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Köszöntjük az Olvasót! 

 

Köszöntjük a kedves Olvasót abból az alkalomból, hogy ezzel a példánnyal folyóiratunk hu-

szonegyedik számát veheti kézbe, melyet a Miskolci Egyetem Bölcsészettudományi Kara 

Modern Filológiai Intézetének vezetésével folyó és hamarosan lezáruló, EFOP-3.2.14-17 

jelű, Nyelvkaland ME – Nyelvtanulással a boldogulásért elnevezésű nagyprojekt bemutatá-

sának szenteltünk. 

A projekt a Modern Filológiai Intézet egyik alapvető oktatási profiljához, a nyelvtanár-

képzéshez kapcsolódik. Megvalósításában intézetünk valamennyi oktatója részt vesz a Mis-

kolci Egyetem BTK Tanárképző Intézetének, valamint az egyetem Idegennyelvi Oktatási 

Központjának egyes munkatársaival együtt. A cél az, hogy az egyetem nyelvtanárképzést, 

illetve nyelvi képzést folytató intézetei a megye projektbe bekapcsolódó 16 középiskolájában 

hozzájáruljanak a közoktatásban folyó angol és német nyelvi képzés módszertani megújítá-

sához, a tanulók pozitív tanulási spirálba kerüléséhez egyrészt azáltal, hogy az egyetem kö-

zépiskolás diákokhoz korban is közel álló tanárjelölt hallgatói rendszeres élménypedagógiai 

foglalkozásokat tartanak nekik, másrészt a középiskolások tanévenként két alkalommal ún. 

élménynap keretében az egyetemre látogatnak, ahol a fenti intézetek oktatói játékos és vál-

tozatos angol és német nyelvi foglalkozásokat szerveznek számukra.   

Ezt a munkát mutatják be a kötet tanulmányai két tartalmi egységbe rendezve. Az egyes 

egységeken belül a tanulmányokat a megszokottól eltérően nem a szerzők betűrendjében, 

hanem egyfajta logikai rendben közöljük az átfogóbbaktól a téma fontos részkérdéseit ta-

glalók felé haladva. A kötet tanulmányaiból mint az egymáshoz illeszkedő mozaikokból egy 

jól átgondolt és gondosan felépített projekt leírása bontakozik ki.    

Az első blokk tanulmányai különböző aspektusokból a projekt elméleti hátterét képező él-

ménypedagógia témájával foglalkoznak. Az élménypedagógiai megközelítés azért különösen 

alkalmas a projekt célkitűzéseinek megvalósítására, mert arra törekszik, hogy a tanulók érdek-

lődését és motivációját felkeltse, s a tananyagot, ebben az esetben a két nyelvet és az azokat 

beszélő kultúrákat életközelbe hozza a tanulók, köztük a halmozottan hátrányos helyzetű tanu-

lók számára. Bikics Gabriellának, a projekt szakmai vezetőjének tanulmánya átfogó képet ad 

az élménypedagógia kialakulásáról, előzményeiről és alapgondolatairól, értelmezési lehetősé-

geiről, kibontakozásáról, és kezdeményezőjéről, a német és angol kultúrához egyaránt kötődő 

Kurt Hahnról, aki mindkét országban létrehozta iskoláit, ahová hamarosan hires családok irat-

ták be gyermekeiket.  Az írás ismerteti az élménypedagógia előnyeit és hátrányait is, ily módon 

tartózkodva attól, hogy kizárólagosan üdvözítő megközelítésként tüntesse fel.  

Lubinszki Mária írása a pszichológus szemszögéből foglalkozik a tanulás folyamatával. 

Tárgyalja a középiskolás korosztály életkori sajátosságait, azt, hogyan erősítik a pozitív él-

mények a motivációt, hangsúlyozza a reális célok kitűzésének, a nyelvtanulás során fellépő 

akadályok kezelésének fontosságát, foglalkozik a teljesítményszorongás kérdésével. A tanul-

mány központi gondolata az, hogy a nyelvtanulásban kiemelten fontosak a lexikális tudáson 

átívelő kompetenciák (pl. szociális hatékonyság, problémamegoldó képesség), amelyeket ép-

pen a tapasztalati tanulás és az átélt élmények fejlesztenek leginkább. 

Magnuczné Godó Ágnes angol nyelvi alprojektvezető tanulmánya a hatékony tanulás is-

mérveiből és a hatékony tanulási környezet elemeiből kiindulva azt tárja fel, hogyan ad az 

élménypedagógiának új, multikulturális dimenziót az interneten elérhető alkalmazások, erő-

források és információk sokasága, amelyek a mai fiatalok számára megszokott közeget 
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jelentenek és elérhető közelségbe hozhatják, élményszerűvé tehetik a világot a jó és szerény 

anyagi körülmények között élő tanulók számára egyaránt, amennyiben a közoktatás haté-

konyan integrálja őket a tanulás és tanítás folyamatába. Számos példa felhasználásával mu-

tatja be, hogyan használhatók különféle internetes erőforrások projektmunka típusú, zömmel 

kreatív, nyitott végű feladatok kidolgozására. 

Bazsóné Sőrés Marianna német nyelvi alprojektvezető írásának témája a drámapedagó-

giát továbbfejlesztő performatív didaktika. A tanulmány számos olyan tevékenységi formát 

ismertet, amely hatékonyan integrálható a nyelvoktatásba, mivel fizikai aktivitásra, közvetlen 

érzékelésre, érzelmi átélésre és kooperációra épül, így ezek során a tanulók szinte észrevét-

lenül sajátítják el a nyelvi tananyagot. 

Gyakorló középiskolai tanárként írásában Simkóné Késmárki Csilla az angol nyelv okta-

tásában bevált linkek gyűjteményét ismerteti, s felhasználásukra gyakorlati tanácsokat ad. 

Megkülönbözteti a legtöbb nyelvi készség fejlesztésére feladatokat kínáló gyűjtőlinkeket, a 

nyelvtant gyakorló linkeket és a játékos, szórakoztató és pihentető feladatokat tartalmazó 

linkeket. Közleménye újabb adalék ahhoz, hogyan alkalmazhatjuk a modern technológiát 

hatékonyan a nyelvoktatásban. 

A második tematikus blokk írásai magát a projektet mutatják be. A nyertes pályázat anya-

gára épülő alapos, minden lényeges elemre (célrendszer, célcsoportok, szakmai megvalósí-

tók, tevékenységek, kompetenciafejlesztés szintjei) kiterjedő, szemléletesen illusztrált ismer-

tetést nyújt a projektről első menedzserének, a nyertes pályázat összeállításában oroszlánrészt 

vállaló Kegyes Erikának a tanulmánya. Ezt a projekt kulcsfontosságú elemeit bemutató be-

számolók és tanulmányok követik. Ezek sorában elsőként Bikics Gabriella és a jelenlegi pro-

jektmenedzser, Pataki Éva beszámolóját olvashatjuk a projekt záró szakaszában elvégzett 

kompetenciafejlesztésről. Ez amiatt is figyelmet érdemel, mivel a tavasszal kitört világjár-

vány a projekt további részének újratervezését tette szükségessé. A középiskolai tanárok szá-

mára tervezett továbbképzést a nyár végén még meg lehetett ugyan jelenléti formában tartani, 

a tavaszi élményfoglalkozások egy részét és az élménynapokat azonban az interneten, zoom 

meeting formájában kellett megvalósítani. Ily módon – ahogyan az a beszámolóból nyomon 

követhető – a kompetenciafejlesztés az egyetemi oktatók és tanárjelölt hallgatók digitális 

kompetenciáira vonatkozólag fokozottan érvényesült.  

A projektben részt vevő tanárszakos hallgatók szemszögéből, az eredményes tanár képes-

ségeiből és ismérveiből kiindulva elemzi a projekt hozadékát Ádám Anetta írása. Egyik nagy 

előnyét abban látja, hogy a tanárképzési programon túlmenő, értékes tapasztalatszerzési le-

hetőséget kínál a hallgatók számára. Reflexióikat idézve megállapítja, hogy nyolc területen 

szereztek hasznos tapasztalatokat és ismereteket (pl. előítéletek és sztereotípiák működése, 

hátrányos helyzetű tanulók motiválása és oktatása, stb.). 

Az egyes élménynapok utolsó állomásán a részt vevő középiskolások értékelő lapot töl-

töttek ki az egyes tevékenységekről. Ezek statisztikai módszerekkel való kiértékelését fog-

lalja magában Kovácsné Duró Andrea tanulmánya. Konklúziója az, hogy a diákok a játékos, 

humoros, mozgásos és kézműves tevékenységekkel társított feladatokat részesítették előny-

ben a tanórai frontális oktatásra emlékeztető programokkal szemben, ami ismét csak az él-

ménypedagógiai megközelítés jelentőségét igazolja. 

Dobos Csilla írása a projektben alkalmazott visszacsatolási-reflexiós felmérések áttekin-

tését követően a részt vevő egyetemi oktatók által kitöltött internetes kérdőíveket dolgozza 

fel. Ezek tanúsága szerint az oktatók szívesen vettek részt a projektben, és egyértelműen 

hasznosnak ítélték azt, sokan pedig a saját felsőoktatási tanári munkájukban is alkalmazzák 

az élménypedagógia egyes tevékenységeit (pl. játékos és digitális elemek). Az idézett refle-

xiókban azonban figyelemre méltó módon az is szerepel, hogy a hatékony tanítás érdekében 



 Köszöntjük az Olvasót! 9 
 

 

az élménypedagógiai megközelítésnek egy szélesebb és az adott körülményeknek megfelelő 

módszertani repertoár részét kell alkotnia.  

Mokrainé Orosz Angéla tanulmánya a középiskolás diákok által kitöltött két, nyílt és zárt 

kérdéseket egyaránt tartalmazó motivációs kérdőív eredményeit összegzi. Az első felmérést 

a projekt indulásának évében, 2018-ban, a másodikat egy évvel később végezték el. A rész-

letes elemzés konklúziója az, hogy az élményfoglalkozások eredményeként a diákok moti-

vációja egyértelműen nőtt, ami megalapozza az eredményesebb nyelvtanulást. 

 

 

 

Szabóné Papp Judit 

főszerkesztő 
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ELŐSZÓ 

 
A Nyelvkaland ME – Nyelvtanulással a boldogulásért (EFOP-3.2.14-17) projektben a Mis-

kolci Egyetem Modern Filológiai Intézetének mindhárom tanszéke tevékenyen részt vett, a 

projektvezető és szakmai vezető, valamint az angol és német alprojektvezető személyét is 

intézetünk adta.  

Több szempontból is fontosnak tartottuk a projekt gondozását: Egyrészt modern társadal-

munkban az egyik alapvető kritérium a megfelelő nyelvtudás, melynek elérésével nem csu-

pán a munkaerőpiacon lehetünk előnyben, hanem akár egyéni boldogulásunkhoz is hozzájá-

rulhat külföldi utazás, ösztöndíjak formájában. Másrészt egyetemi oktatóként szívünkön vi-

seljük a tehetséggondozást, az utánpótlás nevelését, így a projekt keretében arra is töreked-

tünk, hogy felismerjük a tehetséges diákokat, akik a jövő nyelvtanárai, fordítói lehetnek. 

A fenti célok elérése tanórán kívüli oktatási formában valósult meg. Köztudott, hogy egy 

nyelvet leggyorsabban és leghatékonyabban az adott idegen nyelvi környezetben lehet elsa-

játítani. Mivel erre nem volt lehetőség a projektben, ezért olyan élménypedagógiai módsze-

rekhez nyúltunk, melyek segítségével a diákok „testközelből”, játékos formában ismerkedtek 

meg az angol, illetve a német nyelvvel, valamint bővíthették nyelvtudásukat. 

Hisszük, hogy a projekt sikere elősegíti a miskolci régió nyelvi fejlődését és újabb, ha-

sonló jellegű projektek születnek a közeljövőben, hozzájárulva annak tudatosításához, hogy 

a nyelvtudás része jelen társadalmunknak és nem képzelhető el nélküle. 

 

 
Miskolc, 2020. augusztus 15. 

 

 

 

 

 

Dr. Kriston Renáta 

mb. intézetigazgató 

egyetemi docens 

Miskolci Egyetem BTK 

Modern Filológiai Intézet 
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AZ ÉLMÉNYPEDAGÓGIA KIALAKULÁSA ÉS FEJLŐDÉSE  

NÉMETORSZÁGBAN ÉS NAGY-BRITANNIÁBAN 

 

THE EMERGENCE AND DEVELOPMENT OF EXPERIENTIAL EDUCATION  

IN GERMANY AND GREAT BRITAIN 

 

BIKICS GABRIELLA1 

 

 
Absztrakt: A tanulmány célja az élménypedagógia, illetve elődje, az élményterápia kialakulásának és 

fejlődésének bemutatása létrehozója, Kurt Hahn több mint 50 éves oktatáspolitikai tevékenysége tük-

rében. Az első fejezet az alapító személyével és két legfontosabb iskolaalapításával, a németországi 

Salem és a skóciai Gordonstoun bentlakásos iskoláival foglalkozik. A második az ezekben alkalmazott 

élményterápia koncepciót mutatja be. A harmadik fejezet ismerteti az élményterápia sokféle előzmé-

nyét, amelyeket Hahn a saját elképzeléseivel ötvözve szintetizált. A negyedik fejezet bemutatja, hogyan 

jött létre az élményterápiából az élménypedagógia Németországban ellentmondásos, Nagy-Britanniá-

ban pedig töretlen fejlődés következtében, utalva a kurzusiskolák alapítására német és angol nyelvte-

rületen és az első nemzetközi iskola létrejöttére Walesben. Az ötödik fejezet a modern élménypedagó-

gia fogalmát és kategorizálási lehetőségeit vázolja, és Kurt Hahn örökségére emlékeztet. Az ő kezde-

ményezésére jött létre a világban a nemzetközi iskolák hálózata, melyekben az élményterápiát alkal-

mazták és alkalmazzák ma is. Ezekből az intézményekből nőttek ki a modern élménypedagógia elvei, 

módszerei és képviselői. 
 

Kulcsszavak: élménypedagógia, élményterápia, reformpedagógia, élmény, természet, közösség, kulcs-

képességek, projekt, bentlakásos iskola, kurzusiskola, interkulturális, multikulturális, tanárképzés 

 

Abstract: The aim of the paper is to present the emergence and development of experiential education 

in view of its forefather, Kurt Hahn’s over 50 years’ activities in educational policy. The first chapter 

describes the founder’s personality and his two most important school esatblishments: the boarding-

schools in Salem, Germany and in Gordonstoun, Scotland. The second chapter describes the conception 

of experiential therapy applied in the former two schools. The third chapter elaborates on the many 

different forerunners of experiential therapy synthesized by Hahn in combination with his own ideas. 

The fourth chapter presents how experiential therapy grew into experiential education as a result of 

controversial development in Germany but that of uninterrupted development in Great Britain referring 

to the establishment of short term schools in German and English speaking countries and the foundation 

of the first international school in Wales. The fifth chapter gives an overview of the modern concept of 

experiential education and its categorisation possibilities, and reminds us of Kurt Hahn’s heritage. It 

was at his initiative that the network of internationational schools that applied and still apply experien-

tial therapy have come into being in the world. The principles, methods and representatives of modern 

experiential education have grown out of these institutions. 
 

Keywords: experiential education, experiential therapy, reform education, experience, nature, commu-

nity, key skills, projects, boarding school, short term school, intercultural, multicultural and teacher 

education 
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1. AZ ÉLMÉNYPEDAGÓGIA KIALAKULÁSA NÉMETORSZÁGBAN ÉS NAGY-BRITANNIÁBAN  

1.1. Az élménypedagógia atyja 

„A család, a fiatalság, az egész társadalom mély válságban van. Hogyan őrizzük meg gyer-

mekeink életerejét felnőtté válásuk évei alatt?” (HAHN 1928: 128 in KNOLL 1998) 

 

Ha azt gondolnánk, ez az aggodalom és kérdésfelvetés újszerű, tévedünk. Közel száz évvel 

ezelőtt írta le aggódó kérdését Kurt Hahn, akit az élménypedagógia atyjának tekintenek. 

Élményterápiának nevezett pedagógiai koncepciója és az angol nyelvterületen elterjedt ta-

pasztalati oktatás találkozásából fejlődött ki a modern értelemben vett élménypedagógia 

(Erlebnispädagogik / experiential education).  

 

 
1. ábra 

Kurt Hahn 

 

A Nyelvkaland ME projekt az angol és német nyelvek tanítását, a két kultúra megismertetését 

és megszerettetését tűzi ki céljául a középiskolás diákok körében élménypedagógiai módsze-

rekkel. Ki más is lehetne a projekt arca, mint Kurt Hahn, aki mindkét nyelven tanított és 

publikált, otthonosan mozgott mindkét országban és mindkét kultúrában?  

Kurt Hahn gondolatai, aggodalmai, javaslatai aktuálisabbak, mint valaha. Minden ku-

tatói generáció, neves tudósok (KNOLL 2001, HECKMAIR, MICHL 2004, LAUSBERG 2007), 

de doktoranduszok (SCHNEIDER 2007, SCHAFFELD 2010) és tanárjelöltek (ZIPPERLING 

2008) is foglalkoznak munkásságával. Az élménypedagógiai témájú művek – melyek 

száma napjainkban szinte már áttekinthetetlen – külön fejezetet, ismertetést vagy elemzést 

szentelnek életművének. 

 

1.2. Interkulturális családi környezet és tanulmányok  

Kurt Hahn életének meghatározó élménye a kultúrák találkozása volt. Gyermekkorát és 

ifjúságát Németországban töltötte, de sokáig élt Nagy-Britanniában, egyformán beszélt né-

metül és angolul. Sokat utazgatott és eszméket közvetített a két ország között. A nyelvtanu-

lás, az utazások, látogatások, külföldi tanulmányok, a másik kultúrában való elmerülés szá-

mára elsőrendű élmények forrása volt. Felváltva végezte tanulmányait Anglia és Németor-

szág jeles egyetemein, felváltva élt a két országban. Zsidó németből lett anglikán vallású brit 

állampolgár. Lenyűgöző magabiztossággal forgatta egymásba a két nyelvből, kultúrából és 

vallásból szerzett filozófiai, kulturális és pedagógiai ismereteit és tapasztalatait. 

1886-ban született Berlinben, jómódú, a világra nyitott, nagypolgári családban. „Az első 

világháború előtti Berlin szellemi légköre és a családi ház német, de egyben kozmopolita 
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nyitottsága” (LANDAU-WEGNER 1966: 106) és apjának brit üzleti érdekeltségei kezdettől fogva 

meghatározták lehetőségeit. Kamaszkora óra otthonosan mozgott a két kultúrában. A középis-

kola elvégzése után 1904 és 1906, majd 1911 és 1914 között Oxfordban, közben Heidelberg-

ben, Berlinben, Freiburgban és Göttingenben tanult. 1914-től 1919-ig brit sajtólektorként a 

Német Külügyminisztériumban dolgozott. Itt bepillantást nyert a politikai életbe, magas 

rangú kapcsolatokat szerzett, és megtanult nemzetközi kontextusban gondolkodni, érvelni és 

cselekedni. Max von Baden herceg, az utolsó birodalmi kancellár magántitkárául fogadta, 

iskolaalapítási tervét erkölcsileg és anyagilag támogatta. 

 

1.3. Németország: Salem 1920–1933 

Kurt Hahn 1914-ben azzal a határozott céllal hagyta el Oxfordot, hogy alapít egy bentlakásos 

iskolát. Közvetlen mintája az angol public school volt, ezt az iskolatípust eredetileg a jómódú 

és befolyásos társadalmi rétegek fiainak nevelésére hozták létre. 1920-ban a Boden-tó mel-

lett, festői természeti környezetben, Max von Baden herceg kastélyában megalapította a 

Salem (Internat Schloss Salem) nevű bentlakásos iskolát, melynek 1933-ig, Németországból 

való emigrációjáig volt az igazgatója. 1932-ben Salem testvériskoláját is megalapította Bir-

klehof néven 

Nevelési célja az volt, hogy a klasszikus tanítási tartalmakat reformpedagógiai mód-

szerekkel kapcsolja össze, így fejlesztve a tanulók személyiségét, főképpen olyan tulajdon-

ságaikat, mint a becsületesség, céltudatosság és önkontroll. A Nobel-díjas író, Thomas 

Mann fiának, a történészprofesszor Golo Mann-nak visszaemlékezéseiből tudjuk (MANN 

1991, SCHULZ 2007), hogy naponta kétszer voltak sportfoglalkozások, emellett kirándulá-

sok, evezős- és biciklitúrák. A csapatszellem és a felelősségvállalás összekapcsolására volt 

hivatott a csoportmunka, az iskolai tűzoltóság, az énekkar, a diákönkormányzat és a diák-

színjátszás. Például történelmi tárgyú darabokat adtak elő, ezek fejlesztették a diákok elő-

adói képességét, fantáziáját és empátiáját, hiszen beleélték magukat más emberek és korok 

hangulataiba. A színdarabokat eredeti nyelven állították színpadra. Még Hahn latinórái is 

úgy zajlottak, hogy a klasszikus szerzők műveiből dialógusokat szerkesztett, melyeket a 

tanulók megtanultak és előadtak. 

 

„Golo 14 és 18 éves kora között boldog volt Salemben. A nevelési rendszer megadott neki 

minden fontosat: önkontrollt, kötelességtudatot és társai tiszteletét.” (FUHRMANN  1987: 

379) „Az első napokban szinte ráomlott a benyomások sokasága. De lassanként kiismerte 

magát, megtanult kiigazodni az internátusi hétköznapokban és Hahn nevelési rendszerében. 

Nemsokára jól érezte magát, boldog volt, új hazára talált” (FUHRMANN 1987: 378). 

 

Salem fő pedagógia elvei a következők voltak: az oktatás és a nevelés egybefonódása, az élet 

és a tanulás egysége szociális, tudományos és zenei-kreatív téren egyaránt. A közösségi szol-

gálat, a kézművesség, a sport, a zene, a színház által nyújtott élményekből fakadó tapaszta-

latok, a szakkörök sokasága, és nem utolsósorban a kollégiumi élet összekapcsolódott az is-

kolai tanítással, így alkotva meg Salem nevelési és oktatási modelljének teljességét. Az él-

mény sohasem volt öncélú, nem a szórakozást szolgálta, hanem átgondolt pedagógiai célokat. 

Ezt a koncepciót Hahn a Hét Salemi törvényben foglalta össze 1930-ban, és ezek az általa 

alapított iskolákban kötelező érvényűek voltak (HAHN 1930: 1–3). 

 

1. Adjatok a gyermekeknek alkalmat önmaguk felfedezésére. 

2. Engedjétek, hogy a gyermekek átélhessék a győzelmet és a vereséget is. 

3. Adjatok a gyermekeknek alkalmat, hogy odaadóan küzdhessenek egy közös ügyért. 
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4. Gondoskodjatok a csend és nyugalom perceiről. 

5. Használjátok a fantáziátokat. 

6. A verseny fontos, de nem játszhat uralkodó szerepet. 

7. Szabadítsátok meg a gazdag és befolyásos szülők gyermekeit privilégiumaik nyomasztó 

terhétől. 

 

Salem ma is működik2 Németország leghíresebb nemzetközi bentlakásos magán-elitközép-

iskolájaként. Napjainkban 640 tanuló jár az intézménybe, az itt tanulók és dolgozók 30 or-

szágból származnak. Csak a tandíj mintegy 40 ezer euró (14 millió forint) egy tanévre. 

Ugyanakkor a Kurt Hahn nevét viselő közhasznú alapítvány az esélyegyenlőség érdekében 

ösztöndíjakkal finanszírozza a tehetséges tanulók tanulmányait, így a diákok mintegy har-

mada ösztöndíjas 

 

1.4. Skócia: Gordonstoun 1934–1953 

Hahn a nácik előretörése miatt 1933-ban elhagyta Németországot, és Skócia északi tenger-

partján új iskolát alapított, a Gordonstoun bentlakásos középiskolát (Gordonstoun School), 

amelyet Brit Salemnek is neveztek. Céljait jelképezi a címere: egy jól felszerelt hajó fut ki a 

nyílt tengerre és a logója: Több van benned (mint gondolnád). 

Kezdetben ebbe az iskolába jártak a Németországból elmenekült családok gyermekei, 

később a brit és a nemzetközi elit híres iskolája lett. A brit királyi család három generációja 

itt tanult, például Fülöp herceg, és az ő kezdeményezésére a fiai is, Károly walesi herceg, 

Andrew és Edward hercegek, valamint két unokája. Azonban apa és fia nem egyformán tudta 

kezelni a kihívásokat. Fülöp herceg kezdetben nehéz időszakot élt meg, de aztán megszerette 

az iskolát, és később azt vallotta, az iskola alakította azzá az emberré, akivé lett.  

 

„1936-ban egy spártai fegyelméről híres magániskolába íratták be, a skóciai Gor-

donstounba, ahol idővel megtalálta a helyét a keménykötésű tanulók között. Később ragasz-

kodott hozzá, hogy saját fia, Károly herceg is ide járjon az Eton College helyett, a trónörö-

köst azonban más fából faragták, mint édesapját: testileg és lelkileg is megviselte a Gor-

donstoun jelentette kihívás.” (SHENOUDA 2019)  

 

Felnőttként visszaemlékezve Károly herceg azonban mégis dicsérte az iskolát, mondván „so-

kat tanultam ott önmagamról, a saját képességeimről és hiányosságaimról. Megtanított arra, 

hogyan fogadjam el a kihívásokat és hogyan kezdeményezzek.” Hangsúlyozta, hogy az iskola 

önuralmat tanított neki, és segített emberként fejlődnie. (STEPKO 2018). Ebből az ellentmon-

dásból is látszik, hogy nem minden típusú gyermek fogadta jól Hahn módszereit. Nevelési 

elveiben voltak ellentmondások és hiányosságok, őt is érték kritikák. Azonban ezek lénye-

gesen nem befolyásolják pedagógiai koncepciója pozitívumait. 

Gordonstoun ma is működik,3 800 kollégista és 100 8 és 18 év közötti bejáró tanulója 

van. Az éves tandíj mindig is magas volt (ma 8400 font, 15 millió forint). A komoly költségek 

miatt Hahn arra is ügyelt, hogy aki nem tud részt venni a teljes középiskolai képzésben, az 

rövidített formában kapcsolódjon be az általa képviselt oktatásba. Ezért szorgalmazta a nyári 

szünetben szervezett kurzusokat, sőt életének későbbi szakaszában számos olyan iskolát nyi-

tott, melyek néhány hetes kurzusokat kínáltak. Gordonstounnak ma is híresek a nemzetközi 

 
2  Salem középiskolai honlapja: https://www.schule-schloss-salem.de/de/. 
3  Gordonstoun bentlakásos középiskola honlapja: https://gordonstoun.org.uk/our-school. 

https://www.schule-schloss-salem.de/de/
https://gordonstoun.org.uk/our-school
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nyári tanfolyamai. 1976-tól napjainkig 7000 tanuló töltött itt nyaranta négy hetet angoltanu-

lással, kalandos tevékenységekkel, sporttal és kreatív foglalkozásokkal. 

 

Összefoglalás: Kurt Hahn két első iskolájába, melyekben a sok fizikai és szellemi kihívást 

jelentő élményterápiát alkalmazta, híressé vált tanítványok is jártak, akik saját személyisé-

gükhöz, vérmérsékletükhöz képest eltérően ítélték meg módszereit. Golo Mann 1923-ban 

és Fülöp herceg 1936-ban az első „sokk” után jól beilleszkedtek, a ’60-as évek elején azon-

ban Károly herceg idegenkedett a túl kemény fizikai megpróbáltatásoktól, és az iskola ne-

velési elveinek előnyeit csak felnőttként látta be. 

 

2. KURT HAHN PEDAGÓGIAI KONCEPCIÓJA: AZ ÉLMÉNYTERÁPIA  

Kurt Hahn számára fontos szimbólum volt a víz. A Salem iskola a Boden-tó mellett, Gor-

donstoun az Atlanti-óceán partján fekszik. Így lett élményterápiájának szimbóluma a Gor-

donstoun iskola címerében is megtalálható hajó. Egy tengerész barátja ugyanis az élményte-

rápiát Outward boundnak nevezte el. Ez a tengerészeti kifejezés azt jelenti: minden szüksé-

ges kellékkel felszerelt, a hazai kikötőből a nyílt vízre kifutó hajó. A metafora szemléletes: a 

fiatal személyiség minden olyan képességét a lehető legjobban ki kell fejleszteni és meg kell 

erősíteni, amelyre az életben szüksége lehet. Másrészről a vízi sportok, kenutúrák, vízzel 

kapcsolatos projektek és a vízből való mentés az élményterápia fontos elemei voltak. Mind-

ezek után érthető, hogy Hahn pedagógiáját nemcsak a pedagógiai szakirodalom, hanem még 

a Vízi sportok lexikona is részletesen tárgyalja.4  

Hahn szerint a „hajón” pótolni kell, ami hiányzik vagy fogyatkozóban van, és erősíteni, 

ami gyengülőben van. A múlt század első évtizedeinek társadalmában számos olyan jelen-

séget talált, amely a fiatalok testi-lelki fejlődésére negatívan hatott.  Hahn szerint fogyat-

kozóban, „hanyatlóban”, gyengülőben van a jó erőnlét és a testi kondíció, a kezdeménye-

zőképesség és a vállalkozószellem, a fantázia és az emlékezet, a gondosság és az elmélyü-

lés, az önuralom és a lemondás, a részvét és a könyörület. Ezek ellen a negatív  tendenciák 

vagy mai szóval „hiánybetegségek” ellen Hahn szerint úgy lehet a kibontakozó személyi-

séget megvédeni, ha arra ösztönözzük, hogy rövid, élményekben intenzív tevékenységek-

ben vegyen részt a természetben, kihívásokat jelentő, izgalmas, kalandos fe ladatokat old-

jon meg egyedül vagy közösségben. A diagnózis mellé a megfelelő terápiát is kidolgozta, 

amelyet élményterápiának nevezett. Ez négy elemből állt: testedzés, expedíció, projekt és 

szolgálat. Ezek mindegyike valamelyik negatív jelenség, hanyatlás és hiánybetegség ellen 

vette fel a harcot. 

Kurt Hahn nevelésfilozófiája abban tért el a hagyományos oktatástól, hogy a központi 

eleme nem a tudásközvetítés, hanem a diákok személyiségének fejlesztése volt (SCHAFFELD 

2010). Az élményterápia célja – ahogyan az elnevezés is utal rá – nem a szórakoztatás, hanem 

a lélekgyógyítás, az élethez szükséges kulcsképességek kialakítása, fejlesztése, erősítése ré-

vén. Hahn tudta, hogy ez elengedhetetlen, mert a modern társadalom és gazdasági élet nö-

vekvő követelményeket támaszt a fiatalokkal szemben. 

 

 

 

 

 

 
4  Vízi sportok lexikona: https://sites.google.com/site/wassersportlexikon/konzept/das-erlebnispaeda-

gogische-konzept-nach-kurthahn. 

https://sites.google.com/site/wassersportlexikon/konzept/das-erlebnispaedagogische-konzept-nach-kurthahn
https://sites.google.com/site/wassersportlexikon/konzept/das-erlebnispaedagogische-konzept-nach-kurthahn
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1. táblázat 

Az élményterápia első eleme: a testedzés 

Hiány, hanyatlás Terápia: TESTEDZÉS 

2. ábra 

Sportfoglalkozás  

Gordonstounban 

Jó erőnlét és testi kondíció  

 

Oka: a modern technika  

(pl. autó, vonat, lift) 
 

A jó erőnlét és a testi kondíció hiánya és 
hanyatlása elleni terápia a testedzés. 

A napok reggeli futással és atlétikával kez-

dődtek. Népszerűek voltak a csapatspor-
tok, például a hoki, a mászó-gyakorlatok, 

hegymászás, vitorlázás, kenuzás, síelés és 

lovaglás. A sporttevékenység arra szolgált, 
hogy a fiatal felfedezze saját testét, meg-

élje a fizikai határait, és legyőzze önma-

gát. Nem törekedtek csúcsteljesítmé-

nyekre, hanem csak általános, jó fizikai 

erőnlétet és egészséget céloztak meg. 

 

 

2. táblázat 

 Az élményterápia második eleme: az expedíció 

Hiány, hanyatlás Terápia: EXPEDÍCIÓ 

 

3 ábra 
Túrázás Salemben 

Kezdeményező- 

képesség és  

vállalkozószellem 

 
Oka: az új médiumok 

elterjedése (rádió, 

film) 
 

A kezdeményezőképesség és vál-
lalkozószellem hiánya és hanyat-

lása elleni terápia az expedíció. 

Az egy- vagy többnapos túrák, 
hegymászás, tengeri utazás, kenu-

zás vagy síelés megerőltető kihí-

vást jelentettek a természetben, 
melyek során a tanulóknak való-

ságos erőfeszítéseket kellett ten-

niük, fizikailag és mentálisan erő-
södtek, kiléptek a komfortzóná-

jukból, alkalmazkodni és problé-

mákat megoldani kényszerültek 
egyedül vagy csapatban. 

 

 

3. táblázat 

Az élményterápia harmadik eleme: a projekt 

Hiány, hanyatlás Terápia: PROJEKT 

4. ábra 

Játék Gordonstounban 

Fantázia és emlékezet  

Oka: a modern ember ta-

nácstalansága, félelme a 
csendtől, magánytól, elmél-

kedéstől. 

 
Gondosság és elmélyülés  

Oka: a kézművesség eltű-
nése, a gyors eredmények és 

kényelmes megoldások haj-

szolása. 

A fantázia és emlékezet, valamint a gon-

dosság és elmélyülés hiánya és hanyat-

lása elleni terápia a projekt. 

A különféle szellemi, játékos, zenei, tán-

cos, színházi, kézműves vagy állatos 

projektekben a tanulók közösen vettek 
részt és oldottak meg kreatív feladatokat, 

így fejlesztve egyéni és társas képessége-
iket. Szombatonként hosszabb össze-

függő idő állt rendelkezésre igényes te-

vékenységek tervezésére és megvalósítá-
sára, például az Iliász fordítására, repülő-

gépmodell tervezésére, a környék tanul-

mányozására. 
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5. ábra 

Diákkoncert Salemben 

 

6. ábra 
Diákszínjátszás  

Gordonstounban 

7. ábra 

Állatos projekt  
Gordonstounban 

 

4. táblázat 

Az élményterápia negyedik eleme: a szolgálat 

Hiány, hanyatlás Terápia: SZOLGÁLAT 

 
 

8. ábra 
Tűzoltó szolgálat Salemben 

Önuralom és  

lemondás  

Oka: az anyagi jólét, 
hozzáférés alkoholhoz, 

cigarettához, droghoz, 

gyógyszerekhez.  
 

Részvét és könyörület  

Oka: a háború, vala-
mint a közösségi élet 

gyengülése, a szubjek-

tivizmus, individualiz-
mus és egoizmus. 

Az önuralom és lemondás, vala-

mint a részvét és könyörület hiánya 

és hanyatlása elleni terápia a szol-

gálat. 

A közösségi szolgálat, például a 

tűzoltóság, tengeri és hegyi mentés, 
az egészségügyi, környezetvédelmi 

és szociális szolgálat empátiára, se-

gítőkészségre és felelősségválla-
lásra nevelt, és a fiatalt büszkeség-

gel és önbizalommal töltötte el: 

„Szükség van rám.”   
A diákok a tűzoltóságnál és a vízi-

mentőknél teljesítettek szolgálatot. 

 

 

A fejlesztendő képességek: 

• egyéni képességek: kezdeményezőképesség, önbizalom, önértékelés, önkritika, helyes 

testképtudat, kitartás, stressz- és félelemkezelés, a saját határok belátása, óvatosság, gon-

dosság, kreativitás, fantázia 

• szociális képességek: csapatszellem, kooperáció, kommunikáció, konfliktus- és problé-

mamegoldó képesség, felelősség, tapintat, bizalom, egymással és egymástól való tanulás 

• gyakorlatias képességek: elsősegélynyújtás, mentés, kézügyesség. 

 

Mindezek érdekében az élményterápia logikája három pillérre épült: 

• élmény:  

Hahn szerint nincs megértés megélés nélkül, ezért nagyra tartotta az élményeket. Azon-

ban az élmény nem szórakozást, hanem tanulást jelent. Átélni valamit sokkal maradan-

dóbb bevésődést eredményez, mint pusztán tanulni róla. Az élmény intenzitása szorosan 

összefügg az élmény hatásával, tehát minél mélyrehatóbb az élmény, annál emlékezete-

sebb, annál nagyobb a hatása, és annál sikeresebb a tanulás. Az élmény és annak megbe-

szélése tudatváltozáshoz vezet, biztonságot és önbizalmat ad. 

• közösség:  

A többnapos programok, expedíciók, mentési gyakorlatok, projektek célja, hogy a cso-

port közösséggé kovácsolódjon. A fiatalok gyakorolják a kommunikációt, kooperációt, 

konfliktuskezelést, társas kapcsolataikban megélik és átérzik a felelősséget és az egy-

másba vetett bizalmat. 
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• természet:  

A természet adja meg a tevékenységekhez szükséges autentikus közeget. Ez kezdetben 

szokatlan, újszerű környezet, ahol a fiatal elhagyja a komfortzónáját. A természet számos 

kihívást jelent, amelyek legyőzése a fiatalt önbizalommal tölti el, ugyanakkor veszélyt is 

hordoz. Ezek elkerülése óvatosságra, leleményességre, összefogásra, kitartásra, problé-

mamegoldásra nevel. 

 

Az élményterápia elemeinek alkalmazására Salem és Gordonstoun hasonló pedagógiai lehe-

tőségeket nyújtott. Mindkét helyen népszerűek voltak a vízi sportok, a vitorlázás és kenuzás, 

továbbá a közeli hegyekben a hegymászás. A Boden-tó és az Atlanti-óceán gazdag állat- és 

növényvilága projekteket tett lehetővé. A tó, a tenger és a hegyek közelsége miatt vízi, gya-

logos és hegyi expedíciókat szerveztek, a szolgálatot pedig a vízi és hegyi mentés jelentette 

a tűzoltó gyakorlatok mellett (LAUSBERG 2).  

De voltak a két iskola között különbségek is. Gordonstoun kezdettől fogva nemzetközi 

jelleget öltött. Első tanárai közül többen előzőleg Salemben tanítottak, angolok és németek 

egyaránt voltak köztük. A tanulók egy része Salemből jött, de sok volt a külföldi diák is. Bár 

Gordonstoun Salem mintájára szerveződött, nevelési elveit erősen áthatották az angol hagyo-

mányok és gondolkodásmód. Ugyanakkor a két iskola közötti eltérés megmutatta a két ország 

oktatási céljainak különbözőségét is. Az angol oktatási rendszer szélesebb tantárgyi spekt-

ruma nagyobb tantervi szabadságot adott, és több esélyt a gyengébb tanulók fejlődésére.  

 

Összefoglalás: Kurt Hahn társadalombírálata, az abból fakadó hanyatlás és hiány elmélete, 

az ezekre megoldásul kínált terápia pedagógiakoncepciója, a Salem és Gordonstoun isko-

lákban kifejlesztett élményterápiás módszerei és az alkalmazásukkal megcélzott képesség-

fejlesztés fontos mérföldkő volt a pedagógia történetében. Ezek az elvek és célok az eltelt 

évtizedek alatt mit sem veszítettek jelentőségükből, sőt aktuálisabbak, mint valaha. 

 

3. AZ ÉLMÉNYPEDAGÓGIA ELŐZMÉNYEI NÉMETORSZÁGBAN ÉS NAGY-BRITANNIÁBAN  

Kurt Hahn élményterápiája természetesen nem előzmények nélkül született meg. Max von 

Baden herceg, a társalapító és finanszírozó szerényen megjegyzi:  

 

„Mindent másoktól vettünk át, és ez jól van így, Hermann Lietztől, aki először várta el a 

fiataloktól a felelősségvállalást, Goethétől, az angol public schooloktól, a cserkészektől, a 

német ifjúsági mozgalomtól, Platontól. Semmit nem lehet találni, amit mi fedeztünk volna 

fel.” (HAHN 1962 in KNOLL 1998: 291) 

 

Az élményterápia számos eleme tehát Kurt Hahn számára már ismert volt, azonban nagy 

érdeme, hogy ezeket egységes koncepcióban foglalta össze. Tekintsük át a szakirodalmi ösz-

szefoglalás alapján  (SCHNEIDER 2007) röviden, a teljesség igénye nélkül, az előzményeket. 

