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Bevezetés 

A „Nyelvkaland ME – Nyelvtanulással a boldogulásért” c. projekt átfogó céljának megvalósítása 

során az egyik legfontosabb tényező a részt vevő tanulók és egyetemi hallgatók motivációinak (1) az 

ismerete, (2) figyelembe vétele a különböző projekt elemekben, (3) folyamatos szinten tartása, illetve 

(4) aktiválása. Ahhoz, hogy a nyelvtanulás valóban kalandos élménnyé váljon a középiskolás diákok 

számára, megfelelően motivált egyetemi hallgatókra van szükség, akik az élménypedagógia 

módszertanát alkalmazva olyan foglalkozásokat tartanak, amelyeken szívesen vesznek részt a 

nyelvtanulók. 

 

Egyetemi hallgatók 

A „Nyelvkaland ME – Nyelvtanulással a boldogulásért” c. projektben 25 egyetemi hallgató vesz 

részt, akik a Miskolci Egyetem Bölcsészettudományi Karának Modern Filológiai Intézetében 

tanulnak az Angol Nyelv- és Irodalomtudományi, illetve a Német Nyelv- és Irodalomtudományi 

Tanszéken. A hallgatók mesterképzésben vagy osztatlan tanárképzésben vesznek részt és a 

nyelvtanári szakmát választották hivatásukként. A Miskolci Egyetem nyelvszakos hallgatói 

projektkísérő szemináriumokon, továbbképzéseken vettek részt, aktív szerepet vállalnak az 

élményfoglalkozások és az élménynapok előkészítésében, lebonyolításában. Legfőbb módszertani 

eszközeiket az élményalapú, élményközpontú, kreatív, vidám és életszerű feladatok, valamint a 

digitális oktatási felület alkotja. 

 

Az egyetemi hallgatók motivációs csomagjának részei 

Minden nyelvszakos egyetemi hallgatót (minimum) kettős motiváció jellemez, mivel egyrészt mint 

nyelvtanuló sikeresen be akarja fejezni egyetemi tanulmányait és tökéletesíteni akarja nyelvtudását, 

másrészt mint leendő nyelvtanár széleskörű ismereteket kíván szerezni  

(1) a nyelvről, hiszen ez tanításának a célja, eszköze, közege, motiváló tényezője, 

(2) a nyelvtanulásról, annak pszicho-lingvisztikai hátteréről, a 

nyelvtanulási modellekről és stratégiákról, a tanulók 

személyiségéről, valamint  

(3) a nyelvtanításról, a pedagógiáról, a módszertanról. 
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A projektben részt vevő hallgatók motivációs csomagja tovább bővül, hiszen ők az 

élményfoglalkozások tartása során újabb motivációs tényezőkkel találkoznak. Végeredményben az 

egyetemi hallgatók motivációs csomagja három részből tevődik össze: 

1) a hallgatóknak mint nyelvtanulóknak a motivációi,  

2) a hallgatóknak mint tanárjelölteknek a motivációi, 

3) a hallgatóknak mint a projekt résztvevőinek a motivációi.  

Természetesen ezek a részek számos további motivációs elemre bonhatók. Így például a 

hallgatóknak mint nyelvtanulóknak a főbb motivációi az alábbiakban összegezhetők: 

BELSŐ MOTIVÁCIÓ KÜLSŐ MOTIVÁCIÓ 
Nyelvtudás fejlesztése Nyelvtudás fontossága az ÉLETBEN 

Jelenlegi nyelvtudással való elégedetlenség Munkaerő-piaci verseny 

Célnyelv szeretete, célnyelv iránti 

érdeklődés 

Jobb állás, jobb fizetés 

Célnyelvi kultúra iránti érdeklődés Diploma megszerzése 

Kulturális közvetítő szerep Szülői ráhatás 

Asszimilatív motiváció (cny. kultúrában 

élni) 

Családi kényszer 

Tudásvágy Anyagi tényezők 

Kíváncsiság, felfedezésre való hajlam Ftv. előírásai 

Problémamegoldás, sikerélmény Megszégyenülés elkerülése 

Nyelvtanári hivatás iránti elkötelezettség Dicséret kiérdemlése 

 

