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Bevezetés 

A Miskolci Egyetem „Nyelvkaland ME – Nyelvtanulással a boldogulásért” c. projektjének központi 

célja olyan módszertan kidolgozása, mely a középiskolai tanulók nyelvtanulás iránti motivációit 

növeli, hozzájárulva ezzel idegen nyelvi kompetenciáik fejlesztéséhez. A projekt lényegi eleme a 

projekt pilot programja, mely során a részt vevő középiskolai tanulók számára biztosítunk idegen 

nyelvi foglalkozásokat, innovatív élménypedagógiai módszerek alkalmazásával. A projekt sikeres 

megvalósításához szükséges a tanulók nyelvtanulási céljainak feltérképezése, motivációik 

megismerése, a projektben végzett oktatási tevékenységek tervezésénél ezek figyelembe vétele, 

szinten tartása, illetve fejlesztése. Az élménypedagógiai módszertan alkalmazása nagyban 

hozzájárul a nyelvtanulás hatékonyságához, a tanulók önbizalmának növeléséhez, ami fontos a 

sikeres élethez, a boldoguláshoz.  

Motiváció 

•  „Aki nem mutat kedvet a tanuláshoz, azt hiába tanítod, mielőtt élénk érdeklődést nem 

ébresztettél benne a tanulás iránt…” 

• „Ne fogj a tanításba, mielőtt tanításodat a tanulóknak jól be nem ajánlottad…”  

• „Ne fogj a tanításba, mielőtt a tanulóval a tanulás örömét meg nem ízleltetted…” 

• „Ne fogj a tanításba, mielőtt a tanulóban nincs meg a készség a tevékeny részvételre…”  

(Comenius) 

 

A tanulási motiváció és a tanulmányi eredmények közötti kölcsönhatás közismert. Az olyan 

tevékenységeket, melyhez kedvünk van, nagyobb lelkesedéssel végezzük, így garantált a jó 

eredmény. Ez fordítva is igaz, sikeres teljesítés pozitívabb tanulói hozzáállást eredményez.   

A motiváció és a tudás kölcsönösen formálják, erősítik egymást, melyet figyelembe kell vennünk a 

tanulók és a nyelvtanulók motiválásánál. A hagyományos elmélet szerint az 

idegen nyelvek eredményes tanulása leginkább a tanulók 

motivációjától, a tanulásba fektetett erőfeszítések mértékétől 

függ. A motiváció azonban nem feltétlenül kell, hogy 

erőfeszítést jelentsen.  
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A módszer 

Az élménypedagógiai módszer lényege, hogy ne erőfeszítés legyen a nyelvtanulás, hanem élmény 

alapon jusson a tanuló a tudáshoz, mely hatékonyabbá teszi az elsajátítást. Az élménypedagógia a 

mindennapokban egyre nagyobb teret kap, de a hazai nyelvoktatásban még nem vált gyakorlattá. A 

cselekvés, az aktivitás, az élmény által történő tanulási formák sokkal hatékonyabbak, ezért be 

kellene, hogy épüljenek a nyelvtanulás módszertanába. A tapasztalati úton való tanulás az idegen 

nyelv életszerű használatát jelenti olyan mindennapi tevékenységeken keresztül, melyek a való 

életben valósulnak meg, nem pusztán iskolai vagy egyéb kitalált, mesterséges szituációkban. Ilyen 

tevékenységek, pl. idegen nyelvű szövegek írása és olvasása, videók, hírműsorok nézése, internetes 

vagy személyes kommunikáció külföldiekkel, és még sorolhatnánk. Ezen tevékenységek során a 

tanulók valós élményeket élnek meg és ezek integrálódnak az aktív használat során. A személyessé 

vált tapasztalat, az átélt esemény mélyebb hatást tesz a tanulókra.  

Az Európai Unió több nyelvi projektje is az élménypedagógiát alkalmazza, melyet "cselekedve 

tanulásként" vagy „tapasztalati tanulásként” értelmez a szakirodalom, ahol az élményszerű tanulási 

formákra ösztönöznek, amelyek során a tanulók teljes személyiségükkel vesznek részt a tanulás 

folyamatában.  

