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Bevezetés 

A nyelvtanulás folyamatában a motivált tanár és a tanulóit motiválni tudó tanár is kulcsfontosságú 

szerepet játszik. A motivált tanár elkötelezett munkája és diákjai iránt, lelkes, és ezt át is tudja adni 

tanulóinak nemcsak szavaival, de viselkedésével is. A motiváció segít ösztönözni, irányítani és 

hosszú ideig fenntartani a tanuláshoz való pozitív hozzáállást. Nemcsak a célok elérését növeli, 

hanem ösztönzi a kreativitást, a kíváncsiságot és az igényt is a további tanulásra.  A tanár 

különbözőféleképpen gyakorol hatást diákjai motivációjára a mindennapi órai munka során. A 

motivált tanár befolyásolja: a tanulók nézeteit saját képességeikről, hozzáállásukat bizonyos 

témákhoz, rövid és hosszú-távú terveiket, a sikereikhez és kudarcaikhoz való hozzáállásukat, és 

nyelvtanulásuk okait.       

 

Az elvégzett kutatások céljai és résztvevői 

 A 2018 tavaszán elvégzett kutatás célja az volt, hogy néhány szempont alapján megvizsgálja a tanári 

motivációt. A 2018 őszén elvégzett vizsgálat célja a tanári motivációs stratégiák gyakorisági 

használatának megismerése.  

A kutatásban 16 Borsod-Abaúj-Zemplén megyében található középiskola angol és német szakos 

nyelvtanárai vettek részt. A 16 iskola közel fele (7 iskola, 44%) Miskolcon található, a többi oktatási 

intézmény (9 iskola, 56%) pedig a megye nagyvárosaiban: Edelényben, Kazincbarcikán, Putnokon, 

Szerencsen, Szikszón, Tiszaújvárosban, és Ózdon. Az intézmények egy része (6 iskola, 37,5%) 

szakközépiskola (egészségügyi, informatikai, művészeti, kereskedelmi és idegenforgalmi, 

mezőgazdasági, villamos ipari), 5 iskola (31%) általános és középiskola is egyben, 3 iskola (19%) 

gimnázium, 2 iskola (12,5%) gimnázium és szakközépiskola, 6 iskola (37,5%) pedig kollégiummal is 

rendelkezik.  

 

Az elvégzett kutatások részeredményei 

A tanári motiváció témakörében elvégzett kutatás eredményeit az 1. 

táblázat tartalmazza. A táblázatban látható, hogy a megkérdezett 

nyelvtanárokat leginkább az motiválja, hogy megismerjék az 

élménypedagógia módszereit. A kutatásban részt vettek 

nagyon fontosnak tartják azt is, hogy új feladattípusokat, 
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anyagokat ismerjenek meg, és hogy kreatívabbak legyenek. A vizsgálat résztvevőinek nagy része 

számára fontos, hogy fejlessze digitális kompetenciáit. Azonban a táblázatban megfigyelhető az is, 

hogy a tanárok kevésbé tartják fontosnak a tanulók órai megfigyelésből származó tapasztalatszerzést; 

reflexiós képességeik fejlesztését; és a szakmai kiégésük elleni küzdelmet. Csupán néhányan 

motiváltak abban, hogy felfrissítsék nyelvtudásukat; kicseréljék tapasztalataikat más 

mentortanárokkal és oktatókkal; és nyomon kövessék egy hallgatójuk szakmai fejlődését.     

1. Táblázat 

Tanári motiváció (n=35) 

Motivációs szempontjaim: nagyon 

fontos 

közepesen 

fontos 

nem fontos 

Szeretném az élménypedagógia módszereit 

megismerni. 

97% 3% 0% 

Szeretnék új feladattípusokat, anyagokat 

megismerni. 

91% 9% 0% 

Szeretnék kreatívabb lenni pl. ötletekkel, 

tanácsokkal, kutatómunkával.   

91% 9% 0% 

Szeretném digitális kompetenciámat fejleszteni. 74% 20% 6% 

Szeretnék tapasztalatokat meríteni a tanulók órai 

megfigyeléséből. 

57% 40% 3% 

Szeretném fejleszteni reflexiós (óra-megfigyelési, 

óraelemezési) képességeimet. 

54% 43% 3% 

Szeretnék küzdeni a saját szakmai kiégésem, 

elfásulásom ellen. 

46% 34% 20% 

Szeretném felfrissíteni nyelvtudásomat. 35% 51% 14% 

Szeretném tapasztalataimat kicserélni más 

mentortanárokkal és oktatókkal. 

34% 66% 0% 

Szeretném nyomon követni egy hallgató szakmai 

fejlődését. 

28% 66% 6% 

 

A tanárok által leggyakrabban alkalmazott motivációs stratégiák gyakorisági sorrendje a 2. 

táblázatban látható. A motivációs stratégiák közül a megkérdezett nyelvtanárok leggyakrabban az 

alábbi témakörökhöz kapcsolódó stratégiákat használják: megfelelő tanári 

viselkedés (1, 3, 7), tanulói önbizalom növelése (2), kellemes 

osztálytermi légkör teremtése (4), a tanulók erőfeszítéseinek 

elismerése (5), és megfelelő instrukciók adása a feladatok 

végrehajtása előtt (6). 
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2. Táblázat 

Leggyakrabban alkalmazott tanári motiváció stratégiák (n=18)  

sorrend stratégia mindig gyakran néha ritkán soha 

1. Érezteti a tanulóival, hogy tiszteli őket, 

elfogadja őket és törődik velük.  

89% 11% 0% 0% 0% 

2. Észreveszi a tanulók fejlődését és pozitív 

visszajelzést ad erről.  

83% 17% 0% 0% 0% 

3. Saját magát adja a tanulók előtt és nem 

visel álarcot, például beszél a saját 

hobbijáról.  

83% 17% 0% 0% 0% 

4. Kellemes és támogató osztálytermi légkört 

teremt, ahol a tanulókat nem hozzák 

zavarba és nem gúnyolják, nem nevetik ki.  

78% 22% 0% 0% 0% 

5. Megmutatja a tanulóknak, hogy 

erőfeszítéseiket és eredményeiket Ön 

elismeri.  

72% 28% 0% 0% 0% 

6. Világos utasítást ad arról, hogyan kell 

elvégezni egy feladatot, úgy hogy minden 

lépést bemutat, amit a tanulóknak el kell 

végezniük. 

72% 28% 0% 0% 0% 

7. Jó kapcsolatot alakít ki tanítványaival.  72% 28% 0% 0% 0% 

 

Összegzés 

Az eredmények rávilágítottak arra, hogy a megkérdezett angol és német nyelvszakos tanárok 

motiváltak, elkötelezettek munkájuk iránt és tanulóik nyelvtanulását is segítik és ösztönzik 

hozzáállásukkal, viselkedésükkel és oktatási módszereikkel. Nem csak kellemes osztálytermi légkört 

teremtenek, de elismerik tanulóik erőfeszítéseit és növelik önbizalmukat, ami tovább növeli 

motivációjukat, ezáltal még sikeresebb nyelvtanulók lesznek.  