A hallgatóknak mint a projekt résztvevőinek a motivációi 

A projektben részt vevő hallgatók motiválása legalább olyan fontos, mint a tanulók motiválása, 

hiszen a motiváció összességében nem csak a nyelvtanulás folyamatára, a nyelvtanulásba fektetett 

erőfeszítés mértékére, a kitartásra, a nyelvelsajátítás stratégiáira, valamint az idegen nyelv és kultúra 

iránti aktív elkötelezettség szintjére van rendkívüli hatással, hanem arra is, hogy az egyetemi 

hallgatók az élményfoglalkozások során mennyire elkötelezettek és kreatívak, mennyire tudják a 

nyelvtanulókat motiválni. A hallgatóknak mint a projekt résztvevőinek a 

motivációit az alábbiakban lehet összegezni: 

• innovatív projektben való részvételi lehetőség,  

• élménypedagógiai feladatbank kialakítása, 

• felkészülés nyelvtanári tevékenységükre, 
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• tanári kompetenciák elsajátítása elméletben és gyakorlatban, 

• tanári önbizalom kialakítása és fejlesztése, 

• digitális kompetencia kialakítása és fejlesztése, 

• kreativitás fejlesztése, 

• portfólió előkészítése, 

• ösztöndíj lehetősége, 

• szakmai önéletrajzban történő említés. 

 

Kérdőíves vizsgálat a hallgatók motivációiról 

2018 őszén online kérdőíves felmérést végeztünk az egyetemi hallgatók körében arról, hogy milyen 

motivációs tényezők határozták meg leginkább a projektben végzett tevékenységeiket. A kérdőívben 

összesen 20 motivációs elem szerepelt, amelyeket 3 nagy tematikai csoportba rendeztünk. 

1. Óratartás, élménypedagógiai foglalkozás módszertana (7 kérdés) 

 Feladatismeret: A projekt során szeretnék minél több érdekes és változatos feladatot 

megismerni. 

 Rendszerezés: Szeretném megtanulni anyagaimat, óravázlataimat menteni, rendszerezni, 

portfólióban gyűjteni. 

 Módszertani változatosság: A projekt során szeretném megismerni az élménypedagógiai 

módszereket és azok alkalmazását. 

 Tervezés: Szeretném megtanulni, hogyan lehet egy foglalkozást megtervezni és logikusan 

felépíteni. 

 Vezetés: Szeretném megtanulni, hogyan lehet egy csoportot vezetni, irányítani. 

 Digitális kompetencia: A projekt során szeretném megismerni a nyelvtanulás során 

használható, modern számítógépes programokat. 

 Kommunikáció: Szeretnék képes lenni a gördülékeny idegen nyelvű 

óravezetésre. 

A kérdőívek összegzése az alábbi fontossági sorrendet mutatja: 
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 MOTIVÁCIÓ / KOMPETENCIA NAGYON FONTOS 

1. Módszertani változatosság 76 % 

2. Tervezés 76 % 

3. Kommunikáció 71 % 

4. Feladatismeret 71 % 

5. Vezetés 67 % 

6. Digitális kompetencia 52 % 

7. Rendszerezés 38 % 

 

2. Együttműködés a diákokkal (5 kérdés) 

 Kooperáció: Szeretnék hatékonyan együttműködni diákjaimmal, mentorommal, oktatóimmal. 

 Konfliktuskezelés: Szeretném megtanulni, hogy fegyelmezzem a diákokat, hogyan oldjam 

meg a problémákat a csoportban. 

 Differenciálás: Szeretném sikeresen kezelni az eltérő tudásszintekből adódó problémákat. 

 Motiválás: Szeretném megtanulni, hogyan lehet diákjaimat az ismeretszerzésre motiválni. 

 Aktivizálás: Szeretném megtanulni, hogyan lehet a diákjaimat aktív közreműködésre, 

együttműködésre ösztönözni. 

A kérdőívek összegzése az alábbi eredményt mutatja: 

 MOTIVÁCIÓ / KOMPETENCIA NAGYON FONTOS 

1. Motiválás 81 % 

2. Aktivizálás 71 % 

3. Kooperáció 71 % 

4. Konfliktuskezelés 62 % 
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5. Differenciálás 43 % 

 

3. A tanárjelöltek önértékelése (8 kérdés) 

 Önértékelés: Szeretném megtudni, miben vagyok jó és miben kell még fejlődnöm. 

 Reflexió: Jó lenne, ha meg tudnám fogalmazni sikereimet, kudarcaimat, problémáimat, 

szükségleteimet. 

 Önbizalom: Szeretném elérni, hogy bízzak saját nyelvtudásomban, személyiségemben. 

 Elkötelezettség, felelősségvállalás: Szeretném felismerni saját szerepemet tantárgyam és 

tanulóim sikeressége szempontjából. 