Életkori sajátosságoknak megfelelően összeállított motivációs kérdőíveket töltöttek ki a 

középiskolai tanulók jelen pilot programban. Ezen kérdőívek eredményei segítséget nyújtanak az 

élményfoglalkozások tematikájának és felépítésének megtervezésében.  

 

A 2018. tavaszi motivációs kérdőívek kiértékelése 

 

A projektben részt vett középiskolai tanulók 

A pilot projektben 16 iskola 17 angol nyelvi és 15 német nyelvi 

csoportja vett részt 2018 tavaszán. Összesen 344 – köztük 196 

angolos és 138 németes - középiskolai tanuló válaszolt a 

motivációs kérdőívekben foglalt kérdésekre. A 

résztvevők létszáma nem elegendő a szignifikáns 
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eredmények biztosításához, de a pilot program eddigi tapasztalatai útmutatást nyújtanak az 

innovatív módszertan fejlesztéséhez és kipróbálásához a projekt megvalósításának további 

részében. 

 

Motivációs tesztek bemutatása 

A tanulói motivációs tesztek két kérdéscsoport köré szerveződtek: 

 

1. Mennyire fontos számodra?  

2. Mit csinálnál szívesen?  

 
Az első kérdés a tanulók nyelvtanulási céljainak feltérképezése és megfogalmazása volt, amelyek 

egyben egyfajta stratégiai cél megfogalmazása is, meg akartuk tudni, hogy mennyire vannak 

tudatában a nyelvtanulás fontosságának. 

A második kérdésnél arra kerestük a választ, hogy melyek azok a különböző, nyelvtanulással 

összefüggő, a tanulók számára érdekes gyakorlati tevékenységek, melyek hozzájárulnak a tanulók 

nyelvtudással kapcsolatos motivációjának fejlesztéséhez. Ezek segítettek a foglalkozások 

tervezésében és a gyakorlati megvalósításban, hogy az élménypedagógiai módszereket minél 

hatékonyabban tudjuk alkalmazni.  

 

1. kérdéskör: Mennyire fontos számodra? 

Nyelvtanulási célok megfogalmazása: 

1. cél: Szeretném jobban megérteni az idegen nyelvű beszélőket. 

2. cél: Szeretnék bátrabban megszólalni idegen nyelven. 

3. cél: Szeretnék külföldieket megismerni, beszélgetni velük. 

4. cél: Szeretnék az interneten idegen nyelven eligazodni. 

5. cél: Szeretném az internetet nyelvi gyakorlásra használni. 

6. cél: Szeretnék sok új országot megismerni. 

7. cél: Szeretném, ha könnyebb lenne a nyelvtanulás. 

8. cél: Szeretnék szert tenni önbizalomra az idegen 

nyelv terén. 
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2. kérdéskör: Mit csinálnál szívesen? 

A 22 elemből álló felsorolás a tanulók motivációjának másik aspektusára, nevezetesen a motiváció 

fejlesztésére irányul. Arra kívántunk itt választ kapni, vajon melyek azok a nyelvtanulással (is) 

összefüggő cselekvések, tevékenységek, amelyek a tanulók számára érdekesek, vonzóak és ez által 

hozzájárulhatnak az eredményes és hatékony nyelvtanuláshoz. 

 

1. Beszélgetés érdekes emberekkel 

2. Skypolás érdekes emberekkel 

3. Dalok éneklése 

4. Filmnézés 

5. Filmkészítés mobiltelefonnal 

6. Fotókészítés mobiltelefonnal 

7. Power Point diaprezentáció készítése 

8. Számítógépes feladat/játék 

9. Számítógépes keresés 

10. Nyelvi társasjátékok 

11. Játékos szótanulás 

12. Prospektusokból plakátok készítése 

13. Ételkóstolás 

14. Sütikészítés 

15. Séta idegen nyelvű vezetéssel 

16. Akadályverseny 

17. Csoportújság készítése 

18. Saját honlap készítése 

19. Táncolás 

20. Sport 

21. Kézműves foglalkozás 

22. Kreatív írás 

 