A felsorolás három évszázadra nyúlik vissza, bemutatja a tapasztalati tanulás néhány fontos 

képviselőjét, majd a német és a brit mozgalmakat a tapasztalati tanulás kültéri (outdoor) és 

beltéri (indoor) helyszínei szerint.  

 

3.1. A tapasztalati tanulás képviselői 

18. század 

A francia Jean Jacques Rousseau-t (1719–1778) tekintik az élménypedagógia ősatyjának 

szállóigévé vált jelszava miatt: „Vissza a természetbe!” Nevelésfilozófiájának alapelvei a 
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következők: egyszerűség, sok mozgás a természetben, közvetlen átélés az érzékszervek ré-

vén, tapasztalati tanulás, önállóságra törekvés. Szerinte az oktatásban három dolog legyen 

jelen: cselekvés, tapasztalat és élmény. 

 

„És gondoljatok arra, hogy minden tantárgyat sokkal inkább tettekkel, mint szavakkal tanít-

satok. Mert a gyermekek hamar elfelejtik, amit mondtak, és amit nekik mondtak, de nem fe-

lejtik el, amit tettek, és amit velük tettek.” (ROUSSEAU 1762/1995: 80)  

 

18–19. század 

A svájci Johann Heinrich Pestalozzi (1746–1827) szerint a megfelelő közösségi magatartás 

csak közösségben alakul ki a szeretet, a gondoskodás és a hála érzéseivel összekapcsolódva. 

Mondását: „Tanuljunk fejjel, kézzel és szívvel!” az élménypedagógia mottójául választották.  

A német Johann Wolfgang Goethe (1749–1832) a Wilhelm Meisters Wanderjahre művével 

járult hozzá Hahn eszméihez. Ebben a főhős egy vidéki tanulói közösségben él, ahol a fiata-

lokat nem érik külső hatások. Nevelésük célja harmonikus személyiséggé fejlesztésük, és ezt 

gyakorlati kézműves munkával, valamint szellemi-művészeti tevékenységekkel érik el.  

 

19–20. század 

Amit Goethe a regényében elképzelt, azt az angol Cecil Reddie (1858–1932) és a német 

Hermann Lietz (1868–1919), az angol és a német bentlakásos iskolák megalapítói valósítot-

ták meg. Az első ilyen iskola az 1889-ben alapított Abbotsholm „The New School” volt. 

A belga Ovide Decroly (1871–1932) 1907-ben nyitotta meg iskoláját Brüsszelben Eremi-

tage néven, melyben a gyerekek a folyamatok közvetlen megfigyelése és érzékszervi tapasz-

talatok szerzése útján tanultak. A tanulási folyamat során a tanító nem irányított direkt mó-

don, a munka szabadon folyt, miközben a gyermekek egymást támogatva, közösen tevékeny-

kedtek.  

Az olasz Maria Montessori (1870–1952) még ugyanebben az évben megnyitotta Rómá-

ban a Gyermekek Házát, ahol az érzékszervekre ható, motiváló játék- és munkaeszközöket 

használt. 

Az amerikai John Dewey (1859–1952) az USA-ban és Kanadában a „cselekvés- és ta-

pasztalatközpontú tanulás atyjaként” vált ismertté.  Eszmerendszere, a pragmatizmus szerint 

a személyiség a természettel, a társadalommal és a kultúrával való közösségben átélt tapasz-

talatszerzés és tevékenység révén formálódik. Laboriskolájában a hagyományos osztály-

rendszerű munkát felváltó, egyéni cselekedtetést és kooperatív technikákat is alkalmazó 

munkaformákat követett.5 

 

3.2. A tapasztalati tanulás mozgalmai 

3.2.1. Kültéri tapasztalatszerzés: outdoor mozgalmak 

A századfordulón Németországban és Angliában is létrejött egy-egy ifjúsági mozgalom, 

amelynek középpontjában az utazás, a természetjárás, a régi hagyományok romantikus fel-

elevenítése állt, és a fiatalok közösségi nevelését szolgálta fegyelmező, katonás módszerek-

kel. 1898-ban alakult meg Németországban a Vándormadarak (Wandervögel) mozgalom, 

1907-ben Angliában pedig a cserkészmozgalom (scouting), amely máig tartó világkarriert 

futott be. 

 

 
5  A tapasztalati tanulás: http://tapasztalati-tanulas-kepzes.hu/tapasztalati-tanulas/. 

http://tapasztalati-tanulas-kepzes.hu/tapasztalati-tanulas/
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A cserkészet6 egy önkéntes, vallásos, politikamentes ifjúságnevelő mozgalom, nyitott 

mindenki számára származástól, nemtől, társadalmi és vagyoni helyzettől, felekezettől füg-

getlenül. Azért jött létre, hogy az ifjúság konzervatív szellemiségű nevelő szervezete legyen, 

színvonalas programokat, például táborozásokat kínálva. Máig tartó célja, hogy hozzájárul-

jon a fiatalok fizikai, szellemi, társadalmi és lelki képességeinek fejlesztéséhez. Az első cser-

késztábort Robert Baden-Powell, a brit hadsereg tábornoka rendezte az angliai Brownsea Is-

landen. A cserkészet alapelveit az 1908-ban megjelent Cserkészet fiúknak (Scouting for Boys) 

című könyvében fogalmazta meg.  

A német vándormadarak és az angol cserkészek 1909-ben találkoztak, ezután a mozgalom 

nemcsak Angliában, hanem Németországban is széles körben elterjedt, sőt világkarriert futott 

be. 1910-ben az Egyesült Államokban megalakult az első cserkészszövetség, majd létrejött a 

Német Cserkészegylet (1911), valamint a Német Cserkészlány Egylet (1912). Londonban 

pedig már 1920-ban megrendezték az első cserkész-világtalálkozót. 

 

3.2.2. Beltéri tapasztalatszerzés: indoor mozgalmak 

A tapasztalati tanulás és élményszerzés forrása azonban nemcsak a természet lehet, hanem a 

művészet, a kézművesség vagy a közösségi élet is. 

A művészetinevelés-mozgalom a német Alfred Lichtwark (1852–1914) elképzeléseiből 

jött létre, aki célul tűzte ki, hogy a gyermekek minél korábban alkossanak, élményeiket fe-

jezzék ki szabadon rajzban, szövegben, zenében, táncban, mert „a művészet mint a valóság 

megismerésének sajátos formája fontos nevelőeszköz. A hétköznapok fölé emeli az embert, 

feleletet keres az élet nagy kérdéseire, s teszi ezt konkrét módon, érzéki benyomások, élmé-

nyek alapján.”7  

A munkaiskola-mozgalom megalapítói a német Hugo Gaudig, (1860–1932) és Georg 

Kerschensteiner (1854–1932) szerint fontos, hogy a gyermekek tettvágyukat kreatív mó-

don fejezzék ki barkácsolással, és kézműves mesterségek vagy kézimunka tanulásával. 

Céljuk volt az önállóság, a gyakorlatiasság, gondosság, takarékosság és az önkontroll fej-

lesztése, az elméleti és gyakorlati ismeretek összefonódása és a kooperatív tanulás. 

Kerschensteinert a projektmunka elterjesztőjeként tartják számon, aki az amerikai Dewey 

által létrehozott elméleti alapokat és a szintén amerikai Kilpatrick-féle gyakorlati elemeket 

saját iskolájában alkalmazta.  

Az antropozófia nevű szellemi mozgalom alapítójának, az osztrák Rudolf Steinernek 

(1861–1925) az oktatási filozófiáján alapul. Erre épül a Waldorf-pedagógia, melynek első 

iskoláját 1919-ben Stuttgartban nyitották meg. A Waldorf-iskolában a testi, lelki és szellemi 

adottságok fejlesztése egyformán hangsúlyos, ezt egységes művészeti, gyakorlati és intellek-

tuális képzéssel, számos kreatív projekt segítségével valósítják meg. 

A bentlakásosiskola-mozgalom optimális mennyiségű időt és lehetőséget kínált valam-

ennyi outdoor és indoor tevékenységre. A bentlakásos iskolákban a tanulók éveket töltenek el, 

és csak az iskolai szünetekben mennek haza, így gondos pedagógiai irányítás mellett fejlődhet-

nek. Az első bentlakásos intézményeket az előző fejezetben már tárgyalt személyek, az angol 

Cecil Reddie (1858–1932) és a német Hermann Lietz (1868–1919) hozták létre. Az 1889-ben 

az angliai Abbotsholme-ban tett látogatása után a német reformpedagógus Hermann Lietz a 

látottakon fellelkesülve tapasztalatait 1897-ban az „Emlohstobba” (=Abbotsholme) című 

 
6  A brit és a német cserkészszövetségek honlapja: https://www.traditionalscouting.co.uk/ és https:// 

www.pfadfinden.de/. 
7  http://magyar-irodalom.elte.hu/nevelestortenet/10.02.html. 

https://hu.wikipedia.org/wiki/Antropoz%C3%B3fia
https://hu.wikipedia.org/wiki/Rudolf_Steiner
https://www.traditionalscouting.co.uk/%20és
http://magyar-irodalom.elte.hu/nevelestortenet/10.02.html
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művében foglalta össze. Ez a könyv az akkor tizenhat éves Kurt Hahn számára az egész életét 

meghatározó olvasmány lett. 

 

„Azontúl, hogy Hahnt Abbotsholme-ban az fogta meg legjobban, hogy (a diákoknak) az is-

kola örömet szerzett és a tanítóikkal jó kapcsolatban voltak”, azt is nagyon értékelte, hogy 

ott fiatal embereket, nem pedig tantárgyakat tanítottak. (ARNOLD-BROWN 1966: 182 in 

SCHAFFELD 2010) 

 

Lietz 1898 és 1906 között Németországban több bentlakásos iskolát alapított és igazgatott. 

Ezek szolgáltak mintául Kurt Hahn iskolalapításaihoz, aki úgy gondolta, hogy  a fiatalok csak  

kamaszkorukig nevelhetők megfelelően családi környezetben, ezután a túlságosan elfoglalt 

apa, a túlságosan gondoskodó anya, a kevés vagy hiányzó testvér és nagyszülő ezt nem teszi 

lehetővé. Optimális nevelési körülményeket csak a bentlakásos iskola nyújthat, mivel ebben 

a kialakuló személyiség professzionális pedagógiai irányítás alatt, hasonló korú társak kö-

zösségében, hosszú évek folyamatosságában, élményt nyújtó tevékenységek révén formálód-

hat, tanulhat és nevelődhet. Nem véletlen, hogy a világ legnépszerűbb ifjúsági regénye, a 

Harry Potter is egy irracionális és fantasztikus élményekben bővelkedő bentlakásos iskolában 

játszódik, ahol a varázslótanoncoknak számos kihívásnak és megpróbáltatásnak kell megfe-

lelniük. 

 

Összefoglalás: A 19. század végén és a 20. század elején, évtizedekkel az internetkorszak előtt 

Németország és Anglia között meglepően élénk és naprakész információcsere volt. A reform-

pedagógia képviselői hamar értesültek egymás gondolatairól, tapasztalatairól és eredményeiről, 

ihlették, motiválták és segítették egymást. Kurt Hahn a sokféle elméletből és tapasztalatból 

szintézist alkotva hozta létre pedagógiai koncepcióját, a modern élménypedagógia elődjét, amit 

élményterápiának nevezett 

 

4. AZ ÉLMÉNYPEDAGÓGIA FEJLŐDÉSE NÉMETORSZÁGBAN ÉS NAGY-BRITANNIÁBAN  

4.1. Ellentmondásos fejlődés Németországban 

Történelmi és politikai okok miatt a tapasztalati és élményalapú pedagógia a 30-as évektől 

kezdve Németországban és Nagy-Britanniában eltérő módon fejlődött (SCHNEIDER 2007). 

1933-ban Kurt Hahn elhagyta Németországot, és Skóciába emigrált. Szakmai tekintélye 

és elismertsége, interkulturális képességei és kapcsolatai miatt nem volt kitéve üldöztetésnek, 

és az új környezetbe emigránsként is jól beilleszkedett. Noha áttért az anglikán vallásra, és 

felvette a brit állampolgárságot, de zsidó–német gyökereit sohasem tagadta meg, és a háború 

után visszatért hazájába. 

A ’30-as években a fiatalok számára elsősorban az outdoor tevékenységek voltak von-

zóak: a sportolás, táborozás, vidám közösségi tevékenységek, ének és játék. Ezeket a cserké-

szet is magában foglalta, de kiegészítette a hazafias elkötelezettséggel és katonás neveléssel. 

Mindez megfelelt a világháborús évek erősen militáris szemléletének. Ezért a nácik átvették 

és politikai céljaikra fordították az outdoor célokat és módszereket.  Miután ezek már kellő 

népszerűségre tettek szert, 1933-ban a cserkészmozgalmat feloszlatták, és a fiatalokat a Hit-

lerjugendben és a Német Lányok Egyletében egyesítették. Ezzel az outdoor mozgalom és 

egyben az élményterápia céljait és elveit hosszú időre kompromittálták.  

Ennek folytán a második világháború után Németországban az élménypedagógiai tö-

rekvések „vákuuma” jött létre. Az állami iskolákból száműztek minden olyan élmény- és 

tevékenységközpontú elemet, amely valamelyest is a náci ifjúsági mozgalomra és a lelkes, 
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hazafias tevékenységekre emlékeztetett. Bár a német cserkészet az ország nyugati felében 

1949-ben újjáalakult, az iskolákból azonban az élménypedagógiát teljes mértékben kiszorí-

tották.  

Kelet-Németországban más volt a helyzet. Ott a vallásos elkötelezettségű cserkészmoz-

galmat betiltották, és hagyományait a szovjet mintájú pionírmozgalom vette át. A vallásos 

színezet helyébe a kommunista elkötelezettség lépett, amely az iskolákban a fiatalok nevelé-

sében erőltetett hangsúlyt kapott.  

A felsorolt okok, valamint a hidegháború és a gyorsuló technikai fejlődés miatt Német-

ország mindkét felében az oktatáspolitika kiemelt célja a kognitív képességek fejlesztése 

volt, a személyiségfejlesztés pedig háttérbe szorult. Ezt a folyamatot az emigrációban élő 

Kurt Hahn aggódva szemlélte. 1951-ben Gordonstounban számos pedagógussal és politikus-

sal tanácskozott A fiatalok jövője Németországban témájában, és közösen hozták létre az Eu-

rópai nevelés német társaságát.  

Hahn ekkorra már több olyan iskolát alapított Nagy-Britanniában, melyek rövid, általá-

ban négyhetes képzéseket nyújtottak. Ezeket a kurzusiskolákat Németországban is bevezet-

ték (LAUSBERG 1), hogy alternatívát teremtsenek a hagyományos iskola mellett. Ezzel újra 

megjelent Németországban az élményterápia. A képzés középpontjában a szolgálat, első-

sorban a mentés állt, ez a háború utáni években érthető is. 1951-ben Weißenhausban, az 

Északi-tenger partján, 1956-ban Baadban, a bajor Alpokban nyitották meg a kurzusiskolákat, 

ahol a fiatalok négyhetes tanfolyamokon tengeri, illetve hegyi mentést tanultak, más tárgyak, 

például életvitel, elsősegély, atlétika, biológia mellett, és kirándulásokat tettek a környék ala-

pos megismerésére. A tájismeret tantárgy célja nemcsak a honos növények és állatok megis-

merése volt, hanem az ökológiai összefüggések felismerése is.  

A ’70-es, ’80-as évek társadalmi problémái, a növekvő munkanélküliség, drogfogyasztás, 

elmagányosodás, növekvő rasszizmus újra középpontba állították a személyiség terápiájának 

és teljes körű fejlesztésének szükségességét. Újra a figyelem előterébe került az élményterá-

pia, azonban elsősorban iskolán kívüli területeken. Hahn 1974-ben bekövetkezett halálával 

az élményterápia fogalma is megszűnt, azonban a hasonló jelentéstartalmú élménypedagó-

gia fogalmát csak a ’80-as években kezdték el szórványosan használni. Ezzel Németország 

lemaradt az USA és Nagy-Britannia mögött, ahol Dewey és az emigrációban élő Hahn mun-

kásságának köszönhetően a tapasztalati tanulás és az élményterápia ötvözete, az experiential 

education már komoly elméleti alapokkal rendelkezett.  

A ’90-es években végre Németország is felzárkózott, és az élménypedagógia helyet ka-

pott a legtöbb oktatási intézményben, olyan területeken is, mint a szociálpedagógia. Más pe-

dagógiai területen, például a sport- és szabadidő-pedagógiában is „szalonképes” lett, mint 

olyan képzési koncepció, amit a személyiség- és az önismeret-fejlesztésre használtak. Noha 

az élményterápia a bentlakásos elitiskolákban született meg, napjainkban a pedagógusok szá-

mára ez az utolsó esély a nehezen kezelhető fiatalok motiválására és nevelésére. (HECKMAIR, 

MICHL 2004).  

 

4.2. Töretlen fejlődés Nagy-Britanniában 

Nagy-Britanniát a politika és a történelem nem törte ketté. Az élményterápia és a cserkész-

mozgalom nem kompromittálódott, fejlődésük töretlen maradt. Az angol nyelvterületen el-

terjedt tapasztalati pedagógia és az élményterápia Hahn további iskolaalapításai révén egyre 

nagyobb népszerűségre tett szert. 

Hahn a bentlakásos iskolák mellett megalapította a rövid idejű képzést, vagyis 2–4 hetes 

élményterápiás kurzusokat nyújtó kurzusiskolákat. Ezek először csak az iskolai szünetek-

ben, később azokon túl is kínáltak kurzusokat. Ezzel kezdetét vette az Outward Bound 
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mozgalom. 1941-ben jött létre Walesben az első kurzusiskola, az Outward Bound Sea 

School, amely egy hónapos kurzusokat szervezett.  Ma már 5 kontinens 40 intézménye viseli 

az Outward Bound logót. Ezzel Hahn Nagy-Britanniában megteremtette a modern élmény-

pedagógia alapjait. 1956-ban Fülöp herceggel együtt létrehozta a hercegről elnevezett alapít-

ványt (The Duke of Edinburgh’s Award), amely a világ 60 országában szervez pár hetes nem-

zetközi ifjúsági kurzusokat. 1962-ben Walesben az általa létrehozott iskolakoncepcióból jött 

létre az Atlantic College of St. Donat’s Castle, amely a United World College első nemzet-

közi iskolája lett. 

A nemzetközi kurzusiskolák napjainkig is megőrizték népszerűségüket Nagy-Britanni-

ában. Egy részük outdoor tevékenységeket kínál nyári tábor formájában, és vannak nyelvis-

kolák, melyek nemzetközi csoportoknak nyújtanak nyelvoktatást egész évben. Mivel az an-

gol világnyelv, a fiatalok körében rendkívül népszerűek a brit nyelviskolák tanfolyamai.  

Az oktatás legfőbb vonzereje a multikulturális tapasztalatszerzés, mert a különböző orszá-

gokból érkező fiatalok közösségéhez tartozni már önmagában is élmény. A nyelvoktatásban 

szívesen alkalmazzák a projekteket, de a szabadidős programok között fontos a sport, vala-

mint a kirándulássá szelídült expedíció a környék természeti és kulturális nevezetességeinek 

megismerésére. A szolgálat nem hangsúlyos, és nem mentés jellegű, de önkéntes munkára itt 

is van lehetőség.  

 

Összefoglalás: Az élményterápia Németországban jött létre, de Nagy-Britanniában fej-

lődött tovább. Kurt Hahn az 1920-ban alapított német iskolájában fejlesztette ki, majd 1934-

től a skót iskolájában alkalmazta. Németországi fejlődése a nácik hatalomra kerülése, Hahn 

emigrációja és az élményterápiai, elsősorban az outdoor módszerek kompromittálása miatt 

évtizedekre megakadt. Nagy-Britanniában azonban Hahn érkezése és a reformpedagógiai ta-

pasztalatok elterjedtsége, valamint a cserkészet népszerűsége miatt fejlődése töretlen volt, és 

az angol mint világnyelv révén ismertté vált az egész világon. Mindkét országban megőrizték 

népszerűségüket a kurzusiskolák, melyek nemzetközi csoportok számára kínálnak kalandos 

outdoor programokat, illetve élménypedagógiai alapú nyelvoktatást. 

 

5. AZ ÉLMÉNYPEDAGÓGIA NAPJAINKBAN  

5.1. A modern élménypedagógia értelmezése, megkülönböztetése és kategorizálása 

5.1.1. A modern élménypedagógia értelmezési lehetőségei 

Az élmény és az élménypedagógia fogalma az angol és a német nyelvben eltér egymástól.  

Az angol experience szó jelentése főnévként: tapasztalat, élmény, igeként: átérez, átél 

(meg)tapasztal. Experiential education – tapasztalati nevelés. A német Erlebnis főnévnek 

azonban csak élmény jelentése van, tapasztalat jelentése nincs, arra az Erfahrung szó hasz-

nálatos. Erlebnispädagogik – élménypedagógia, a magyar szakszó ennek a tükörfordítása. 

A német szótárban szereplő élmény magyar fordítása: „olyan történés, amit valaki átél, és 

ami rá erős és maradandó benyomást tesz”.8  

Tanuláspszichológiai szempontból a maradandó szó lényeges, hiszen a sikeres tanulásnak 

is ez a kulcsa: az információ eljut a hosszú távú memóriába, ott elraktározódik, és onnan bár-

mikor lehívható. A magyar szinoníma szótár9 értelmezésként a következő rokon értelmű sza-

vakat adja meg: behatás, impulzus, hatás, inger, benyomás, tapasztalat, impresszió. A kutatók 

hangsúlyozzák, hogy  

 
8  https://www.dwds.de/wb/Erlebnis. 
9  https://szinonimaszotar.hu/keres/%C3%A9lm%C3%A9ny. 

https://www.dwds.de/wb/Erlebnis
https://szinonimaszotar.hu/keres/%C3%A9lm%C3%A9ny
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„Az élmény Hahn számára nem olyasmi, amivel a fiatal véletlenül szembesül, hanem egy 

gondosan megtervezett pedagógiai folyamat végeredménye. A pedagógiai úton létrehozott 

élmények révén jönnek létre azok a kiolthatatlan emlékek, amik Hahn szerint a felnőtt élet 

döntő pillanataiban »erőforrásként« szolgálnak.” (SCHWARZ 1968: 39) 

 

Az élménypedagógia kifejezésnek pedagógiai definícióként is többféle értelmezése van: 

 

„Ha az élménypedagógiával tudományosan akarunk foglalkozni, akkor kezdetben egy hatal-

mas hegy előtt állunk, ami elméletekből, hatásokból, szempontokból, modellekből, magyaráza-

tokból, módszerekből, irányzatokból, leírásokból, módszertanokból, eljárásokból, hozzárende-

lésekből áll, röviden: egy élménylabirintusban találjuk magunkat.” (SCHNEIDER 2007: 1) 

 

Szakértői körökben ugyanis még arról is vita folyik, hogy az élménypedagógia módszer-e 

vagy a pedagógia résztudománya, esetleg egy pedagógiai beállítódás. A szakirodalom a fo-

galmat az alábbiak szerint értelmezi, és a három értelmezés közül többnyire a módszert tartja 

elfogadhatónak.  

 

Első értelmezés: módszer 

„Élménypedagógián egy tevékenységközpontú módszert értünk, amelynek során a közösség 

és az élmények révén, egy természet közeli vagy pedagógiailag szokatlan környezetben új tér 

és időperspektívák tárulnak fel, és pedagógiai célok valósulnak meg.” (HECKMAIR, MICHL 

1998: 75) 

 

Második értelmezés: résztudomány (a pedagógia résztudománya) 

„Ha az élménypedagógiát résztudományként definiáljuk, általánosítunk, hiszen egy tudo-

mány nem lehet egyben módszer is. Ebben az esetben az élménypedagógiának lehetnek külön 

módszerei.” (ZIEGENSPECK 1992: 18) 

 

Ha ezt az értelmezést fogadjuk el, akkor az élménypedagógia ma alkalmazott módszerei10 

közül már az élményterápia is tartalmazta a kooperatív tanulást, tanítási drámát, projektmód-

szert, interkulturális nevelést, felfedezéses tanulást, de értelemszerűen nem tartalmazza a mé-

diapedagógiát és a számítógépes tanulást. A két utóbbi módszer karrierjét Hahn már nem 

érhette meg. Bizonyára lenyűgözték volna korlátlan lehetőségeik, de aggodalommal is eltöl-

tötték volna, hiszen már a kezdeményezőképesség és vállalkozó szellem hiányát és hanyat-

lását is az „új” médiumok, a rádió és a film elterjedésének tulajdonította, és a testedzés terá-

piájával javasolta orvosolni. 

 

Harmadik értelmezés: pedagógiai alapbeállítódás 

„Az élménypedagógia nem módszer, hanem egy pedagógiai alapbeállítódás, ami arra törek-

szik, hogy a pedagógiai hétköznapokat élményekben gazdaggá tegye. Az egyes helyzetek an-

nál élményszerűbbek, minél ellentétesebbek a hétköznapokkal. Az élménypedagógia nem pro-

jektpedagógia, hanem a hétköznapokból vezethető le, és eredményei a hétköznapokba vezet-

hetők vissza.” (KLAWE-BRAUER 1998: 14) 

  

 
10  http://www.tankonyvtar.hu/hu/tartalom/tamop412A/2011-0023_Mernoki/section-0055.scorml. 

http://www.tankonyvtar.hu/hu/tartalom/tamop412A/2011-0023_Mernoki/section-0055.scorml
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5.1.2. A modern élménypedagógia megkülönböztetése: Élményterápia vagy élmény- 

pedagógia? 

Az élményterápia és az élménypedagógia nagyon hasonló fogalmak (SCHNEIDER 2007). 

Az előbbit 1920-ban Kurt Hahn, az utóbbit 1925-ben Waltraud Neubert használta először. 

Mindkét pedagógiai koncepcióban azonos a fiatalok célcsoportja és a tevékenységközpontú-

ság, hasonlóak a módszerek. Mindkettő a fennálló iskolai oktatás alternatívája kívánt lenni, 

azonban az élményterápia a reformiskolákban az élménypedagógia pedig a reformdidakti-

kában kívánta újításait érvényre juttatni. 

Kurt Hahn értelmezésében az élmény nem más, mint terápia a társadalom negatív jelen-

ségei ellen. A terápia szó ápolást, gyógyítást, betegségek vagy zavarok kezelését jelenti. Esz-

közei az élmények, azok a „gyógyító emlékképek”, amelyek később is megőrzik gyógyító 

hatásukat. Mivel „az élményterápiának mindig is a fiatalok voltak a célcsoportja, ilyen érte-

lemben az élményterápia kezdettől fogva élménypedagógia volt”. (SCHLICH 1994: 14) 

Waltraud Neubert szerint az élmény nem más, mint „a modern pedagógia módszertani 

alapfogalma” (SCHOTT 2003: 225). Azonban az élménypedagógia elnevezésben a pedagógia 

mint neveléstudomány11 nemcsak az iskolára vonatkozik, hanem jóval összetettebb jelentést 

hordoz: a nevelési, oktatási és képzési folyamatok leírása, neveléselméleti programok értel-

mezése, a nevelési folyamatok kialakításának és hatásának magyarázata, neveléstudományi 

alapfogalmak értelmezése.  

Ez a magyarázata, hogy a fogalom idővel már nemcsak az iskola intézményére vonatko-

zott, hanem jelentése erőteljesen kibővült. 

 

5.1.3. A modern élménypedagógia kategorizálási lehetőségei 

A modern élménypedagógia előtérbe helyezi a személyiség fejlesztését a természetben és a 

csoportos tevékenységekben szerzett élmények révén. Célja, hogy a fiatalok megismerjék 

saját magukat, és megérezzék, hol vannak a határaik. Előtérbe állítja a gyermek természetes 

szükségletét a mozgás, játék és izgalom iránt. Az izgalmas, kalandos fizikai és szellemi kihí-

vások az egyént kimozdítják a komfortzónájából, próbára teszik az erejét, tudását, kitartását, 

szembesítik fizikai és pszichikai határaival. Siker esetén önbizalommal töltik el, kudarc ese-

tén annak elviselésére készítik fel. Ha a tevékenységek közösségben történnek, fejlesztik a 

csapattagok között az együtt gondolkodást, együttműködést, munkamegosztást, szolidaritást, 

segítőkészséget, a stressztűrést és a konfliktusmegoldó képességet. 

Az élménypedagógiai tevékenységeket többféle szempont szerint csoportosíthatjuk:  

 

Kategorizálás az előnyök, illetve hátrányok és akadályok szerint 

 
5. táblázat 

Az élménypedagógia előnyei, hátrányai és akadályai 

Előnyök Hátrányok és akadályok 

– A tanulás izgalmas, szórakoztató, kihívást 

jelentő. 

– A fiatalok a tevékenységek során saját ta-

pasztalatokat gyűjtenek, és a közösségben 

barátokat szerezhetnek. 

‒ Az élményt jelentő tevékenységek szerve-

zése és kivitelezése nagy idő- és energiará-

fordítást, sok anyagi költséget jelent. 

– Ha elmarad a megfelelő reflexió, akkor ön-

célú szórakozássá válhat (Fun and action). 

 
11  Dtv – Wörterbuch Pädagogik (2004), S. 418–421. 
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Előnyök Hátrányok és akadályok 

– „Learning by doing” – a tevékenységek ré-

vén új perspektívák nyílnak meg, szerepek, 

tér- és időszemlélet, reflexiós lehetőség, 

megoldási stratégiák – a tanulás a termé-

szetben (illetve nem megszokott környezet-

ben) történik. 

– A kihívást jelentő tevékenységek motivál-

ják és fejlesztik a kreativitást, a szociális 

kompetenciákat és az empátiát, a kommuni-

kációt, a kooperációs képességeket. 

– Nem a cél fontos, hanem a célhoz vezető út. 

‒ A sikerek fokozzák az önbizalmat. 

– Esetenként elveszti a pedagógiai jellegét és 

nem mindig van közvetlen hatása a hétköz-

napi munkára. Ezért az oktatáspolitika és a 

tanárképzés nem értékeli eléggé.  

‒ Iskolai körülmények között akadályozó té-

nyezők a nagy létszámú osztályok, a 45 

perces órák, a szaktanárrendszer, az osz-

tályzatok, a rutinszerű módszerek, a meg-

felelő helyiségek hiánya, tanári teamek 

nem jönnek létre, mert nehézkes a koope-

ráció, időben nem vagy nehezen szervez-

hető. 

 

Kategorizálás pedagógiailag erősen, átlagosan vagy egyáltalán nem irányított outdoor és in-

door tevékenységek szerint iskolai és iskolán kívüli területeken. 

Az élménypedagógia erősen irányított és reflektált helyszíne az iskola. Napjainkban az 

élménypedagógia módszerei egyre inkább beszivárognak a közoktatásba (BOEGER, SHOT 

2005). Szociálterápiás célokat szolgálnak: az iskolai egyenlőtlenségek enyhítését, az iskolai 

monotónia és a kiégés csillapítását, a személyiség sokoldalú fejlesztését. Ausztráliában és 

Óceániában például az outdoor nevelés külön tantárgy. Van, ahol rendelkezésre áll kiképzett 

személyzet és speciális felszerelés., és ahol nem, ott outdoor specialistákat hívnak, ők vezetik 

a tevékenységközpontú expedíciókat a természetbe. 

A tanártovábbképzés egyre több élménypedagógia kurzust kínál. Az Élménypedagógai 

Társaság, az Outward Bound Germany12 élménypedagógusokat képez és élménynapokat 

szervez (ZIPPERLING 2008) iskolák számára. Ugyanakkor a hagyományos tanártovábbkép-

zés sem képzelhető már el élménypedagógiai elemek nélkül. A Magyarországról Németor-

szágba vagy Nagy-Britanniába nemzetközi tanártovábbképzésre érkező német és angol 

nyelvtanárok csodálkozva állapítják meg, mennyire élményszerűek a 2-3 hetes kurzusok.  

A továbbképzések nem ismeretátadásra törekszenek, hanem az országismeret átélésére. 

Módszereik nagyon gyakorlatiasak, szinte teljes egészében tapasztalati tanulásra épülnek a 

teljes önállóságot feltételező kutatástól és az idegen környezetben való helytállástól a nem-

zetközi együttműködést kívánó projektekig. 
 

6. táblázat 

Pedagógiailag erősen irányított élményalapú tevékenységek 
 

A szerve-
zés típusa 

Tevé-
kenység-

típus 

Outdoor tevékenységek  

(kalandpedagógia) 

Indoor tevékenységek 

(projektpedagógia) 

Helyszín- 
típus 

szabad természetben, erdőben, 
mezőn, vízparton, parkban 

épületben 

Iskolai 

vagy 
iskolával 

kapcsola-

tos szer-

vezésben 

 

Helyszín 

sportpályán, iskolai táborban, sí-

táborban, erdei iskolában, tanul-

mányi kiránduláson 

teremben pl.: tanterem, tornaterem, táncterem, 

zeneterem, rajzterem, klubterem, számítógépte-
rem, napközis terem, technikaterem, színpadon, 

műhelyben, könyvtárban  

Tevé-

kenység 

kirándulás, túrázás, táborozás, 

séta, szabadban űzhető sportok és 

játékok, pl.: kerékpározás, ver-
senyfutás, labdajátékok, síelés, 

mozgásos tevékenységek, pl.: közös tánc vagy 

színjáték, zenei tevékenységek, pl.: énekkar, 

koncert, zeneszerzés, kreatív tevékenységek, pl.: 

versírás, rajzolás, festés. barkácsolás, kézi-

munka, fotózás, filmezés, internetes kutatás, 

 
12  A német Élménypedagógiai Társaság honlapja: https://www.outwardbound.de/de/ueber-uns. 

https://www.outwardbound.de/de/ueber-uns
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akadályverseny, váltóverseny, 
kincskeresés, számháború 

játékok, pl.: sakkozás, társasjáték, tudáspróba, 
pl.: rejtvény, fejtörő, kvíz, szellemi vetélkedő, 

projekt, pl.: kiállítás és vásár rendezése, inter-

netprojekt, állatos projekt, diáknapok 

 

Átlagosan irányítottak és reflektáltak az iskolán kívül eső helyszíneken folyó tevékenysé-

gek. Napjainkban Angliában és az USA-ban a helyi oktatási hivatalok és az egyetemek szer-

vezésében kalandközpontok, „Adventure Centers” alakulnak, ezekben a különböző iskolák 

tanulói egy- vagy kéthetes kurzusokon vehetnek részt. A kínálat gazdag: a kalandpályától a 

közös játékokig, amelyeket pedagógusok irányítanak.  

Németországban ilyen az egykori úttörőpalotából átalakult Szabadidő és Élményközpont, 

(FEZ-Berlin). Ez a német főváros legsokoldalúbb játszó-, tanuló- és élményt nyújtó szórako-

zóhelye, ahol egy erdei parkban 175 ezer m² outdoor, 13 ezer m² indoor terület kínál külön-

féle játéktereket, valamint oktatási és kulturális lehetőségeket13 képzett élménypedagógusok 

és animátorok irányításával. Más helyszíneken nem, vagy nemcsak pedagógusok foglalkoz-

nak a fiatalokkal, hanem pl.: edzők, lelkészek, kórusvezetők, cserkészvezetők, múzeum- és 

zoopedagógusok, tánctanárok, önkéntesek. Egy tanárjelölt a szakdolgozatában beszámol ar-

ról, hogy húszhetes szociálpedagógiai gyakorlatát Ückermündében az Élménypedagógiai és 

Környezeti Nevelési Központban végezte. A látogatók között voltak iskolai osztályok, cso-

portok gyógypedagógiai intézményekből, kirándulócsoportok és egyéni érdeklődők (ZIPPER-

LING 2008: 4). 

Számos cég, alapítvány, közhasznú társaság kínál kalandos programokat ígérő nyári tábo-

rokat. Például a német SOLA14 (Sommerlager) Mannheim nyaranta szervez 9 és 16 éves 

fiataloknak évente változó helyszíneken sátor-vándortábort. A kalandos és kreatív tevékeny-

ségek minden évben egy központi téma köré szerveződnek: pl. lovagok, kalózok, indiánok, 

maffiózok stb. A táborozókból idővel animátorok lehetnek.  

 

7. táblázat 

Pedagógiailag közepesen irányított élményalapú tevékenységek 
 

A szervezés 
típusa 

Tevé-

kenység-

típus 

Outdoor tevékenységek  
(kalandpedagógia) 

Indoor tevékenységek 

(projektpedagógia) 

Hely-
szín- 

típus 

szabad természetben, erdőben, me-

zőn, vízparton, parkban 
épületben 

Iskolán  

kívüli  

szervezésben 
 

Helyszín 

nyári táborban, kalandparkban, ál-

latkertben, cserkészmozgalomban, 
sportegyesületben, gyermekvas-

úton 

élményközpontban, pl. Csodák Palotája, 
múzeumban, pl. Múzeumok éjszakája, ál-

latkertben, pl. Állatkertek éjszakája, egye-

temen pl. Kutatók éjszakája, táncházban, 
kórusban, gyülekezetben 

Tevé-
kenység 

kirándulás, túrázás, táborozás, sá-

torozás, szabadban űzhető sportok 
és játékok, pl.: kerékpározás, 

úszás, kajakozás, kenuzás, labda-

játékok, extrém sportok, pl.: vad-
vízi evezés, barlangászat, szikla-

mászás 

egyéni vagy közös tevékenységek, pl.: fel-

adatok, kísérletek, játékok a természettu-
dományok, a történelem területéről,  

tánc, éneklés 

 

 
13  A berlini Szabadidő és Élményközpont honlapja: https://fez-berlin.de/ueber-uns/dasfez-berlin/. 
14  A mannheimi SOLA nyári tábor honlapja: https://www.sola-mannheim.de/uberuns/. 

https://fez-berlin.de/ueber-uns/dasfez-berlin/
https://www.sola-mannheim.de/uberuns/
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Pedagógiailag alig vagy egyáltalán nem irányított és reflektált terület a turisztika és sza-

badidős iparág. Itt az élmény nem a tanulást, hanem a szórakozást szolgálja, ezért nem is 

része az élménypedagógiának. Sok szálloda kínál gyermekprogramokat animátorok vezetés-

ével. Gomba módra nőnek ki a földből az erdei és vízi élmény- és kalandparkok, játszóházak 

és játszóterek, ahol nincs pedagógiai irányítás. A laikus közvélemény azonban ebből a szó-

rakoztató funkcióból indul ki, amikor az élményt a szórakozással, és nem a tanulással hozza 

összefüggésbe, és úgy véli, hogy az élménypedagógiának nincs helye az iskolában.  

 

8. táblázat 

Pedagógiailag alig vagy nem irányított élményalapú tevékenységek 
 

A szervezés 

típusa 

Tevé-

kenység-
típus 

Outdoor tevékenységek  Indoor tevékenységek 

Hely-

szín- 

típus 

szabad természetben, erdőben,  
strandon  

épületben 

Baráti vagy 

családi 

közösségben 

Helyszín 
kalandparkban, vízi vidámparkban, 

játszótéren, állatkertben, sportpályán 
játszóházban, moziban, színházban 

Tevé-
kenység 

kúszás, mászás, csúszás, függeszke-

dés, futás, falmászás, bobozás, ugrá-
lás, csúszdázás, hintázás, állatmeg- 

figyelés 

kézműves foglalkozások, szülinapi parti, 

közös kulturális élmények: pl.: filmné-
zés, színházi előadás, kiállítás 

 

Összefoglalás: A modern élménypedagógia fogalmát többféleképpen lehet definiálni és az 

élményelemeket kategorizálni. Csoportosíthatók az iskolai és iskolán kívüli, az outdoor és 

indoor, valamint a pedagógiailag erősen, átlagosan és egyáltalán nem irányított és reflektált 

tevékenységek szerint. Napjainkban az élménypedagógia szociál- és pszichoterápiás célokat 

szolgál. Mivel a mai diákok a média nyújtotta információs és élményözönben élnek, oktatá-

suk nem képzelhető el élménypedagógiai módszerek nélkül. Fokozottan érvényes ez a hátrá-

nyos helyzetű, kevésbé motivált tanulók esetében. 