 Stressz- és kudarctűrés: Szeretném megtanulni az idegesítő, fárasztó, sikertelen helyzetek 

eredményes kezelését. 

 Kreativitás: Legyenek önálló ötleteim. 

 Koncentráció: Szeretném megtanulni, hogy képes legyek egyszerre többfelé figyelni. 

 Kritika elfogadása: Szeretném megtanulni, hogy képes legyek sértődés nélkül elfogadni a 

kritikát. 

A kérdőívek összegzése az alábbi fontossági sorrendet mutatja: 

 MOTIVÁCIÓ / KOMPETENCIA NAGYON FONTOS 

1. Önbizalom 76 % 

2. Önértékelés 71 % 

3. Kreativitás 71 % 

4. Stressz- és kudarctűrés 62 % 

5. Elkötelezettség, felelősségvállalás 57 % 

6. Kritika elfogadása 52 % 

7. Koncentráció 38 % 
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8. Reflexió 38 % 

 

Az egyetemi hallgatók – mint tanárjelöltek és mint projekt-résztvevők – számára egyaránt kiemelten 

fontos az önbizalom növelése a nyelvtudás területén és a tanári magabiztosság szempontjából. 

Szintén fontosnak tartották a hallgatók a digitális kompetencia fejlesztését, valamint a módszertani 

változatosságot. Előkelő helyen szerepelt a hallgatók motivációs listáján az idegen nyelvű óravezetés 

elsajátítása, valamint a tanulók nyelvtanulásra való ösztönzése. 

 

Milyen képességeinek a fejlesztése motiválta a leginkább?  

1) Önbizalom (nyelvtudás, személyiség) 

2) Digitális kompetencia 

3) Módszertani változatosság 

4) Feladatismeret, változatos tananyag 

5) Diákok motiválása 

6) Idegen nyelvű óravezetés, kommunikáció 

 

Összegzés 

A kérdőíves felmérés eredményei azt igazolták, hogy a hallgatókat jelentős mértékben motiválta a 

projektben való részvételre azoknak a kompetenciáknak az elsajátítási lehetősége, amelyeket leendő 

nyelvtanárként alkalmazni tudnak. Különösen fontosnak tartották a hallgatók az alábbi 6 területet, 

ahogyan azt az online felmérés utolsó, nyílt kérdésére adott válaszok is tükrözik. 

1. MAGABIZTOSSÁG, ÖNBIZALOM 

„Először is nagy félelemmel vágtam neki a projektnek, hogy vajon alkalmas vagyok-e 

tanárnak, meg fogom-e állni a helyem, hogyan fogom kezelni a kialakult helyzetet. A projekt 

előre haladtával sokkal magabiztosabban állok a gyerekek előtt, nagyon 

jó hangulatban telnek az órák.”  

2. PEDAGÓGIAI KOMPETENCIÁK, ÓRATERVEZÉS 

„A projekt során számos képességet sikerült 

fejleszteni. Elsősorban a tanári kompetenciák 

elsajátítására volt/van lehetőség, mint pl. 
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óratervezés, óravezetés, tananyagok ismerete, rendszerezése stb.”  

3. KOMMUNIKÁCIÓS KOMPETENCIA 

„A lazább tanórai keretek megteremtették a kötetlenebb kommunikáció lehetőségét, így úgy 

érzem, a folyamatos idegen nyelven történő óravezetés tekintetében fejlődtem leginkább. 

Még korábban hajlamos voltam gyakrabban átváltani magyarra, most a nyelvórák szinte 

teljesen idegen nyelven folynak.” 

4. DIGITÁLIS KOMPETENCIA 

„Megtanultam a digitális tábla használatát. Digitális képességem fejlődött, de ezt még 

szívesen bővíteném.” 

5. PEDAGÓGIAI KOMPETENCIÁK, DIFFERENCIÁLT OKTATÁS 

„Először nehézséget okozott a csoport szintjének megfelelő feladatokat összeállítani, most 

azonban már egész könnyen megy.” 

6. DIÁKOK MOTIVÁLÁSA 

„Sikerült fejlesztenem azt, hogyan kezeljem a rendkívül alul motivált diákok 

megnyilvánulásait. Úgy gondolom, hogy a diákokat sikerült motiválnom azáltal, hogy nem 

megszokott feladatlapokat viszek be, hanem saját magam készített német társasjátékokat, 

kártyákat, videókat.”  

 

 

 

 

 

 

 


