

border situation. (Raasch, 1999 és Bufe, 1999) 

The chapter on the cooperation of various European border regions 

looks into the special environment of border regions through the 

examples of several European countries. To achieve this aim, I will 

rely on the material as well as my own experience gathered at a 

European seminar in 1997.  

The central topic will be explicated through the presentation of the 

role the separate structural elements such as media, family, 
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cooperation perform, as well as the specific language needs. In order 

to ensure a clear interpretation of notions and processes, related 

background literature will be referred to in this part as well (Kozma, 

1999 and Bufe, 2001), but the emphasis will be laid upon my own 

empirical research, during the course of which I have taken a 

thorough insight in the situation of the West-Hungary – Burgenland 

border region, searching for and pointing out both the internal and 

the external factors which either support or hinder a purpose-oriented 

realisation of language teaching in the aforementioned region. 

In addition to the professional background literature, further backup 

and information was retrieved from the following empirical studies 

to support my work during the analysis and evaluation phases: 

- the analysis of current and relevant documents, laws and 

regulations of the education of Hungary and Austria; 

- the study of European Union recommendations and reports; 

- relevant Eurobarometer assessment results; 

- structured interviews with Hungarian and Austrian teachers 

of foreign languages; 

- survey results, gathering information on student and parent 

estimations of border-region foreign language teaching. 

The outlook on international experience and practices in the field of 

border-region foreign language teaching in Western Europe aims to 

exemplify, in what ways this specialised approach to foreign 

language teaching – as a complementary method used alongside the 

classical methods of foreign language teaching – might activate 

hidden energies in the development of foreign language skills, as 

 
 

30



well as foster the evolvement of a border-region identity, thus 

proving the increased importance, need and function of learning and 

teaching the language of the neighbouring country in such border 

regions. 

The presentation of international examples taken from several border 

regions will be followed by the introduction of the “Hungary of the 

Regions”. The needs of educational institutions as well as their 

internal society are clearly represented in the pedagogical 

programmes of border-region schools. I performed my research in 

several schools in Mosonmagyaróvár as well as Burgenland (in 

institutions close to the border), as a result of which this thesis will 

mainly focus on these areas. I will refer to the differences of 

secondary and higher education, however, I will not go into detail 

about these. 

Present doctoral thesis work mainly focuses on a region alongside a 

given section of the Hungarian-Austrian border, the North-West-

Hungary – North-Burgenland border region, the area of the former 

‘County Moson’ of Hungary (the town Mosonmagyaróvár and its 

vicinity). 

The success of foreign language teaching is safeguarded by 

crossborder cooperation projects on the medium run in 

undergraduate education. Besides, they are expected to have a 

positive effect on the efficiency of tertiary education (now being 

established). These goals are manifested in the educational needs and 

demands of the local society.  
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3 Empirical Study 

This doctoral thesis is partly based on primary research involving 

interview and survey techniques, as well as the analysis of available 

resources. The international data was collected via Internet, 

electronic correspondence and face-to-face communication. The 

secondary research results rely on the study and analysis of national 

and international documents of education and educational 

institutions. A third group of research tools is represented by 

empirical data gathered in Hungarian and Austrian educational 

institutions, during personal meetings as well as joint planning 

projects. 

Among the empirical evidence I present a crossborder cooperation 

project actually realised in 2009 within the framework of the 

Hungarian-Austrian border-region foreign language teaching, 

structured around a current topic: three schools joined together to 

develop a project with the title “For the 20th anniversary of the 

opening of the Hungarian-Austrian border”, using the language of 

the neighbouring country on a mutual basis. This cooperation project 

has enriched the research material with data and experience that 

might have been almost impossible to retrieve by means of any other 

research tools. 

Through this doctoral thesis I wish to present the results of two 

researches applying the method of partial comparative analysis for 

the retrieved empirical data. The first research (carried out in 1998) 

looked into the situation of foreign language teaching in the 
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aforementioned Hungarian-Austrian border region before Hungary’s 

accession to the EU. Through questioning parents on either side of 

the given border section I was trying to establish, how parents assess 

the situation of the bordering region in general and how important 

they thought learning the language of the neighbouring nation was. I 

also aimed to find out what parents thought of crossborder 

cooperation projects between schools and to what extent their views 

had undergone transformation during the years after the change of 

the political system of Hungary. The survey was completed by 

Hungarian as well as Austrian parents. During the course of 

sampling special attention was paid to the volume of samples taken. 