 

5.2. Élménypedagógia a világban – Kurt Hahn multikulturális öröksége  

A második világháború után Kurt Hahn munkásságát nemzetközi szintre bővítette (SCHAF-

FELD 2010). Számos iskolaalapításban közreműködött: Görögországban (1949), valamint 

német és angol nyelvterületen: Németország (1949), Anglia (1955 és 1959), Skócia (1959), 

USA (1965).  

Életpályája lezárásaként lehetőséget kívánt teremteni a különböző nemzetek tehetséges 

fiataljai számára, hogy bentlakásos iskolákban, az élményterápia módszereivel, multikultu-

rális környezetben nevelődhessenek, enyhítve ezzel a hidegháború ellenséges légkörét. Ezért 

1962-ben megalapította Walesben az első nemzetközi UWC iskolát 16) Atlantic College St. 

Donat’s Castle in Wales néven.  

 

„A pedagógiai koncepció tartalmazta az élményterápia négy elemét, amiket eddig az időpon-

tig kifejlesztett és a kurzusiskolákban megvalósított. Felhasználta addigi tanári tevékenysége 

tapasztalatait.” (SCHAFFELD 2010: 69) 

 

 

 
16  Az UWC - United World College azoknak a nemzetközi bentlakásos középiskoláknak a hálózata, 

melyek Európából kiindulva az egész világon elterjedtek. 
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Az iskola tanterve az élményterápiára épült, és röviden így foglalható össze: 

‒ a tanítás nyelve az angol, 

‒ a tanév két félévből áll, mindkettőben 1-1 hét expedíció vagy nagyobb, önálló pro-

jektmunka, 

‒ délelőtt kötelező 5 óra, délután kötelezően választható: 2 óra (természet- vagy társa-

dalomtudományi, zenei, művészeti, kézműves vagy színjátszó szakkör),  

‒ kötelező mentési szolgálat: elsősegélynyújtás, továbbá parti, kenus, csónakos és szik-

lás mentés, 

‒ félévente egy hét projekt. Az első kötelező: térkép- és iránytűhasználat, élet a termé-

szetben, kenuzás és mászás. A többi választható: szellemi, művészeti, kézműves vagy 

sportprojekt, 

‒ heti két óra testedzés, sport: pl.: futball, atlétika, tenisz. 

 

Az első nemzetközi élményterápiás iskola megalapítását Nagy-Britanniában még több kö-

vette az egész világon. Kurt Hahn 1974-ben bekövetkezett halála után az iskolaalapítások 

folytatódtak a következő országokban: Kanada (1974), Szingapúr (1975), Szváziföld (1981), 

USA (1982), Olaszország (1982), Hongkong (1993), Norvégia (1995), India (1997), Costa 

Rica (2006), Bosznia-Hercegovina (2006), Hollandia (2009), Örményország (2014), Német-

ország (2014), Kína (2015), Thaiföld (2016), Japán (2016), Tanzánia (2019). 

Napjainkban az egyes nemzetközi iskoláknak 155–5300 tanulója van a világ több, mint 

120 országából. A fiatalok 15–19 éves koruk között két évet tanulnak ezekben az iskolákban, 

és tanulmányaikat nemzetközi érettségivel fejezik be. Kiválasztásukat nemzeti bizottság 

végzi a jelentkezők teljesítménye, elkötelezettsége, személyisége és érettsége szerint. A nem-

zetközi iskolákban az öt főtantárgy (matematika, irodalom, idegen nyelv, természettudo-

mány, társadalomtudomány) közül hármat emelt szinten kell tanulni. Három területről (kre-

ativitás, sport, kommunikáció) 200 óra tevékenységet választanak az iskola sajátosságait fi-

gyelembe véve, például Walesben tengeri mentőszolgálatot, Indiában klasszikus táncot, 

Szváziföldön textilfestést.  

Kurt Hahn élményterápiájának elemei valamennyi nemzetközi iskola pedagógiai prog-

ramjában érvényesülnek, de nem elkülönülten, hanem egymással keveredve és a CAS (cre-

ativity, action, service) élménypedagógiai programban egyesítve. A nemzetközi iskolákban 

már nem kifejezett mentési szolgálat van, hanem közösségi - szociális szolgálat, ami a tanu-

lók számára iskolán kívüli tapasztalatszerzést, helytállást és felelősségvállalást jelent például 

idősotthonban vagy gyermekintézményben (service), környezetvédelemben (action), építés-

ben, felújításban vagy berendezésben (creativity). 

 

Összefoglalás: A Kurt Hahn halála óta eltelt közel ötven évben az élménypedagógia ismert 

lett az egész világon. Követői számos nemzetközi bentlakásos iskolát alapítottak, ezekben 

különböző országokból érkező tanulók tanulnak és tanárok tanítanak. Az élménypedagógia 

atyja méltán vált világhírűvé. (HENTIG 1966: 41. és BECKER 1966: in SCHAFFELD 2010: 101) 

így méltatták személyét és életművét: 

 

„A pedagógia története gazdag olyan pedagógiai teljesítményekben, amelyek nagy és em-

berbaráti hatása (…) elsősorban az azt létrehozó személynek köszönhető. Kurt Hahn élet-

műve ilyen. Salem, Gordonstoun, kurzusiskolák, Atlantic College (…)” „Az a fantázia, (…) 

és fokozott elkötelezettség, (…) amit Hahn minden egyes esetben, minden általa létrehozott 

intézmény esetében tanúsít, példátlan a pedagógia történetében.”  
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AZ ÉLMÉNY MINT LÉLEKTANI ERŐFORRÁS  

A NYELVTANULÁSBAN 

 

EXPERIENCE AS A PSYCHOLOGICAL RESOURCE  

IN LANGUAGE LEARNING 
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Absztrakt: A nyelvoktatás rendkívül komplex, soktényezős folyamat, amelyben az élményalapú meg-

közelítés különösen fontos, hiszen olyan pszichológiai erőforrásokat hordoz, amelyeket érdemes meg-

ismerni és hatékonyan beépíteni a nyelvtanulás folyamatába. Tanulmányomban azokat a pszichológiai 

ismereteket és szempontokat szeretném bemutatni, amelyek segíthetnek még hatékonyabbá tenni az 

élményalapú oktatást, a nyelvtanulást. A diákok szemszögéből fontos megismerni az életkori sajátos-

ságokat, a motiváció és a teljesítményszorongás természetét, valamint az élmények lélektani hatásait.  
 

Kulcsszavak: életkori sajátosságok, motiváció, teljesítményszorongás 

 

Abstract: Language learning is an extremely complex, multi-faceted process in which an experience-

based approach is especially important as it carries such psychological resources that are worth be-

coming aware of and integrating efficiently in the process of language learning. In my paper, I should 

like to present the psychological facts and aspects which may help to make experiential language tea-

ching and learning even more efficient.  With respect to the students, it is important to become aware 

of age peculiarities, the nature of motivation and performance anxiety as well as the psychological 

effects of experiences. 
 

Keywords: age peculiarities, motivation, performance anxiety 

 

 

BEVEZETÉS 

Kulcsgondolat a nyelvtanulás során a motiváltság és a játékosság megőrzésének fontossága.  

A gyermeki énfunkciókat felnőtt, kialakult identitásban megélni és működtetni a legnagyobb 

kihívás. Mindez a gyermekkorban gyökerezik. Grastyán Endre az idegélettan tanulmányozásá-

ból jutott arra a következtetésre, hogy az örömteli játéknak, az örömteli tanulásnak és az öröm-

teli munkának ugyanaz az idegrendszeri háttere, és ugyanaz a mechanizmus megy végbe ezen 

tevékenységek során (PÁLI 2005). Ez az az állapot, amelyet az élményalapú oktatásban haté-

konyan lehet a nyelvelsajátítás érdekében használni, hiszen az idegrendszer egy optimális, kö-

zepes intenzitású készenléti állapotban van, amely a kellő és változatos ingerek hatására segít 

fenntartani a tanuló figyelmét (uo.). Tapasztalatom szerint épp ez a spontán fenntartott figyelmi 

fókusz és az adott pillanat teljes átélése adja annak a lehetőségét, hogy a tanulók az élmények 

által többféle érzékleti modalitásban is rögzíteni tudják az átélt ismereteket. Ezt az állapotot 

igazi kihívás pedagógusként a diákoknál megtalálni, és az önszabályozás tudatosan szervezett 
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folyamatává tenni. A figyelem fenntartása az élmények átélése kapcsán könnyebb, ez támogat-

hatja a tanulási folyamatot, így az élményalapú oktatás több sikerélményhez juttathatja a tanu-

lókat. Mindez hozzájárulhat egy olyan szemléletváltáshoz is a nyelvtanulásban, amely segít a 

tanulóknak a pozitív élményekre fókuszálni a negatív, hátráltató és blokkoló gondolkodás és 

hozzáállás helyett (LÉNÁRT 2019). Így az élményalapú nyelvoktatás egyben szemléletformálás 

is, amelyben a hallgatók nyitottabbá válhatnak az új és ismeretlen helyzetek iránt, a pozitív 

forgatókönyvek kidolgozásával pedig egyre több sikerélményt predesztinálnak. Tanulmá-

nyomban szeretnék néhány olyan tényezőt bemutatni, amelyek alátámasztják az élmények po-

zitív hatását a motivációra, a szorongások kezelésére és a kiégés megelőzésére.  

 

1. A DIÁKOK ÉLMÉNYEKHEZ VALÓ VISZONYA 

A diákok szemszögéből a tanulási folyamatot nagymértékben meghatározza az, hogy milyen 

fejlődési szakaszban vannak, éppen milyen fejlődési krízissel küzdenek, vannak-e célok, ame-

lyek motiválják őket, illetve mennyire szoronganak az egyes teljesítményhelyzetektől. Ahhoz, 

hogy a nyelvtanulásban átélt élmények erőforrásként működhessenek, tudatos felkészülés és 

tervezés szükséges a pedagógusok részéről. Az alábbiakban áttekintjük annak a pszichodina-

mikáját, hogy miként lehet az élményeket tudatosan szervezve, pozitív keretbe helyezve és 

konstruktív visszajelzéssel ellátva a lehető legtöbb sikerélményhez juttatni a diákokat. Hang-

súlyozom, hogy ebben a folyamatban a sikerkritériumok nem a hagyományos teljesítményhely-

zetekhez hasonlóak, hanem sokkal inkább a szinkronképesség kompetenciájához kapcsolód-

nak: az adott pillanat megélésének, átélésének a képességét jelentik, azt, hogy egy tanuló képes 

az adott feladatot, élményt teljes mértékben átélni, a képességeit az adott helyzetben mozgósí-

tani, és egyidejűleg örömforrásként is megélni ugyanezt a helyzetet. A szinkronképesség „az 

egyén azon kapacitása, hogy képes együtt vibrálni a környezeti változásokkal, ha erre elszánta 

magát. Képes pszichés energiáit maradéktalanul a szándéka szerinti tevékenységre koncent-

rálni. A figyelem és tudati működés feletti kontroll képessége.” (OLÁH 2005) A tanuló az él-

ményalapú helyzetekben sokkal nagyobb eséllyel tudja használni a szinkronképességét, ezzel 

hozzáférve az adott helyzetben rejlő lehetőségekhez, értékekhez, tudáshoz. Az alábbiakban át-

tekintjük azokat a tényezőket, amelyek a diákok élményekhez való viszonyát meghatározzák, 

illetve pozitív vagy negatív irányba befolyásolhatják.  

 

1.1. Az életkori sajátosságok szerepe az élményfeldolgozásban 

Az egész életen át tartó fejlődés egyik kitüntetett és legnehezebb lépcsőfoka a korai serdülő-

kor és a serdülőkor. Az általános iskola felső tagozatától a középiskolán keresztül még az 

egyetemi éveket is áthatja a serdülőkori életfeladatokkal, elakadásokkal való küzdelem, a 

harc a stabil identitás kialakításáért, az énhatárok kijelöléséért és fenntartásáért. Ez a napja-

inkban hosszúra nyúló életszakasz a diákszerepen kívül valamennyi életterületen megújulást 

követel; a felnőtté válás folyamata a legritkább esetben sem zökkenőmentes. Az átmeneti, 

hosszabb-rövidebb ideig tartó teljesítményzavarok, érzelmi hullámvölgyek és diszfunkciók 

a fejlődés természetes velejárói. Ha ez azonban épp a nyelvvizsga, érettségi és felvételi idő-

szakára esik, megnehezítheti, akár meg is szakíthatja a tanuló eredményességét. „A serdülő-

kor átmenet a játékból a munka felnőtt világába, melynek során a fiatal sokféle átmeneti 

identitást kipróbálhat. Ez a gazdag lehetőség-tér intenzíven igénybe veszi a fiatalt: folyama-

tosan azon a belső egyensúlyon kell dolgoznia, amelyet a pozitív, kreatív, életkedv javító 

erők, és a negatív erők között kell megtalálnia.” (UPSON 2008 in LUBINSZKI 2013: 5) Épp 

ezért rendkívül fogékony ez a korosztály a tapasztalati tanulási módszerekre, mert így sok-

kal könnyebben és hatékonyabban tudják beépíteni a megszerzett tudást, hatékonyabban 
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tudják a figyelmüket fókuszálni, valamint az ismeretanyagot a valós élethelyzetekhez kap-

csolni. Eredményesebb lehet ebben az életkorban módszertanilag a saját élményre építeni, mert 

könnyebben transzferálható az átélt és az élmény megélése által megszerzett tudás. A transzfer 

jelentősége azért életkorspecifikus, mert segít rövid időn belül értelemmel megtölteni az ak-

tuális tananyagot, ha a tanuló úgy ítéli meg, hogy ő maga is tudja majd használni a megszer-

zett tudást. A serdülőkorra jellemző az azonnali, gyors eredmény és értelem keresésének igé-

nye. Ha ez nem teljesül – ami hangsúlyozom, hogy egy szubjektív kognitív kiértékelési fo-

lyamat eredménye-, a tanuló nem tartja fenn a figyelmét, nincs „ott”. 

Hajduska Marianna szerint pszichodinamikát nem lehet megspórolni, az egyes életfel-

adatokat és az általuk keletkezett elakadásokat meg kell oldani (HAJDUSKA 2008).  A halo-

gatás nem megoldás. A serdülőkor egy olyan kritikus időszak, amikor az intenzív testi és 

fizikai fejlődést ugyanolyan intenzív kognitív és érzelmi fejlődésnek is kell(ene) követnie 

(LUBINSZKI 2013). Az érzelmi fejlődés és az érzelmi fejlődéssel együtt járó kompetenciák 

kialakítása az a pont, amely véleményem szerint a legmeghatározóbb a tanulók élményfel-

dolgozási módszereit illetően, valamint a megélt tapasztalatok megélését  tekintve. Ugyanis 

könnyen előfordulhat a nyelvtanulás esetén is, hogy a módszerekben és élményekben gazdag 

tananyagot sem sikerül elsajátítani. Miért? Azért, mert az a tanuló, aki éppen az aktuális ér-

zelmi hullámvölgyével kapcsolatban építgeti a konstruktív megküzdési képességeit, egysze-

rűen nem fog tudni figyelni az adott tananyagra. Az érzelmi elakadások beszűkítik a tudatot 

és a figyelem fókuszát. A „zömében regresszív eredetű bizonytalansági érzés” (ERIKSON 

1997, in BERNÁTH, SOLYMOS 1997: 37) leküzdése energiaigényes folyamat. Ezen a beszűkült 

érzelmi szűrőn az élménygazdag tananyag sokkal hatékonyabban utat tör, mint a hagyomá-

nyos, a tanuló saját élményét kihagyó módszerek. Felmerül a kérdés, hogy vajon a megküz-

dési képességet is támogathatja a tapasztalati tanulás?  Oláh Attila mutat rá arra, hogy a fe-

szültséggel szembeni védelmet biztosító személyiségtényezőknek milyen fontos szerepük 

van a megküzdésben. Ezek a személyiségtényezők a kontrollképesség, a tanult leleményes-

ség, a keményen helytálló személyiség, a diszpozicionális optimizmus, a koherenciaérzék és 

az éntudatosság (OLÁH 2005). Ezen tényezők holisztikusan, egészében ragadják meg azt a 

kompetenciakészletet, amelyeket a felnőtté válás útján ki kell alakítani a fiataloknak. Vajon 

a felsorolt tulajdonságok a nyelvtanulásban mennyire játszanak szerepet? A nyelvtanulás és 

nyelvtudás egy folyamat, élő kapcsolat a világgal, ami óriási teret nyit az új élethelyzetekkel 

való találkozásra. Véleményem szerint a nyelvórán megélt élmények elsődleges célja a 

nyelvtanulás, azonban közvetve valamennyi, megküzdésben használt személyiségtényezőre 

hatással lehetnek, utat nyitva a világ felfedezésére. Az alfejezet végén tekintsük át a serdülő-

kori fejlődési feladatokat (HAJDUSKA 2008): 

a) A szülőkről való leválás elindítása 

b) Hivatásválasztás, pályaszocializáció elindítása 

c) Párkapcsolati érettség kialakítása 

 

Ezen feladatok megoldásának folyamata rendkívül összetett kihívást és megterhelést jelent a 

fiataloknak egyidejűleg. Éppen ebben az egyensúlyozásban van az élményeknek kitüntetett 

jelentősége, mert a megélt idő átmenetileg tehermentesít és erőforrásként működik a szemé-

lyiségfejlődés küzdelmes útján.  

 

1.2. Tanulási kedv és motiváció 

Nem veleszületett képesség az átélt élmények erőforrásként való használata. Az sem magától 

értetődő, hogy a tanulóknak van kedvük nyelvet tanulni. Sokszor visszatérő ellenállásként 

jelenik meg a nyelvtanulásban is a negatív gondolati sémák túlsúlya. Szinte automatikussá 
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váló, negatív belső beszéd formájában jelennek meg ezek a téves gondolati sémák, amelyek 

elsősorban az intrinzik motivációt oltják ki. „Úgysem merek megszólalni, mi lesz, ha tévedek 

a szórendben, ha helytelenül ejtem ki a szavakat, ha kinevetnek?” A tanulási kedv és moti-

váció megteremtésének első lépése beazonosítani ezeket a negatív, blokkoló gondolatokat, 

és megpróbálni pozitívan átkeretezni. A pozitív átkeretezés technikájának használata a nyelv-

tanulás során elsősorban élményekhez kapcsolódik. Lényege, hogy a negatív gondolkodási 

sémát le kell cserélni egy pozitív, előre vivő gondolatra, például: „Megpróbálok beszélgetést 

kezdeményezni idegen nyelven és koncentrálni fogok arra, amit megtanultam.” A pozitív 

énállapotból válik hozzáférhetővé a belső motivációs bázis. A motiváció témakörében meg-

különböztetünk alapvető és humánspecifikus motívumokat. A nyelvtanulásban ez utóbbiak 

érintettek. Ezen belül lehet intrinzik és extrinzik, azaz belső és külső a motívum. A valós 

élethelyzetekben sosem jelenik meg egyik vagy másik kristálytisztán, sokkal inkább valami-

lyen arányban vannak egymással. Pedagógiai szempontból a belső motiváció fejlesztése, erő-

sítése az elsődleges cél, hogy a nyelvtanulás önmagában hordozza a saját jutalmát, önmagá-

ban legyen erőforrás. Ehhez sikerélmény kell. A sikerélmény áthatja az intrinzik motiváció 

teljes spektrumát, ezek: a kompetenciamotívum, az elsajátítási motívum, az érdeklődés és a 

teljesítménymotívum (N. KOLLÁR SZABÓ 2004). A nyelvtanulásban a sikerélmények soro-

zata elindíthat egyfajta pozitív spirált, amely önmagát tartja fenn, a tanulási kedv folyamato-

san növekszik a sikerélmények reményében. A teljesítménymotivációhoz kapcsolódik az 

igényszint fogalma, érdemes ezt is megvizsgálni.  

Az igényszint a teljesítményszinttől függő viszonyfogalom, amely az egyénnek önmagával 

szemben támasztott követelményét, elvárását, kitűzött célját fejezi ki feladathelyzetben (LÉ-

NÁRT 2002). Az igényszint alakulása ugyanazon feladathelyzetben a teljesítményhez való vi-

szony dinamikájának tükörképe. Megkülönböztetünk magas és alacsony teljesítményigényt; si-

kerorientált vagy kudarckerülő attitűdöt. Az élményalapú foglalkozások felső tagozatban és 

középiskolásoknál, egyetemistáknál szépen alakíthatják a teljesítményhez való viszony dina-

mikáját, hiszen explicit teljesítményelvárások nélkül juttathatják életszerű, transzferálható és 

beépíthető sikerélményhez a tanulókat. A kudarckerülő attitűddel rendelkező gyermek, aki ne-

hezen szólal meg és nehezen vállal aktivitást, az ismétlődő sikerélmények hatására folyamato-

san kialakíthatja a sikerorientált attitűdjét. Ehhez a folyamathoz elengedhetetlen az élmény-

alapú nyelvoktatási módszerek kidolgozása. A diákok élményfeldolgozási képességének fej-

lesztéséhez a motiváció témakörének áttekintése adja a következő szempontokat: 

‒ A tanórai munkában alkalmazott változatos érzékleti modalitások növelik a tanulási 

kedvet és a figyelem fenntarthatóságát: vizuális, akusztikus, kinesztetikus, taktilis fel-

adatok által, vagy ezek kombinációjával. 

‒ Az élménypedagógiai módszerekkel az idő megélésének a képességét, a tudatos je-

lenlét, mindfulness módszerét érdemes használni (PERCZEL FORINTOS 2015). 

‒ Pozitív erőforrás-keresés technikájának alkalmazása a nyelvórán: egy korábban sike-

resnek megélt, idegen nyelvvel kapcsolatos eseményt a lehető legtöbb modalitásban 

idézzen fel a diák és élje át újra. Az átélt pozitív érzésekkel fókuszáljon az előtte álló 

feladatra. Ezzel a módszerrel növelhető az élménypedagógiai módszerekkel megtar-

tott foglalkozások hatékonysága is, ennek feltétele a folyamatos visszajelzés kérése 

és adása.  

 

A tanulási motivációt számtalan tényező befolyásolhatja, amelyek kölcsönösen hatnak egy-

másra. Az alábbiakban néhány tényezőt emelünk ki:  

‒ A diák kapcsolati dinamikája, a megélt kapcsolatok minősége és tartalma, a kapcsolatok 

érzelmi terhelhetősége, valamint a bizalom megélt szintje az egyes kapcsolati vonat-
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kozásokban nagymértékben támogathatja a tanulási motivációt. Ilyen a diák kapcsolata 

a pedagógussal, a szülőkkel, a kortárscsoportjával, amely egyben vonatkoztatási cso-

portként is működik, egyfajta érték- és normaadó, identitást meghatározó közegként. Ha 

a kortárscsoport nem támogató, az sajnos azonnal blokkolja a más kapcsolati viszonyok-

ban megélt motivációt.  

‒ A diák teljesítményhez való viszonya, igényszintje, amely alapvetően a szocializációs 

folyamat során alakul ki, de, mint azt fentebb leírtuk, ez fejleszthető részképesség.  

A diák a saját teljesítőképességét sokkal hatékonyabban képes egy játékos, gyakorlati 

szituációban megtapasztalni, mint egy konkrét, hagyományos teljesítményhelyzetben.  

‒ A diák nyelvtanulással kapcsolatos élményei erősen befolyásolják a nyelvtanulási mo-

tivációt. Az élményalapú oktatás egyik legnagyobb lehetősége éppen ezen a ponton ér-

hető tetten: a megélt, esetleges negatív élmények az idegen nyelvvel kapcsolatban csakis 

megélt sikerélménnyel írhatóak felül. Ezt hívjuk korrektív emocionális élménynek.  

A negatív élményeket nem lehet kognitív szinten átstrukturálni, elengedhetetlenül szük-

séges az élményszinten megjelenő pozitív érzések megélése.  

‒ A diák önbizalmával kapcsolatos és énhatékonysági hiedelmeit tanulmányom későbbi 

fejezetében részletesebben is taglalom.  

‒ A reális célkitűzések megfogalmazása, sikerélmények gyűjtése a nyelvtanulás terén 

szintén meghatározó.  

 

1.3. A célkitűzés pszichodinamikája 

A cél egy elérendő jövőbeni állapot pozitív leírása. Az eredmények elérését és a sikeres vál-

tozás végig vitelét nagyban segítik a jól megfogalmazott célok. A kutatások alapján a jó cél-

meghatározás esetén az alábbi feltételeknek kell teljesülni (SZÉKELY 2008): 

‒ Pontosan megfogalmazott, konkrétan bemutatja, hogy mit szeretnénk elérni. A bizony-

talan megfogalmazások nem segítik a tényleges változást.  

‒ Pozitívan megfogalmazott, általában sikeresebben valósítjuk meg azokat a célokat, 

amelyek pozitív szavakkal és tartalmakkal megfogalmazott, tagadószó nélküli célki-

jelölések. 

‒ Reális, megvalósítható, de egyben kihívást jelentő, erőfeszítésre ösztönző is. Ha túl 

magasra tesszük a lécet, az csökkenti a motivációt. Ugyanakkor egy látszólag megva-

lósíthatatlannak tűnő cél is megvalósítható, ha kisebb, elérhető részcélokra bontjuk, 

és valamilyen hatékony stratégiát dolgozunk ki hozzá.    

‒ Időben behatárolt, tudjuk, hogy mikorra, mennyi idő alatt szeretnénk megvalósítani 

a céljainkat. A határidő nélküli cél nem cél: legtöbbször a többi, sürgős feladat és a 

halogatás áldozatává válik. 

‒ Mérhető, összehasonlítási, viszonyítási pontot tartalmaz, amiből mindenkor láthatjuk, 

mennyi van még hátra, hol tartunk most.  

‒ Vonzó, cselekvésre késztető. Megmutatja, miért érdemes erőfeszítéseket tennünk, küz-

denünk. A cél attól válik vonzóvá, ha kötődik azokhoz a dolgokhoz, értékekhez, ame-

lyek igazán fontosak számunkra az életben, és előrevetíti azt a pozitív érzést, amelyet 

akkor fogunk érezni, amikor elértük. 

 

A célok négy mechanizmuson keresztül hatnak a viselkedésre (LOCKE, LATHAM 2002): 

1) Közvetlen figyelemmel és erőfeszítéssel követjük a célreleváns dolgokat, amely kog-

nitív és viselkedéses szinten egyaránt működik. 

2) A célok energetizálnak: segítenek mozgósítani az energiákat a cél eléréséhez szüksé-

ges erőfeszítésekhez. 
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3) A célok kitartóvá tesznek. Ha tudjuk tartani a megfelelő kontrollt feladatvégzés köz-

ben, a célok növelik a kitartást. 

4) A célok indirekt módon megemelik az arousalt, azaz az általános éberségi szintet, 

amely szükséges a felfedezéshez és a feladathoz releváns stratégiák kiválasztásához 

(uo.). 

 

Az élményalapú módszerek kidolgozásánál ezeket a szempontokat mindig érdemes figye-

lembe venni, és mindig lehetőséget adni az adott foglalkozás céljának a megfogalmazására. 

A konkrét részcélok segítik a konkrét, kézzelfogható sikerélmény átélésének lehetőségét.  

A célkitűzés-elméletet Locke és Latham alkották meg négy évtized empirikus kutatásai-

nak áttekintése alapján (LOCKE, LATHAM 2002). A motiváció hagyományos, tudattalan mo-

tívumokat hangsúlyozó, behaviorista és drive-redukcionista elméletei kapcsán felmerült az 

igény a motiváció tudatos szabályozásának kutatására. Különbséget kell tenni a teljesítménycél 

és a tanulási cél között; egy komplex feladatnál sokszor fontosabb ez utóbbi. A teljesítménycél 

a feladatban elvárt eredményre utal, míg a tanulási cél a feladat hatékony megoldásához szük-

séges eszközökre. A célkitűzés-elmélet néhány, a tanulmányom szempontjából releváns 

megállapítását szeretném kiemelni az alábbiakban. Általában a legnehezebb célok hozzák 

létre a legnagyobb erőfeszítést és teljesítményt, különösen, ha ezek a célok specifikusan ne-

hezek. Ha a diákokat arra kérjük, hozzák ki magukból a legjobbat, nem mindig tudják ezt 

megvalósítani, mert ennek a célmeghatározásnak nincsenek külső mértékegységei (LOCKE, 

LATHAM 2002). 

 

1.4. Akadályok átkeretezése: a teljesítményszorongás új dimenziói 

A teljesítményhez való viszonyt alapvetően a szocializáció során átélt élmények, minták, ta-

pasztalatok határozzák meg: a szülők megküzdési stratégiái, kontrollfunkciói és pozitív céljai 

(HAJDUSKA 2008). A teljesítményben pszichológiailag két olyan tényező játszik szerepet, 

melyeket szabályozni kell: a szorongás és az izgalom vagy arousal. Ismert a teljesítmény és 

az arousal fordított U alakú görbéje, amelynek lényege, hogy optimális éberségi szint mellett 

érhető el a legjobb teljesítmény. Éppen ugyanaz a mechanizmus, mint az örömteli játék ese-

tén, amelyről már volt szó a tanulmányunk elején. A teljesítményszorongás sokszor ismét-

lődő elakadást mutat, és fordított arányban áll az önbizalom szintjével. Minél nagyobb a ta-

nuló önbizalma, annál kisebb a kognitív szorongás szintje. Az élmény és a tapasztalatok, a 

megélt helyzetek szintén erősen és mélyrehatóan felülírhatják a kognitív szorongást. Új di-

menziót jelent mindez a teljesítményszorongás értelmezésében.  

Nézzünk egy további módszert a nyelvtanulás során várható akadályok hatékony kezelé-

sére. Tervezzük meg a nyelvtanulás folyamatát azáltal, hogy számba vesszük a várható prob-

lémákat és a megvalósítást nehezítő akadályokat. Amikor elkészült egy lista a predesztinált 

akadályokról, máris lehet gyűjteni azokat a stratégiákat, amelyekkel a diák a felmerült aka-

dályokat leküzdi. Ezzel a módszerrel előre felkészülhetünk a lehetséges problémák megol-

dására, továbbá a diákok pozitív önértékelését is elősegítjük. A nyelvtanulás lélektani hát-

terében az önbizalmon túl létezik egy másik, kiemelten fontos jelenség: az énhatékonyság. 

Az énhatékonyság az a hiedelem, hogy az egyén sikeresen tudja teljesíteni a kíván t speci-

ális feladatot (BANDURA 1977, SINGER 2001). Az énhatékonyság nem a saját képességek 

értékelését, bírálatát jelenti, hanem azt, hogy ezekkel a képességekkel az egyén mennyire 

tudja megvalósítani a kívánt célokat. Az énhatékonyság dinamikája a nyelvtanulásban jól 

használható, hiszen motivációt és aktivitást biztosít, befolyásolja a megküzdés kivitelezését 

és színvonalát, valamint hogy mekkora erőfeszítést tesz a diák, és mennyi ideig tartja ezt 

fenn. 
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Spielberger a szorongást két kategóriába sorolta: az állapotszorongás (A-state) helyzetről 

helyzetre, az időben változik, míg a vonásszorongás (A-trait) viszonylag stabil és szerzett 

viselkedési hajlam, gyakran személyiségjegyként definiálják. A magas A-trait-értéket mutató 

tanulók valószínűleg inkább szorongóvá válnak egy teljesítményhelyzet előtt, mint az ala-

csony A-traittel rendelkezők (WILLIAMS 2004). A nemzetközi szakirodalom jónéhány tech-

nikát sorakoztat fel, melyek a teljesítményszorongás csökkentésére irányulnak, és jól hasz-

nálhatóak bármilyen teljesítményhelyzet előtt (uo.). Néhány példa: annak tudata, hogy 

100%-osan felkészültünk, és a lehető legtöbbet tettük a sikerért, erősen csökkenti a teljesít-

ményszorongást. Másik hasznos technika: valaki más, híres, sikeres ember helyébe képzelni 

magunkat, aki erős, bátor és nem fél. Az önmagunkkal kapcsolatos hit, mint láttuk az énha-

tékonyság-elmélet kapcsán, közvetlen hatással van a teljesítményre. Lehetőleg folyamatosan 

törekedni kell a kontroll megtartására és a figyelem összpontosítására, mert ennek híján rög-

tön jönnek a hibák, és fokozódik a szorongás. További fontos szorongáscsökkentő módszer 

a relaxáció, autogén tréning és légzésgyakorlat, melyek az idegrendszeri szabályozófunkci-

ókon keresztül fejtik ki szorongáscsökkentő hatásukat. Ezek a technikák folyamatos és rend-

szeres gyakorlással és tanulással alakíthatóak ki  a hatékonyabb önszabályozás érdekében.  

A nyelvtanulásban a célkitűzések és az énhatékonyság szorosan összekapcsolódnak: a 

saját maguk állította célok esetén a magas énhatékonysággal rendelkező tanulók magasabb 

célokat tűztek ki maguk elé. A magas énhatékonyságú tanulók továbbá jobban elkötelezettek 

a kijelölt célok iránt, jobb feladatmegoldási stratégiákat alkalmaznak, és pozitívan válaszol-

nak az esetleges negatív visszajelzésekre.  

A kihívást jelentő, nehéz célok önmagukban is növelik az énhatékonyságot, mozgósítják 

a cél megvalósításához szükséges tudást és az energiákat. 

 

1.5. A flow szerepe a nyelvtanulásban 

A flow-elmélet egyik hozadéka, hogy túllépett a hagyományos kognitív kereteken: flow-ban 

lenni és kontrollálni a tudatot nem pusztán kognitív képesség, hiszen a teljesítmény érzelmi és 

élménykomponense legalább olyan meghatározó. A koncentráció és az elengedés, lebegés ket-

tősségének elérése az élet minden területén hasznos és produktív lehet, amely sok-sok gyakor-

lás által alakul ki. A flow-elmélet számtalan alkalmazási lehetőséget jelentett a pszichológia 

számára, különösen a célállítás és kivitelezés, valamint a változások befogadása és identifiká-

lódása folyamatában (WESSON, BONIWELL 2007). A Csíkszentmihályi, Abuhamdeh és Naka-

mura által 2005-ben felállított flow – inspiráló és fokozó coaching – modell (uo.) részletes 

elemzése helyett azokat a fő lépéseket emelem ki, amelyek a nyelvtanulási folyamatban al-

kalmazhatóak a flow fokozására: 

a) Világos célok megfogalmazása 

b) Megtalálni a kihívás és a képességek közötti egyensúlyt 

c) A fontosság meghatározása és a cselekvés jól elvégzése 

d) A célok kongruenciájának fenntartása 

e) Világos és közvetlen visszajelzéseket adni 

f) Növekvő autonómia 

g) Növekvő befogadás és alkalmazás 

 

A nyelvoktatásban az alábbi tényezőkre érdemes a hangsúlyt helyezni: a világos célok megfo-

galmazására, a kihívás és képességek közötti egyensúly megtalálására, valamint a visszajelzé-

sekre. A flow-élmény elérése a nyelvtanulás során döntő fontosságú, mert fenntartja a figyelmet 

és az önbizalmat a folyamatosan változó kihívások leküzdéséhez. „A figyelem kulcsszerepet 

játszik az áramlatba való belépésben és az állapot fenntartásában egyaránt. Az áramlatba való 
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belépés elsősorban a figyelem múltbéli és jelenlegi fókuszáltságának függvénye az adott te-

vékenység kontextuális keretei között” (OLÁH 2005: 116). A figyelem fókuszának fenntartá-

sához ismét a gyermeki játékhoz hasonló énállapotot érdemes példaként átgondolni. Az él-

ményalapú módszereknek ez különösen fontos hozadéka lehet.  

 

ÖSSZEGZÉS: AZ ÉLMÉNY MINT TRANSZVERZÁLIS KOMPETENCIA 

A nyelvtanulásban kiemelten fontosak a lexikális tudáson átívelő, úgynevezett transzverzális 

kompetenciák: 

‒ alkalmazkodás képessége a változó kihívásokhoz, 

‒ önálló döntéshozatal és felelősségvállalás, 

‒ szociális hatékonyság, 

‒ kreativitás és problémamegoldó képesség. 

 

Mindezt a tapasztalati tanulás és a megélt élmények fejlesztik. Összegzésképp, tanulmá-

nyomban áttekintettem az élményfeldolgozás életkori sajátosságait, a tanulási motiváció 

meghatározó tényezőit, a célok kitűzésének a fontosságát, valamint az élmények és a telje-

sítményszorongás leküzdésének összefüggéseit. A flow-elmélet mindezt egy átfogó keretbe 

helyezi, és alátámasztja az élmények nyelvoktatásban való létjogosultságát.  
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Absztrakt: A pedagógiai módszerek megújítása gyorsan változó világunkban fontos, és folyamatosan 

aktuális feladat. A 2000 után született tanulói generációk kommunikációs és információszerzési gya-

korlatát, és ennek következtében tanulási szokásait egyre növekvő mértékben alakítják a digitális mé-

diumok. Az idegennyelv-tanulás területén ez sosem látott gyakorlási lehetőségeket és multikulturális 

tapasztalatokat tesz elérhetővé, ugyanakkor mélyítheti a generációs szakadékot tanár és diák között.  

A tanulók az online világban megszokott színes, gyors és tapasztalati alapú tanulást várják az iskolában 

is, miközben más generációkhoz tartozó tanáraiknak teljesen más elképzelései lehetnek a hatékony ta-

nulásról. Tanulmányomban kiindulópontként áttekintem a hatékony tanulás feltételeit és folyamatát, 

majd bemutatom, milyen lehetőségeket kínál az élménypedagógia ezek megvalósítására a nyelvokta-

tásban három területet kiemelve: a projektmunkát, a digitális média használatát és a transzkulturális 

nevelést.  
 

Kulcsszavak: élményalapú tanulás, digitális tanulás, kooperatív tanulás, transzkulturális kompetenciák 

 

Abstract: Renewing pedagogical practices is an essential task and constant pressure in our ever-changing 

world. The communication and information accessing routines as well as learning habits of generations 

born after 2000 have increasingly been shaped by digital media. In foreign language learning, this offers 

practice opportunities and multicultural experience never seen before, at the same time potentially deepe-

ning the generation gap between teachers and learners. Learners expect the same colourful, fast and expe-

rience-based learning at school that they have got used to in the online world, whereas their teachers, who 

belong to earlier generations, might have different beliefs about effective learning. In my study, I shall 

review the conditions and processes of effective learning as a starting point, then introduce the potential 

that experiential learning may offer to satisfy these needs in foreign language teaching, focusing on three 

areas: project work, using digital media and transcultural education. 
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BEVEZETÉS 

Az utóbbi években komoly kutatások és informális felmérések is rámutattak arra, hogy el-

maradt a várt pedagógiai kultúraváltás a közoktatásban megvalósuló idegennyelv-oktatásban. 

A Szülői Hang 6000 résztvevős felmérésből az derül ki, hogy a szülők jelentős része szerint 

az idegennyelv-oktatás nem hatékony: túlságosan elméletorientált, a nyelvtani helyességre 

és nem a kommunikációs készségekre koncentrál. Úgy vélik, „ezért aztán a magyarok nem 
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mernek megszólalni, mert attól félnek, valamit hibásan mondanak, és nem azon van a hang-

súly, hogy megértsék, mit mondanak nekik, illetve őket is megértsék” (Pénzcentrum 2019). 

Ezeket a szülői tapasztalatokat szakértői vélemények és kutatási eredmények is megerősítik.  