Mindkét kérdéskörnél a tanulóknak a felsoroltakat egy hármas skálán kellett értékelniük, 

adott tanulási célról szóló kijelentéseket az első kérdéskörnél, illetve tevékenységeket a 

másodiknál. A csoportonkénti összesített válaszokat mind a tanulási célok, mind pedig a 

tevékenység-preferenciák tekintetében egy excel táblázatban összesítettük, átlagoltuk és 

összegeztük az iskolákban felmért eredményeket. Az ábrákon a tevékenységek a 

kérdőívben található sorrendnek felelnek meg. A második kérdéskör eredményeinek 

bemutatásánál a tevékenységek megnevezése előtt a diákok által preferenciát élvező 

tevékenységek sorrendje látható az ’igen/nagyon’ válaszaik, valamint a néhány 

csoportból kapott tevékenységek preferencia sorrendje alapján.  

Az élménynapok szervezői és a kurzus tanóráinak tervezői ezen válaszok alapján kaptak 

segítséget a tevékenységek megtervezéséhez és megszervezéséhez.  

 

A motivációs kérdőívek eredményei 

Az alábbiakban, az iskolák összesített eredményeit 

láthatjuk a két kérdéskörben.  
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1. kérdéskör eredményei 

2. sz. diagram: Nyelvtanulási célok százalékos megoszlása – Angol nyelvi csoportok 

 

 
 

3. sz. diagram: Nyelvtanulási célok százalékos megoszlása – Német nyelvi csoportok 

 

 
 

Az IGEN válaszok magas százalékos aránya jelzi, hogy a tanulók 

világosan látják azokat a célokat, amelyeket a nyelvtanulás során el 

szeretnének érni. Az angolos csoportoknál kiemelkedően 

magas a válaszok aránya az 1. (Szeretném jobban 

megérteni az idegen nyelvű beszélőket.), a 7. 

(Szeretném, ha könnyebb lenne a nyelvtanulás.) és a 
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8. (Szeretnék szert tenni önbizalomra az idegen nyelv terén.) célok esetében. A németes 

csoportoknál a 7. (Szeretném, ha könnyebb lenne a nyelvtanulás.) áll az élen, mögötte az 1. 

(Szeretném jobban megérteni az idegen nyelvű beszélőket.) és a 2. (Szeretnék bátrabban 

megszólalni idegen nyelven.) célok. 

Ha összehasonlítjuk az angol és a német nyelvi csoportok tanulóinak tanulási céljait, van némi 

különbség. Az angolosoknál az első helyen a Szeretném jobban megérteni az idegen nyelvű 

beszélőket cél szerepel, míg ez a németeseknél a második helyre szorult. A németeseknél a 

Szeretném, ha könnyebb lenne a nyelvtanulás tanulási cél van az első helyen, az angolosoknál ez 

van a második helyen. Érdekes módon, mindkét csoportnál a következő két tanulási cél van az 

utolsó helyen: 3. (Szeretnék külföldieket megismerni, beszélgetni velük) és  

5.(Szeretném az internetet nyelvi gyakorlásra használni). 

Ezen eredmények azt tükrözik, hogy a tanulók számára nehéz a nyelvtanulás, vagyis minden 

olyan élménypedagógiai módszernek létjogosultsága és nagyon fontos szerepe van, amely 

„könnyebbé”, érdekesebbé, élményszerűbbé teszi a nyelvoktatást.  

 

A következő diagramon az angol és német csoportok összesített eredményeit láthatjuk a 

nyelvtanulási célok tekintetében.  

Nagyon érdekes, hogy a globalizáció korában, amikor a nemzetközi kapcsolatok egyre 

fontosabbá válnak, a tanulók magas százaléka ’nem tudom’ vagy ’nem’ választ adott a 

külföldiekkel való kommunikációs szándék, illetve a külföldi országok megismerése kapcsán.  