All efforts were made to ensure that the numbers of students at the 

various schools as well as the number of parents who took part in the 

survey were as close as possible to equal. 

The second research was carried out eleven years later, in 2009, and 

it shows the characteristics of the same region in the same research 

field five years after the Hungarian EU accession. During the course 

of the research in 2009, in addition to surveying the parents, the 

teachers of the surveyed schools were interviewed as well. This 

repeated research further involved interviewing foreign language 

teachers on either side of the border in the given border region. The 

results of the structured interview summarise the opinion of fourteen 

Hungarian and eight Austrian teachers. They all prove an experience 

of over 20 years in the teaching of the language of the neighbouring 

nation as foreign language. 
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The research tool applied for the student surveys took the form of a 

questionnaire with 33 closed questions. The questions referred to the 

attitude of the students to the neighbouring country’s language, the 

enthusiasm towards foreign language learning, as well as their views 

to the topics, social forms and teaching material used in foreign 

language classes. 

The volume of student samples was similar to that of the parent 

surveys. It involved 260 Hungarian students of the fourth, fifth and 

sixth form, who had to give their answers to the questions using a 

scale of symbols, as required by their age characteristics (          

). The symbols were allocated the following interpretations:  

meaning ‘I like it very much’ or ‘I enjoy it’;  meaning ‘Yes, I like 

it’ or ‘it’s OK’;  meaning ‘I don’t like it’ or ‘I’m not keen on doing 

it’. The Austrian student sample was taken from 129 Austrian 

students of the same age range as the Hungarian students I have 

questioned. Naturally, they were handed out the questionnaire in 

German language.  
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4 Scientific Research Findings 

Results of the descriptive analysis of the parent survey: 

The questionnaires completed by the parents during the course of the 

first research were only apt for evaluation by means of descriptive 

statistical tools, due to the low level of participation. The research 

results allowed for the following deductions: 

- During these ten years there has been a significant 

improvement in the interest the two nations in the 

West-Transdanubia – North-Burgenland border region 

take in each other, just as in the flow of information as 

well as the amount of governmental support of the 

cooperation. The data show a mutually favourable 

picture. With some of the questions the number of 

positive replies has doubled on both sides of the border 

(questions 1-7). 

-  There appears to be a mutual demand for 

teaching/learning the language of the bordering nation. 

Furthermore, the communities find it increasingly 

important to learn about the traditions and cultural 

values of the neighbouring nation, in addition to 

acquiring their language. 

- Parents agree that the special needs rising from their 

location as border regions should be respected and 

represented in the pedagogical programmes of their 
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educational institutions. They insist that the possibility 

to learn the language of the neighbouring country 

should be offered to their children (questions 8-14). 

- Two thirds of the Austrian parents in the border region 

think it essential that Hungarian be taught as a second 

foreign language beside English. Almost all Hungarian 

parents, on the other hand, find the teaching and 

learning of German as a foreign language more 

important than the teaching/learning of English. This 

represents a major and crucial divergence from national 

data (questions 15-16)!  

- The inhabitants of the observed border region take a 

general pride in living there. 

- Nearly a half of the Hungarian parents think it possible 

that their children should continue their studies at 

secondary or tertiary level in Austria. On Austrian part, 

however, there appears to be more reluctance in this 

respect, though their opinion of the subject has shown 

considerable improvement. 

Results of the student surveys: 

The quantitative analysis of the completed student questionnaires 

allow for the following deductions: 

The students have given highly favourable responses in terms of 

their general attitudes towards the neighbouring nation’s language. 

85% of the Hungarian students enjoy or like learning the German 
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language, whereas with the Austrian students positive responses 

account for 80% for the relevant question. Based on the research 

findings it is logical to imply that there is a high level of interest in 

learning the neighbouring nation’s language in the given border 

region, on a mutual basis. 

As for the topics covered during the border-region foreign language 

teaching and learning process, the students take a special liking to 

the following issues: 

- The most popular topics with students on either side of 

the border appear to be family, place of living, their 

own lives as well as games (all of these topics were 

named at a rate of over 90% with both student groups). 

- The least popular topic with both groups proved to be 

‘tales’, receiving “only” 80% of the votes. 