Einhorn (2015) rámutat, hogy a magyar nyelvoktatási kultúra meglehetősen konzervatív: a 

pedagógusok gyakran korszerűtlen anyagokból nagyon szűk módszertani repertoárra támasz-

kodva oktatnak. Jellemző a tanárközpontú, ismeretalapú megközelítés, valamint a normaori-

entált tervezés, amely a letanítandó anyagra koncentrál, és figyelmen kívül hagyja a tanulók 

valós igényeit és szükségleteit (NAGY 2015). A tanárközpontú oktatás módszertani téren is 

megmutatkozik: a frontális oktatás még mindig dominál, a csoport- és pármunka, az együtt-

működésen alapuló tevékenység „többnyire extra jutalom a jól haladó csoportoknak” (EIN-

HORN 2015: 47). Einhorn véleménye szerint a tanárközpontú oktatás nem tud érzékenyen 

reagálni a tanulói különbségekre, és alkalmatlan a motiváció tartós fenntartására is. Ebből 

következhet „az alacsony nyelvtanulási motiváció, illetve az, hogy a nyelvtanulók sokszor 

alábecsülik a saját képességeiket és lehetőségeiket, így meg sem próbálják használni a nyelv-

tudásukat” (EINHORN 2015: 42). 

Öveges és Csizér 2018-as kutatási jelentése a magyar köznevelésben folyó idegennyelv-

oktatás kereteiről és hatékonyságáról megerősíti a fenti tapasztalatokat. A szerzők kiemelik, 

hogy a 7. osztályosok körében tapasztalt pozitív jellemzők (pl. motiváció és önszabályozás) 

11. osztályra jelentősen romlanak, és míg a kedvezőtlen mutatók (pl. unalom és kilátástalan-

ság) növekednek, a nyelvhasználati szorongás folyamatosan minden korosztálynál megfi-

gyelhető. Vizsgálatuk szerint a nyelvórák hatékonysága összességében nem kielégítő, erre 

utal a kiegészítő magánoktatásban résztvevők magas száma is. Ha mindezt összevetjük a leg-

utóbbi, idegennyelvtudást is vizsgáló Eurobarometer 2012 felmérés eredményével, azt látjuk, 

hogy a magyarok minden fronton az utolsó helyen állnak az idegennyelvtudás tekintetében: 

csupán a megkérdezettek 35%-a beszél legalább egy idegen nyelvet az 54%-os EU-s átlaggal 

szemben, és csak 13% beszél legalább két idegen nyelvet, míg az EU-s átlag itt 24%. 

Öveges és Csizér (2018) rámutat, hogy az idegennyelv-oktatási gyakorlat megújításának 

leghatékonyabb módja az lenne, ha a nyelvtanulás kikerülne az iskola falai közül, és a tanulók-

nak mind több alkalma nyílna a saját érdeklődésükön alapuló valós kommunikációra. Az isko-

lai cserekapcsolatok és külföldi gyakornokok fontos szerepet játszhatnak e cél megvalósítá-

sában, de ma már a digitális technika is számtalan lehetőséget kínál a nyelvtanulás támoga-

tására. A 2000 után született tanulói generációk számára meghatározó élmény, a társas kap-

csolatok, szabadidős tevékenységek és információszerzés természetes színtere az online vi-

lág. Az idegennyelv-tanulás területén ez sosem látott gyakorlási lehetőségeket és multikultu-

rális tapasztalatokat tesz elérhetővé, ugyanakkor mélyítheti a generációs szakadékot tanár és 

diák között. A tanulók a digitális tevékenységeik során megszokott színes, gyors és tapasz-

talati alapú tanulást várják az iskolában is, miközben tanáraiknak kevés ismerete van az on-

line világról és teljesen eltérő elképzeléseik lehetnek a hatékony tanulásról.  

Tanulmányomban először áttekintem a hatékony tanulás feltételeit és folyamatát, majd 

bemutatom, milyen lehetőségeket kínál az élménypedagógia ezek megvalósítására a nyelv-

oktatásban három területet kiemelve: a projektmunkát, a digitális média használatát és a 

transzkulturális nevelést.  

 

1. A HATÉKONY TANULÁS FOLYAMATA ÉS FELTÉTELEI 

Köznapi szóhasználatban a tanulás meghatározása általában valamilyen érzékelhető ered-

ményre koncentrál (megtanultam a leckét, tehát fel tudom mondani, megtanultam biciklizni, 

tehát már tudok biciklivel közlekedni, stb.), míg a tudományos megközelítés azt a folyamatot 

próbálja megragadni, amely a tudás elsajátításához vezet. Nahalka (2007: 9) definíciója 



46 Magnuczné Godó Ágnes 
 

 

szerint „a tanulás egy rendszerben bekövetkező, hosszabb távon ható, adaptív változás”, ame-

lyet az 1. ábra illusztrál. Ez a meghatározás három fontos elemet tartalmaz: 1) rendszersze-

rűség, 2) hosszú távú változás, 3) adaptivitás.  

 

 
1. ábra 

A tanulás folyamata 

 

A rendszerszerűség azt jelenti, hogy a tanulás során egymáshoz kapcsolódó információk há-

lózatából álló ismeretrendszereket alakítunk ki, amelyeket különböző mentális műveletekkel 

hozunk létre. Minden új ismeret úgy épül be a rendszerbe, mint a kirakós játék egy kis da-

rabja: illeszkedik a kapcsolódó részekhez. Nahalka rámutat (2007: 16), hogy a konstruktivista 

tanuláselmélet szerint „a tanulás során átfogóbb tudásrendszereink válnak egyre részlete-

sebbé, egyre kidolgozottabbá, egyre differenciáltabbá”. Ez egyúttal azt is jelenti, hogy a ta-

nulóknak, még a legfiatalabbaknak is, teljes képe van a világról, tehát tudásrendszereik nem 

apró elemekből épülnek fel folyamatosan, hanem az átfogó kép apró részletei válnak szá-

mukra egyre világosabbá, megragadhatóvá. Ebből fakadóan a létrehozott tudás is mindig 

egyéni, az előzmények függvényében.  

A hosszú távú változás arra utal, hogy hasznos tudásnak az az ismeret tekinthető, amely 

elég hosszú ideig elérhető bizonyos feladatok ellátására. Hogy mi ez a feladat – csak a leg-

közelebbi szódolgozat túlélése vagy az, hogy jól megtanuljam a nyelvet – nagyban befolyá-

solja az információ megtartását. Gaskó (2007: 30) információfeldolgozási modelljében a fo-

lyamat kulcselemei a figyelem és a memória. A külső ingerek abban az esetben válhatnak az 

ismeretszerzés alapjává, ha a tanuló érzékeli azokat és odafigyel rájuk, vagyis kiválasztja a 

számára fontos elemeket. Ezekhez a kiválasztott ingerekhez a tanuló kapcsolódik – egyrészt 

érzelmileg (érdekes/unalmas), másrészt kognitívan, megvizsgálva a korábbi ismeretrendsze-

rekhez való kapcsolódás lehetőségét. Az információk ezután figyelem révén a rövid távú me-

móriába kerülnek, ahol egységeket alkotva maximum 20 másodpercig tárolódnak, majd to-

vább haladnak a hosszú távú memóriába, vagy kiesnek az emlékezetből. A hosszú távú me-

móriában történik az információ feldolgozása és az ismeretrendszerek bővítése, amelynek 

során nagyon fontos szerepet játszanak az új információ kódolására, rendszerezésére és beil-

lesztésére használt mentális műveletek. Mindezt megkönnyíti a folyamatos ismétlés, a korábbi 
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ismeretek felidézése: ezáltal könnyebben valósul meg az új ismeretek kapcsolódása, majd 

bevésése. 

A tanulás célja alapvetően az életben való boldogulás megkönnyítése: olyan ismeretek, 

szociális stratégiák és problémamegoldó technikák elsajátítása, amelyek lehetővé teszik a 

felnövő gyermek beilleszkedését az őt körülvevő közösségbe. A tanulás abban az esetben 

tekinthető adaptívnak, ha rugalmasan alkalmazható, felhasználható az egyén életében bekö-

vetkező változatos kihívások és problémák megoldására. Ez azt feltételezi, hogy a tanuló nem 

csupán elsajátít valamilyen ismeretet, de tudja azt használni a tanulási kontextuson kívül is.  

A tanulás folyamatának áttekintéséből kitűnik, hogy az ismeretrendszerek bővítésében kulcs-

szerepe van a tudását aktívan konstruáló tanulónak, ugyanakkor a folyamat hatékonyságát 

nagymértékben befolyásolja a tanár és a tanulócsoport, akik részt vesznek a tudás közös lét-

rehozásában és visszajelzést adnak az egyén teljesítményéről. Az OECD 2017-ben kiadott 

útmutatója a hatékony tanulási környezet kialakításához hét fő területet említ, amelyeket a 2. 

ábra szemléltet.  

 

 
2. ábra 

A hatékony tanulási környezet elemei (OECD 2017 alapján) 

 

 

A tanulási folyamat főszereplője a tanuló: a tanulási környezetnek támogatnia kell tudatos 

szerepvállalását, autonómiáját, és ösztönöznie kell arra, hogy ismerje meg tanulási stílusát és 

alakítsa ki saját tanulási stratégiáit. Valós élethelyzetekben a problémák megoldása, straté-

giák kidolgozása általában szociális környezetben, kisebb-nagyobb együttműködő csopor-

tokban történik. A támogató környezet hangsúlyozza a tanulás szociális jellegét, lehetőséget 

biztosít a sokrétű interakcióra és átgondolt, jól szervezett kooperatív munkára. Annak átélése, 

hogy saját tanulási folyamatának főszereplője és egy együttműködő, támogató csoport tagja, 

hozzájárulhat a tanuló pozitív érzelmi elköteleződéséhez a tanulás iránt: tanárként fontos tisz-

tában lennünk az érzelmek kiemelt szerepével, és felelősséget kell vállalnunk a tanulók mo-

tivációjának megteremtéséért és fenntartásáért.  

A tanulók nagy egyéni különbségekkel vesznek részt az intézményesített, „átlagra szabott” 

tanulási folyamatban. Szociális hátterük, tanulási képességeik, érdeklődési körük, háttértudásuk 

és érzelmi viszonyulásuk is eltérő lehet, emiatt eltérő mértékben profitálnak a rendelkezésükre 

álló tanulási lehetőségekből. Esélyegyenlőségük csak úgy biztosítható, ha a tanulási környezet 

1. Tanulói 
aktivitás, 

tudatosság és 
autonómia

2. Kooperáció, 
interakció

3. Pozitív érzelmi 
elköteleződés, 

motiváció

4. Differenciálás, 
egyéni 

különbségek 
figyelembevétele

5. Kihívást 
jelentő, de nem 

túlterhelő 
tananyag

6. Világos 
követelmények, 

következetes 
értékelés

7. Horizontális 
kapcsolódás más 

területekhez
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érzékenyen reagál a tanulói különbségekre és differenciált tanulási formákat tesz lehetővé: ez-

által minden tanuló olyan feladatokat kaphat, amelyek saját szintjén kihívást jelentenek, de 

nem terhelik túl. Segíti a tanulási folyamatot, ha az elvárások világosak, ez értékelés pedig a 

követelményekkel összehangban van, következetes és rendszeres visszajelzést biztosít a ta-

nulóknak előrehaladásukról. Végül a horizontális kapcsolódások lehetővé teszik az összefüg-

gések felfedezését különböző ismeretterületek, illetve az ismeretszerzés és –felhasználás kü-

lönböző kontextusai (iskola, otthoni környezet, tágabb közösség, társadalom, valóság) kö-

zött, ezzel elősegítve az ismeretrendszerek adaptívvá válását.  

E kívánalmaknak meglehetősen nehéz megfelelni tanárközpontú pedagógiai módszerek-

kel, ezért fontos megismerkedni a különböző diákközpontú, élményalapú megközelítésekkel 

is. A következőkben azt tekintem át, hogy az élménypedagógia milyen lehetőségeket kínál a 

hatékony tanulás támogatására.  

 

2. ÉLMÉNYPEDAGÓGIA: DEFINÍCIÓ ÉS ALAPELVEK  

Az élménypedagógia megismeréséhez érdemes az élmény fogalmából kiindulni. A magyar 

nyelv értelmező szótára (2016) szerint az élmény lelkileg átélt, hatást gyakorló esemény, 

„lelki folyamat, amellyel az egyén bizonyos jelentősebb eseményeket, történéseket a saját 

maradandó lelki tartalmává alakít”, illetve lélektani megközelítésben „az átélő tudatnak köz-

vetlen, szemléletes, a gondolkodás és ítélő tevékenység számára mintegy nyersanyagként 

adott tartalma; tapasztalás”. Az angol nyelvben az experience szó két jelentéssel bír: élmény 

és tapasztalás.  Az élménypedagógiában mindkét gondolat megjelenik: a tanulás alapja a ta-

pasztalás, amely érzelmileg átélve és a korábbi ismeretekhez kapcsolódva élménnyé, majd 

egyéni tudássá válik.  

Az élménypedagógia úttörője, John Dewey (1938) abból az alapkoncepcióból indult ki, 

hogy a tudás szociálisan konstruált és tapasztalati alapú. A tudást a valós életben szerzett 

tapasztalatok alapján rendszerezhetik a tanulók, a tanár segítségével. A tapasztalás alapján 

átélt élmény minősége attól függ, milyen képességeik vannak a tanulóknak, és mennyire áll-

nak készen az élmény befogadására. Az értékes tapasztalat az, amely kapcsolódik a korábbi 

ismeretrendszerekhez, tehát biztosítja a tanulás folytonosságát, ugyanakkor interaktív is, te-

hát a személyiségen átszűrve kerül feldolgozásra. Az így létrehozott tudás nem csupán isme-

ret, hanem az ismeret különböző kontextusokban való alkalmazásának képessége is. 

David Kolb (1984) élménypedagógiai modellje továbbfejleszti és négy, egymást támo-

gató lépésre osztja az élmény alapú tanulást, amelyet a 3. ábra illusztrál.  

 

 

Konkrét 
tapasztalat

Reflektív 
megfigyelés

Elvont 
fogalom-
alkotás

Aktív 
kísérletezés

3. ábra 

Kolb (1984) tapasztalati tanulás ciklusa 
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A modell szerint a tanulás alapja a tapasztalás: a tanuló kipróbál, megfigyel, anyagot gyűjt 

valamilyen valós élethez kapcsolódó, számára releváns problémával kapcsolatban, és értékeli 

ezt a tapasztalatot, megfigyeléseinek, tevékenységeinek eredményét. Ebben a második, ref-

lexiós fázisban lényeges, hogy a tanuló azt is megfontolja, egy hasonló problémának egy 

másik élethelyzetben milyen eredménye, következménye vagy megoldása lenne. Ez a to-

vábbgondolás vezet el az elvont fogalomalkotáshoz, illetve általánosításhoz, amely lehetővé 

teszi, hogy a tanuló az adott tanulási feladat kapcsán elsajátított megoldási módszereit más 

helyzetekben is alkalmazni tudja, amelyet az aktív kísérletezés fázisában próbálhat ki. 

Az élményalapú tanulás alapelve az, hogy a teljes tanulói személyiséget bevonja a tanulási 

folyamatba: a pszichomotoros, kognitív, érzelmi és szociális készségek együttműködve járul-

nak hozzá az új ismeret létrehozásához. Ez a teljes bevonódás abban az esetben teljesül, ha  

1) a tanulási cél releváns a tanulók számára,  

2) lehetőség van a tanulók eltérő érdeklődéséből és képességeiből fakadó többutas meg-

oldások megvalósítására,  

3) a tanulási folyamat során kiemelt szerepet kap a kreativitás, kezdeményezőkészség és 

autonómia, és 

4) a tanulóknak lehetősége nyílik a másokkal való együttműködésre, közös ismeretalko-

tásra egy támogató közösség tagjaként.  

 

Kolb (1984) modelljét később többen is továbbfejlesztették, újragondolták. Jarvis (1995) pél-

dául arra hívja fel a figyelmet, hogy a reflexió tanulandó készség, amelyhez iskolai környe-

zetben szükséges a tanár irányítása. A reflexiós fázis kihagyása vagy nem megfelelő megva-

lósítása a tanulás elmaradásához, vagy reflexió nélküli, tehát kevésbé hatékony tanuláshoz 

vezet. Koenderman (2000) az osztályterem és iskolai óra reális kereteire dolgozta át az ere-

deti koncepciót, amelyet a 4. ábra mutat be.  

 

 
4. ábra 

Koenderman (2000) élményalapú tanulás modellje 

 

Téma bemutatása

• a tanulók felidézik ismereteiket, tapasztalataikat a témával kapcsolatban

• megpróbálják az új témát tanulási céljaikhoz kapcsolni

Részvétel

• a tanulók személyesen kapcsolódnak a témához azáltal, hogy az iskolában és/vagy 
azon kívül részt vesznek valamilyen közös tevékenységben, amelynek célja 
ismereteik és tapasztalataik elmélyítése

Internalizáció

• a tanár kezdeményezésével és vezetésével a tanulók reflektálnak a tevékenységben 
való részvételükről, és átgondolják, hogyan befolyásolja ez a tapasztalat későbbi 
viselkedésüket és attitűdjeiket

Disszemináció és/vagy ismeretátadás

• a tanulók használják és bemutatják új ismereteiket/készségeiket, kapcsolatot 
teremtve az iskolán kívüli valósággal is 
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Látható, hogy a Kolb-féle tanulási ciklus központi elemei, a tapasztalást lehetővé tévő aktív 

részvétel, a reflexión alapuló konklúziók levonása ebben a modellben is hangsúlyos szerepet 

kapnak. Itt azonban Rogers korábban említett folytonosságelvének megfelelően az első lépés 

a téma megismerése, valamint korábbi ismeretrendszerekhez és tanulási célokhoz való illesz-

tése, az utolsó fázis pedig az elsajátított ismeretek közzététele, megosztása. Ezzel biztosítható 

az iskolai tevékenységek kapcsolódása a tágabb közösséghez, az iskolán kívüli valósághoz. 

Knutson (2003) arra is rámutat, hogy élményalapú tanulás során nemcsak a tanulóknak 

kell új készségeket megtanulniuk, hanem a tanároknak is új szerepekre és másfajta óraszer-

vezési technikákra van szüksége. Az élményalapú tanulás alapvetően projektmunka jellegé-

ből adódóan a korábban a tanár által birtokolt irányító szerepek egy része átkerül a diákok-

hoz: beleszólásuk lehet a témaválasztásba, a csoportszervezésbe, a munkafolyamatok szer-

vezésébe és a projektfolyamat végeredményébe is. A tanár szerepe átalakul, és a tudás egye-

düli birtokosa és az osztálytermi folyamatok egyedüli menedzsere helyett a segítő, támogató, 

moderáló szerepek kerülnek előtérbe. Ezzel párhuzamosan nyílik arra lehetőség, hogy a ta-

nulók is átalakítsák megszokott szerepeiket (ld. az információ felvétele és tesztek alkalmával 

történő visszaadása átalakítás nélkül), és újakat próbáljanak ki, mint pl. a vélemény kifejtése 

és indoklása, vita, meggyőzés, döntéshozás, reflektálás az új és régi tapasztalatokról, konk-

lúziók levonása, általánosítható elvek megfogalmazása.  

Ezek a szociális készségek rendkívül fontosak az élményalapú tanulásban, és elősegítik a 

hatékony kooperáció megvalósulását is, amely jóval több, mint egyszerű csoportmunka. 

Kagan és Kagan (2009: 12) meghatározásában a kooperációnak négy fontos eleme van, ame-

lyeket az 5. ábra illusztrál. A kooperáció lényege az építő egymásrautaltság. A csoporttagok 

akkor működnek együtt megfelelően, ha átérzik, hogy a feladat megoldása csak együtt sike-

rülhet, a csoport eredménye az egyéni teljesítményektől függ. Ez úgy garantálható, ha minden 

csoporttag konkrét feladatot kap a projekten belül, amelyért személyes felelősséggel tartozik, 

és amely a projekt megvalósításának egyedi, szerves részét képezi. Az egyenlő részvétel sza-

bályait a tanár és a diákok közösen dolgozzák ki: ez kiterjedhet a szerepek meghatározására, 

a beszámolási feladatokra, a feladat lépéseinek meghatározására, a beszámolás formájára 

mindenki számára alkalmas módon, és az értékelés szempontjainak tisztázására. A kooperá-

ció lehetővé teszi, hogy a tanulók változatos és párhuzamos interakciók során dolgozzák ki 

a projekt részleteit, gyűjtsenek információt, vitassák meg álláspontjukat és hozzák meg dön-

téseiket. A csoporton belüli, a csoporttagok és tanár, valamint a csoporttagok és külső sze-

replők közti kommunikáció megsokszorozhatja a feladatmegoldásra fordított időt, lehetősé-

get teremthet arra, hogy a tanulási folyamat kikerüljön az iskola falai közül, és elősegíti az új 

tudás szociális közegben történő létrehozását. 

 

 
5. ábra 

Kagan és Kagan (2009) kooperációs modellje 

 

Építő egymásra-
utaltság

• A csoport 
eredménye az egyén 
teljesít-ményétől 
függ

Egyéni felelősség

• Egyéni feladat

• Személyes 
felelősség

Egyenlő részvétel

• Sorra kerülés 
felváltva

• Idő felosztása

• Gondolkodási idő

• Szabályok, szerepek 
meghatározása

Párhuzamos 
interakció

• Több szálon futó 
interakció a csoporton 
belül, a csoporttagok és 
a tanár, valamint a 
csoporttagok és külső 
szereplők között



 Az élménypedagógia lehetőségei a nyelvoktatásban 51 
 

 

Az élménypedagógia összességében egy módszertani megközelítés, amely sokféle pedagó-

giai módszer támogatásával megvalósítható, és az idegennyelv-tanulás számára is relevánssá 

tehető. A felfedező tanulás, játékpedagógia, drámapedagógia, interkulturális tanulás, projekt-

munka, digitális tanulás, kooperatív tanulás, feladatalapú tanulás mind olyan módszertani 

lehetőségek, amelyekkel megvalósíthatók az élményalapú tanulás fő szempontjai: a diákok 

érdeklődési köréhez és valós tevékenységeikhez kapcsolódó témaválasztás, tapasztalati úton 

történő megismerés, nyitott feladatok (kutatás, adatgyűjtés, idegennyelv-használat valós 

kommunikációs célok megvalósítására), reflexió és a kooperatív tanulás. A következőkben 

néhány példát szeretnék bemutatni arra, hogyan támogathatják az élményalapú tanulást a di-

gitális és interkulturális projektek.  

 

3. AZ ÉLMÉNYALAPÚ TANULÁST TÁMOGATÓ MÓDSZERTANI MEGOLDÁSOK 

3.1. A projektmunkáról röviden 

A projektmunka lehetőséget biztosít a tanulók számára az órákon elsajátított ismeretek eltérő 

tanulási környezetben történő, kreatív felhasználására egyéni képességeiknek megfelelően. 

Célja nem csupán az, hogy fejlessze és elmélyítse ismereteiket és készségeiket: támogatja a 

reflexiót, a kritikus gondolkodást, a tanulói autonómiát és a másokkal való együttműködés 

képességét is.  Projektmunka során rendkívül fontos a tanulók aktív részvétele a tanulási fo-

lyamatban: miközben egyedül és társaikkal különböző tevékenységeket végeznek, olyan fel-

adatokkal szembesülnek, amelyek a valós életben is várnak majd rájuk: véleménynyilvánítás, 

meggyőzés, mérlegelés, döntéshozatal, információ keresése és értékelése, stb.  

A projektmunka jellemzői a következők: 

1. A tanulók egy komplex, kihívást jelentő feladaton vagy problémán dolgoznak. 

2. A téma releváns a tanulók számára, illeszkedik érdeklődési körükhöz és valós élet-

helyzeteken alapul. 

3. A tanulók hozzák meg a döntések nagy részét a projekttel kapcsolatban, beleértve a 

projekt célját, a végrehajtás lépéseit, az anyaggyűjtés módszereit, a csapattagok sze-

repkörét vagy a projekt végeredményét és bemutatásának módját.  

4. Támogatja a kritikus gondolkodást, problémamegoldást és társas készségeket. 

5. Számos tanítási és munkaszervezési módszert magában foglalhat. 

6. Bár vannak rövid, egy tanórán megvalósítható projektek is, a projektek jellemzően 

hosszabb időt vesznek igénybe, hogy bátorítsák a tanulókat a tanórák közti, iskolán 

kívüli munkára is. 

7. A projekt eredménye valamilyen kreatív, jellemzően nyitott megoldás.  

 

Amint látható, a fenti lista elemei több ponton is érintkeznek az élménypedagógia elveivel. 

A releváns, valós élethelyzetekhez kapcsolódó témaválasztás, a problémaalapú nyitott feladat 

növeli a tanulói motivációt, elősegíti a bevonódást, és lehetővé teszi a tapasztalati tanulást 

(ld. 1., 2., 6. pont). A problémamegoldás kutatást, anyaggyűjtést és mérlegelést kíván (4. 

pont), amely elősegíti a reflexiót. Emellett kiemelt jelentőségű a folyamat dokumentálása (pl. 

projektnapló, jegyzetek a megbeszélésekről, személyes és csoportmunka tanulói értékelése, 

stb.), amely szintén reflektív gondolkodást igényel, különböző elemei pedig a valós, kötetlen 

nyelvhasználat lehetőségét biztosítják a tanulók számára.  Fontos jellemzője, bár nem kizá-

rólagos követelménye a projektmunkának a csoportban való együttműködés (3., 6. pont), 

amely elősegíti a szociális készségek fejlődését.  

A projektek sokféleképpen csoportosíthatóak, pl. a résztvevők köre vagy a feldolgozott 

témák szerint, de alapvető jellemzőjük az, hogy milyen mértékben nyitottak bemeneti 
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információ és kimeneti követelmények szempontjából. Így megkülönböztethetünk nyitott, 

félig nyitott és zárt projekteket is. Amíg mind a nyitott, mind a zárt projektek lehetőséget 

kínálnak a tanulóknak, hogy döntéseket hozzanak a munka egyes mozzanatairól, a zárt pro-

jektek alapvetően az órán korábban tanult, illetve a tanár által kiválasztott anyagok feldolgo-

zásán alapulnak, és van egy meghatározott, elvárt kimeneti eredményük. Ezzel szemben a 

nyitott projektek során a tanulók maguk választhatják meg, kutathatják fel a felhasználásra 

kerülő anyagok körét, és dönthetnek a számukra legmegfelelőbb munka- és beszámolási for-

máról is. Így lehetővé válik különböző, egyformán elfogadható projektproduktumok megva-

lósítása. A kettő között találhatók a félig nyitott projektek, ahol vagy a feldolgozásra kerülő 

anyagok körét, vagy az elvárt projekteredményt a tanár határozza meg, de a másik aspektus-

ról a résztvevő diákok dönthetnek. A 6. ábrán három projekttéma található: az A. projekt 

félig nyitott, a B. zárt, a C. pedig nyitott. 

 

 

 
 

6. ábra 

Projekttípusok 

 

 

Fontos megjegyezni, hogy mindhárom projekttípusnak meglehet a létjogosultsága különböző 

oktatási kontextusokban, hiszen a különböző (nyelvi) szinten álló tanulók több, illetve keve-

sebb segítséget, irányítást igényelhetnek a projekt megvalósításához.  

 

3.2. Digitális projektek 

A mai tanulógenerációknak alapélménye a digitális média használata, amely jelentősen át-

alakította ismeretszerzési, szórakozási és kommunikációs szokásaikat. Nagy kihívást jelent 

az oktatásban az, hogy a virtuális térben szocializálódott tanulók ugyanazokat a gyors, vizu-

ális impulzusokat, ugyanazt az azonnali visszajelzést és jutalmazó mechanizmusokat igény-

lik a tanulás során is, amelyeket a digitális játék- és információs térben megszoktak. E prob-

léma áthidalásának hatékony módja a digitális technika bevonása az oktatásba: javíthatja a 

motivációt, segítheti a megértést és csökkentheti a kognitív terhelést (ALTY, AL-SHARRAH és 

BEACHAM 2006), és megmutatja a nyelvtanulás értelmét (ÖVEGES, CSIZÉR 2018). A virtuális 

világ mint ismerős, autentikus környezet számos tapasztalati alapú felfedezési lehetőséget 

kínál az idegennyelv-tanulás területén is, amelyek közül ezúttal négy online felületet szeret-

nék bemutatni. 

A tanulók számítógépes játéktapasztalatára alapozva kínálja az ismeretszerzés lehetősé-

gét a Second life (https://secondlife.com/) játékalkalmazás Education funkciója.  Az infor-

mációszerzés, felfedezés itt a játék kontextusába ágyazódik. A regisztrált felhasználók 

https://secondlife.com/
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avatárt választanak, és felépíthetnek egy „másik életet” családdal, barátokkal, lakóhellyel, 

munkával és szórakozási lehetőségekkel. Ezek közé illeszkedik az oktatási platformon elér-

hető intézménylátogatások sora: az avatárral rendelkező látogató a játékban szokásos karak-

ternavigáció segítségével virtuális túrát tehet különböző nonprofit intézményekben (pl. nem-

zeti parkokban), híres egyetemeken és múzeumokban. A 7. ábra például a Black History 

Museumot ábrázolja, amely bejárható, és sok érdekes, szöveges és vizuális információval 

szolgál, éppen úgy, mint egy valódi múzeum. 

 

 

 
 

7. ábra 

Second life, Virtual Black History Museum 

 

 

Hasonló lehetőségek várnak ránk a Google Earth felületén (https://www.google.com/earth/ 

education/explore-earth/). A Voyager címszóra kattintva felfedezőutak tárháza nyílik meg az 

érdeklődők számára, amelyek során a Google Earth interaktív térképén követhetjük régi fel-

fedezők útjait, láthatjuk irodalmi alkotások inspiráló helyszíneit, sőt még a világűrben is sétát 

tehetünk! A térkép mellett videók, képek, rövid szöveges ismertetők egészítik ki az élményt. 

A 8. ábrán látható Google Earth kaland a felfedezők korába repíti vissza a látogatót, és az 

autentikus nyelvi anyag mellett horizontális kapcsolódási lehetőséget is kínál a fölrajz és tör-

ténelem területeivel.  

 

 

https://www.google.com/earth/education/explore-earth/
https://www.google.com/earth/education/explore-earth/
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8. ábra 

Google Earth Felfedezések kora 

 

 

A Second life és Google Earth fent leírt alkalmazásai nem kész projekteket vagy élményalapú 

tanulási folyamatokat kínálnak, de jó kiindulópontjai, anyaggyűjtési lehetőségei és motiváló 

tapasztalatforrásai lehetnek olyan projekteknek, amelyeket a tanár (és diákjai) építenek rájuk.  

Az animációs filmalkalmazások, mint például a Powtoon (https://www.powtoon.com/) ki-

váló eszközök a projektfolyamat végeredményének bemutatására, az élményalapú tanulás 

keretrendszerében pedig az új közegben történő kreatív kísérletezésre és ismeretalkalma-

zásra. Regisztrált felhasználók számára ingyenesen is elérhető számtalan szituációs háttér, 

animálható karakter és kellék, amelyhez a szöveget a nyelvtanuló alkothatja meg hangfelvé-

tel vagy írott szöveg formájában, és még a történethez illő aláfestő zenét is kereshet hozzá a 

felületen. Az animációkészítés igazi kreatív munka, amelynek során lehetőség nyílik mind a 

spontán (egyeztetés, történet, karakterek megtervezése stb.), mind a megtervezett, fókuszált 

nyelvhasználatra (az animáció szövegének megalkotása).  

Végül a WebQuest (https://www.webquest.org/index-create.php) oldalt szeretném bemu-

tatni, amely a projektmunka teljes folyamatára ad ötleteket. Az oldal kitalálóinak saját meg-

fogalmazása szerint  

 

„az igazi WebQuest  

• egy megvalósítható és érdekes feladat, amely kicsit egyszerűbb formában olyan, 

mint amelyet a felnőtteknek is meg kell oldaniuk állampolgárként vagy munkaválla-

lóként.  

• magas szintű gondolkodási készséget kíván, nem csupán tartalmak összefoglalását. 

Ez magában foglalja a szintetizálást, elemzést, problémamegoldást, kreativitást és 

döntéshozást is.  

• jól használja a webet. Az a WebQuest, amely nem valós online forrásokon alapul, 

valószínűleg csak egy álcázott hagyományos lecke. […]”  (WebQuest, kezdő oldal, 

2. bek.) 

 

https://www.powtoon.com/
https://www.webquest.org/index-create.php


 Az élménypedagógia lehetőségei a nyelvoktatásban 55 
 

 

Az oldalra a WebQuest óratervsablon segítségével bárki feltöltheti saját projektötletét, de 

keresgélhet mások projektfeladatai között is a „WebQuest kertben”. A sablon rendkívül hasz-

nos, mivel emlékezteti a feladatterv készítőjét a projekttervezés főbb lépéseire, amelyek a 9. 

ábrán láthatók. A Bevezetőben a szerző előbb röviden bemutatja a témát, mintegy „étvágy-

gerjesztőként”, majd a következő Feladat címszó alatt részletesen ismerteti a feladat célját 

és tartalmi elvárásait. Ezt követi a Folyamat lépéseinek részletes leírása, amely tartalmazza 

a WebQuesthez elengedhetetlen (válogatásra) ajánlott források kistáját is, majd az Értékelés 

kritériumrendszere. A Konklúzió ismerteti, hogyan kerülhetnek bemutatásra vagy közzété-

telre az elkészült anyagok. A Feladat, Folyamat és Konklúzió ismertetése során a szerzők 

kitérhetnek a projektmunka azon elemeire, amelyekről a projekt résztvevői dönthetnek.  

 

 
 

9. ábra 

WebQuest Sztereotípiák 

 

A 9. ábrán látható projekt célja az, hogy előkészítse a tanulókat egy irodalmi mű befoga-

dására, amelynek fő témája a sztereotípia és előítélet. A csoport tagjai a tanár által felaján-

lott forrásokból gyűjtenek anyagot, azonban eldönthetik, ezek közül melyeket használják 

saját tapasztalataik elemzésére és alátámasztására. Ily módon a diákok saját, iskolán kívüli 

tapasztalata lesz a tanulási folyamat kiindulópontja. A kapcsolódó reflexió egyrészt a cso-

porton belül zajlik, amikor saját élményeiket próbálják elhelyezni az olvasott információk 

keretrendszerében, másrészt a projekteredmény bemutatása alkalmával a tanár segítségé-

vel, aki újabb szempontokat ajánlhat fel a tapasztalatok értelmezésére, amely végül a közös 

tudás létrehozásához vezet. Ez esetben az új tudás annak felismerése, hogyan próbálja az 

ember a számára ismeretlent megragadni, megérteni készen kapott sztereotípiák segítség-

ével, amely elvezet bennünket következő témakörünkhöz, az interkulturális készségeket 

fejlesztő projektekhez.  
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3.3. Interkulturális projektek 

Einhorn (2015) meglehetősen aggasztó képet fest a magyarok idegen nyelvekhez és kultú-

rákhoz való viszonyulásáról. Mivel nem jellemző nálunk az etnikai és nyelvi változatosság, 

kevés lehetőség kínálkozik annak felismerésére, hogy más nyelvre is szükség lehet a magya-

ron kívül. Súlyosbítja ezt a jelenséget a területenként változó internet-hozzáférés, a kevés 

idegennyelvű program a televízióban, az iskolákban pedig még mindig nem mindennaposak 

a külföldi gyakornokok és cserekapcsolatok, és a rendszerváltás előtt iskolába járó tanárge-

nerációk nyelvtudása nem elég magas színvonalú a kétnyelvű tanítási programokhoz.  Amint 

a szerző rámutat, mindezek miatt „a nyelvtudás interkulturális hozadéka, tehát a más kultúrák 

és a saját kultúra mélyebb megértése nem jelenik meg értékként, a nyelvtudás folyamatos 

karbantartása, további nyelvek tanulása nem jellemző szabadidős tevékenység” (2015: 45).  

A nyelvtanárnak nyilvánvalóan kulcsszerepe van abban, hogy ezen a helyzeten változtas-

son, és növelje diákjai motivációját és elköteleződését a nyelvtanulás iránt. Ha ő maga haté-

konyan mozog és közvetít a saját és a célnyelv kultúrája között, és élvezi azokat az előnyöket, 

amelyeket a többnyelvűség kínál globalizálódó világunkban, olyan pozitív idegennyelv-

használói szerepmodellt képvisel, amelyet diákjainak is érdemes követni. A szakirodalom 

ma már nem is inter-, illetve multikulturális kompetenciákról értekezik, hanem transzkultu-

rális ismeretekről és képességekről, amelyek képessé teszik a nyelvhasználót a nyelvek és 

kultúrák közti mediációra. A transzkulturális kompetenciáknak Byram (2018) és Risager 

(2016) alapján négy fő területe különböztethető meg:  

 

1. Ismeret:  

Az egyén ismeri  

‒ önmagát, mint nyelvhasználót, 

‒ saját kultúráját és annak szociolingvisztikai megnyilvánulási formáit, 

‒ a másik kultúrá(ka)t és szociolingvisztikai megnyilvánulási formái(ka)t,  

‒ a hasonlóságokat és különbségeket saját kultúrája és más idegennyelvi kultúrák között.  
 

2. Attitűd:  

A nyelvhasználó alapvető, pozitív, nyitott és érdeklődő hozzáállással bír más nyelvek és kultú-

rák irányában, és tiszteli a másságot. Képes elkerülni az ítélkezést és jól tűri a bizonytalanságot.  
 

3. Megfigyelés, kapcsolatteremtés: 

A nyelvhasználó képes arra, hogy multikulturális szemszögből értelmezzen, hasonlítson ösz-

sze különböző jelenségeket (pl. a verbális és nonverbális kommunikáció jegyeit), valamint 

arra, hogy felfedezzen ismeretlen kultúrákat és interakcióba lépjen velük.  
 

4. Kritikus tudatosság: 

A nyelvhasználó képes tudatosítani a kultúrák nyilvánvaló és rejtett értékeit. 

 

A transzkulturális kompetenciák köre jól tükrözi azt a gondolatot, hogy a nyelvtanulás során 

nem csupán nyelvhasználó születik, hanem ideális esetben kultúraközi közvetítő is. Az „ideális 

eset” itt azt jelenti, hogy a tanulónak lehetősége van reflektálni saját anyanyelvi és kulturális 

tapasztalatairól, tudatosítani a belőlük fakadó értékeket, kommunikációs rutinokat, és ennek 

tükrében megvizsgálni a célnyelvet és kultúrát. Az összehasonlítás legfőbb hozadéka az a fel-

ismerés, hogy különböző kultúrák másképpen oldják meg jellegzetes problémáikat, és ezeknek 

a megoldásoknak kivétel nélkül van létjogosultsága. Ebből a szempontból a nyelvtanulás túl-

mutat a nyelvi kód elsajátításán, és lehetőséget nyújt a másság iránti tolerancia és érdeklődés 

felkeltésére is, amelyhez az interkulturális projektek kiváló eszközt biztosítanak.  
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Az élménypedagógia szempontjából a nyelvtanulás során a legnyilvánvalóbb tapasztalati 

tanulási forma a nyelv valós kommunikációban történő használata élőnyelvi közegben, amely 

kirándulások, cserekapcsolatok és idegen nyelvű gyakornokok fogadása révén valósítható 

meg legoptimálisabban. Ezeken túl azonban még számos, osztálytermi körülmények között 

könnyebben megvalósítható megoldást kínál a digitális világ, a filmek, zenék és az irodalom.  

A nemzetközi CULTURA projekt (LEVET 2015) célja például az, hogy online csator-

nákon keresztül összekössön két, különböző kultúrához tartozó tanulócsoportot, akiknek 

így lehetőségük nyílik egymás mélyebb megismerésére közös tapasztalatok útján. Amint a 

szerző rámutat, a kulturális ismeretszerzés nem egyszerű feladat, és könnyen kimerül 

puszta tények megtanulásában bármilyen konkrét tapasztalás vagy érzelmi kapcsolódás 

nélkül. Ezzel ellentétben az élményalapú kulturális kompetenciafejlesztés „azt jelenti, 

hogy megvizsgáljuk a kulturális keretrendszert, amelyben az emberek működnek, és meg-

próbáljuk megérteni azt, ahogyan ők látják a világot. Ez úgy történik, hogy interakcióba  

lépünk, és megkeressük azokat a stratégiákat, amelyekkel kommunikálni tudunk egymás-

sal.  A folyamat során ugyanolyan mértékben kell saját kultúránkról reflektálni, mint a 

másik kultúráról.” (LEVET 2015: 1. bek.).  