Még meglepőbb az internettel kapcsolatos ’nem tudom’ és ’nem’ válaszok viszonylag magas 

százaléka. A világháló térnyerése és népszerűsége kapcsán azt vártuk, hogy ezeknél a céloknál 

kiemelkedő lesz az ’igen/nagyon’ válaszok száma. 

Ezekre a kérdésekre adott válaszokat érdemes lenne tovább vizsgálni, hogy a nevezett célokról 

való tájékozatlanság vagy a tartalom ismeretében válaszoltak-e így ilyen magas 

számban a középiskolai tanulók. 
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4. sz. diagram: Nyelvtanulási célok százalékos megoszlása -  

Angol és német nyelvi csoportok összesen 

 

 

A következő célok tekintetében a ’nem tudom’ válaszokat elég sok tanuló választotta. 

Szeretném az internetet nyelvi gyakorlásra használni. - 42%  

Szeretnék külföldieket megismerni, beszélgetni velük. - 38%  

Szeretnék sok új országot megismerni. – 19%  

Szeretnék az interneten idegen nyelven eligazodni. – 18% 

A másik dolog, amit érdemes megnézni, hogy viszonylag sok tanuló adott ‚Nem’ választ a 

következő célokra: 

Szeretnék sok új országot megismerni. 11 % 

Szeretném az internetet nyelvi gyakorlásra használni. 10% 

Szeretnék külföldieket megismerni, beszélgetni velük. 8% 
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2.kérdéskör eredményei 

5. sz diagram: Tevékenységek preferencia sorrendje – angol csoportok 

 

A legnépszerűbb tevékenységeknek a filmnézés, a játékos szótanulás, ételkóstolás, 

sütikészítés és a számítógépes feladatok/játékok és a számítógépes keresés bizonyultak. 

Nagyon biztató, hogy a filmnézés az első helyen áll, ezzel a nyelvi kompetenciák 

elsajátítása rendkívül hatékony. Az is örömteli dolog, hogy a játékos 

szótanulás a második a sorban, a számítógépes 

feladatok/játékok és a számítógépes keresés is jó 

helyezést értek el. Ez arra utal, hogy a kor 

vívmányai helyet kapnak az élménypedagógiai 

módszerek között. 
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6.sz diagram: Tevékenységek preferencia sorrendje – német csoportok 

 

A nyelvi kompetenciákat leginkább fejlesztő legnépszerűbb tevékenység tekintetében a 

filmnézés áll elöl, melyet a játékos szótanulás és a számítógépes feladat/játék követ. 

Nem csoda azonban, hogy az ételkóstolás és a sütikészítés mindkét nyelvet 

tanulók körében előkelő helyen vannak, de ezek is 

hozzájárulhatnak a nyelvi kompetenciák élményalapú 

fejlesztéséhez.  
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Összegzés: 

A 2018. tavaszi tanulói motivációs tesztek alapján elmondható, hogy a tanulók rendkívül 

nyitottak az élménypedagógiai módszerek befogadására a nyelvtanulás során. Nagyon tisztán 

látják azokat a stratégiai nyelvtanulási célokat, melyek útmutatást adnak jövőjükkel kapcsolatban. 

Az élménypedagógiai tevékenységek tekintetében rendkívül nyitottak és együttműködőek. A 

tesztek eredményei azt mutatják, hogy befogadóak az innovatív módszerek tekintetében. 

Az élménypedagógiai módszerek alkalmazásánál és a tevékenységek megtervezésénél 

mindenképpen célszerű figyelembe venni ezeket a statisztikai adatokat. 

 

Javaslatként fogalmazható meg, hogy a jövőben ne csak bemeneti, hanem kimeneti 

motivációs kérdőívet is töltsenek ki a tanulók. Ezáltal jobban figyelemmel kísérhető a 

tanulói motiváció változása, illetve visszajelzés érkezik a különböző tevékenységek 

sikerességéről a tanulók körében. Ez nagyban segítené a program fejlesztését. 

 