- Austrian students seem to be more keen to talk about 

hobbies, sports and animals in their Hungarian classes 

than the Hungarian students. 

- The history and tradition of the neighbouring nation is 

also mentioned among the topics the students like 

learning about. Though they have been named by 

“only” 80% of the students, this rate can by no means 

be considered a low one. We must not forget that due 

to the students’ age characteristics the above mentioned 

topics are closer to their harts than history and 

tradition. 
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As for the social forms applied in border-region foreign language 

classes, the students’ views can be summarised as follows: 

- The major preferences of Austrian students involve 

excursions, projects as well as school programs. 

- Hungarian students mostly prefer tasks and projects 

involving computer use in the German class. This topic 

is followed by projects and excursions. 

- Both student groups take a major dislike to open-class, 

frontal classroom work, though the number of Austrian 

students rejecting such work forms seems to exceed 

that of the Hungarians. The reason for this is most 

likely to be found in the fact that in Austria frontal 

work is generally avoided if possible, in all subjects. 

After analysing the student questionnaires, the following findings 

have been established regarding the teaching material and inventory 

as well as extra-curricular activities: 

- Austrian students of the Hungarian language ultimately 

prefer Hungarian-dubbed films, role-plays as well as 

rhymes and games. 

- Hungarian students of the German language prove to 

have the same preference, with a slight variation in the 

order of importance: German language rhymes and 

games are followed by films and role-plays. 

- Both student groups have named newspapers as the 

least popular tool of language learning, proving the fact 

that children do not like reading. 32% of the Hungarian 
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and 44% of the Austrian students have voted for this 

option. 

Results of the interviews with teachers: 

In Hungarian border-region schools German as foreign language 

proves to be a popular subject. The language learning process is 

positively influenced by the family and school excursions to the 

nearby neighbouring country, whereas for adults Austria can offer 

significantly more favourable working conditions, all of which has a 

rather motivating effect on the learners. 

In the past couple of years it has become a trend that Hungarian 

children are enrolled in Austrian schools. As a result of this, the 

presence of Hungarian students supports Hungarian language 

education in many ways in the affected schools. 

In Austrian border region schools there has been a steadily growing 

demand for Hungarian as foreign language, being the language of the 

neighbouring country. The option to learn this language has been 

included in the pedagogical programmes of schools all over the 

region. In addition, the aim to develop a border-region identity along 

with the improvement of border-region awareness has been added to 

the pedagogical programmes as well. 

The need for learning the Hungarian language has mainly been 

brought about by economic factors in Austria, since the people wish 

to communicate with the Hungarian employees working in Austria in 

a more effective way. To some extent this tendency is further 

influenced by emotional factors: in the narrative descriptions by 
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parents the common history and culture of the past have been 

recollected with a certain degree of nostalgia, projecting a positive 

image of the common old times of prosperity. 

Hungarian and Austrian teachers agree that the major advantages of 

border-region foreign language teaching can be seen in the following 

points: 

- students are granted the opportunity to get into contact 

with the target language at a very early stage, i.e. at the 

very beginning of their studies, 

- border-region foreign language teaching eliminates all 

artificiality of the language as a school subject and 

offers students the possibility to develop their 

competences relying on the model competences of 

native speakers, 

-  the foreign language presents itself as a natural 

communication environment for those living in the 

border region, 

- during the course of their studies students get access to 

first-hand experience of the traditions and habits of 

native speakers, 

- the knowledge gained through border-region foreign 

language teaching can largely contribute to the 

broadening of students’ views on their living area in 

general. 

According to experts on both sides of the border, the results of early 

age foreign language teaching are outstanding in the region. 
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Hungarian students usually keep on studying the German language 

until they pass the state language exam. Most of the Austrian 

students, on the other hand, learn Hungarian as a foreign language in 

an extra-curricular class or school circle, which results in the 

lessening of enthusiasm and engagement on the long run given the 

lack of regular assessment and grading. Real progress, however, can 

be seen in the case of students who learn Hungarian as an optional 

subject within a regular classroom setting. These students seem to 

take the subject more seriously and invest more energy in learning it, 

thanks to assessment, grading and timetables scheduled accordingly. 

Teachers of foreign languages on either side of the border have 

claimed to be aware of the manifold possibilities embedded in their 

living area near the border. However, many of them have admitted 

not exploiting these properly on a regular basis. 