A projekt alapja két iskolai csoport közötti együttműködés, amelyet mindkét helyszínen 

tanár segít és koordinál. A projekt kezdetén mindkét csoport kitölt három rövid kérdőívet 

névtelenül, online formában, saját anyanyelvükön vagy a közös idegen nyelven. A kérdőívek 

tartalmi elemeit a 10. ábra mutatja.  

 

 
 

10. ábra 

A CULTURA projektben használt kérdőívek tartalmi elemi (LEVET 2015 alapján) 

 

A kérdőívek „nyersanyagot” gyűjtenek a kulturális érzékenyítéshez. Már ebben az első fá-

zisban fontos tapasztalatot jelent a tanulóknak az, hogy megfigyelhetik, milyen módon tük-

rözi értékrendszerük a kisebb, illetve nagyobb közösségeik értékeit, elvárásait. A kutatás ve-

zetői az elkészült kérdőíveket egy online felületen összegezve közzéteszik, egymás mellé 

helyezve a csoportok válaszait. Ezt követően mindkét csoport külön, kisebb csoportokban a 

tanár vezetésével megbeszéli és értelmezi a kérdőívek válaszait. Összehasonlítják a kibonta-

kozó kulturális értékrendszereket, megvizsgálják azokat az általuk használt sztereotípiák tük-

rében, és megvitatják, miből fakadhatnak a megfigyelt különbségek. Sok esetben kérdések 

Szóasszociáció

• A tanulók szavakat 
asszociálnak különböző 
kulcsszavakra: pl. család, 
munka, Európa stb.

Mondatkiegészítés

• A tanulók tipikus 
élethelyzetekre vonatkozó 
mondatokat fejeznek be 
saját gondolataikkal: pl. 
„A jó barát az, aki...”, 
„Legnagyobb félelmem az, 
hogy...”, „Nálunk az a jó 
diák, aki ...”

Helyzetelemzés

• A tanulók elmondják, 
hogyan reagálnának, egy 
bizonyos helyzetben, vagy 
mi lenne a véleményük 
róla: pl. „10 perce állsz 
egy sorban, amikor valaki 
beáll eléd.” 
„Dolgozatíráskor látod, 
hogy egyik társad 
puskázik.” „A buszon 
szemtanúja vagy, amikor 
egy anya megüti a 
gyerekét.”
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merülhetnek fel, amelyeket nem tud a csoport egyoldalúan tisztázni, ezért minden kérdőíve-

lemhez egy fórumalkalmazás is társul, amelyen a csoportok felmerült kérdéseiket a másik 

csoportnak tehetik fel. A fórumot csak a diákok használják a közös idegen nyelven, ők igye-

keznek megválaszolni a feltett kérdéseket. Konklúzióikat poszter, iskolai magazinba írt cikk, 

stb. formájában összegzik és közzéteszik. 

Ha áttekintjük a CULTURA projekt keretrendszerét, tipikus élményalapú tanulási cik-

lust látunk:  

1. Tapasztalás: kérdőív kitöltése, majd eredmények tanulmányozása 

2. Reflexió 1: az eredmények megbeszélése, hasonlóságok és különbözőségek megfi-

gyelése, kérdések megfogalmazása 

3. Reflexió 2, elmélyítés: fóruminterakció 

4. Konklúziók levonása, elvont fogalomalkotás (pl. kultúrák típusairól) 

5. Disszemináció, közzététel (poszter, cikk stb.) 

 

A tevékenységek konstruktivista megközelítésen alapulnak, amelynek lényege, hogy a tanulók 

együttműködés és egymással történő interakció útján próbálják megérteni egymás kultúráját.  

Egy valódi vagy elképzelt cserediák-program szintén remek lehetőségeket nyújt átgon-

dolni, hogy milyen szemmel látnak minket a hozzánk látogató diákok. Ez a perspektívaváltás 

nagyban elősegíti a reflektív gondolkodást, ugyanannak az anyakultúrában tapasztalt jelen-

ségnek a többszempontú értelmezését és értékelését is. A „Diákcsere projekt” összefoglalóját 

a 11. ábra illusztrálja. A projekt kiindulási pontja egy diákcsereprogram ötlete: a projektet 

végrehajtó tanulókhoz cserediákok érkeznek, és a projekt célja az, hogy felkészítsék a ven-

dégeket az utazásra, kedvet csináljanak hozzá, és a célközönségre szabott információt adja-

nak országukról, városukról, szűkebb és tágabb környezetükről. Ebbe a tematikába többféle 

tevékenység is belefér: a lehetséges projektfeladatok körének megbeszélése máris alkalmat 

ad arra, hogy a tanulók átgondolják, hasonló helyzetben ők mire lennének kíváncsiak. Ké-

szülhet túlélőkalauz a mindennapi élethez, tinédzserbarát programterv, hazai zenegyűjte-

mény esetleg fordítással vagy összefoglalóval – a lista bővíthető és az egyes csoportok vá-

laszthatnak a feladatok közül. A csoport életkorától és nyelvi szintjétől függően a tanár több 

vagy kevesebb támponttal, háttéranyaggal támogathatja a felkészülést, és ezen a ponton kö-

zösen egyeznek meg az értékelés szempontjaiban. A projekt alfeladatai egyénileg és csopor-

tosan is teljesíthetők; csoportos teljesítés esetén a csoporttagok megtervezik a projekttervet 

és az időbeosztást, valamint megállapodnak a projekttagok szerepeiről. Fontos, hogy min-

denkinek képességeihez illő, konkrét, egyéni, jól körülhatárolt szerepe legyen (pl. interjúké-

szítés, információkeresés a neten, poszterterv-készítés, fényképek készítése, feljegyzéskészí-

tés a megbeszélésekről, stb.), amely a projektfeladat teljesítésének szerves részét képezi. Ezt 

követően a tanulók anyagot gyűjtenek, megbeszélik és kiválasztják a megfelelő elemeket, és 

létrehozzák a kiválasztott projektterméket. Az anyaggyűjtés a saját tapasztalatok, vélemé-

nyek összegyűjtésével indul arról pl., hogy mi lehet meglepő vagy érdekes egy ide látogató 

külföldi tinédzser számára, majd a tanulók internetes kutatás, illetve valós interjúk alapján 

feltérképezik a hozzánk látogató külföldiek benyomásait. Ezt követően megnézegethetnek 

olyan oldalakat is, ahol mi magyarok adunk információt külföldi turistáknak. Ezek az anyag-

gyűjtési módszerek többszörös perspektívaváltást tesznek lehetővé: 1) a tanulók mit tartanak 

furcsának/érdekesnek egy kívülálló szemszögéből, 2) a külföldiek valós véleménye a tanulók 

kultúrájáról, és 3) milyennek szeretnénk, hogy lássanak bennünket a kívülállók. 

A munkafolyamat során a tanár segít a tanulóknak koordinálni a változatos tevékenysé-

geket (pl. rendszeres beszámolási lehetőségekkel), és felhívja a tanulók figyelmét az egyéni 

időbeosztás fontosságára. Amikor a projekttermékek elkészülnek, a csoportok közönség előtt 
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bemutatják vagy közzéteszik az eredményeket: a „Diákcsere projekt” esetében a legideáli-

sabb végkifejlet az, ha egy valós partneriskola tanulói is megnézhetik az elkészült anyagokat, 

interakció alakulhat ki azok értelmezéséről, amely igazi kapcsolathoz, látogatáshoz vezethet. 

Azonban az anyagok enélkül is közzétehetők és érdeklődésre tarthatnak számot partnert ke-

reső iskolák részéről. A projekt zárását követően a tanár és a résztvevők, opcionálisan a kö-

zönség is értékeli az elvégzett munkát és a projektterméket. A projektfolyamat minden lépé-

sénél lehetőség kínálkozik a reflexióra, amelynek során a tanár formálhatja, befolyásolhatja 

a tanulók látásmódját, és modellezheti az ítélkezés nélküli véleménynyilvánítást. A reflexiók 

során a tanulók felismerik, hogy ami számukra természetes, az egy más kultúrából származó 

vendég számára furcsaság lehet, és ez a másik irányban is igaz.   

 

 
 

11. ábra 

Diákcsere program projekt 

 

 

Ennek a projekttípusnak az a különlegessége, hogy egyrészt alkalmat ad arra, hogy a tanulók 

saját, ismerős világukat mutassák be az idegen nyelv segítségével, másrészt úgy alakítja a 

transzkulturális készségeket, hogy nem a célkultúrák elemeit tanítja: a tanulók kritikus tuda-

tosítást gyakorolnak saját kultúrájuk tanulmányozása során, és fejlesztik érzékenységüket és 

toleranciájukat más kultúrkörből érkezők értékrendszere és életstílusa iránt. 

 

ÖSSZEFOGLALÁS 

Változó világunkban fontos újra és újra áttekinteni, hogyan támogatható iskolai környezet-

ben a hatékony nyelvtanulás: hogyan mutathatók be az adott idegen nyelv változó funkciói a 

globális kommunikációban, milyen új képességekre van szükség a hatékony nyelvhasználat 

során, és melyek azok a pedagógiai módszerek, amelyek segítségével mindezt motiváló mó-

don közvetíthetjük az új tanulói generációk felé. Az élménypedagógia széles eszköztárával ki-

váló lehetőséget nyújt a hatékony tanulási folyamat támogatására. Tapasztaláson és reflexión 
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alapuló megközelítése elősegíti a tanulói aktivitást, autonómiát és az új ismeret közösségben, 

kooperáció útján történő létrehozását, míg a kísérletezést és induktív szabályalkotást előtérbe 

helyező módszerei hozzájárulnak a hosszú távú, adaptív tudás kialakításához. Írásomban há-

rom elemet emeltem ki az élménypedagógia gazdag módszertárából, amelyek kiemelten jól 

illeszkednek az idegennyelv-oktatás céljaihoz. A projektmunka sokrétű munkamódszereivel, 

hosszabb távú időkeretével és a kooperációt elősegítő struktúrájával könnyen beleilleszthető 

az élménypedagógia jellemző tanulási ciklusába, és eközben számos lehetőséget nyújt pár-

huzamos interakciók során megvalósítható kötött és szabad nyelvhasználatra. A projekt-

munka bármilyen tartalommal és eszköztárral megtölthető, támogatható. A tanulók nyelvta-

nuláshoz kötődő pozitív attitűdjeit nagymértékben erősítheti, ha a számukra ismerős és mo-

tiváló digitális világ információforrásait és tevékenységformáit is bevonjuk a tanulási folya-

matba – ezzel egyúttal az idegennyelv-tudás valós életben való hasznosítását is illusztráljuk. 

Ugyanígy inspirálóak lehetnek a nyelvi projektekbe ágyazott transzkulturális felfedezések is, 

amelyek hozzásegítik a tanulókat ahhoz, hogy érdeklődéssel, toleránsan, de kritikus tudatos-

sággal tekintsenek hazájuk és más országok nyelvére és kultúrájára. Összességében elmond-

ható, hogy az élménypedagógia legfontosabb két eleme a reflektív gondolkodás és e kritikus 

tudatosság, amely képessé teszi a tanulókat arra, hogy elsajátított ismereteiket és készségeiket 

új kontextusokban is hatékonyan alkalmazni tudják.  
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PERFORMATÍV DIDAKTIKA 

 

PERFORMATIVE DIDACTICS 

 

BAZSÓNÉ SŐRÉS MARIANNA1 

 

 
Absztrakt: Az angol és német nyelvterületen az elmúlt években tért hódított a nyelvoktatásban a per-

formatív módszer, amely a művészi performance-t állítja a középpontba. Ez másfajta gondolkodásmó-

dot jelent, hiszen a performatív cselekvés az egyszerit, az egyedit igyekszik megragadni. A performatív 

szemlélet a drámapedagógia alapgondolatát fejleszti tovább, ahol a nyelvet és a mozgást kiválóan össze 

lehet kapcsolni. A performatív módszer fontos célja az esztétikai tapasztalat, amelynek létrejöttében 

nagy szerepet játszik az érzelem, a képzelőerő és az érzékelés. Az óratervezés nyitottabb, a tanár és a 

diákok sokszor kilépnek a komfortzónájukból. A módszer eredménye a mélyebb tanulás és a performa-

tív kompetenciák fejlődése. 
 

Kulcsszavak: performatív didaktika, drámapedagógia, idegennyelv-oktatás, színpadi jelenlét, képzelő-

erő, kreativitás, bizalom, mintha-tér, rutinelhagyás, reflexió 

 

Abstract: In the English and German speaking countries, the performative method, which focuses on 

artistic performance, has become popular in foreign language teaching in recent years. This means a 

different way of thinking as performative action seeks to capture the unique, the individual. The per-

formative approach extends the basic idea of theatre pedagogy to a point where language and movement 

can be perfectly combined. An important aim of the performative method is aesthetic experience in the 

creation of which mainly emotion, imagination and sensation play a great role. Lesson planning is more 

open, with the teacher and students often leaving their comfort zone. The result of this method is deeper 

learning and the development of performative skills. 
 

Keywords: performative didactics, theatre pedagogy, foreign language teaching, stage presence, im-

agination, creativity, trust, virtual space, abandoning routine, reflection  

 

 

BEVEZETÉS 

Az elmúlt években angol és német nyelvterületen folyamatosan szemtanúi lehetünk a peda-

gógiai kultúraváltásnak, ami a pedagógusok számára nagy kihívást jelent. A kommunikatív, 

majd a kompetenciaközpontú oktatástól a nyelvtanításban is tovább vezet az út a performatív 

didaktika irányába.  Már 2010-ben a szöuli UNESCO világkonferencián elhangzott a felhí-

vás, hogy az oktatásban erősödjön a művészetek szerepe. A 21. század kihívásai kreatív meg-

oldásokat várnak el mind a tanulóktól, mind a tanároktól. A performatív didaktika a művészi 

„performance”-t állítja a középpontjába, legyen az a színház-, zene-, tánc- vagy képzőművé-

szet. A legfontosabb kiindulópont azonban a rutinelhagyás képessége, vagyis ne az a mondat 
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vezérelje a tanárt, hogy „ezt mindig így szoktuk csinálni”.  Ez másfajta gondolkodásmódot 

jelent, hiszen a performatív cselekvés az egyszerit, az egyedit igyekszik megragadni.  

Susanne Even és Manfred Schewe szerint a performatív nyelvoktatás három tudományte-

rületet foglal magában: a pedagógia cselekvésorientált módszerét, a nyelvészet „beszéd mint 

cselekvés” elméletét, valamint a művészeti performance-t (EVEN, SCHEWE 2016: 12–15).  

Gyakorló tanárként senki nem csodálkozik azon, ha a tanítást egyre inkább „művészet-

nek” tartják (LUTZKER 2007). A tanítás művészeti jellege alatt azt értjük, hogy nem a rutinos 

„kézműves” technikákat alkalmazzuk. A performatív szemlélet a drámapedagógia alapgon-

dolatát fejleszti tovább, ahol a nyelvet és a mozgást kiválóan össze lehet kapcsolni. A cse-

lekvésen keresztül létrejövő tanulás módszerét ugyanúgy alkalmazhatjuk a mozgást jelentő 

igék tanításánál, mint pl. az elvont fogalmakkal való ismerkedés során, hiszen ezek pszicho-

motorikus nyomot hagynak az emlékezetünkben. A drámapedagógia hívta fel a figyelmet 

arra, hogy a test bevonásával történő tanulásban hatalmas potenciál rejlik. A lehető legtöbb 

érzékszerv részt vesz a tanulási folyamatban, „fejjel, szívvel, kézzel és lábbal tanulunk és 

tanítunk” (SCHEWE 1993: 8).  

 

 

 

 

P Präsenz – jelenlét 

E Emotion – érzelem 

R Raum – tér 

F Form/formativ – forma 

O Offenheit – nyitottság 

R Reflexion – reflexió 

M Multiple Intelligenzen – összetett 

intelligencia 

A Aisthesis – érzékelés 

T Tiefes Lernen – mély tanulás 

I Imagination – képzelet 

V Verwandelnd/transformativ – 

transzformáció, átváltozás 

1. ábra 

A performatív tanulás és tanulás jellemzői 

 

A fenti ábra (SCHEWE 2020: 11) a performativitás fogalmának jelentésszintjeit mutatja be. 

A jelenlét fogalma a színházzal kapcsolatos diskurzusban a szereplő (a mi esetünkben a ta-

nuló mint szereplő) jelenlétére vonatkozik, ami annyit jelent, hogy a szereplő betölti a teret 

és úgy mozog benne, hogy mások figyelmét magára vonja. A performatív tanítási órákon 

gyakran jelennek meg az érzelmek, ami abból adódik, hogy a tanulók beleélik magukat a sze-

repükbe. A tér fogalma a játéktérre vonatkozik, ami optimális esetben nincs telezsúfolva búto-

rokkal és nagyobb mozgásteret biztosít a tanulóknak. Azonban nemcsak a fizikai térről van szó, 

hanem a fiktív térről is, amelyben a tanulók a képzelőerejük segítségével kreatívan mozognak. 

A tanár a művészeti formák repertoárjából merít, így idővel „formamesterré” válik. A nyi-

tottság azt jelenti, hogy az órát a tanár nem tervezi meg az utolsó részletéig. Az óra lefolyása 

gyakran nyitott, és a kreatív órai tevékenységek dinamikájától függ. Az óra során a tanulóknak 

gyakran van lehetőségük az átélt dolgokról és az új ismeretekről reflektálni. Az ilyen módon 

ESZTÉTIKAI 

TAPASZTALAT 
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felépített órán nemcsak a nyelvi intelligencia fejlődik, hanem a mozgásos, térbeli, társas és  

személyes intelligencia is. Az aisthesis fogalma magában foglalja, hogy a tanulók minden 

érzékszerve aktiválódik és így sokkal nagyobb az esélye a mély tanulásnak. A tanulók a kép-

zelőerejük segítségével túlléphetnek a hétköznapi tapasztalatokon és létrejöhet egy transzfor-

máció. A performatív módszer fontos célja az esztétikai tapasztalat, amelynek létrejöttében 

nagy szerepet játszik az érzelem, a képzelőerő és az érzékelés, de elképzelhetetlen a gondol-

kodás és a folyamatos reflexió nélkül. A következőkben olyan módszereket és tanulási for-

mákat szeretnék bemutatni, amelyek performatív jellegűek és élményszerűvé teszik a tanulási 

folyamatot.  

 

1. A MESÉLÉS 

A mesélés az egyik leghatékonyabb eljárásnak bizonyult migrációs háttérrel rendelkező gye-

rekeknél, hiszen a mesélés (nem a puszta felolvasás) élményorientált, a nyelvet komplex 

kommunikatív funkciójában közvetíti.  Az ismeretlen szöveg megértését segíti, hogy a mesék 

minden kultúrában hasonló narratív mintákat mutatnak fel. A nemzetközileg ismert varázs-

mesék, mint pl. a Jancsi és Juliska a klasszikus felépítést követik: expozíció – bonyodalom 

– kibontakozás – tetőpont – megoldás, ezért különösen alkalmasak az idegen nyelv tanítására. 

A megértés során az ismert minták aktiválódnak és a megértésbeli hézagokat a tanulók ezek 

segítségével ki tudják tölteni. A szóbeli előadás miatt a szöveg nemcsak szavakból áll, hanem 

a gesztusokon, a mimikán vagy a hanghordozáson (beszédtempó, hangerő stb.) keresztül a 

testbeszéd segítségével egy újabb jelentésszint jön létre. A megértést megkönnyíti, ha az elő-

adás közben képeket, különböző kellékeket használunk. A mesélés során nem absztrakt sza-

bályokat közvetítünk, hanem érzékelhető és érzelmekkel teli történéseket. A hallgatóság át-

siklik az ismeretlen szavakon, hiszen a vizuális és akusztikus információkra figyel. A testbe-

széd univerzális szótárként nemcsak a megértést segíti, hanem igazi nyomozó munkára invi-

tálja a tanulókat, miközben az idegen nyelv elveszíti idegen jellegét. Az idegen nyelv mesé-

lésen keresztül történő elsajátítása nagyon hasonlít az anyanyelv elsajátításának folyamatá-

hoz, ahol az utánzás fontos szerepet kap. A reflexiók során a tanulók a ragozási formákat (pl. 

a német nyelvben a névelőket) úgy használják, ahogyan a mesélőtől hallották.  

 

2. SZÍNHÁZ-PROJEKT 

Az idegen nyelven történő színjátszás nagyon vonzó a tanulók számára, ami nagyrészt azon 

alapszik, hogy bármilyen apró nyelvi közlés a színdarab fiktív világában értelmet nyer és 

fontos lesz. A tanulók minden megnyilvánulással a nyelvet használják és rövid időre „anya-

nyelvi beszélőkké” válnak. Ha a csoport úgy dönt, hogy a cselekmény a német nyelvű orszá-

gok valamelyikében játszódjon, akkor ez intenzív interkulturális tanulást von maga után. 

Olyan részletekre is ki lehet térni, hogy a szereplők magázzák vagy tegezzék egymást, milyen 

Németországban a nemek közötti viszony, vagy hogyan adjanak telefonon felvilágosítást. 

A színjátszás fejleszti a tanulók szociális kompetenciáját. A közös munka során a tanulók 

(szereplők) egymásra vannak utalva és olykor súrlódásokat, konfliktusokat kell megoldaniuk. 

A színjátszás egy művészi alkotófolyamat, melynek során fejlődik a tanulók ítélőképessége, 

a tudatos nyelvhasználat és nyelvtanulás képessége. Levetkőzik a gátlásaikat, mernek az ide-

gen nyelven beszélni, ami egyúttal pozitív tanulási légkört is eredményez. 

 

3. SZEREPJÁTÉK 

Csaknem minden irodalmi szöveg alkalmas arra, hogy előadják. Az ilyen típusú feladatoknak 

az a nagy előnye, hogy a kognitív, sokszor megerőltető nyelvtanulási technikák a háttérbe 
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szorulnak és átadják a helyüket a testnek, a mozgásnak és az egymással való kooperációnak. 

A szerepjátékok megváltoztatják a tanulók irodalomhoz való viszonyát. Ha az irodalmi szö-

veg kimondott szóvá válik, akkor az elsajátítás folyamatában a játékos formán keresztül a 

tanulókban intenzív érzelmek alakulnak ki a szöveg különböző interpretációs lehetőségeivel 

kapcsolatban. A szövegből többféleképpen születhet meg a forgatókönyv. A tanár maga is 

elkészítheti a dialógusokat, de ha elegendő idő áll rendelkezésre, akkor csoportmunkában a 

tanulók is kidolgozhatják a párbeszédeket. Az utóbbi megoldás további előnye, hogy a tanu-

lók már az előkészítő munka során is értelmezik a szöveget. A szövegrészlet párbeszéddé 

alakítása közben a hagyományos nyelvórákon problémát okozó komplex morfológiai szer-

kezeteket a tanulók intuitív módon és automatikusan használják. A siker érdekében fontos 

betartani, hogy a szerepjátékban minden tanuló vegyen részt, mert egy szemlélődő, passzív 

résztvevő elronthatja a játékot. A terem ideális esetben minden oldalról zárt, hogy a tanulók 

biztonságban érezzék magukat idegen tekintetek elől. Kezdő nyelvtanulók könnyebben ol-

dódnak fel a védett környezetben, és építenek ki bizalmi viszonyt a csoport többi tagjával, 

ami elengedhetetlen a sikeres szerepjátékhoz. Birgit Bader a bizalom kialakítására a követ-

kező gyakorlatokat javasolja (BADER 2020: 26–27). 

 

A BIZALOM KIÉPÍTÉSÉT SZOLGÁLÓ FELADATOK: 

‒ Szabad séta a teremben, miközben a kezek szabadon lógnak. Fontos, hogy ne zsebre 

dugott kézzel sétáljanak a résztvevők.  

‒ Vakvezetés: Egy-egy tanuló egymás mögé áll és a hátsó tanuló megfogja mindkét kézzel 

az előtte álló vállát. Az első tanuló becsukja a szemét, a hátsó pedig lassan vezeti őt a 

termen át. Szerepcserével is elvégzik a feladatot. 

‒ Bókolás: Ez a feladat akkor a legeredményesebb, ha a tanulók már tanulták az arc és a 

test részeit. Szétszóródnak a teremben, majd amikor a tanár azt mondja, hogy stop, oda-

fordulnak a legközelebb álló társukhoz és szembeállnak vele. Elmondják, hogy mi tetszik 

nekik a társukban, pl. Ich mag deine…, vagy Ich finde … an dir schön. A feladat célja, 

hogy vegyenek egymásról tudomást és leküzdjék egymással szemben a gátlásaikat. 

‒ Kakasviadal: A tanulók újra szétszóródnak a teremben. Amikor meghallják, hogy stop, 

párokat alkotnak. A karjukat összekulcsolják a testük előtt és fél lábra állnak. A kakasok 

parancsszóra igyekeznek egymást eltolni, kimozdítani az egyensúlyából. A feladat célja 

a szorosabb testi kontaktus játékos megtapasztalása.  

 

LÉGZŐ- ÉS BESZÉDGYAKORLATOK 

Az iskolai előadások során a beszéd alatt azt értik a tanulók, hogy hangosabban olvassák fel 

a szöveget, vagy túl erőteljesen artikulálnak. Az ilyen előadásmód árt a hangszálaknak és 

olyan hangzása van, mintha nem kapnának levegőt. A légző- és beszédgyakorlatok során 

tudatosan kell megtapasztalniuk a hangfekvésüket. A légzőgyakorlatok elején a legcélsze-

rűbb, ha mindenki lefekszik a földre és a kezüket a hasuk felső részére helyezik. A tanulók 

csak arra figyelnek, hogyan emelkedik és süllyed a kezük minden légzés alkalmával. Ezt a 

hasi légzést kellene betartaniuk álló helyzetben is, és tudatosan alkalmazni, ha szükséges. 

‒ Ásítás, nyújtózkodás: Minden légzőgyakorlatot kezdhetnek a tanulók ásítással és nyúj-

tózkodással, és közben az aah és uaah hangokat artikulálják. Kinyújtják a testüket és a 

karjukkal felfelé nyújtózkodnak. Nagyon szeretik a gyerekek a nyelv és az ajkak beme-

legítését, amikor kinyújtják a nyelvüket, vagy azt mondogatják, hogy „blablabla, 

blublublu, mmmiiimmmiii”. 
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‒ -Lufifújás: A tanulók elképzelik, hogy fel kell fújniuk egy lufit. Mély lélegzetet vesznek, 

miközben kinyomják a hasukat (a kezükkel ellenőrizhetik is). Aztán hirtelen kifújják a 

levegőt, mintha egy lufiba fújnák, majd apró fújásokkal fújják ki a levegőt. Ezt a két 

variációt váltogatják. A gyakorlat célja, hogy a hasi légzést megérezzék. 

‒ Szellem a palackban: A tanulók körbe állnak egy (elképzelt) palack körül, ami egy szé-

ken áll és egy szellemet rejt. Izgalommal telve hajolnak a palack fölé, mélyen belélegez-

nek a hasukba és röviden bent tartják a levegőt. A tanár jelzésére a szellem kiáramlik a 

palackból. Mindenki nagy csodálkozással „aah”-t mond és felfelé követi a szellem útját, 

amíg el nem tűnik. A gyakorlat célja, hogy megérezzék a hasi légzést és egy levegővel 

hosszan tudjanak beszélni. 

‒ Hallót kiáltani: A csoport négy egyenlő részre oszlik és a terem négy sarkába áll. Az egyes 

játékosok átlósan „átdobnak” egymásnak egy hallót. A kiáltás el kell, hogy érje a másikat 

és nem szabad, hogy a terem közepén „leessen”. Mindenki sorra kerül. A gyakorlat célja a 

hasi légzés összekötése a beszéddel, a hangerő intenzitásának fokozása. 

 

A bemelegítő gyakorlatok után kerülhet sor a szerepjáték kipróbálására. Az elején kezdhetik 

a szerepek eljátszását egy diashow-hoz hasonló állóképpel. Háromfős csoportokban állítják 

be egymást egy állóképbe, amit egy következő lépésben már mozdulatok és hangok is kísér-

hetnek. Így lépésről lépésre jutnak el a tanulók a nonverbális kommunikációtól kisebb jele-

netek eljátszásáig.  

 

4. MOZGÁS 

Azok a módszerek, amelyek a testet is bevonják az idegen nyelv tanulási folyamatába, min-

den korosztálynál és nyelvi szinten jól működnek. Idegtudományi vizsgálatok igazolják, 

hogy az agy és a test együttműködése jelentősen növeli a tanulás hatékonyságát. Az érzék-

szerveken keresztül az agy impulzusokat vesz fel és kapcsolatba lép a környezetével.  Ha egy 

új szót szeretnénk megtanulni, akkor hangosan mondogatjuk, tehát a beszédmotorika támo-

gatja a tanulást. Ha le is írjuk ezt a szót, akkor grafomotoros folyamat részesei vagyunk.  

A mozgásos tanulás kétféleképpen történhet: átmozgatja a tanulókat két koncentrált fi-

gyelmet igénylő tanulási folyamat között, vagy tudatos része a tanulási folyamatnak.  A moz-

gásos tanulás mindkét formája pozitív eredményeket mutat. Az első esetben csak rövid moz-

gáselemeket alkalmazunk, ami felfrissíti vagy megnyugtatja a tanulókat és utána újra képesek 

15-20 percig koncentrálni. A hallásértést fejleszthetjük nyelvi utasítások követésével, pl. úgy 

megyünk végig a tantermen, mintha mély hóban / forró homokon lépegetnénk (SAMBANIS 

2020: 29–33). A tanulók az instrukciókat mozgássá alakítják, így a hallott szöveg láthatóvá 

válik. Megértési nehézségek esetén megvan a lehetőség arra, hogy a tanulók egymás mintáját 

kövessék és a szövegértést sikerélményként éljék meg. A pihentető mozgás a nyelvi órán 

nem időpazarlás, hanem didaktikai szempontból is észszerű befektetés, hiszen koncentrált, 

effektív munka követi. 

A mozgásos tevékenység tudatos beépítése a tanulási folyamatba nagyon sokféle módon 

valósulhat meg. Az új szavakat, elvont fogalmakat vagy nyelvtani jelenségeket gesztusokkal 

kötjük össze, pl. a múlt idejű igealakoknál a vállunk fölött hátra mutatunk, mintha hátra akar-

nánk dobni valamit. Fontos, hogy az új szavakat a mozdulatokkal együtt többször ismételjük 

meg. Mivel a mozgásos tanulásnál egy motorikus nyommal több kerül az agyba, esetenként 

nem látszik azonnal a módszer előnye. Kutatások igazolják, hogy azoknál a csoportoknál, 

ahol mozgások nélkül tanultak, hamar mutatkoznak a jól ismert felejtés jelei. Ott, ahol a ta-

nulási folyamatot mozgásokkal segítették, több információ került a közép- és hosszú távú 

memóriába.  
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‒ Diashow 

Ennél a performatív impulzusnál elbeszélésrészleteket (leegyszerűsített meséket) állókép-

ként jelenítenek meg a tanulók. Egy tanuló (kezdő szinten a tanár) lesz az elbeszélő, aki a 

kiválasztott szöveget kifejezően felolvassa, és amikor azt mondja, hogy „klikk”, akkor a többi 

tanuló élő diaképeket hoz létre. Ennek a játéknak az az előnye, hogy sok tanuló vehet részt 

benne, hiszen nemcsak konkrét szereplők kerülnek a diaképre, hanem a környezetükben ta-

lálható dolgok is (pl. fák, állatok, felkelő nap stb.). A csoport írhat saját diashow-történetet 

is, elmesélheti az osztálykirándulásukat vagy a hétvégi programjukat.  

 

‒ Mit csinálsz éppen? 

A játék előtt a tanár aktiválja az adott szókincset. A különböző tevékenységeket kis kártyákra 

írja, amit körben állva a kör közepére tesznek. A tanár felteszi a kérdést az első tanulónak: 

Mit csinálsz éppen? Ő azt válaszolja, hogy levest főz és közben a képzeletbeli fazékban ka-

vargatja a levest. Az is elképzelhető, hogy az önöző forma gyakorlásaként a tanár önöző 

formában szólítja meg a tanulót. A feladatot lehet nehezíteni, hogy ne váljon unalmassá. A 

következő lépésben a tanuló ugyanarra a kérdésre válaszol, de a testével más tevékenységet 

mutat be, pl. azt válaszolja, hogy telefonál, de a mozdulataival a levest kavargatja. A követ-

kező tanuló szintén válaszol a kérdésre, de a mozdulataival az előző tanuló kimondott cse-

lekvését utánozza. A középre lerakott kártyalapok biztonságérzetet nyújtanak a tanulóknak, 

de nem kell mindenáron ragaszkodni hozzájuk. A feladatot variálhatjuk úgy, hogy a kérdést 

kórusban teszik fel a tanulók. Ez a feladat nemcsak a nyelvi készségeket fejleszti, hanem 

olyan készségeket is, mint információk megtartása a munkamemóriában, önálló mondatok 

alkotása, és ezek ellentétes mozdulatsorral való összekötése. A mozgásból eredő impulzusok 

nagyon intenzíven aktivizálják a tanulókat. Az aktív részvétel a feladat elvégzésében, vala-

mint a közös nevetés érzelmileg és tartalmilag fontos események, nagymértékben hozzájá-

rulnak az új információk hosszú távú rögzítéséhez.  

 

5. DRÁMAGRAMMATIKA 

Susanne Even drámagrammatika fogalma a drámapedagógiai koncepció kibővítését takarja, 

egy olyan módszert, amely a színjátszás eszközeivel tapasztalhatóvá teszi a nyelvtani struk-

túrákat. Egy adott kommunikációs helyzetet hoz létre, amelyben alkalmazni lehet a nyelvtani 

szerkezeteket és lehetőség nyílik az azonnali reflexióra is. Even öt pontból álló drámagram-

matikai fázismodelljét felnőtt nyelvtanulók számára dolgozta ki, de kisebb módosításokkal 

gyerekek nyelvoktatásában2 is alkalmazható.  

 

BEMELEGÍTŐ FÁZIS 

MOTIVÁCIÓS FÁZIS 

STRUKTÚRAREFLEXIÓ FÁZISA 

STRUKTÚRA ALKALMAZÁSI FÁZISA 

PREZENTÁCIÓS FÁZIS/ REFLEXIÓS FÁZIS 

2. ábra 

Even drámagrammatikai fázismodellje3 

 
2  Bryant Doreen, Sarah Unger: Sich Grammatik erspielen. Fremdsprache Deutsch. Zeitschrift für 

die Praxis des Deutschunterrichts Nr.62.2020, Berlin: Erich Schmidt Verlag, p. 35. 
3  Ld. Even, Susanne (2003). DramaGrammatik. Dramapädagogische Ansätze für den Grammati-

kunterricht Deutsch als Fremdsprache. München: Iudicium. 
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‒ A bemelegítő szakaszban asszociációs vagy rotációs játékok segítségével a tanulók rá-

hangolódnak a témára, miközben levetkőzik a gátlásaikat és egy adott nyelvtani szerke-

zeteket gyakorolnak. A rotációs játékok különösen alkalmasak arra, hogy a tanulók vilá-

gos nyelvi szabályok szerint nyelvtani struktúrákat alkalmazzanak, és közben szórakoz-

zanak. 

‒ A motivációs szakaszban a tanulók olyan lelkesítő feladatokat kapnak, amelyeket min-

denképpen meg akarnak oldani, és ezért hajlandóak a nyelvi repertoárjukat bővíteni. 

‒ A struktúrareflexió fázisában a tanulók egy speciálisan összeállított anyag segítségével 

megismerik a célstruktúrákat, elgondolkodnak a formai különbségeken és megbeszélik a 

tanárral a reflexióikat. A feladat eredményeit írásban (plakát formájában) rögzítik (pl. a 

birtokos névmások használata mein Vater – meine Mutter, sein Vater – seine Mutter, ihr 

Vater – ihre Mutter). 

‒ A struktúra alkalmazásának/eljátszásának szakaszában a megbeszélt, írásban rögzített és 

a terem falára kifüggesztett plakátok segítségével a tanulók képesek arra, hogy a motivá-

ciós fázisban kiadott feladatokat eljátsszák és a megismert nyelvtani szerkezeteket alkal-

mazzák. A tanár a témától függően és a tanulók nyelvi szintjének megfelelően választhat 

erősebben irányított (szerepjáték, szimuláció) vagy kevésbé irányított (improvizáció) fel-

adatok közül. A tanári irányítás csökkenésével növekszik a tanulók saját felelőssége.  

‒ A prezentáció fázisában a tanulók bemutatják az eredményeiket, amit mindig reflexió 

követ. 

Kiváló példa a nyelvtani struktúrák drámagrammatikai feldolgozására az a feladatsor, amely 

a Detektívek, akik a tolvaj nyomában az évszakokon át utaznak című gyűjteményből szárma-

zik. A tanulók a vonatkozó névmási mellékmondatokat tanulták, ami sok nehézséget okoz a 

vonatkozó névmások változatos alakjai miatt. A feladat végrehajtása előkészítő munkát igé-

nyel, ami magában foglalja az adott témával való ismerkedést (pl. riporter/újság, állatok, ke-

rékpár/közlekedés, időjárás, egészség/test, környezet), az érvelés szókincsének (leírás, ma-

gyarázat, indoklás) és az ehhez szükséges célszerkezeteknek (birtokos névmások, prepozí-

ciók, vonatkozói mellékmondat) a megismerését. A történet kiindulópontja az, hogy eltűnt a 

varázsszőnyeg, egy tolvaj ellopta. A gyerekek kapnak egy hangfelvételt, amit közösen meg-

hallgatnak, és amelyben a tolvaj egyszerű vonatkozói mellékmondatokat használ: „Én va-

gyok a tolvaj, aki mindig egy lépéssel előttetek jár – A tolvaj, aki tud az évszakokon át utazni. 

Szükségetek van egy detektív lányra, aki jó megfigyelő és egy detektív fiúra, aki gyorsan tud 

futni.” A tolvaj kihívja a gyerekeket egy versenyre, amelynek a végén a gyerekek visszasze-

rezhetik a varázsszőnyeget. A cél érdekében a gyerekek létrehoznak egy detektívklubot, 

melynek tagjai rendkívüli képességekkel rendelkeznek, amit vonatkozói mellékmondatokkal 

mondanak el. A történet végén kiderül, hogy a tolvaj valójában egy mesterdetektív, aki csak 

a gyerekek nyomozó képességét tette próbára. Miután megtalálta méltó utódait, nyugdíjba 

mehet. Even drámagrammatikai fázismodelljének megfelelően a feladat kivitelezése a beme-

legítő szakasszal kezdődik. A gyerekek a Rózsaszín párduc című film zenéjére először sza-

badon mozognak, majd megadott instrukciók szerint (a fal mellett osonnak, gyorsan, lassan, 

suttogva). A motivációs fázisban alapítják meg a detektívklubot. Végigveszik, hogy milyen 

tárgyakra lesz szükségük. A klasszikus detektívfelszerelésen kívül (nagyító, jegyzettömb, 

messzelátó) szükségük lesz még egy detektívigazolványra is. Az összetartozás kifejezésére 

és a csapat bátorítására szolgál a detektívmondóka, amit nagyon kifejezően ismételgetnek:  
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Bist du die Detektivin, die gut rennt? 

Und du der Detektiv, der gut denkt? 

Bist du die Detektivin, die gut schleicht? 

Der Dieb hat Angst und er erbleicht. 

 

Als Team sind wir wunderbar, 

mutig, stark und unschlagbar! 

 

A struktúrareflexió fázisában átgondolják azokat a jellemző mondatokat, amelyek a detektí-

vigazolványban is szerepelni fognak: Ich bin der Detektiv, der…, vagy Ich bin die Detektivin, 

die… Közösen megbeszélik, hogy mikor kezdődik a mellékmondat der vagy die vonatkozó 

névmással. A struktúra alkalmazásának szakaszában minden gyerek beírhat egy ilyen mon-

datot a detektívigazolványába. A prezentációs szakasz célja, hogy a detektívek készítsenek 

egy válaszvideót a tolvajnak. Egymás után a kamera elé lépnek és előadják a begyakorolt, 

rájuk jellemző mondatot. Hangos tapssal és ujjongással bátorítják egymást, majd mindany-

nyian a kamera elé állnak és nagy lendülettel elmondják a csapat mondókáját. A feladat le-

zárásaképpen közösen megbeszélik, hogy ki hogyan élte meg a detektív szerepét és a klubban 

kialakult csapathangulatot.  

 

6. FILMEK A PERFORMATÍV OKTATÁSBAN 

A filmek, illetve a látható-hallható szövegek rendelkeznek azzal a potenciállal, hogy védett 

tantermi körülmények között felkészítsék a tanulókat a multimodális, médiával átszőtt világ-

ban való boldogulásra. A filmek egyrészt a nyelv/beszéd szintjén hozzák létre a jelentéseket, 

de fontos szerepet játszik benne a testbeszéd, a vizuális és auditív csatornák is. Ez a sokrétű-

ség teszi alkalmassá a filmet arra, hogy eredményesen építsük be őket az idegennyelvi órák 

anyagába, hiszen azon túl, hogy esztétikai produktumok, autentikus kultúrproduktumokként 

a célnyelvi ország kultúrájának részei. A látható-hallható szövegek olyan szituációkat ábrá-

zolnak, amelyekben emberek kommunikálnak egymással. Egy teljes film szünetek nélküli 

lejátszása az idegen nyelven nem mindig hozza meg a várt sikert és motivációt, még akkor 

sem, ha alapos előkészítő munkát végeztünk.  

Az idegennyelvi órákon jobban alkalmazhatóak a kisfilmek, amelyek időben körülhatá-

rolhatóak és a rövidségükből adódóan kevesebb nyelvi elemet tartalmaznak. Pepe Danquart 

Potyautas (Schwarzfahrer) című rövidfilmje nem ismeretlen a magyarországi nyelvtanárok 

előtt sem. A tizenkét perces filmet a következő linken bárki megnézheti: https://www.yo-

utube.com/watch?v=KZOJV-ecVb4. A történet elmesélése során a tanulók gyakorolják a 

múlt idejű igealakokat, aktiválják a közlekedés témában már elsajátított szókincsüket, de nem 

utolsósorban olyan fontos társadalmi jelenségeket is megpróbálnak értelmezni, mint a rassz-

izmus, a multikulturális társadalom. Az eddig megismert munkamódszerek alapján a film 

megtekintése után az első feladat egy állókép megjelenítése, amelyben az egész csoport részt 

vesz. Ezután kiválasztják a szereplőket és leírják, esetleg lerajzolják a jellemző tulajdonsá-

gaikat. A csoportot 3 részre osztják és mindegyik csoport egy másik főszereplő szemszögéből 

dolgozza fel a történetet. A csoportok el is játsszák a történetet, miközben idegen nyelven 

kommunikálnak egymással. Ebben a fázisban nagy szerepet kap a testbeszéd, a mimika, a 

már gyakorolt beszédtechnika.  

A film feldolgozása egy interjúval záródik, amelyben a gyerekek egymást kérdezgetik a 

filmben látottakkal kapcsolatban.  

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=KZOJV-ecVb4
https://www.youtube.com/watch?v=KZOJV-ecVb4
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Lehetséges kérdések: 

‒ Melyik nagyvárosban játszódik a történet? 

‒ Milyen épületek segítettek a helyszín megállapításában? 

‒ Melyik napszakban játszódik a történet? Honnan tudjuk ezt? 

‒ Milyen közlekedési eszközök láthatóak a filmben? 

‒ Kik szerepelnek a kisfilmben?  

‒ Melyik szereplőt találják szimpatikusnak? Miért? 

‒ Melyik szereplő ellenszenves? Miért? 

‒ Milyen érzésük volt, miközben nézték a filmet? 

‒ Ők mit tettek volna a fiatalember helyében? 

‒ Hogyan végződhetett volna még a történet? 

 

Ebből a példából is jól látszik, hogy a látható-hallható autentikus szövegek, kisfilmek a di-

daktizálás sokféle módját teszik lehetővé. A nyelvi készségek fejlesztésén túl a tanulók meg-

ismerik és megtanulják elfogadni egymás érzéseit, esztétikai és szociális kompetenciájuk fej-

lődik. A performatív módszer előnye itt is megmutatkozik: észrevétlenül sajátítják el a hát-

térben húzódó interkulturális ismeretanyagot, motiváltan végzik a feladatokat, kibontakozik 

a fantáziájuk és a kreativitásuk, és a módszer nem utolsósorban a csoport dinamikájára is 

pozitívan hat.  

 

ÖSSZEGZÉS 

Az eddigiekben felsorolt gyakorlatok, módszerek hozzájárulnak a tanulók performatív kom-

petenciájának fejlődéséhez. A performatív kompetencia a társadalmi-kulturális környezetben 

lejátszódó szerepek, cselekvések felismerésére, önálló alakítására való képesség és az egyén 

ezekre adott kritikai reflexióinak összessége. A performatív idegennyelv-oktatás fejleszti a 

performatív kompetenciát, mivel különböző játékformákkal vonja be a tanulókat a tanulási 

folyamatba. A folyamat az ún. mintha-térben játszódik, amely „egy védett, nem a komoly 

kommunikatív helyzetet ábrázoló tér, melyben a tanulók idegen nyelven tervezetten adják 

elő a fellépéseiket, tervezetten tevékenykednek és szemlélődve reflektálnak” (HALLET 2010: 

15). A performatív alapokra felépített idegennyelvi óra egyrészt tantárgyi ismereteket köz-

vetít, amelyet a tanulók a felfedezés folyamatában élményszerűen sajátítanak el. A perfor-

matív feladatok cselekedve tanítanak, személyes élményen alapuló tapasztalati tanulás való-

sul meg. A gyermekek között kialakuló interakciók segítik a társas élethez szükséges kom-

petenciák kialakítását, fejlesztését.  
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INTERNETES LINKGYŰJTEMÉNY –  

FONTOS SEGÉDESZKÖZEINK AZ ANGOLTANÍTÁSBAN 

 

COLLECTION OF LINKS –  

IMPORTANT AIDS IN ENGLISH LANGUAGE TEACHING 

 

SIMKÓNÉ KÉSMÁRKI CSILLA1 

 

 
Absztrakt: Jelen cikk célja, hogy megosszam néhány, a nyelvoktatásban jól használható weboldal el-

érési útvonalát, illetve megpróbáljak eligazítást adni hatékony használatukat illetően. E weboldalak 

használata nemcsak a saját tanítási gyakorlatunkat színesítheti, kompetenciánkat fejlesztheti, hanem a 

Csepeli György által említett „fordított szocializációt”, a tudás demokratizálódásának jelenségét is po-

zitívan átélhetővé teszi mind tanár, mind diák számára, s mindkét generáció elégedettségére szolgálhat, 

ha a maga tudásbeli kompetenciáját megélheti.  
 

Kulcsszavak: angoltanítás, weboldalak, linkek, gyakorlás, élménytanulás 

 

Abstract: This paper intends to share the access paths to some webpages that can be useful in language 

teaching and attempts to offer some guidelines concerning their efficient use. The use of these webpages 

may not only make your own teaching practice more varied and colourful and contribute to the deve-

lopment of your competence but also makes it possible for both teacher and student to have a positive 

experience of ’reverse socialisation’, the phenomenon of the democratisation of knowledge, referred to 

by György Csepeli, which may give both generations a feeling of satisfaction  through the fact that they 

can experience their competent knowledge. 
 

Keywords: teaching English, webpages, links, practising, experiential learning 

 

 

BEVEZETÉS 

Az oly sokat emlegetett Z és Alfageneráció vizualitás iránti növekvő igényének és egyre 

csökkenő monotóniatűrésének következményeként (CSEPELI 2003) nagy szükség van szak-

mailag értékes, iskolai és otthoni tanulást egyaránt támogató digitális anyagokra. Az utóbbi 

években a tanári felkészülés egyre nagyobb hányadát teszi ki ezeknek az anyagoknak a ki-

gyűjtése, és megfelelő „szolgálatba állítása”. Az online térben megjelenő – szinte korlátlan 

számban rendelkezésre álló – anyag szűrése, testreszabása, olykor korrigálása nagy időráfor-

dítást és aprólékos munkát igényel. A gondos válogatás azonban segít elkerülni azokat a 

csapdahelyzeteket, hogy éles helyzetben szembesüljünk egy adott tananyag diszharmóniájá-

val, s pirulva tapasztaljuk meg az osztályteremben, hogy a tetszetős cím diszharmóniát mutat 

a lexika, a grammatika, kiejtés vagy adott esetben akár a kínált tartalom és erkölcsi üzenet 

terén.  

Ahhoz, hogy célszerűen és mindennapokban jól használható módon álljanak rendelke-

zésre ezek az anyagok, érdemes valamilyen rendszerbe szervezni őket. Ez nem könnyű 
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feladat, hiszen a csoportosítás sokféleképp történhet. Csak példaként, fókuszálhatnánk: a) 

adott évfolyamú és szintű csoportnál egy konkrét tanév során felhasznált linkekre, b) külön-

böző nyelvi készségekre (nyelvtan, társalgás, szókincs, olvasás) lebontott specifikus gyako-

roltató linkekre, c) leggyakrabban felhasznált linkekre, d) kifejezetten videós linkekre, de 

más felosztás is elképzelhető. Ezekből a lehetőségekből én egy egyveleget készítettem, amit 

minden angol szakos kollégának szívesen ajánlok. A linkekhez hozzáfűzött megjegyzéseimet 

a gyűjtemény után lehet elolvasni. 

 

 

I. „GYŰJTŐLINKEK” – áttekinthető formában változatos gyakorlófeladatokat  

kínálnak és lefedik a legtöbb nyelvi készséget: 

https://www.allthingstopics.com/ 

https://www.esolcourses.com/ 

https://en.islcollective.com/ 

https://www.teach-this.com/  

https://agendaweb.org 

 

II. NYELVTANI GYAKORLÓ LINKEK 

https://www.english-grammar.at/ 

https://www.perfect-english-grammar.com 

https://www.englisch-hilfen.de/en/exercises_list/alle_grammar.htm 

https://www.allthingsgrammar.com/ 

 

III. JÁTÉKOS, SZÓRAKOZTATÓ ÉS PIHENTETŐ FELADATOK LINKJEI 

http://www.esljokes.net/contents.html 

https://www.subingles.com/en/ 

https://www.eslgamesplus.com/classroom-games/  

https://www.eslgamesplus.com/intermediate-classroom-games/ 

 

 

I. „GYŰJTŐLINKEK” – áttekinthető formában változatos gyakorlófeladatokat kí-

nálnak és lefedik a legtöbb nyelvi készséget: 

 

1. https://www.allthingstopics.com/ 

A leginkább használt és az egyik legsokrétűbb oldal. 

Előnye: ábécérendben, tematikus elrendezésben megtalálható a legtöbb társalgási témakör, 

szintekre bontott ajánlással, többféle feldolgozási lehetőséggel. Eldönthetem, hogy az adott 

témákat olvasott szövegértés / hallott szövegértés / társalgási avagy játékos formában dolgo-

zom fel. Ez lehetőséget ad a szókincs többszöri átforgatására, elmélyítésére. Elsősorban osz-

tálytermi használatra javaslom. 

 

2. https://www.esolcourses.com/ 

Szintén ún. „gyűjtőlink” ez az oldal is. 

Előnye: itt nem témánként, hanem készségekre bontva jelennek meg az anyagok. Az egyes 

készségeknél viszont ismét jól áttekinthetően szintek szerint látjuk az olvasmányokat, hang-

anyagokat és a hozzájuk illesztett online kérdéseket. Kiváló akár tantermi, akár otthoni 

https://www.allthingstopics.com/
https://www.esolcourses.com/
https://en.islcollective.com/
https://www.teach-this.com/
https://agendaweb.org/
https://www.english-grammar.at/
https://www.perfect-english-grammar.com/
https://www.englisch-hilfen.de/en/exercises_list/alle_grammar.htm
https://www.allthingsgrammar.com/
http://www.esljokes.net/contents.html
https://www.subingles.com/en/
https://www.eslgamesplus.com/classroom-games/
https://www.eslgamesplus.com/intermediate-classroom-games/
https://www.allthingstopics.com/
https://www.esolcourses.com/
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feldolgozásra, általános készségfejlesztésre, de kicsit böngészni kell, ha egy adott témakörre 

szeretnénk rákeresni.  

 

3. https://en.islcollective.com/ 

Nagy népszerűségnek örvendő magyar fejlesztésű oldal, a digitális átállás óta plusz online 

kitölthető funkcióval bővült a kínálat. 

Előnye: szinte minden készség gyakorlására alkalmasak az itt fellelhető anyagok. Egy 

rövid regisztráció szükséges, de egyébként ingyenes a hozzáférés. Egy áttekinthető (átte-

kintő?) oldalon kiválaszthatjuk, hogy nyomtatott anyagot vagy videófeldolgozást részesítünk 

előnyben. A nyomtatott anyagokon belül – ezt szoktam inkább használni- ismét bőséges a 

választék: eldönthetjük, milyen szókinccsel, nyelvtannal, milyen feldolgozásmóddal (kb. 

húszféle van, a társasjátéktól a tesztformáig) és milyen szintű anyaggal (kezdőtől a közel 

anyanyelvi szintig) kívánunk dolgozni. Kijelölés után megjelennek maguk az anyagok, ame-

lyeket a letöltést követően használhatunk, nyomtathatunk is. Külön érdeme az oldalnak, hogy 

jelöli a legnépszerűbb (egyben leghasznosabb) anyagokat, amely szintén segítség a szelektá-

lásnál. Órai használatra javaslom. 

 

4. https://www.teach-this.com/  

Szintén gyűjtőlink, elsősorban cselekedtető, játékos formákra épülő kommunikációs felada-

tokat kínál ez az oldal. Előnye: nagyon változatos, színvonalas anyagot biztosít – megadva a 

tevékenységhez szükséges időt, a nyelvi szintet, világos feladatleírást és ötleteket a feladat 

elvégzéséhez – vagyis egy azonnal hasznosítható anyagot kapunk, néhány kattintással. Mind-

ezt tematizálva – ha akarjuk, nyelvtani egységeket, ha akarjuk, szófajokat, témaköröket, 

nyelvi funkciókat gyakoroltathatunk élvezetes és igényes formában. Hátránya: bizonyos – a 

legnívósabb – feladattípusokért elég borsos tagdíjat kell fizetni, ám az ingyenes feladatokból 

is bőségesen válogathatunk. Tantermi felhasználásra javaslom – osztály-, csoport- és pár-

munkára. 

 

5. https://agendaweb.org 

Szintén az angoltanárok egyik kedvence – közvetlen kollégáimat is beleértve. Az előzőekhez 

hasonlóan itt is találunk példát minden készség gyakorlására, legyen az szókincs, olvasott 

szövegértés, hangtani gyakorlatok vagy hallott szövegértés. Találunk PDF-ben letölthető fel-

adatsorokat, dalokat, videókat és konkrét angol nyelvórákat – ha megunnánk a saját hangun-

kat… Hátránya, hogy a szinteket kicsit nehéz beazonosítani, erősen szelektálni kell, hogy a 

megfelelő anyagra sikerüljön rátalálni, ami kissé időigényes. 

 

II. NYELVTANI GYAKORLÓ LINKEK 

A következő gyűjtemény elsősorban a nyelvtan begyakorlását célzó feladatokat tartalmaz, 

bár nyelvtani gyakorlót az előbbi gyűjtőlinkek is magukban foglalnak. Az alábbiak mind tan-

termi, mind otthoni gyakorlásra alkalmasak. Legfontosabb előnyük, hogy önellenőrző funk-

ciót is kínálnak, vagyis házi feladatként időhatékony gyakorlást biztosítanak. Órán már csak 

a problémásabb kérdésekre kell visszatérni, hiszen otthon megtörténik az ellenőrzés is. 

 

1. https://www.english-grammar.at/ 

A fenti link tehát kiválóan alkalmas otthoni feldolgozásra, rengeteg szintezett feladatsort kí-

nál a leglényegesebb nyelvi jelenségek begyakorlására. A szintezés a különféle színekkel 

https://en.islcollective.com/
https://www.teach-this.com/
https://agendaweb.org/
https://www.english-grammar.at/
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jelölt „kezdő” – „középhaladó” – „haladó” megnevezéssel történik, ami mind a diákoknak, 

mint a szaktanárnak megfelelő eligazítást ad.  

 

2. https://www.perfect-english-grammar.com 

Ez a link nagyon részletes nyelvtani magyarázatokat is kínál a gyakorlatok előtt, illetve vál-

tozatos és bőséges mondatrepertoárral rendelkezik. Előnye a korrekt önellenőrzés és az átte-

kinthetőség, hátránya talán, hogy nincs szintezés, illetve nem alkalmas sem kezdő, sem ma-

gas szintű nyelvtudás fejlesztésére. Viszont A2 és B1+ között tökéletes nyelvtani feladattár. 

 

3. https://www.englisch-hilfen.de/en/exercises_list/alle_grammar.htm 

Az előző linkhez hasonlóan ez is a legjelentősebb számú nyelvtanuló közönséget célozza 

meg, valahol A1+ és B1+ között. Előnye a szintezett feladatkínálat és az önellenőrzés frap-

páns formája: ha a rendszer hibásan kitöltött mondatot érzékel, nemcsak a hibát mutatja, ha-

nem tömör nyelvtani magyarázattal együtt korrigál. A feladatok felsorolásánál érdekes mó-

don egy szám jelzi a szintet (az adott feladat megoldásához hány évi angoltanulás szükséges), 

ami nem a legjobb irányjelző. Viszont némi gyakorlattal egyszerűsödik a szinteken való el-

igazodás.  

 

4. https://www.allthingsgrammar.com/ 

A fentebb említett, témakörökre épülő „Allthingstopics” oldal nyelvtanos megfelelője, nagy 

változatosságban kínál nyelvtani gyakorlatokat különféle feldolgozási módokkal, megköze-

lítési lehetőségekkel – szintezve. Eldönthetem, hogy az adott nyelvtani anyagot írásbeli kvíz-

ként, egyszerű drillként, társalgási gyakorlatba illesztve, vagy akár játékos „activity” formá-

ban szeretném megjeleníteni. Tehát ugyanazt a nyelvtani problémát szinte észrevétlenül, a 

monotónia veszélye nélkül tudom többféle kontextusban elmélyíteni.  

 

III. JÁTÉKOS, SZÓRAKOZTATÓ ÉS PIHENTETŐ FELADATOK LINKJEI 

Az alábbi linkek leginkább a tananyag kiegészítésekor, egy fárasztó gyakorlás után, esetleg 

duplaóra „levezetéseképp” hasznosulhatnak.  

 

1. http://www.esljokes.net/contents.html 

Nagyszerű, vicceket tartalmazó oldal négyféle nyelvi szinten (A1, A2, B1, B2).  A rövid 

tréfák szórakoztató formában fókuszálnak egy-egy szintnek megfelelő nyelvtani jelenségre, 

és ezekhez apró szókincs- és nyelvtani ellenőrzés kapcsolódik. Mivel viszonylag átlátható 

mennyiségű viccet tartalmaz az oldal, én a legjobbakat a saját könyvemben jelöltem, hogy 

szükség esetén beszúrhassam a megfelelő anyagrésznél. Tantermi használatra kiváló kicsik-

nél-nagyoknál egyaránt. 

 

2. https://www.subingles.com/en/ 

Erre a linkre kattintva az elmúlt 30 év legnépszerűbb - és angoltanulás szempontjából is jól 

kiválogatott – zeneszámait találjuk meg. Már maguk a zeneszövegek is szintezve jelennek 

meg (könnyű, közepes, nehéz), majd magukhoz a dalokhoz is szintezett feladatok kapcsolód-

nak. Az előadókat kiválaszthatjuk ízlésünk és ábécérend szerint. Meghallgatás után/közben 

pedig eldönthetjük, hogy milyen feladattípussal szeretnénk a hallásértést ellenőrizni: kitölthe-

tünk egy kvízt, avagy egy kezdő, középhaladó, ill. haladó szintű szövegkiegészítő feladatot.  

https://www.perfect-english-grammar.com/
https://www.englisch-hilfen.de/en/exercises_list/alle_grammar.htm
https://www.allthingsgrammar.com/
http://www.esljokes.net/contents.html
https://www.subingles.com/en/


76 Simkóné Késmárki Csilla 
 

 

 

A diákok saját mobiltelefonjaikat használva dolgoznak a szövegen a kiválasztott szinten, így 

differenciálásra is jól használható ez a zenegyűjtemény. Szeretik a gyerekek, a közös zene 

megtalálása együttműködésre tanít. 

 

3. https://www.englisch-hilfen.de/en/exercises_list/alle_grammar.htm 

4. https://www.allthingsgrammar.com/ 

A 3. linken az 5–8. évfolyamnak, a 4. linken a 9–12. évfolyamnak alkalmas online nyelvi 

játékokat találunk. Ha erre a típusú játékformára vállalkozunk, érdemes több laptopot bevinni 

az órára (én így szoktam), és annyi csapatot kialakítani, hogy mindenki részt tudjon venni 

benne. Fontos, hogy mindenki érdemi módon tudja használni a játék adta gyakorlási lehető-

ségeket. A gyakorláshoz tartozó tematika (szókincs, nyelvtani probléma) világosan áttekint-

hető formában jelenik meg a felületen, így gyorsan kiválasztható a legmegfelelőbb játék. 

Nagyon szórakoztató, ám lazítva is koncentrálást igénylő játékok ezek. 

 

ÖSSZEGZÉS 

Az említett weboldalakkal és gyakorlati bemutatásukkal ízelítőt szerettem volna adni azokból 

az értékes tartalmakból, amelyeket kellő körültekintéssel és mértéktartással integrálhatunk a 

tanítási folyamatba. A józan mérték hangsúlyozandó, hiszen továbbra is tantervi követelmé-

nyeknek kell megfelelnünk, amelyekhez kurzuskönyveket, munkafüzetet kapnak a diákok, s 

tanárként annak elsajátításáért is felelünk. Ám a hatékony oktatásnak érdemes karöltve járni 

a változatosság, élményszerűség szempontjával. Az absztraktban említett fordított szociali-

záció következményeiből pedig akkor tudunk előnyt kovácsolni, ha mi, az idősebb generáció 

nyílt szívvel beemeljük a fiatalok élmény- és impulzusigényét a napi módszertanunkba, és 

szeretettel, bölcsen vezetjük őket az ő eszközeikkel kulcsfontosságú emberi, társadalmi cél-

értékeink felé.  

 

IRODALOM  

[1] Csepeli György (2003). Régi és új digitális generáció. Élet és Tudomány 2003. 11. 07. 

https://www.englisch-hilfen.de/en/exercises_list/alle_grammar.htm
https://www.allthingsgrammar.com/
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Absztrakt: A Nyelvkaland ME, amely a Magyarország kormánya által kiírt Nyelvtanulással a boldo-

gulásért (EFOP-3.2.14-17-2017-00005) című pályázat nyertes projektje volt, 2018 és 2020 között 

eredményesen járult hozzá ahhoz, hogy az Észak-Magyarország régióban pozitív irányba mozduljon el 

a nyelvtanulók nyelvtanulási motivációja, fejlődjenek a nyelvi kompetenciáik. Az élménypedagógiai 

módszerekre támaszkodó nyelvoktatási formák bevezetése a régió hátrányos helyzetű középiskolaiban 

ahhoz is hozzá tudott járulni, hogy átalakuljon a nyelvtanárok és a nyelvtanárjelöltek együttműködése, 

aminek eredményeképpen valóban újszerű élmények részesei lehettek a nyelvtanulók és a nyelvtanárok 

egyaránt. Az alábbi tanulmányban a projekt célrendszerét, résztvevőit, a projektben megvalósult kom-

petenciafejlesztés három alapvető pillérét és az e három terület közötti összefüggéseket mutatjuk be 

részletesen2. 
 

Kulcsszavak: nyelvtanulás, nyelvoktatás, nyelvtanárképzés egy hátrányos helyzetben lévő régióban 

 

Abstract: ’Nyelvkaland ME’, which was a winning bid in the tender entitled Nyelvtanulással a boldo-

gulásért ’Learn languages for success’ (EFOP-3.2.14-17-2017-00005) and advertised by the govern-

ment of Hungary, contributed effectively to enhancing language learners’ motivation and developing 

their language competencies in the North Hungarian region between 2018 and 2020. The introduction 

of the forms of language teaching based on the methods of experiential pedagogy in the disadvantaged 

secondary schools of the region could also contribute to the transformation of the cooperation of langu-

age teachers and teacher trainees, as a result of which both language learners and language teachers 

could have really novel experiences. This paper gives a detailed account of the system of objectives 

and participants of the project as well as the three pillars of the competence development implemented 

in the project and the correlations between them. 
 

Keywords: language learning, language teaching, language teacher training in a disadvantaged region    
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BEVEZETÉS 

A projekt elsődleges célja az volt, hogy az Észak-Magyarország régió 14–18 éves középis-

kolásai számára az idegen nyelv tanulását a projekt címének megfelelően kalandokkal teli 

élménnyé tegye. Ezért érdekes, eseménydús, interakciókra és nyelvi akciókra épülő foglal-

kozásokat terveztünk és valósítottunk meg számukra, amelyek hatékonyan fejlesztették a ta-

nulók angol vagy német nyelvismeretét, kedvezően befolyásolták nyelvtanulási motiváció-

jukat, ami hatékonyan növelte esélyeiket a továbbtanulásra és a munkaerőpiacon való boldo-

gulásukhoz is utat nyitott. A motivációt felmérő statisztikák és a kutatások szerint a hagyo-

mányos iskolai nyelvoktatás nem olyan eredményes és hatékony, mint az a rendelkezésre álló 

óraszámok, tanulási feltételek és korszerű tananyagok alapján elvárható volna (CSIZÉR 2007, 

CSIZÉR, DÖRNYEI 2002, ÖVEGES, CSIZÉR 2018). Ennek egyik oka az az ellentmondás, hogy 

miközben a tanult idegen nyelv természetes használata spontán, gyakorlatias módon, inter-

kulturális szituációkban valósul meg, ami a kölcsönös megértés sikerélményéhez vezet, ad-

dig az iskolai nyelvtanulás mesterséges, többnyire anyanyelvi közegben zajlik (BIKICS, KE-

GYES 2019). A nyelvtanulás körülményei (pl. az órarend, a tanterv kötöttségei), a tanulók 

hibáktól való félelme, a szódolgozatok és tesztek kényszere mérhetően csökkenti a tanulók 

nyelvtanulási motivációját (BIKICS, KEGYES 2019), s mindezek a tényezők kedvezőtlenül be-

folyásolják az aktív és a leendő nyelvtanárok sikerélményét a tanításban és a nyelvtanári sza-

kokra jelentkezők számát (BIKICS, KEGYES 2015). Ezért a Nyelvkaland ME projekt átfogó 

célja az volt, hogy valóban kalanddá és élménnyé tegye a nyelvtanulást és a nyelvtanítást, és 

arra ösztönözze a nyelvet tanítókat és a nyelvet tanulókat, hogy aktív részesei legyenek a 

hagyományos oktatási formáktól eltérő tanulási és tanítási formációknak.  

Második fontos célként azt tűztük ki, hogy a projektnek hozzá kell járulnia az Észak-

Magyarország régió esélyegyenlőségéhez és fejlődéséhez, mivel az itt található települések 

statisztikai mutatói többnyire az országos átlag alatt vannak, és a tanulók között magas a 

hátrányos helyzetű és a tanulási nehézséggel küzdő diákok száma. Ennek ismeretében külö-

nös figyelmet fordítottunk régiónk hátrányos helyzetű városainak és iskoláinak támogatására, 

és az itt élő tanulók számára egyrészt vonzóvá szándékoztunk tenni a nyelvtanulást, másrészt 

azt bizonyítottuk a számukra, hogy a nyelvtanulás hasznos és sok új élményhez juttatja őket. 

A projekt statisztikája szerint a részt vevő tanulóknak csak az egyötöde miskolci lakos, négy-

ötöde kisvárosokban vagy falvakban lakik, illetve naponta ingázik Miskolc és a lakóhelye 

között. Ennélfogva a projekt azoknak a tanulóknak az érdekeit és a boldogulását szolgálta 

elsődlegesen, akik szociális vagy földrajzi szempontból hátrányos helyzetűnek tekinthetők, 

hiszen lakóhelyük földrajzi és szociális adottságai (pl. településszerkezet, távolság, kevesebb 

képzési forma) miatt sokkal kevesebb az esélyük a hagyományos oktatás kereteiből kilépve, 

szórakozva tanulni.  

A projekt harmadik célja a nyelvtanárképzés regionális sajátosságait vette figyelembe, 

hogy aktívan támogassa az idegen nyelv szakos tanárjelöltek gyakorlati képzését, azaz a va-

lós iskolai környezetben való boldogulását. A projekt révén a Miskolci Egyetem hallgatói 

már a kötelező iskolai gyakorlatuk megkezdése előtt megszerezhették első tanítási tapaszta-

lataikat, megismerkedhettek a tanórai és a tanórán kívüli tanár-diák interakciók sajátossága-

ival, próbára tehették nyelvi és pedagógiai kompetenciáikat, sőt: bátran kísérletezhettek a 

saját maguk által választott módszerekkel és a saját maguk által összeállított tananyagokkal. 

A tanárjelöltek a projektben kipróbálhatták magukat a nyelvtanárokkal és a nyelvtanulókkal 

való direkt és indirekt kommunikációban, ezzel is erősítve tanári kompetenciáikat. Egyik fel-

mérésünkben, ami a tanárjelöltek pedagógiai kompetenciáinak fejlődését követte nyomon a 

projekt kezdetétől fogva, a megkérdezett 30 hallgató 100%-a azt válaszolta, hogy a projekt-

ben való részvétel által pozitívan fejlődött az önértékelésük, reflexiós képességük és 
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kreativitásuk. 90–96%-uk elmondása szerint határozottan javult a szociális és a szakmai fe-

lelősségtudatuk, és a kollégákkal való együttműködés is erősebbé vált. A kitűzött célokat 

azért tudtuk sikeresen megvalósítani, mert a projekt célrendszere szervesen kapcsolódott a 

hazai nyelvtanulás, nyelvtanulás és nyelvtanárképzés aktuális adataihoz.  

 

1. A PROJEKT SIKERÉNEK KULCSA: A REGIONÁLIS ÉS AZ EGYÉNI KÉPZÉSI CÉLOK ÖSSZEHAN-

GOLÁSA AZ AKTUÁLIS NYELVTANULÁSI ÉS NYELVOKTATÁSI MUTATÓK ALAPJÁN 

A projekt sikerének az volt a kulcsa, hogy eredményesen tudtuk egymásra vetíteni a regio-

nális és az individuális képzési célokat a nyelvoktatás és a nyelvtanulás terén, kiegészítve a 

nyelvtanárképzés elemeivel. A felsőfokú végzettség és/vagy a biztos középfokú szakképzett-

ség megszerzése az Észak-Magyarország régióban való egyéni boldogulás egyik legfonto-

sabb mutatója. Ez a régió a szociális helyzetét tekintve 2013 és 2018 között, tehát a projek-

tünk indulásakor is, az Európai Unió 20 legszegényebb régiója között volt.3 Borsod-Abaúj-

Zemplén megye, a projekt célmegyéje Magyarország egyik leszakadással küzdő, hátrányos 

helyzetű megyéje egyben, az itt lévő 15 kistérségből társadalmi helyzet, lakhatási körülmé-

nyek, helyi gazdasági lehetőségek és az infrastruktúra fejlettsége tekintetében 9 kistérség 

Magyarország kormányának döntése alapján a komplex programmal fejlesztendő térségek 

közé tartozik, 1 a fejlesztendő, 4 a kedvezményezett és csak 2 a nem kedvezményezett járás 

(vö. 290/2017 Korm. rendelet). A régió oktatással kapcsolatos problémái közül kiemelendő, 

hogy a képzési lemorzsolódás, a korai iskolaelhagyók aránya az Észak-Magyarország régió-

ban a legmagasabb hazánkban (16%), ami 6%-kal meghaladja az Európa 2020 stratégia 10%-

os átlagos célkitűzését.4 Ezek az adatok arról győztek meg minket a projekttervünk benyúj-

tásakor, hogy a regionális céljaink egybeesnek az európai stratégiai célokkal. Ezek között, 

mint ahogyan a nyelvoktatás fehér könyvében5 is olvashatjuk, többek között az is szerepel, 

hogy a képzések sikeres befejezését a régióban számottevő erővel rendelkező képzőknek az 

általános és a szakmai idegennyelvi tudás megszerzésével is támogatniuk kell. Az egyéni 

boldogulás elengedhetetlen követelménye az idegen nyelvek ismerete, és a képzők felelős-

sége ennek a hatékony támogatása. A felsőoktatásba való bekerülés, és később a felsőoktatási 

lemorzsolódás csökkentésének, illetve a releváns munkaerőpiaci képességek és tudás meg-

szerzésének is elengedhetetlen feltétele az, hogy a 14–18 éves korosztály nyelvtudásán javít-

sunk. A magyarországi közoktatásban az elsődleges tanult nyelv az angol, ezt követi a német, 

összesen a diákok 75%-a tanulja az egyiket a kettő közül.6 Ennek az adatnak az ismeretében 

világos volt, hogy a projektben egyenlő fontosságot kap az angol és a német nyelv, sőt: arra 

törekedtünk, hogy a két nyelv párhuzamos tanulását is támogassuk. A projekt céljainak meg-

határozásában azt is figyelembe vettük, hogy a felmérések szerint csökkent a diákok motivá-

ciója arra, hogy a tanult nyelvből emelt szintű érettségit vagy nyelvvizsgát tegyenek: 2016-

ban az angolból érettségi vizsgára jelentkezettek 16%-a, míg a németből érettségizők 11%-a 

választotta az emelt szintű érettségi lehetőségét.7 Az általunk ismert adatok tanúsága szerint 

2016-ban az érettségit követő 1-2 évben a felsőfokú képzésbe felvettek 39%-ának nem volt 

 
3  Vö. http://www.regsom.sk/wp-content/uploads/2013/03/Z%C3%A1r%C3%B3tanulm%C3%A1ny.pdf. 
4  Vö. https://www.ksh.hu/docs/hun/xftp/idoszaki/oktat/oktatas1516.pdf.  
5  A nyelvoktatás fehér könyve = A nemzeti idegennyelv-oktatás fejlesztésének stratégiája az általános 

iskolától a diplomáig. Fehér könyv, 2012–2018, kiadta: EMMI Oktatásért Felelős Államtitkárság, 

2012, letölthető: http://nyelvtudasert.hu/cms/data/uploads/idegennyelv-oktatas-feher-konyv.pdf. 
6  Vö. http://www.atv.hu/belfold/20170526-sulyos-gondok-a-magyar-idegennyelv-oktatasban   
7  Vö. https://www.ksh.hu/docs/hun/xftp/idoszaki/oktat/oktatas1516.pdf. 

http://www.regsom.sk/wp-content/uploads/2013/03/Z%C3%A1r%C3%B3tanulm%C3%A1ny.pdf
https://www.ksh.hu/docs/hun/xftp/idoszaki/oktat/oktatas1516.pdf
http://nyelvtudasert.hu/cms/data/uploads/idegennyelv-oktatas-feher-konyv.pdf
http://www.atv.hu/belfold/20170526-sulyos-gondok-a-magyar-idegennyelv-oktatasban
https://www.ksh.hu/docs/hun/xftp/idoszaki/oktat/oktatas1516.pdf
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középfokú nyelvvizsgája.8 A fentiekben ismertetett, a projektünk célrégiójára vonatkozó ada-

tok megerősítették azt a feltevésünket is, hogy az idegennyelv-tudás Borsod-Abaúj-Zemplén-

megyében alacsonyabb a magyarországi átlagnál.9 Az Észak-Magyarország régió a nyelv-

vizsgával rendelkezők arányát tekintve hátulról a harmadik helyen áll.10 Az Eurobarometer 

2012-ben készített átfogó felmérést az EU tagországaiban a nyelvtudás minőségéről, s a sta-

tisztikai adatok szerint Magyarországon a 25–64 évesek mindössze 37%-a tud kommunikálni 

más nyelven is az anyanyelvén kívül.11 Ezzel évek óta a legutolsó helyen állunk az uniós 

rangsorban az idegen nyelvet beszélők arányát tekintve, és a projektrégiónkban tanuló diákok 

helyzetét ismerve feltételeztük, hogy a projektünkben részt vevő iskolákban ez az arány még 

kevesebb, s a nyelvtanulás eredményessége is erősen megkérdőjelezhető, legalábbis az ak-

kori érettségi vizsgaeredmények számadatainak a tükrében12. 

Egy, a projektünk indulásakor aktuális, általános és középiskolai tanulók nyelvtudására 

vonatkozó felmérés szerint a legjobb átlagos teljesítményt angol és német nyelvből a buda-

pesti iskolák érték el, 50% alatti eredmények csupán az iskolák 12%-ára voltak jellemzőek, 

ám ezek több mint fele az Észak-Alföld és az Észak-Magyarország régióban működött,13  

A legrosszabb eredményeket a nyolcadik osztályosok körében mérték, akik a középiskolai 

továbbtanulás előtt álltak, de a középiskolai érettségi eredmények sem voltak biztatóak.14  

A nyelvvizsga hiánya vagy a rossz nyelvi érettségi eredmények miatt a tanulók egy része 

valóban kiszorulhat a felsőoktatásból.15 Tapasztalataink alapján úgy véltük, hogy az alacsony 

szintű nyelvtudás oka a hátrányos regionális helyzeten kívül a nem megfelelő módszereken 

alapuló nyelvoktatásra is visszavezethető, s úgy láttuk, elérkezett az idő, hogy változások 

következzenek be a régió nyelvoktatásában. A nyelvoktatásban tapasztalható gyakorlati 

problémákat, amelyek megoldásában a projektünk hatékony segítséget kívánt nyújtani, a kö-

vetkező pontokban összegeztük:16 

• A középiskolákban sok helyen lényegében újrakezdik a nyelvtanítást, és nem veszik fi-

gyelembe, hogy az általános iskolában a tanulók már tanulták a nyelvet, s rendelkeznek 

valamilyen szintű egyéni nyelvtudással (CSIZÉR, ÖVEGES 2018).  

• A középiskolai nyelvoktatás uniformizált jellegű, azaz azt feltételezzük, hogy egy adott 

nyelvi szinten belül minden tanuló tudása azonos a szókincs, a nyelvtan és a szövegértés 

terén (BIKICS, KEGYES 2018).  