They usually strive to arrange new work forms apart from the 

traditional methods of foreign language teaching, but in doing so 

they mostly rely on their instincts. 

As a result of this they have emphasised the need for further 

education courses which would supply them with state-of-the-art 

methods and best practices specially developed for the purposes of 

border-region foreign language education. 
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5 Verification of the Hypotheses 

In this part of the doctoral thesis the verification of the hypotheses 

(listed in chapter 1) will be presented on the basis of the research 

findings. 

For the first hypothesis the research has delivered full proof. Though 

border-region foreign language teaching relies on several decades’ 

experience in Western European countries and is part of the 

education policy of the European Union, this notion has not yet been 

dealt with within the framework of the Hungarian education policy. 

My second and third hypothesis have been verified by the student 

and parent survey results: there indeed exists a keen interest in the 

region on either side of the border towards learning each other’s 

language. The notion ‘border’ must be interpreted as a region here 

rather than a separation line. Crossborder cooperation induces the 

presence of border-region related teaching contents in foreign 

language teaching. 

The research has also verified my third hypothesis, according to 

which the people living in the observed Hungarian-Austrian border 

region find the situation of the region positive. The learning of the 

neighbouring nation’s language is considerably supported by its 

usability and there exist a number of basic economic reasons on both 

sides of the border to learn the language of the neighbouring country. 

Although there is some secondary interest on the learner’s part in the 

cultural, traditional values of their neighbours, these clearly tend to 

be faded by the primary economic interest. 
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The results of the student survey have further proven my fourth 

hypothesis regarding the attitude and enthusiasm of the Austrian and 

Hungarian students to each other’s language even if they might find 

them difficult to acquire. Students are generally interested in border-

region related topics, they enjoy cooperative learning methods and 

their joint projects are both popular and successful. 

My fifth hypothesis, according to which teachers should mostly rely 

on traditional teaching methods and work forms in their foreign 

language classes, has not completely been verified by the results of 

the teacher survey. Most of the answers have revealed that – though 

they are mostly unaware of the theoretical background of border-

region foreign language teaching – most teachers instinctively apply 

new initiatives in their teaching practices, and keenly feel the need to 

use different, special methods when teaching the language of the 

neighbouring country. As a result of this most of them would be 

interested in specialised further education and update courses in the 

field. 
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6 Application of the scientific research findings 

The findings of this research are likely to serve as practical input at 

several levels of education in Hungary. 

Firstly, this doctoral thesis could support central and local decision 

makers in settling relevant professional questions in the field of 

foreign language education. It could further help the responsible 

bodies to create a scientific-theoretical framework to cross-border 

educational cooperation projects in border-regions. 

Secondly, the findings of this doctoral thesis could function as an 

incentive to border-region foreign language teaching, the teaching of 

the language of the neighbouring nation. Among foreign language 

teachers it could breed innovative ideas, thus contributing to an 

increase in the level of efficiency in Hungarian foreign language 

teaching. 

The field of further education and update teacher training 

programmes can be pointed out as the third possible area of 

application, given the fact that these programmes still lack all aspects 

of border-line foreign language teaching as a new phenomenon. 

Therefore these current results could also be built on in the process 

of developing the curriculum for further education courses for 

teachers of foreign languages. 

The basic research outlined in this paper could further be used as a 

starting point for further similar studies and research activities to be 

carried out in different border regions of Hungary, even focussing on 

some further variables or relying on other research methods. 
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Last but not least, the findings of this empirical research could 

contribute to the broadening of the national foreign language 

teaching inventory as well as to establishing a firm foundation for 

the theory of border-region foreign language teaching to be adapted 

and developed at national level. In addition, the learner’s rate for the 

bordering nations’ languages, which might otherwise enjoy a 

moderate popularity in other parts of the country, could be used to 

raise general interest. 

This research cannot yet be considered complete, as during my 

research work I have identified some areas and questions that need 

further study. These involve: 

- The research into the relations between border-region 

language teaching and border-region identity would allow 

of a more in-depth study of the border region. 

- The transmission role of minorities living on either side of the 

Hungarian Austrian border in the teaching of the 

neighbouring country’s language needs to be established. 

- It might prove another useful contribution to the related 

knowledge base to research the need for and mutual interest 

in learning the bordering nations’ native language in the 

threefold border region of Hungary, Austria and Slovakia.  
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