• Az egyes iskolák egyféle, a nyelvi munkaközösség által preferált könyvből tanulnak, és 

nem mindenhol tudják figyelembe venni az eltérő előzetes tudásszintet, a tanulói képes-

ségeket, a csoportok igényeit, a tanulók érdeklődését, s egyre gyakrabban fordul elő, hogy 

 
8  Vö. http://index.hu/belfold/2017/06/22/most_talan_kiderul_mi_a_baj_az_iskolai_nyelvoktatassal/ . 
9  Vö. http://index.hu/belfold/2017/felveteli_nyelvvizsga_felveteli_2017_nyelvtanulas_statisztika_egyete-

mek/.  
10  Vö. http://index.hu/belfold/2017/felveteli_nyelvvizsga_felveteli_2017_nyelvtanulas_statisztika_egyete-

mek/. 
11  Vö. a teljes német és angol nyelven elérhető szöveggel: https://ec.europa.eu/commfrontoffice/pub-

licopinion/archives/ebs/ebs_386_de.pdf. 
12  Vö. Oktatási Hivatal statisztikái, letölthetők évekre, régiókra, iskolákra, tantárgyakra és szintekre 

bontva: https://www.oktatas.hu/kozneveles/erettsegi/statisztikak_vizsgaeredmenyek.  
13  Vö. https://www.ksh.hu/docs/hun/xftp/idoszaki/oktat/oktatas1516.pdf. 
14  Vö. https://www.ksh.hu/docs/hun/xftp/idoszaki/oktat/oktatas1516.pdf, ill. https://www.oktatas.hu/ 

kozneveles/erettsegi/statisztikak_vizsgaeredmenyek.  
15  Vö. http://www.atv.hu/belfold/20170526-sulyos-gondok-a-magyar-idegennyelv-oktatasban.  
16  Vö. részben: http://index.hu/belfold/2017/06/22/most_talan_kiderul_mi_a_baj_az_iskolai_nyelv-

oktatassal/.  

http://index.hu/belfold/2017/06/22/most_talan_kiderul_mi_a_baj_az_iskolai_nyelvoktatassal/
http://index.hu/belfold/2017/felveteli_nyelvvizsga_felveteli_2017_nyelvtanulas_statisztika_egyetemek/
http://index.hu/belfold/2017/felveteli_nyelvvizsga_felveteli_2017_nyelvtanulas_statisztika_egyetemek/
http://index.hu/belfold/2017/felveteli_nyelvvizsga_felveteli_2017_nyelvtanulas_statisztika_egyetemek/
http://index.hu/belfold/2017/felveteli_nyelvvizsga_felveteli_2017_nyelvtanulas_statisztika_egyetemek/
https://ec.europa.eu/commfrontoffice/publicopinion/archives/ebs/ebs_386_de.pdf
https://ec.europa.eu/commfrontoffice/publicopinion/archives/ebs/ebs_386_de.pdf
https://www.oktatas.hu/kozneveles/erettsegi/statisztikak_vizsgaeredmenyek
https://www.ksh.hu/docs/hun/xftp/idoszaki/oktat/oktatas1516.pdf
https://www.ksh.hu/docs/hun/xftp/idoszaki/oktat/oktatas1516.pdf
https://www.oktatas.hu/kozneveles/erettsegi/statisztikak_vizsgaeredmenyek
https://www.oktatas.hu/kozneveles/erettsegi/statisztikak_vizsgaeredmenyek
http://www.atv.hu/belfold/20170526-sulyos-gondok-a-magyar-idegennyelv-oktatasban
http://index.hu/belfold/2017/06/22/most_talan_kiderul_mi_a_baj_az_iskolai_nyelvoktatassal/
http://index.hu/belfold/2017/06/22/most_talan_kiderul_mi_a_baj_az_iskolai_nyelvoktatassal/


 “Nyelvkaland ME” projektcélok, projektmódszertan és a megvalósítás tapasztalatai 81 
 

 

a nyelvtanulók nem a számukra legmegfelelőbb nyelvkönyvből tanulják a nyelvet (EIN-

HORN 2015). 

• Bár a nyelvtanárok jelentős része fiatal, és jól ismeri a legújabb oktatási módszereket, 

ezeket nem tudják alkalmazni a nyelvórán, mert nincsenek meg a szükséges infrastruktu-

rális feltételek. Ennek következtében még mindig sokan előnyben részesítik a frontális 

oktatást, nincs hagyománya a projektmunkának és az élményalapú nyelvoktatásnak, ami 

az EU nyelvoktatási stratégiái között kiemelt helyen szerepel (vö. A nyelvoktatás fehér 

könyve 2012). 

• Felmérések igazolják, hogy kevés a diákok sikerélménye a nyelvtudásuk megméretteté-

sében, például alig találkoznak anyanyelvi beszélővel, az iskolák többségében nincsen 

anyanyelvi lektor, az idegennyelvi órákon is kevés a valódi szituáción alapuló idegen-

nyelvi interakció, s ezek a tényezők a nyelvtanulás iránti motiváció szintjének folyamatos 

csökkenéséhez vezetnek (ÖVEGES, CSIZÉR 2018).  

• Általánosan ismert tény, hogy kevés a nyelvet tanuló diákok önbizalma, félnek az idegen 

nyelven való megszólalástól, a sikertelen nyelvvizsgák kudarcától, azaz nem élmény, és 

főleg nem sikerélmény számukra a nyelvtanulás (a nyelvórai szorongás és kudarcok ne-

gatív hatásáról részletesen ld. TÓTH 2015, CSIZÉR, PINIEL 2016, a nyelvi önbizalom nö-

velésének pozitív hatásairól részletesen ld. ALBERT, PINIEL 2018, KELEMEN 2013). 

• A nyelvtanítás során elsajátított nyelvi tudást a tanulók nem érzik hasznosnak, mert a 

tananyagok összeállításakor és kiválasztásakor nem építünk kellően a multikulturális 

nyelvi nevelésre, az interkulturális tanulási formákra, az ún. „hasznos nyelvtudás” fogal-

mára, azaz nem mutatjuk fel a tanulóknak, hogy miért jó és hasznos számukra, ha meg-

tanulnak bizonyos szavakat vagy idegennyelvi tartalmakat (BIKICS, KEGYES 2015). 

• Az alkalmazott nyelvtanítási módszerekkel kevés élményt szereznek a diákok a nyelvta-

nulás során, inkább sok tanulással járó tantárgy az idegen nyelv, semmint a tudás forrása, 

mert gyakran megragadtunk a grammatikaközpontú és számonkérésen alapuló nyelvtaní-

tásnál (BIKICS, KEGYES 2015, BIKICS 2020).  

• Az Eurobarometer (2012) kutatásai alapján az európaiak általában a jobb munkahely ér-

dekében tanulnak idegen nyelveket, s erre a szabadidejükből is áldoznak, s a nyelvet is 

aktívan leggyakrabban szabadidejükben használják, például barátkozás, informálódás, 

zenehallgatás közben. Fontos tehát az élő, mindennapi nyelv használata életszerű helyze-

tekben.17 Ugyanakkor észrevettünk egy lényeges ellentmondást is: a szociális hátrányok-

kal és tanulási nehézségekkel küzdő diákokkal nehéz megértetni, hogy a későbbi szak-

májuk, karrierjük szempontjából fontos a nyelvtudás, és amint a középiskolai érettségi és 

nyelvi szintfelmérések eredményei is alátámasztják, alig sikerül a hozzáállásukat meg-

változtatni.18 Ezért is feltételeztük, hogy a középiskolás korosztály még nem érti meg a 

nyelvtanulás fontosságát, és a jövőképnélküliség még erőteljesebben jelenik meg a hátrá-

nyos helyzetű fiataloknál19, ezért az instrumentális motiváció helyett élményközpontú, 

kötetlen, a tanulókat bevonó módszereket kell alkalmazni, ami a tanórai keretek között 

általában nem vagy nehezen biztosítható.20 

 
17  Eurobarometer 2012: Die europäischen Bürger und ihre Sprachen, Spezial Eurobarometer Nr. 386, 

Bericht, letölthető: http://ec.europa.eu/public_opinion/index_en.htm, ebs_386/de.  
18  http://index.hu/belfold/2017/06/22/most_talan_kiderul_mi_a_baj_az_iskolai_nyelvoktatassal/.  
19  Csizér Kata, 2016, http://folyoiratok.ofi.hu/uj-pedagogiai-szemle/a-nyelvtanulasi-motivacio-vizs-

galata.  
20  Csizér Kata, 2016, http://folyoiratok.ofi.hu/uj-pedagogiai-szemle/a-nyelvtanulasi-motivacio-vizs-

galata. 

http://ec.europa.eu/public_opinion/index_en.htm
http://index.hu/belfold/2017/06/22/most_talan_kiderul_mi_a_baj_az_iskolai_nyelvoktatassal/
http://folyoiratok.ofi.hu/uj-pedagogiai-szemle/a-nyelvtanulasi-motivacio-vizsgalata
http://folyoiratok.ofi.hu/uj-pedagogiai-szemle/a-nyelvtanulasi-motivacio-vizsgalata
http://folyoiratok.ofi.hu/uj-pedagogiai-szemle/a-nyelvtanulasi-motivacio-vizsgalata
http://folyoiratok.ofi.hu/uj-pedagogiai-szemle/a-nyelvtanulasi-motivacio-vizsgalata
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2. A NYELVKALAND ME PROJEKT CÉLRENDSZERÉNEK RÉSZLETES BEMUTATÁSA 

A fenti adatok és helyzetkép alapján 2018 nyarán, amikor a projektünk pályázatát elkészítet-

tük, egyértelművé vált számunkra, hogy szükség van a régiónkban élő hátrányos helyzetű 

fiatalok nyelvtanulási motivációjának erősítésére és idegennyelvi kompetenciáinak fejleszté-

sére, és ennek során az élményközpontú tanulást kell a középpontba helyezni, az interkultu-

rális tapasztalatszerzést és a nyelvi önbizalom, a sikerélmény növelését. Ezen keresztül érhe-

tünk el hosszú távon teljesítményjavulást, motivációnövekedést és pozitív attitűdváltozást az 

idegen nyelvek tanulásában.  

 

A projekt átfogó célja: Kalandos élménnyé tenni a nyelvtanulást az Észak-Magyarország 

régió középiskolás diákjai számára, hogy fejlődjön az idegennyelv-tudásuk, sikereket érjenek 

el a munka világában és magánéletükben, hozzájárulva ezzel saját boldogulásukhoz, az esély-

egyenlőséghez és a régió fejlődéséhez. 

 

Ebből következően a projekt részcéljai: 

 

1. Az Észak-Magyarország régió középiskolai tanulói nyelvtudásának fejlesztése, atti-

tűdjük, motivációjuk nem formális oktatási keretek közötti növelésével 

 

• Célcsoport: B.-A.-Z. megye középiskolai tanulói, különös tekintettel a leghátrányosabb 

helyzetű településeken tanuló fiatalokra. 

• Eszköz: élményalapú, nem formális idegennyelv-tanulás.  

• Tevékenységek: (1) A kezdő és a haladó szinten angolt és németet tanuló középiskolai 

tanulók írásbeli és szóbeli nyelvi kompetenciáinak fejlesztése, a tanulók nyelvvizsgázási 

szándékának támogatása, a nem formális nyelvoktatás formáinak erősítése, és az ehhez 

szükséges tananyagok kidolgozása, óratervek készítése. (2) Az élményközpontú, nem for-

mális nyelvi foglalkozások tematikájának kidolgozása, a nyelvtanárok és nyelvszakos 

hallgatók bevonásával élményfoglalkozások és nyelvi élménynapok megvalósítása.  

• Eredmények: Mérhetően növekszik a tanulók nyelvtanulás iránti pozitív elköteleződése, 

fejlődnek a nyelvi, szociális és digitális kompetenciáik, fejlődik a személyiségük, nő az 

önbizalmuk, csökkennek a regionális hátrányok. A hátrányos helyzetű családok gyerme-

kei esélyt kapnak a nyelvvizsga sikeres letételére.  

 

 

2. A Miskolci Egyetem idegen nyelv szakos hallgatói szakmai-módszertani fejlődésé-

nek támogatása, az együttműködés erősítése a régió nyelvtanáraival 

 

• Célcsoport: a Miskolci Egyetem angol- és némettanár szakos hallgatói.   

• Eszköz: módszertani megbeszélések, egyéni és csoportos tanítási ötletek, projektek meg-

valósítása. 

• Tevékenységek: (1) Az élményközpontú, nem formális nyelvi foglalkozások didaktikai 

megtervezése és megvalósítása nyelvtanárok és nyelvszakos tanárjelöltek bevonásával. 

(2) A hallgatók szakmai támogatása, tanári kompetenciák célirányos és komplex fejlesz-

tése, reflexiók és visszacsatolások. 

• Eredmények: pedagógiai és szakmódszertani kompetenciafejlesztés, az élménypedagógia 

módszereinek elsajátítása.  
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3. Együttműködés az Észak-Magyarország régió nyelvtanáraival, módszertani to-

vábbképzés, az élménypedagógiai módszerek tesztelése, tananyagfejlesztés 

 

• Célcsoport: a Borsod-Abaúj-Zemplén megyei középiskolák angol és német szakos nyelv-

tanárai.   

• Eszköz: módszertani megbeszélések, evaluációs felmérések és továbbképzés. 

• Tevékenységek: (1) Motivációs és evaluációs kutatások a nyelvtanárok bevonásával, (2) 

részvétel az élményközpontú, nem formális módszereken alapuló oktatási formák teszte-

lésében, tananyagösszeállítás. 

• Eredmény: a pedagógiai kultúra hatékony elmozdítása az élménypedagógia irányába, új, 

differenciált módszerek befogadása és alkalmazása a középiskolai nyelvoktatásban. 

 

 

4. Az iskolai idegennyelv-oktatás eszköztárának bővítése élményalapú tanórai és isko-

lán kívüli programok kidolgozásával 

 

• Célcsoport: Borsod-Abaúj-Zemplén megye angol és német szakos középiskolai nyelvta-

nárai és nyelvtanulói   

• Eszköz: Élményalapú tanításon alapuló feladatlapok, óravázlatok és foglalkozástervek ki-

dolgozása a nyelvi érettségik és a nyelvvizsgák témakörei és nyelvtani követelményei 

mentén 

• Tevékenység: (1) A középiskolai tanulók B1/B2 szintű nyelvtudásának elérését támogató, 

az olvasást, az írást, a beszédet és hallás utáni értést célirányosan fejlesztő foglalkozás-

tervek kidolgozása, amelyek figyelembe veszik a nyelvtanulók életkori sajátosságait, ér-

deklődési területeit és digitális kompetenciáit.  

• Eredmény: a nyelvórai nyelvoktatás hatékony elmozdítása az élménypedagógia irányába 

különböző digitális eszközök bevonásával 

 

 

5. Új, eredményes nyelvtanulási minták kidolgozása, kipróbálása, a miniprojektekre 

és a speciális nyelvi/kommunikációs/interkulturális/nyelvtani problémákra fóku-

száló nyelvtanulás révén 

 

• Célcsoport: a projektbe bevont régió angolul és németül tanuló középiskolai tanulói.  

• Eszköz: a Screenager oktatási platform kipróbálása a nyelvi órákon. 

• Tevékenység: Screenager feladatok készítése, kipróbálása és továbbfejlesztése a tanulói 

visszajelzések alapján. 

• Eredmény: számítógéppel támogatott nyelvoktatás, egyéni és csoportos miniprojektek 

megvalósítása. 

 

A projekt célrendszerét és az egyes célokhoz kapcsolódó indikátormutatókat az 1. ábra fog-

lalja össze.  
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1. ábra 

A projekt komplex célkitűzései és indikátorai 

Forrás: saját szerkesztés 

 

A fenti célokat és módszereket, illetve az azokhoz kapcsolódó tevékenységeket heti rendsze-

rességgel megtartott élményalapú nyelvi foglalkozásokon és félévente egy alkalommal 

megrendezett élménynapon valósítottuk meg az alábbi résztvevők, szakmai megvalósítók 

segítségével. 

 

3. A PROJEKT CÉLCSOPORTJAI, SZAKMAI MEGVALÓSÍTÓI ÉS FELADATAIK 

A Miskolci Egyetem Nyelvkaland ME projektjéhez összesen 16 miskolci és vidéki iskola 

csatlakozott. A fentiekben részletesen bemutatott 5 részcélnak megfelelően a projekt részt-

vevői és szakmai megvalósítói 5 csoportot alkottak: 

• tanulók: 14–18 éves középiskolai (gimnáziumi, szakgimnáziumi és szakközépiskolai) ta-

nulók, akik angolt és/vagy németet tanulnak, a foglalkozásokon résztvevők száma fél-

évenként: kb. 500 fő, 32–35 tanulói csoportban, 

• tanárok: a középiskolák angol- vagy némettanárai, a résztvevők száma a projektben fél-

évenként: 32–35 középiskolai tanár, 

• hallgatók: angol és/vagy német szakos tanárjelöltek, a résztvevők száma a projektben 

félévenként: 25–30 hallgató. 

• oktatók: a Miskolci Egyetem Angol Nyelv- és Irodalomtudományi és Német Nyelv- és 

Irodalomtudományi Tanszékének, Alkalmazott Nyelvészeti és Fordítástudományi 
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régió 
középiskolai tanulói nyelvtudásának 

fejlesztése, attitűdjük, motivációjuk nem 
formális oktatási keretek közötti 

növelésével

Informális és nem formális 
képzésben részt vevő
gyerekek
és fiatalok (7–24 éves korúak) száma: 

A Miskolci Egyetem idegen nyelv szakos 
hallgatói szakmai-módszertani fejlődésének 

támogatása a tanultak gyakorlati 
alkalmazásával 

A programba bevont idegen-
nyelv szakos hallgatók száma: 

régió 
idegen nyelv szakos középiskolai 

pedagógusainak élménypedagógiai 
fejlesztése

A programba bevont 
nyelvszakos középiskolai 
tanárok száma:

Az iskolai idegennyelv-oktatás 
eszköztárának bővítése élményalapú 

tanórai és iskolán kívüli program 
kidolgozásával

Kidolgozott új képzési 
módszertanok száma:

Új, sikeres nyelvtanulási minták 
kipróbálása és széles körű 

elterjesztése kalandos foglalkozások
és élménynap révén

Új képzési módszertant
alkalmazó intézmények száma:

Indikátor Átfogó 
cél 

1. 

2. 

3. 

4. 

5. 

2880 

42 

32 

1 

Részcél 

16 
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Tanszékének, valamint Idegennyelvi Oktatási Központjának oktatói, résztvevők száma a 

projektben félévenként: 25–30 oktató. 

 

A hároméves projektünk sikere egyrészt, mint azt a fentebbi adatok alátámasztják, a regio-

nális és az individuális képzési célok összhangján, másrészt pedig a résztvevői csoportok 

közötti interakció minőségén és mennyiségén múlott. Az általunk már a projekt elején pon-

tosan megtervezett interakciók intenzitását és az interaktív együttműködés formáit részletez-

zük az alábbiakban. A célcsoportok és a szakmai megvalósítók az alábbi tevékenységek és 

feladatok megvalósítása során léptek egymással interakcióba, és dolgoztak együtt az élmény-

alapú pedagógiai módszerek kipróbálásában (részletesen ld. még BIKICS 2020, BIKICS, KE-

GYES 2020): 

 

• a projektcsoportok megszervezése és működtetése: 

tanár-diák interakció: A tanárok a félévek elején összeállították a 15 fős tanulói cso-

portokat, népszerűsítették a bevont iskolák tanulóinak körében a projektet, ismertették 

velük a programot, a működő csoportokban rendszeresen megkérdezték a tanulókat a 

tapasztalataikról, látogatták, megfigyelték és értékelték a projektfoglalkozásokat, me-

nedzselték azok eszközigényét, jutalmazták az élményfoglalkozásokon jól teljesítő 

diákokat. 

diák-tanár interakció: A tanulók megosztották tanáraikkal a projektben szerzett élmé-

nyeket, tapasztalatokat, beszámoltak az esetlegesen kialakult problémáktól (pl. a pro-

jektfoglalkozás időbeosztása). 

• élményfoglalkozások: 

hallgató-tanuló interakció: Az egyetemi hallgatók 12 héten át minden héten kimentek 

egy, a projekthez csatlakozott középiskolába és élményfoglalkozást tartottak a tanu-

lóknak, melynek időtartama átlagosan 60–90 perc volt. Felkészültek az élményfoglal-

kozásra, az élményfoglalkozás tervét az adott tanulói csoporthoz és annak tanulási 

feltételeihez igazították, differenciálták a csoport érdeklődésének megfelelően.  

tanuló-hallgató interakció: A tanulók részt vettek a hallgatók által tartott élményfog-

lalkozásokon (a részvételt igazoló tanúsítvány megszerzéséhez kötöttük, a diákoknak 

a foglalkozások 60%-án kellett részt venniük), és aktívan közreműködtek a foglalko-

zás tematikájának megvalósításában. Az első és az utolsó alkalommal motivációs és 

nyelvi teszteket töltöttek ki, hogy a hallgatók megismerhessék az egyes csoportok 

nyelvi szintjét, fejlődését, igényeit. 

• élménynapok: 

oktató-tanuló interakció: Az egyetemi oktatók tervezték meg az élménynapok prog-

ramját. Mindegyikük felelős volt egy-egy „állomásért”, ahol egy félórás nyelvi prog-

ramot valósítottak meg az egyetemi hallgatók közreműködésével.  

tanuló-oktató interakció: A középiskolai tanulók megismerhették az egyetemi oktató-

kat, köztük anyanyelvi oktatókkal is beszélhettek, és a nyolc angol vagy német nyelvű 

állomás programjának segítségével bővíthették nyelvi és kulturális ismereteiket. 

• előkészítő szeminárium vagy online előkészítő kurzus: 

oktató-hallgató interakció: az oktatók tájékoztatták a hallgatókat a projektről, az él-

ményfoglalkozásokhoz témalistát javasoltak, a foglalkozások megtartásához tartalmi 

segítséget nyújtottak szervezési és módszertani tekintetben egyaránt. Az élményfog-

lalkozások tananyagainak kidolgozásában is közreműködtek, és segítettek az egyes 

„foglalkozás-vázlatok” idő- és munkatervének elkészítésében. Szükség esetén mintát 

mutattak a foglalkozástematikákra, menedzselték és reflektálták a hallgatók munkáját. 
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Feladatuk volt az is, hogy motiválják a tanárjelölteket, beszámolóik alapján a nyelvi 

és szervezési problémák megoldására ösztönözzék őket. Ötleteket, tanácsokat adtak a 

nyelvi foglalkozások színesebbé tételére, főként a projektpedagógiai eszköztár meg-

ismerésében nyújtottak fontos segítséget. 

hallgató-oktató interakció: A hallgatók az oktatóktól a nyelvi foglalkozások megtar-

tásához szakmai információt és módszertani segítséget kérhettek. Ezen kívül részt vet-

tek az előkészítő szemináriumokon vagy online előkészítő kurzusokon is, ahol meg-

ismerkedtek a projekt céljaival, módszereivel, a foglalkozásvázlatok elkészítése és a 

dokumentálás technikáival. A projektfoglalkozásokkal kapcsolatos kérdésekben az 

oktatókkal folyamatosan tartották a kapcsolatot. A projektpedagógia témakörében 

konzultálhattak az oktatókkal, új ismereteiket pedig beépíthették szakdolgozatuk té-

májába, illetve portfóliójuk gyakorlati részébe is. 

• tanácsadás és segítségnyújtás szervezési és módszertani kérdésekben:  

tanár-hallgató interakció: A tanárok részt vettek a hallgatók által tartott élményfog-

lalkozásokon, biztosították számukra a szükséges anyagokat és eszközöket, tanács-

adással, reflexióval és a foglalkozások dokumentációjának elkészítésével segítették a 

hallgatók munkáját, illetve szükség esetén a konfliktushelyzetek megoldását. A fog-

lalkozások és a csoportok munkájának értékelésében is aktívan közreműködtek, ref-

lektáltak saját gyakorlatukra is, s az élményfoglalkozások tematikáját beépíthették a 

saját munkájukba is.  

hallgató-tanár interakció: A hallgatók intenzív kapcsolatot tartottak a középiskolai 

tanárokkal, pedagógiai és szakmódszertani kérdésekben segítségért és tanácsért for-

dulhattak hozzájuk. 

• tanári konferencia és tanártovábbképzés: 

oktató-tanár interakció: Az egyetemi oktatók is intenzív kapcsolatot tartottak a pro-

jekt teljes futamideje alatt a középiskolai tanárokkal, elektronikusan és személyesen 

tájékoztatták őket a projektről és feladataikról. A projekt végén tanártovábbképzést 

szerveztünk számukra. 

• egyéb interakciós formák: 

A fenti interakciós formákon kívül az egyes célcsoportok tagjai egymással is kapcso-

latban álltak a projekt ideje alatt: 

tanuló-tanuló interakció: A tanulók az élményfoglalkozásokon rendszerint pár- vagy 

csoportmunkában dolgoztak együtt. 

hallgató-hallgató interakció: A hallgatók megkapták azoknak a hallgatóknak az e-

mail-címét, akik az előző félévben az adott iskolákban voltak, és a körülményeket már 

jól ismerték. Ez fontos információforrást jelentett a programba újonnan belépő hall-

gatóknak. A hallgatók a facebookon is megosztották egymással a tapasztalataikat, ki-

cserélték a bevált ötleteket és módszereket. 

tanár-tanár interakció: A projektbe bevont iskolákban a három állandó projektmun-

katárs (angoltanár-némettanár, koordinátor) egy szakmai teamet alkotott, aminek az 

volt a feladata, hogy a projekt három évében folyamatosan nyomon kövessék a lét-

számok, a tematikák és a tananyagok alakulását.  

oktató-oktató interakció: Az egyetemi oktatók a projekt három éve alatt folyamatosan 

együtt dolgoztak kisebb szakmai munkacsoportokban, összehasonlították az egyes is-

kolai csoportok motivációs és nyelvi kompetenciafejlődésének alakulását.  
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A 2. ábra a projekt részcéljai és résztvevői, valamint az utóbbiak feladatai közötti összefüg-

géseket mutatja be, amelyekből a fenti interakciós sémákat levezettük. 

 
Részcél 1. 

 
Az Észak-Ma-

gyarország ré-

gió középisko-
lai tanulói 

nyelvtudásának 

fejlesztése, atti-
tűdjük, motivá-

ciójuk nem for-

mális oktatási 
keretek közötti 

növelésével 

 2. 

 
Miskolci Egye-

tem idegen 

nyelv szakos 
hallgatói szak-

mai-módszer-

tani fejlődésé-
nek támogatása 

a tanultak gya-

korlati alkalma-
zásával 

 3. 

 
Az Észak-Ma-

gyarország régi-

óban működő 
idegen nyelv 

szakos középis-

kolai pedagógu-
sok élménype-

dagógiai fej-

lesztése 

4. 

 
Az iskolai ide-

gennyelv-okta-

tás eszköztárá-
nak bővítése él-

ményalapú tan-

órai és iskolán 
kívüli program 

kidolgozásával 

5. 

 
Új, eredményes 

nyelvtanulási 

minták kipróbá-
lása és széles 

körű elterjeszté-

sének megala-
pozása kalandos 

foglalkozások 

és élménynap 
révén 

Célcsoport 

B- 
Tanulók 

 

B.-A.-Z. megye 

középiskolai ta-
nulói, különös 

tekintettel a leg-

hátrányosabb 
helyzetű telepü-

léseken tanuló 

fiatalokra 
 

Hallgatók 

 

A Miskolci 

Egyetem angol- 
és németnyelv-

tanár szakos 

hallgatói  

Tanárok 

 

B.-A.-Z. megye 

programba be-
vont tanulóinak 

angol és német 

szakos középis-
kolai nyelvtaná-

rai 

Tanárok 

 

B.-A.-Z. megye 

programba be-
vont tanulóinak 

angol és német 

szakos középis-
kolai nyelvtaná-

rai 

Mindhárom 

 

B.-A.-Z. megye 

középiskolai ta-
nulói, különös 

tekintettel a leg-

hátrányosabb 
helyzetű telepü-

léseken tanuló 

fiatalokra 

Bevonás 

módja 

B- 

1. 

 

Látogatás az is-
kolákban, a 

program bemu-

tatása, a progra-
mot népszerű-

sítő marketing- 
tevékenység (is-

kolarádió, pla-

kátok, Face-
book, az iskola 

honlapja).  

2. 

 

A tájékoztatás a 
szemináriumo-

kon, a program 

bemutatása év-
folyam-előadá-

sokon, az ér-
deklődés felkel-

tése a program 

iránt, a progra-
mot népszerű-

sítő marketing-

tevékenység. 
 

3. 

 

Látogatás az is-
kolákban, a 

program bemu-

tatása, az érdek-
lődés felkeltése 

a program iránt 
a Screenager rö-

vid ismertetésé-

vel, mintabemu-
tatókkal 

4. 

 

Látogatás az is-
kolákban, a 

program bemu-

tatása, az érdek-
lődés felkeltése 

a program iránt 
a Screenager rö-

vid ismertetésé-

vel, mintabemu-
tatókkal 

5. 

 

Az élményprog-
ram megismer-

tetése plakátok, 

Facebook, hon-
lap információk 

révén. 
Ebéd: a cél-

nyelvi ország ti-

pikus étele, 
vonzó nyeremé-

nyek 

2. ábra 

A projekt részcéljai, célcsoportjai és az utóbbiak feladatai közötti összefüggések 

 

 

4. A PROJEKT SZAKMAI TARTALMA, KONCEPCIÓJA ÉS MÓDSZERTANI STRATÉGIÁI  

4.1. Módszertani alapok: az élménypedagógia és élménypedagógiai módszertan  

keresztmetszete 

Az élményfoglalkozások és az élménynapok módszertani megtervezéséhez az élmény fogal-

mát a projektben a szó hétköznapi értelmében vettük alapul, és a Magyar nyelv digitalizált 

értelmező szótára alapján (vö. élmény címszó https://mek.oszk.hu/adatbazis/magyar-nyelv-

ertelmezo-szotara/kereses.php?kereses=%C3%A9lm%C3%A9ny) az alábbiak szerint hatá-

roztuk meg: 

https://mek.oszk.hu/adatbazis/magyar-nyelv-ertelmezo-szotara/kereses.php?kereses=%C3%A9lm%C3%A9ny
https://mek.oszk.hu/adatbazis/magyar-nyelv-ertelmezo-szotara/kereses.php?kereses=%C3%A9lm%C3%A9ny
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Az élmény: 

• aktív/passzív tapasztalatszerzési folyamat: a tapasztalat személyessé válása a testi-

leg/lelkileg is átélt események, történések hatására tudatunkban/emlékezetünkben 

csodálatos, különös, érdekes, megkapó, megrázó, kellemetlen stb. élményeket rögzí-

tünk,  

• lelki folyamat, amelyben az eseményt, cselekvést, történést stb. átélő személy sajátos 

módon transzformálja, azaz a saját szemszögéből értelmezve lelki tartalommá alakítja 

át,  

• szociális folyamat: az átélés minősége függ az átélés körülményeitől (pl. egyéni, cso-

portos, szándékos, véletlenszerű stb.) és a tudatosítás formájától (irányított, direkt, 

indirekt)  

• kognitív folyamat: az átélt esemény, történés, szemléletes tapasztalás alatt vagy után 

kialakult emóciók és kogníciók befolyással vannak az egyén attitűdjeire, gondolkodá-

sára és ítéletalkotására.  

 

 

Napjaink pedagógiájában fontos szerep jut az élménypedagógiának, amely a nyelvoktatás 

hazai gyakorlatában még nem tudott meggyökeresedni, holott a diákok élménytársadalomban 

élnek, és naponta hallanak olyan kifejezéseket, mint élménypark, élménybank, élményáruház, 

élménynyaralás, élményutazás stb. Az Európai Unió nyelvtanulási-nyelvtanítási stratégiái 

hangsúlyozzák a cselekvés, az élmény, az aktivitás által történő tanulási formák bekapcsolá-

sának fontosságát a tanulás napi rutinjába, és nemcsak az a jó – javasolják –, hogy évente 

tartsuk meg a „kötelező” projektnapot (vö. A nyelvoktatás fehér könyve, 2012). Az Európai 

Unió több nyelvi projektje, amelyek mintául szolgáltak számunkra a tervezésben, mint pél-

dául a MONTANALINGUA21 szintén az élménypedagógiát alkalmazza. A nyelvpedagógiai 

szakirodalom (pl. MILCH 2015) és a tanításmódszertani megközelítés (pl. LIDDLE 2008) a 

leggyakrabban „cselekedve tanulásként” vagy „tapasztalati tanulásként” definiálja az él-

ményszerű tanulási formákat, amelyek során a tanulók teljes személyiségükkel vesznek részt 

a tanulás folyamatában. A nyelvtanulás kontextusában a tapasztalati tanulás az idegen nyelv 

életszerű használatát jelenti olyan tevékenységeken keresztül, amelyek a tanulók iskolán túli 

életének is a részévé válhatnak: mindennapi élethelyzetekben való kommunikáció külföldi-

ekkel, videók, hírműsorok nézése, értelmezése, idegen nyelvű szövegek olvasása (hírek, in-

ternetes cikkek, blogok stb.) és írása (sms, e-mail, levél, recept stb.), ismerkedés az idegen 

nyelvi kultúrákkal és különböző interkulturális ismeretek elsajátítása. A tevékenységek során 

a tanulók felfedezéseket tesznek, kísérleteznek az új ismeretekkel, tehát a gyakorlatban aktí-

van használják és a mindennapi tevékenységükbe is integrálják azokat. Ebben a tanulási fo-

lyamatban fontos szerepe van a tanulók választási szabadságának a tevékenységek és tanulási 

tartalmakat illetően. Az alternatívákat a csoport alakítja ki a tanár irányításával. A közös te-

vékenységek után mindig lényeges az értékelés, a pozitív visszajelzések közvetítése, a szitu-

ációban rejlő tanulságok levonása, és a más területeken is alkalmazható készségek és képes-

ségek felismertetése, azaz a tudatosítás. Kutatási eredmények bizonyítják (PINIEL 2006), 

hogy a nyelvtanulók idegennyelv-használati szorongását saját véleményük szerint csökken-

tené, ha több szabad beszédgyakorlat, videófeldolgozás és nyelvi játék szerepelne az órákon, 

hiszen az élményszerű tevékenységek során fejlődő nyelvhasználati magabiztosság csökkenti 

 
21  http://www.bundesverband-erlebnispaedagogik.de/be/media/aktuelles/Montanalingua%20_Beitrag 

_kfm.pdf. 
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a szorongást és növeli a tanulási motivációt és a késztetést a tanultak alkalmazására (vö. 

PINIEL, CSIZÉR 2013). Ezen tények ismeretében építettük a projektet az élménypedagógiára, 

mégpedig kettős értelemben: a nyelvtanulás élmény a középiskolások számára és nyelvtaní-

tás élmény a nyelvszakos tanárjelöltek számára, és az élménypedagógiai szakirodalomra 

(LIDDLE 2008, LOVÁSZ 2005) támaszkodva, illetve KATA (2013) írását figyelembe véve a 

következő kiemelt stratégiai elemeket határoztuk meg a projektben (részletesen ld. BIKICS 

2020, BIKICS, KEGYES 2020): 

 

• Optimalizációs stratégiák 

Az egyéni képességek és az individuális tudásszint figyelembevétele a nyelvtanulásban, a 

személyes tulajdonságok figyelembevétele a nyelvi feladatokban. Az egyéni tanulási sebes-

ség és tempó biztosítása, a tanult nyelvi elemek azonnali alkalmazása a nyelvtanulási siker 

záloga, s azonnali visszacsatolás, ami megerősíti a kialakuló sikerélményt.  

• Kooperatív tanulási stratégiák 

A tanulás élményszerűségét az együttműködés, a teammunka azzal növeli, hogy a tanulási 

feladatokban érvényesül a közös felelősség az eredményért.  

• Drámapedagógiai stratégiák 

Az új ismeretek elsajátítását élményszerűvé lehet tenni, ha a tananyag egyes lexikális eleme-

inek az elsajátítását egy érdekes szituációhoz, szimulációhoz kötjük.  

• Projekttechnikai stratégiák 

Az elsajátított tartalmak hosszú távon biztos alkalmazását jelenti a felfedező tanulás, ami-

kor a diákok egy-egy nyelvvizsga vagy érettségi témakört a saját megközelítésük szerint 

dolgoznak fel, vagy egy nyelvtani kérdésre saját maguk keresik meg a választ, s az ismere-

teket nem készen kapják. 

• Interkulturális stratégiák 

Az idegen nyelvet tanulók számára alapvető attitűdváltozást idéz elő, ha megismerik a tanult 

nyelv kultúráját, és összehasonlítják azt a saját nyelvükre jellemző kulturális vonatkozások-

kal, mert így egyrészt megtanulják elfogadni és támogatni az egymástól eltérő társadalmi 

rétegek és csoportok sajátosságait, másrészt tudatosabban fordulnak a saját kulturális köze-

gük felé.  

• Médiapedagógiai és digitális stratégiák 

A nyelvtanulás hatékony eszközei és módszerei lehetnek a számítógéppel támogatott nyelv-

tanulás, az online szótár alkalmazása, a mobiltelefonok különböző funkcióinak aktív bevo-

nása a nyelvi feladatok megoldásába. 

 

A legutolsó pont különös figyelmet kapott a projektünkben, mert a digitális generáció szá-

mára a digitális eszközök az információszerzés, szórakozás és kapcsolattartás legfőbb szín-

terei, amelyek nagyban befolyásolják ismeretszerzési és nyelvhasználati stratégiáikat. A di-

gitális eszközök hasznosak lehetnek a nyelvtanárok számára is, hiszen lehetőséget teremte-

nek arra, hogy színes, motiváló formában hozzák be a valóságot a nyelvórára, és egyben 

elősegítsék a tanulói autonómia fejlődését is. Jó alkalmat nyújtanak arra, hogy a tanulók a 

nyelvtanulással összekötve felfedezzék a digitális világ lehetőségeit a közösségi médián és a 

számítógépes játékokon túl is, s megtapasztalják, hogy a nyelvi kompetenciáikra ebben a 

kontextusban van a legnagyobb szükségük is, pl. a különböző prezentáló eszközök (ppt, 

prezi), nyelvtanulást segítő oldalak, tevékenységtervező eszközök (pl. Checkvist, Scattered 

Squirrel), kérdőívszerkesztő felületek (Google Online Questionnaire maker, SurveyMon-

key), vagy akár interaktív térképek (http://mapmaker.nationalgeographic.org/) és képregény-

készítő oldalak (pl. Powtoons) használatát illetően. Kutatások (vö. pl. a Digitális pedagógiai 
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2.0 tanulmánykötetben szereplő írásokkal), de a projektben részt vevők személyes tanári ta-

pasztalatai is azt bizonyítják, hogy a digitális korszak diákjait már nem lehet pusztán hagyo-

mányos módszerekkel tanítani. A többség ugyanis unalmasnak találja a hagyományos tanu-

lást, és az oktatástól több felfedező izgalmat és kalandot vár. Sokkal több akciót, mint aho-

gyan azt az interneten, a YouTube-on minden percben megtapasztalhatják, és sokkal több 

interakciót, mint ahogyan ezt a Facebookon, messengeren és Instagramon naponta megélik. 

Ezekről az eszközökről, alkalmazásokról és gyors információszerzési útvonalakról a mai ta-

nulói korosztály nyilvánvalóan már nem akar lemondani, ezekhez szoktak hozzá, ezért igény-

lik őket a tanulás során is. Az ennek az igénynek való tudatos megfelelés volt a projektünk 

egyik elsődleges központi gondolata.  

Projektünk másik központi gondolata pedig az volt, hogy a digitális eszközök használa-

tának ösztönzése mellett a nyelvi órán annak is meg kell valósulnia, hogy a diákok úgy ta-

nulják a nyelvet, ahogyan szeretnék, s azzal a témával foglalkozzanak, amivel szeretnének. 

Ha szókincs-dolgozatra szeretnének készülni, akkor az lesz a foglalkozás központi eleme, ha 

új nyelvtant szeretnének tanulni, akkor a számítógép segítségével tesztelhetik a nyelvtani tu-

dásukat, ha a nagyvilág hírei érdeklik őket vagy egy sportesemény, akkor annak nézhetnek 

utána. A szabadság azonban felelősséggel is jár a csoporttagokkal szemben, tehát a közös 

döntésen alapuló választás motivál is. Másrészt a tanárjelölt hallgatóknak is lehetőségük volt 

a projektben arra, hogy úgy foglalkozzanak az angolt vagy németet tanuló diákokkal, aho-

gyan mindig is szerették volna, hogy velük foglalkozzanak az iskolában a nyelvi órákon. 

Nyelvszakos tanárjelöltként még élénken emlékeznek arra, hogyan tanulták maguk is az ide-

gen nyelvet, kritikus módon tudnak reflektálni a saját nyelvtanulásukra, s segíteni másokét 

azzal, hogy a problémákat felismerik és megoldásokat dolgoznak ki rájuk. A jó módszereket 

maguk is kipróbálhatják, mint „tanárok”, a kevéssé sikereseket tudatosan megváltoztathatják, 

de azokra a hallgatói tapasztalataikra is támaszkodnak, amiket az egyetemi szemináriumokon 

szereztek. Ezért számukra is élményt adott a projektben való részvétel, s erősítette őket annak 

kialakításában, hogy később milyen módszerekkel szeretnének maguk is tanítani. A projekt 

élménypedagógiai koncepciója tehát – a fentiek alapján – valójában az „élmény tanulni és 

tanítani” gondolaton alapult, s eköré csoportosítottuk a konkrét tevékenységeket is, amelyek 

a projekt rendezvényein és foglalkozásain a nyelvtanulást és a nyelvtanítást egyformán él-

ménnyé tudták tenni: 

• médiapedagógiai sokszínűség: idegen nyelvű rövidfilmek, játékfilmek, dalok, zene, ka-

raoke  

• individuális módszertani háttér: saját fotók, rövidfilmek, plakátok, diaprezentációk készí-

tése, rövidfilm a tanulócsoportról, az iskoláról, német születésnapi parti, kisvállalkozás, 

külföldi utazás tervezése, prospektus készítése (Magyarország külföldiek számára), ce-

lebshow 

• digitális tanulási technikák: saját anyagok fejlesztése a Screenager számítógépes prog-

rammal, online játékok és tanulási programok, learning apps, Quizlet, Kahoot stb. 

• interkulturális tanulási formák: beszélgetés anyanyelvi oktatókkal, a hallgatók élménybe-

számolói és külföldi utazásainak prezentációja, közös interkulturális ételkészítés, or-

szágismereti társasjátékok  

• kooperatív tanulási formák: kiscsoportos tanulás, közös játék és feladatmegoldások 

• kreatív tanulási események: sütikészítés német és angol nyelven, póló- és tarisznyafestés, 

rajzolás, kollázs- és plakátkészítés 

• aktív tanulási tevékenységek (mozgás és sport): amerikai futball tanulása, ügyességi já-

tékok idegen nyelvű kommentekkel  
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• változatos játékos tanulási módszerek: nyelvi és mozgással összekötött ügyességi játékok, 

társasjátékok, keresztrejtvény, szókártyák, memóriajáték, digitális játékok: tankockák 

(learning apps).  

 

Az élménypedagógiai módszerek sikeres megvalósítását támogatták a projektben a követ-

kező segédanyagok és médiaeszközök: 

• a csoport- és projektmunkához és a kreatív tanulási technikákhoz a tanulócsoportok „pro-

jektdobozt” (írószerek, rajz- és barkácseszközök) kaptak, 

• a digitális tanuláshoz: minden tanuló számára tablet (tanulási programokkal a Screenager 

felületen), 

• a projektmunkához és interkulturális tanuláshoz: német–magyar, angol–magyar, osztrák–

angol tanulói szótárak, idegen nyelvű újságok (5 perc angol, 5 perc német), 

• a média által vezérelt tanuláshoz: számítógép, laptop, kivetítő és hangszóró.  

 

4.2. Az élményfoglalkozások tematikája 

A német és angol szakos tanárjelöltek a középiskolai tanulóknak minden héten tartottak egy-

egy élményfoglalkozást 12 héten keresztül, minimum 60, maximum 90 perces időtartamban. 

Az élményfoglalkozásokat az egyetemi hallgatók a középiskolai tanárok és az egyetemi ok-

tatók közreműködésével az élménypedagógia fentiekben bemutatott módszereivel valósítot-

ták meg arra törekedve, hogy a foglalkozások változatosak és érdekesek legyenek, és azokat 

megfelelő módszertani ötletekre építve és reális elképzelésen alapulva valósítsák meg. Fon-

tos volt, hogy az egyetemi hallgatók a középiskolai tanulókkal inkább „laza”, baráti kapcso-

latot alakítsanak ki, és a foglalkozásokat szabadon, kötetlenül tudják vezetni. Mindazonáltal 

számolniuk kellett bizonyos kötöttségekkel is: a foglalkozás időpontja, időtartama, helyszíne, 

témakörei kötöttek voltak. Az egyes témakörök tartalmának és kivitelezésének módszertani 

hátterét azonban a tanárjelöltek választhatták meg, figyelembe véve a csoportjuk igényeit, 

kéréseit és érdeklődését. Az egyetemi hallgatók az első foglalkozás előtt projektnaptárt kap-

tak az élményfoglalkozások és a lehetséges pót-élményfoglalkozások forgatókönyvével, va-

lamint az élménynap időpontjaival. Ekkor kapták kézhez a javasolt témalistát is a 12 hétre, 

ami követi az érettségi vizsgák és nyelvvizsgák témaköreit. Ezeket egészítették ki a projekt 

tervezése szempontjából fontos be- és kimeneti felmérések. A teljes program tartalmi elemei 

tehát angol és német nyelvből a következők voltak: Ismerkedés a Nyelvkaland ME projekttel, 

motivációs teszt, nyelvi teszt, nyelvi játékok és az érettségik/nyelvvizsgák standard témakö-

rei, grammatikai kompetenciaszintjei. Ezeket az elvárásokat hangoltuk össze, mint ahogyan 

az 1. táblázat is mutatja, a konkrét foglalkozások tematikájával és az alkalmazott élménype-

dagógiai módszerekkel.  

1. táblázat 

Élményfoglalkozások lehetséges tevékenységei 
 

Mediális háttér Aktivitás, interaktivitás, kompetenciakör 

Élménypedagógiai 

módszer  

megjelölése 

Rövidfilm hallott/látott információk feldolgozása Médiapedagógia 

Rövidfilm 
nyelvi produktum (pl. hangalámondás, „szinkro-

nizálás”) létrehozása 
Médiapedagógia 

Rövidfilm 
jelenetek eljátszása, kifejezés-fejlesztés verbális 

és nonverbális szinten  
Tanítási dráma 
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Mediális háttér Aktivitás, interaktivitás, kompetenciakör 

Élménypedagógiai 

módszer  

megjelölése 

Teljes játékfilm 

emocionális és szociális kompetenciák fejlesz-

tése, szövegértés fejlesztése, feliratos film és fel-

irat nélküli filmek feldolgozása 

Médiapedagógia 

Filmkészítés 
mobiltelefonnal kisfilm készítése, feliratozása, 

bemutatása 
Projektmódszer 

Fotósorozat 
mobiltelefonnal fotósorozat készítése,  

feliratozása, bemutatása 
Projektmódszer 

Power Point 
diaprezentáció készítése, feliratozása,  

bemutatása 
Projektmódszer 

Képes, interaktív szótár 
készítése az internet segítségével kijelölt  

témában  
Projektmódszer 

Interjú 
beszélgetés meghívott vendéggel, komplex 

kompetenciafejlesztés  

Interkulturális  

nevelés 

Skype-olás 
skype-on jelen levő vendég „megismerése,  

kikérdezése” 

Interkulturális  

nevelés 

Screenager 

program 

játékos nyelvi feladatok megoldása és készítése 

egy látványos számítógépes programban 

Számítógépes  

tanulás 

Internetes miniprojekt 
célzott egyéni és csoportos irányított kompeten-

ciafejlesztés  

Kooperatív tanulás 

Számítógépes  

tanulás 

Dal/rap/karaoke 
rap-ek hallgatása, lefordítása, éneklése, szöveg-

értelmezés és szociális kompetenciafejlesztés  

Optimalizációs  

stratégiák 

Plakátprojekt 
plakátok készítése egy adott vagy választott  

témában, érzelmi kompetenciafejlesztés 

Kooperatív tanulás 

Projektmódszer 

Ételkóstoló 
jellegzetes ételek, élelmiszerek kóstolása,  

attitűdfejlesztés 

Interkulturális  

nevelés 

Idegenvezetés 

adott környék nevezetes helyszíneinek 

felkeresése, bemutatása, megismerése, informá-

ciós kompetenciák fejlesztése  

Felfedezéses tanulás 

Akadályverseny 
adott útvonalon feladatmegoldás csoportban, 

szociális kompetenciák fejlesztése  
Kooperatív tanulás 

Csoportújság  
a csoport résztvevőiről rajzos-képes-szöveges 

információk és beszámolók összeállítása 

Kooperatív tanulás 

Projektmódszer 

Honlapkészítés 
saját honlap készítése idegen nyelven, komplex 

nyelvi kompetenciafejlesztés 
Projektmódszer 

Musical-projekt musicaljelenet jelmezes-énekes-táncos előadása 

Kooperatív tanulás 

Tanítási dráma 

Projektmódszer 

 

A foglalkozások pontos tematikáját az egyes félévek első két hetében alakítottuk ki a szint-

felmérés, az igényfelmérés, a motiváció, a nyelvtanulási szokások megismerése után és az 

adatbankba előzetesen már felvitt feladatok segítségével, amit folyamatosan bővítettünk, kor-

rigáltunk. A foglalkozások úgy épültek fel, hogy egy bizonyos témakörben, ami harmonizál 

az érettségi követelményekkel, érdekes tartalmat kínáltunk fel a tanulóknak, hogy kiválasz-

szák azt a cselekvéstípust, amiben tanulni szeretnének és azt a kompetenciát (írás, olvasás, 

hallás, beszéd), amit az adott tematikában fejleszteni szeretnének. Erre egy következő lépés-

ben rácsatlakoztattuk a miniprojekteket, a játékokat és az önálló produktumok létrehozását 

egyénileg vagy kiscsoportban. Az utolsó tematikus egységben pedig kiegészült a tematika az 
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interkulturális kompetenciák és az interkulturális tudatosság növelését megcélzó interak-

ciós lehetőségekkel, például az órára meghívott vendégek, anyanyelvi lektorok, skype-os be-

szélgetések megszerzésével. A foglalkozásokat egy-egy téma köré csoportosítottuk vagy 

egy-egy módszer köré rendeztük el.  

 

4.3. Az élménynapok programja 

Minden projektfélévben egyetemi élménynapot tartottunk a Miskolci Egyetemen a program-

ban részt vevő tanulói csoportok és tanáraik számára. Az élménynapok több célkitűzést va-

lósítottak meg. Az egyik fontos cél az egyetemi élet, az egyetemen tanulható szakok megis-

merése, a középiskolások figyelmének felhívása a továbbtanulás fontosságára. Az élmény-

napon miskolci és Borsod-Abaúj-Zemplén megyei középiskolások látogattak el a Miskolci 

Egyetemre és közösen tanultak angolul és németül. Megismerkedtek a campusszal, egyete-

mistákkal találkoztak, kötetlenül beszélgethettek az angol és a német szak oktatóival, köztük 

több anyanyelvi oktatóval is. Az élménynapoknak közösségformáló szerepe is volt, az ösz-

szetartozás érzésének kialakítását többféleképpen is segítettük. Ezek közül az egyik legerő-

sebb motiváló erőt a pólófestés és a tarisznyafestés képezte: a tanulócsoportok angol és német 

nyelvhez fűződő viszonyukat fejezhették ki ezzel, illetve választhattak maguknak Deutsch 

vagy English feliratú pólót is, így azonosulva az általuk tanult nyelvvel és kultúrával. A célok 

között szerepelt az élménypedagógia módszertani sokszínűségének szakmódszertani bemu-

tatása is. Ennek keretében a tanulók tanáraik és az egyetemi hallgatók kíséretében nyolc ál-

lomást jártak végig. Az egyes állomások nyelvi és kulturális tartalmát az egyetemi oktatók 

dolgozták ki, az angol és a német nyelvű országok kulturális gyakorlatára fókuszálva. Az 

állomások témái és feladatai az aktuális élménynap tematikájához is kapcsolódtak, például 

az őszi és a tavaszi ünnepkör angol és német nyelvi hagyományainak megismerése volt a 

nyelvi ismeretszerzés célja „Nyelvkalandozások Halloweentől adventig” és a „Nyelvkalan-

dozások Valentin-naptól húsvétig” című élménynapoknak. Egy közös „német” és „angol” 

ebéd pedig az angol és a német kultúra gasztronómiájába vezette be a diákokat. Az élmény-

napok kérdőívekkel kiegészített evaluációja azt mutatta, hogy a diákok nemcsak nagyon jól 

érezték magukat az élménynapon, hanem a tanult nyelvük kulturális vonatkozásairól is kéz-

zelfogható ismereteket tudtak szerezni.  

 

5. A KOMPETENCIAFEJLESZTÉS KONKRÉT SZINTJEI ÉS SAJÁTOS FORMÁI  

A NYELVKALAND ME PROJEKTBEN 

Az élménypedagógiai módszertan segítségével az élményfoglalkozások és az élménynapok 

a projektben egységes koncepciót alkottak, és egyben változatosabb keretet jelentettek a 

nyelvoktatásban, mert egyszerre vettük figyelembe a nyelvtanulók egyéni igényeit és a 

nyelvtanulói csoportok heterogenitását. A digitális eszközök személyre szabott kompetencia-

fejlesztést tettek lehetővé, a projektmunka a csoportidentitást fejlesztette, az interkulturális 

tanulás a nyelvtanulási kedvet növelte. Ennek megfelelően célunk az volt, hogy a felsoroltak 

a konkrét nyelvi kompetenciákkal párhuzamosan fejlődjenek a projektben mind a bevont kö-

zépiskolai tanulók, mind az egyetemi hallgatók körében. Fontos előrelépést az alábbi három 

területen tettünk, hiszen fejlődött:  

 

 

1. a nyelvtanulók és a bevont nyelvszakos hallgatók digitális kompetenciája, 

2. a nyelvtanulók és a bevont nyelvszakos hallgatók projektkompetenciája, 

3. a nyelvtanulók és a bevont nyelvszakos hallgatók interkulturális kompetenciája. 
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Az élménypedagógia fenti alapelveivel összhangban a programunk egyik alappilléreként a 

nyelvtanulást interkulturális élményként konceptualizáltuk, és abból indultunk ki, hogy a 

nyelvtanítás fontos nevelési feladatot is betölt: azáltal, hogy tudatosítja a nyelvtanulókban 

saját egyedi nyelvi/kulturális hátterüket és az emberi kommunikáció kulturális beágyazottsá-

gát, felkelti érdeklődésüket más nyelvek és népek iránt, és pozitív attitűdöket indukál. A kü-

lönböző nyelvtanítási élménypedagógiai modellek (vö. pl. immerziós modell, TPRS-modell, 

Birkenbihl-féle modell stb.) összetevőikre bontják az interkulturális kompetenciát, pl. felis-

merés, megértés, meggyőződés és kritikai magatartás, ezeket mi is szisztematikusan építettük 

be az élményfoglalkozások és az élménynapok tematikájába. A fenti három kompetenciafej-

lesztési területet egységben szemléltük az egyes kompetenciarészekkel és egy olyan tudás-

rendszert működtetünk a projekt ideje alatt, ahol a résztvevők valamennyi alcsoportját egy-

idejűleg vontuk be egy interaktív és élményszerű tanulási folyamatba, támaszkodva azokra a 

modern nyelvpedagógiai elvekre, amelyek a nyelvtanulásban és a nyelvoktatásban a követ-

kező kompetenciák fejlesztését külön is hangsúlyozzák és bizonyos konkrét nyelvi tartalmak 

és készségek elsajátításához kötik: 

 

• A nyelvi és diskurzuskompetenciák növelése a célnyelvi ismereteken túl azt is je-

lenti, hogy tudatosítjuk a tanulókban a célnyelvi változatosságot, célnyelvi és anya-

nyelvi struktúrák közti hasonlóságokat és különbségeket.  

• Az illokúciós és szociopragmatikai kompetenciák képessé teszik a nyelvtanulókat 

a különböző nyelvekhez kapcsolódó kommunikációs elvárások felismerésére és telje-

sítésére, míg a stratégiai kompetenciák tudatos használata segít a nyelvi hiányossá-

gok áthidalásában és a multikulturális konfliktusok feloldásában.  

• Az affektív kompetenciák elősegítik a pozitív attitűdök, a más kultúrák iránti tole-

rancia és empátia kialakítását és fenntartását, valami a gátlások és ellenérzések felol-

dását (MAGNUCZNÉ GODÓ 2015). 

 

 

ÖSSZEFOGLALÁS 

A Nyelvkaland ME projektünkbe 8 különböző járásból vontunk be középiskolákat, összesen 

…… tanulót és ……angolt vagy németet tanító kollégát. A projekt hároméves futamideje 

alatt mi, a projekt megálmodói, megvalósítói és résztvevői számos tapasztalattal gazdagod-

tunk: fejlődött a szakmai tudásunk, megértettük a nyelvoktatás és a nyelvtanulás regionális 

kihívásait, és a projekt keretében jobban megismerhettük a régiónkra jellemző nyelvoktatási 

és nyelvtanulási helyzetet, s az ezekről szerzett tapasztalatok lényegesen hozzájárulnak ah-

hoz, hogy a Miskolci Egyetemen folyó angol és német nyelvtanárképzésben diplomát szerző 

hallgatók valóban naprakész tudással és felkészülten kezdjék meg nyelvtanári munkájukat 

régiónk középiskolaiban. Ezúton is szeretnénk köszönetet mondani a projektben részt vevő 

egyetemi hallgatóinknak, akiknek a lelkesedése nélkül ez a projekt nem valósulhatott volna 

meg, és azoknak a középiskolai kollégáknak, akik három éven át hozzánk hasonlóan, pozitív 

hozzáállással támogatták a leendő nyelvtanárokat pályára lépésükben, s első önálló tanítási 

projektjük megvalósításában. Köszönjük a projektbe bekapcsolódott iskolák diákjainak is, 

hogy a kísérleti nyúl szerepébe bújtak, és minden élményre nyitottan velünk kalandoztak a 

Nyelvkaland ME projektben. 
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KOMPETENCIAFEJLESZTÉS A „NYELVKALAND ME” PROJEKT  

UTOLSÓ SZAKASZÁBAN 

Beszámoló a tanártovábbképzésről és a projekt digitális élményelemeinek megvalósításáról 

 

COMPETENCE DEVELOPMENT IN THE LAST PHASE  

OF THE „NYELVKALAND ME” PROJECT 

Report on teachers’ further training and the implementation  

of the digital experiential elements of the project 

 

BIKICS GABRIELLA1 – PATAKI ÉVA2 

 

 
Absztrakt: A beszámoló összefoglalja a „Nyelvkaland ME” projekt befejező szakaszának projektte-

vékenységeit, a tanártovábbképzés, a digitális élményfoglalkozások és a digitális élménynap kínálta 

lehetőségeket, a megvalósítás folyamatát, és bemutatja, milyen szakmai kompetenciákat fejlesztett a 

projekt a középiskolai tanárok és tanulók, az egyetemi oktatók és hallgatók, valamint a projekt me-

nedzsmentje és szakmai vezetése vonatkozásában. 
 

Kulcsszavak: kompetenciafejlesztés, digitális élményfoglalkozás, digitális élménynap, projekt, nyelv-

váltás 

 

Abstract: This report summarizes the project activities of the final stage of the “Nyelvkaland ME” 

project, including the possibilities offered by the further training of the secondary school teachers in-

volved, digital classes using experiential education, and digital project days. It also discusses the pro-

cess of implementation, and highlights the professional competencies developed in the project with 

regard to the secondary school teachers and students, as well as the university instructors and students 

participating in the project, and project management and professional leaders. 
 

Keywords: developing competencies, digital classes using experiential education, digital project days, 

project, switching to another foreign language 

 

 

BEVEZETÉS  

A Nyelvkaland ME Nyelvtanulással a boldogulásért EFOP-3.2.14-17 projekt harmadik, be-

fejező szakasza lényegesen eltért a két előző szakasztól, és részben tervezett, részben kény-

szer szülte szakmai tervezés során valósult meg. Elsősorban a középiskolai nyelvtanári és a 
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tanulói célcsoport, másodsorban az oktatói és a hallgatói célcsoport vonatkozásában új 

kompetenciák fejlesztésére került sor. Ezek az új készségek a következők voltak: új szak-

mai és szakmódszertani ismeretek, valamint digitális kompetenciák megszerzése és fej-

lesztése, a tervezés, a szervezés, a problémamegoldás, a kooperáció, a konfliktuskeze-

lés új stratégiái. 

A nyelvtanárok esetében a projekt harmadik harmadában, vagyis az 5. és 6. projektfélév-

ben valósultak meg a szakmai tervben vállalt tanártovábbképzések, a középiskolás tanulók 

pedig digitális élményfoglalkozáson és élménynapon vehettek részt. A beszámoló ezek ösz-

szefoglalására és reflexiójára terjed ki. 

 

1. KOMPETENCIAFEJLESZTÉS A NYELVTANÁROK VONATKOZÁSÁBAN 

1.1. Tanártovábbképzések a középiskolai nyelvtanárok számára 

A szakmai tervben vállaltaknak megfelelően a projekt a részt vevő tanárok élménypedagógiai 

továbbképzését is célul tűzte ki. Erre 2019. július 7-én, 2020. január 27-én és augusztus 25-

én került sor. Az előadásokat a projekt szakmai vezetője, alprojektvezetői és a Tanárképző 

Intézet munkatársai tartották a projektben aktuálisan részt vevő 39 csoport angol és német 

nyelvtanárai számára. A továbbképzés célja a nyelvtanárok szakmai ismereteinek bővítése 

az élménypedagógia és a szakmódszertan vonatkozásában. Az előadások a legújabb kutatási 

eredményeket foglalták magukban, illetve a projekt tapasztalataira közvetlenül reflektáltak. 

A hét előadó közül négy vett részt vagy vesz részt jelenleg is középiskolások nyelvoktatásá-

ban, így az elméleti ismereteiket és közvetlen gyakorlati tapasztalataikat jól össze tudták kap-

csolni, ami a nyelvtanárképzésben fontos szempont. 

A továbbképzések tematikája a következő volt: 

1. táblázat 

Az első tanár-továbbképzési rendezvény 

A továbbképzés időpontja: 2019. július 4. (csütörtök)   

A továbbképzés helyszíne: Miskolci Egyetem C/1 épület 301-es te-

rem 

A továbbképzés programja: 

Dr. Mokrainé Orosz Angéla 

egyetemi adjunktus, projektmenedzser 
Megnyitó 

Dr. Bikics Gabriella 

egyetemi docens, szakmai vezető 
Az élménypedagógia koncepciója  

Dr. Dobos Csilla 

egyetemi docens, projektmunkatárs 

Miért jó a nyelvkaland? – A Miskolci 

Egyetem Nyelvkaland ME – Nyelvtanulás-

sal a boldogulásért című projektjében 

részt vevő hallgatók motivációi  

Dr. Mokrainé Orosz Angéla 

egyetemi adjunktus, projektmenedzser 

A „Nyelvkaland ME” projektben részt 

vevő középiskolai nyelvtanárok tapaszta-

latai  

Magnuczné dr. Godó Ágnes  

egyetemi docens, angol alprojektvezető 
A nyári projektfeladatok 

Bazsóné dr. Sőrés Mariann  

egyetemi docens, német alprojektvezető 

Tapasztalatcsere – a nyelvtanár kollégák 

eddigi tapasztalatai, javaslatai 

Reflexió, kérdések, hozzászólások 
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2. táblázat 

A második tanártovábbképzési rendezvény 

A továbbképzés időpontja: 2020. január 27. (hétfő)  

A továbbképzés helyszíne: 
MTA MAB Székház  

3530 Miskolc, Erzsébet tér 3. 

A továbbképzés programja: 

Dr. Pataki Éva  

egyetemi adjunktus, projektmenedzser 
Megnyitó 

Kovácsné dr. Duró Andrea 

egyetemi docens, projektmunkatárs 
Élménypedagógia a csoportmunkában (KIP) 

Sasvári Anna 

projektmunkatárs 

A hagyományos nyelvoktatás és a  rossz tanári 

beidegződések negatív következményei 

Dr. Lubinszki Mária 

egyetemi docens, projektmunkatárs 
Élménypedagógia a pszichológus szemével 

Magnuczné dr. Godó Ágnes  

egyetemi docens, angol alprojektvezető 

Projektpedagógia a differenciált nyelvoktatás 

szolgálatában 

Bazsóné dr. Sőrés Mariann  

egyetemi docens, német alprojektvezető 
A nyelvoktatás nehézségei a szakképzésben 

Dr. Bikics Gabriella  

egyetemi docens, szakmai vezető 

A „Nyelvkaland ME” projekt élménypedagó-

giai rendezvényei 

Reflexió, kérdések, hozzászólások 

 

3. táblázat 

A harmadik tanártovábbképzési rendezvény 

A továbbképzés időpontja: 2020. augusztus 25. (kedd)  

A továbbképzés helyszíne: 
Miskolci Egyetem A/6 épület fszt. XX. és 

XXI. előadó 

A továbbképzés programja: 

Dr. Pataki Éva  

egyetemi adjunktus, projektmenedzser 
Megnyitó 

Dr. Bikics Gabriella 

egyetemi docens, szakmai vezető 

Az élménypedagógia kialakulása és fejlődése 

Németországban és Nagy- Britanniában 

Kovácsné dr. Duró Andrea 

 egyetemi docens, projektmunkatárs 

Élményalapú nyelvtanulás – A tanulók vélemé-

nye a „Nyelvkaland ME” élménynapokról 

Dr. Magnuczné dr. Godó Ágnes 

egyetemi docens, angol alprojektvezető 

 

Az élménypedagógia lehetőségei a nyelvokta-

tásban: digitális megoldások, projektmunka és 

interkulturális kalandozások 

Bazsóné dr. Sőrés Marianna 

egyetemi docens, német alprojektvezető 

Performatív módszerek a nyelvoktatásban  

 

Murvainé Ádám Anetta 

egyetemi adjunktus, projektmunkatárs 

Tanárjelöltek „kihívásos terepen”: hallgatók 

felkészítése a szociokulturális különbségek ke-

zelésére  

Dr. Lubinszki Mária 

egyetemi docens, projektmunkatárs 

Élmények és határhelyzetek: a stresszkezelés 

lehetőségei pedagógusoknál 

Dr. Magnuczné dr. Godó Ágnes 

egyetemi docens, angol alprojektvezető 

Az angol digitális feladatgyűjtemény bemuta-

tása 

Bazsóné dr. Sőrés Marianna 

egyetemi docens, német alprojektvezető 

A német digitális feladatgyűjtemény bemuta-

tása 

Reflexió, kérdések, hozzászólások 
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A tanártovábbképzés lebonyolítása csak kismértékben tért el a 2017 augusztusi szakmai ter-

vezettől.  A 2020-ra tervezett tanártovábbképzési programot a folyamatos reflexió céljából 

már 2019-ben megkezdtük. A 2020-ra tervezett továbbképzések egy részét a járványhelyzet 

és a digitális munkarendre való áttérés miatt online módon valósítottuk meg. 

 

4. táblázat 

Tanártovábbképzés: Terv és megvalósítás 

Szempont Tervezet (2017) Megvalósítás (2020) 

A továbbképzés 

címe 

Élményalapú  

idegennyelv-oktatás 
„Nyelvkaland ME” Szakmai tanártovábbképzés 

A részt vevő tanárok 32 fő 38 fő 

Helye Miskolci Egyetem Akadémiai székház / Miskolci Egyetem 

Időtartam 30 óra 

Személyes részvétellel: 15 óra 

Online részvétellel: 15 óra  

Kutatási és projektfeladatok: 2019. június– 

július–augusztus: Élménypedagógiai elemek megjele-

nítése a nyelvtanári gyakorlatban,  
2020 június–július–augusztus: 

Digitális eszközök a nyelvoktatásban 

Időpont 

3 alkalommal 

2020 tavaszi félév 
 

 

3 alkalommal 

Szakmai továbbképzés: 2019. július 4. (3 óra) 
Továbbképzési konferenciák:3 2020. január 27. (6 

óra), 2020. augusztus 25. (6 óra)  

Az elméleti és gya-

korlati részek aránya 

elmélet: =10 óra  

gyakorlat: =20 óra 

elmélet = 10 óra  
gyakorlat = 20 óra (online reflexiók és kutatási fel-

adatok) 

Tematikák 

Interkulturális tanulás és él-
mények 

Az élmény interkulturális 

összefüggései 
 

Dr. Bikics Gabriella: Az élménypedagógia koncepci-
ója / Az élménypedagógia kialakulása és fejlődése 

Németországban és Nagy-Britanniában  

Dr. Lubinszki Mária: Élménypedagógia a pszicholó-
gus szemével 

Az élményalapú nyelvoktatás 

elméleti háttere (választás 

szerint) 
1. Élményelemek a nyelv-

órán 

2. Színház a nyelvórán 
3. Waldorf-nyelvoktatás 

4. Játékok a nyelvórán 

Kovácsné dr. Duró Andrea: 

Élménypedagógia a csoportmunkában  

Bazsóné dr. Sőrés Marianna: Performatív módszerek 
a nyelvoktatásban  

 

Élményelemek a modern tan-

könyvekben: tankönyvelem-

zés, példagyűjtés kiscsopor-
tokban, prezentációk, refle-

xió, tapasztalatcsere / Él-

mény-e az irodalmi szöveg a 
digitális korban? / Élménype-

dagógia és digitális nyelvta-

nulás 

Az angol és a német digitális feladatgyűjtemény be-
mutatása 

Magnuczné dr. Godó Ágnes:  

Projektpedagógia a differenciált nyelvoktatás szolgá-
latában 

Az élménypedagógia lehetőségei a nyelvoktatásban: 

digitális megoldások, projektmunka és interkulturális 
kalandozások  

Új utakon a nyelvtanulás 

Sasvári Anna: A hagyományos nyelvoktatás és 

a  rossz tanári beidegződések negatív következmé-

nyei / Bazsóné dr. Sőrés Marianna: A nyelvoktatás 

nehézségei a szakképzésben  

 
3  2020 tavaszán a digitális iskolai munkarend miatt nem kerülhetett sor három továbbképzési napra, 

hanem csak kettőre. Az elmaradt továbbképzési feladatokat a nyári hónapokban online úton való-

sítottuk meg. 
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Murvainé Ádám Anetta: Tanárjelöltek „kihívásos te-
repen”: hallgatók felkészítése a szociokulturális kü-

lönbségek kezelésére 

Óratervezés és órai munka 
kivitelezése a Screenager di-

gitális rendszerrel, csoportos, 

egyéni munka, prezentáció, 
jó gyakorlatok  

Az angol és a német digitális feladatgyűjtemény be-
mutatása 

 

A továbbképzésbe szeretnénk 

beépíteni a motivációs beme-

neti és kimeneti tesztek ered-
ményeit  

Dr. Dobos Csilla: Miért jó a nyelvkaland? – A Mis-

kolci Egyetem Nyelvkaland ME – Nyelvtanulással a 

boldogulásért című projektjében részt vevő hallgatók 
motivációi  

Dr. Mokrainé Orosz Angéla: A „Nyelvkaland ME” 

projektben részt vevő középiskolai nyelvtanárok ta-
pasztalatai 

 

1.2. Digitális feladatok a középiskolai nyelvtanárok számára 

A digitális iskolai munkarendre való átállás nagy kihívás elé állította a középiskolai nyelvta-

nárokat. Az előző félévekhez hasonlóan továbbra is minden hónapban tanári beszámolóban 

kellett reflexiót írniuk az adott hónapban elvégzett projektmunkáról. Ezen felül nyári feladataik 

közé tartozott az innováció is, például élménypedagógiai projektek önálló tervezése, a koordi-

nátorok számára pedig a disszemináció: a projekt bemutatása az iskola honlapján. A nyelvta-

nárok digitális kompetenciáinak fejlesztését a projekt utolsó szakaszában azok az önállóan 

kidolgozandó feladatok szolgálták, melyeket az alábbi minta alapján digitálisan kellett be-

küldeniük az alprojektvezetőknek. 

5. táblázat 

Digitális mintafeladat a nyelvtanárok számára 

Digitális alkalmazások  

Alkalmazás elnevezése, pl. 
0  Kahoot 

Alkalmazás elérhetősége 
0  https://kahoot.com/ 

Mintafeladat 

1. alkalmazás 

Elnevezés Eszközigény 
Időtar-
tam 

Szint Témakör 

Kahoot  

Internet, PC, 

tablet vagy 
okostelefon 

6–8 

perc 
A2+ / B1+ Ételek 

Mely készség 

fejlesztésére 
alkalmas 

Szókincs   

A fel-

adat le-
írása 

Kompetitív szókincs feladat, amely a feleletválasztós struk-
túra segítségével alkalmas a szókincs többszöri visszaforga-

tására, és a hasonló szókincselemek közti különbségek meg-

világítására.  

Elérhető: https://play.kahoot.it/v2/?quizId=1bcf1af2-18b7-4b23-8b03-8f8b920dc995 

 

 

2. KOMPETENCIAFEJLESZTÉS A KÖZÉPISKOLAI TANULÓK VONATKOZÁSÁBAN 

2.1. Digitális élményfoglalkozások 

A digitális iskolai munkarendre való hirtelen átállás a középiskolákhoz hasonlóan a „Nyelv-

kaland ME” projektet is váratlanul érte. Március közepéig a hallgatók az élményfoglalkozá-

sok mintegy felét már személyes iskolai jelenléttel megvalósították, a foglalkozások második 

felét azonban digitális úton kellett megtartaniuk. Szerencsére az egyetemisták és a középis-

kolások korosztálya számára az online kapcsolattartás és ismeretszerzés nem okoz problémát. 

https://kahoot.com/
https://play.kahoot.it/v2/?quizId=1bcf1af2-18b7-4b23-8b03-8f8b920dc995
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A nehézséget ugyanazok a problémák jelentették, amelyeket az iskolák is éreztek: a hátrányos 

helyzetű családokban hiányzott vagy kevés digitális eszköz állt rendelkezésre, illetve nem volt 

kialakult platformja a kapcsolattartásnak, a Facebook, a messenger, az e-mail, a Redmenta és a 

Google Classroom egyaránt használatban volt.  

 

2.2. Digitális élménynap 

Az első Digitális élménynapra 2020. szeptember 17-én került sor. A szakmai tervben ez ere-

detileg nem szerepelt, azt azonban felülírta a járvány miatti óvatosság. A tanulók számára a 

digitális világ már önmagában is élményforrás, ezért nagy várakozással tekintettek az él-

ménynap elé. A tavaszi digitális élményfoglalkozásokkal ellentétben szerencsére a feladato-

kat nem mindenkinek egyedül otthon kellett megoldania. A tanulók saját iskolájuk egy ter-

mében gyűltek össze, a fényképek tanúsága szerint vagy egy laptop előtt vagy az informatikai 

teremben számítógépek előtt ültek, vagy interaktív táblára kivetítve nézték a bejelentkezést. 

Hét különböző állomást „jártak be” a 7. és a 8. táblázatban foglaltak szerint. 

 

3. KOMPETENCIAFEJLESZTÉS AZ OKTATÓK ÉS A HALLGATÓK VONATKOZÁSÁBAN 

3.1. Hallgatók a digitális élményfoglalkozásokon 

A projektben részt vevő hallgatók a váratlan és nehéz helyzetben legjobb tudásuk szerint 

igyekeztek helytállni, a tanulókat elérni, motiválni, együttműködésre bírni. Sajnos a technikai 

lehetőségek nem tették lehetővé a vizuális kapcsolattartást, így a hallgatók személyiségéből, 

lelkesedéséből eredő hatás a foglalkozások digitális megvalósításakor már nem tudott ér-

vényre jutni. Hallgatók és tanulók számára egyaránt tanulság volt: a legnagyszerűbb digitális 

eszközök sem képesek pótolni a személyiség varázsát és a személyes kapcsolattartást. 

 

3.2. Oktatók a digitális élménynapon 

A digitális élménynap feladatainak tervezése előtt az oktatók még összegezték és elemezték 

az előző négy élménynapra kidolgozott feladattípusokat. Sor került ezek összegyűjtésére, 

hogy megjelenhessenek és visszakereshetők legyenek a digitális feladatgyűjteményben. 

 

6. táblázat  

A feladatgyűjteményben összegyűjtött feladatok kategorizálásának szempontrendszere 

A feladat címe:  

Nyelvi szint:  

A feladatmegoldás időtartama:  

Eszközigény:  

A feladat által fejlesztett készségek:  

A feladat rövid, átfogó ismertetése magyarul:  

A csatolt feladatlapok címe:  

A feladat során felhasznált online anyagok (vi-

deók, hanganyagok, applikációk) elérhetősége: 

 

 

A digitális kompetencia fejlesztése az oktatók esetében erőteljesen jelentkezett. Feladataik el-

végzéshez folyamatos tervezésre, megbeszélésre, együttműködésre volt szükség, de a szemé-

lyes találkozás lehetetlenné vált. Ezért általánossá váltak a Zoom és Skype útján történő video-

konferenciák, amire a projekt első két szakaszában nem volt példa. A videókonferenciák segít-

ségével sor került a digitális élménynap angolos és németes forgatókönyvének összeállítására, 
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a 7. táblázatban ismertetett állomások és szakmai tartalmuk egyeztetésére, és az állomásokat 

vezető oktatók, illetve a lebonyolítást segítő hallgatók bevonására és feladatkiosztására.  

 

7. táblázat 

A Digitális élménynap angol állomásai 

Állomás 
1. 

Kvíz 

2. 

Zene 

3. 

Film 

4. 

Bemutató 

5. 
Szöveg-

értés 

6. 

Nyelv-

vizsga 
show 

7. 
Nyelvváltó 

játék 

Program- 

leírás 

#QuizUS+ 

Játékos 

vetélkedő 

Utazz a 
zenével  

az angol 

nyelvű 
orszá-

gokban 

Tanuljunk 

skótul! 

Mini turné 

a skót 

nyelv és 

kultúra vi-
lágában 

Kenguruk 

és embe-

rek (elő-

adás és 

kvíz) 

Próba-
nyelv-

vizsga: 

hallás 
utáni szö-

veg-értés 

Játékos in-

formáció-

szerzés 

Hasonló 

magyar, 

angol, német 
szavak 

 

8. táblázat 

A Digitális élménynap német állomásai 

Állomás 

1. 
Játékos 

kvíz 

2. 
Építs egy 

várost 

3. 
Színes 

Ausztria 

4. 
Érdekes-

ségek 

Ausztriá-
ról és 

Svájcról 

5. 

Svájc  

jellegze-
tességei –

Bécsi zene 

egykor és 
most 

6. 

Laza  
állomás: 

Utazás 

Svájcba 

7. 
Nyelvváltó 

játék 

Program- 

leírás 

Tények és 

érdekes-

ségek 

Svájcról 

Makett- 

házak ki-

vágása 
és ragasz-

tása pa-

pírból 
 

Virtuális 

utazás a 
szomszéd 

országba, 

zene, spe- 

cialitások, 

híres em-

berek 

Játékos 

feladatok, 
képek, 

klasszikus 

és modern 

osztrák 

zene, bécsi 

dialektus 

Svájc jel-
legzetes-

ségei, a 

klasszikus 

és mai  

bécsi zene 

Egy fiatal 

magyar 
blogger 

filmje 

Svájcban 

tett utazá-

sáról. 

Totó 

Hasonló 

magyar, 

angol, né-

met szavak 

 

 

Egyes állomásokon a feladatok eleve digitális formában (pl. PPT, hiperlinkek) készültek, míg 

máshol kinyomtatott feladatlapokkal kiegészülve, vagy manuális munkavégzéssel (pl. makett 

készítése) kerültek lebonyolításra. Fontos volt tehát, hogy az egyes iskolákban a csoportok 

munkáját felügyelő és facilitáló nyelvtanárok a digitális élménynap előtt e-mailben megkap-

ják az állomások vezetőitől a nyomtatandó feladatlapokat és a szükséges instrukciókat. Mivel 

az egyes állomások teljesítésére Zoom-konferenciahívások segítségével került sor, az állo-

másvezető oktatók feladata volt az is, hogy a forgatókönyvnek megfelelően kezdési időpon-

tokhoz rendelve Zoom-meghívót generáljanak, és a meghívókat a belépőkódokkal együtt ren-

delkezésre bocsássák. Ezeket összegyűjtve és rendszerezve az egyes nagyobb csoportokba 

tartozó 2-3 iskola tanulócsoportjai e-mailben előzetesen megkapták a beosztás szerinti sor-

rendben a Zoom-meghívókat, illetve az adott feladathoz kapcsolódó nyomtatandó feladatla-

pokat és az instrukciókat. 

A forgatókönyv és az időbeosztások tervezetét megelőzte egy előzetes felmérés a közép-

iskolai koordinátorok körében, melynek során visszajelzést adtak arról, hogy az adott iskola 

vállalni tudja a technikai feltételek és a helyszín biztosítását, azaz nyelvi csoportonként egy-

egy termet biztosít a projektben részt vevő nyelvi csoportjai számára, illetve egy-egy számí-

tógépet vagy laptopot kamerával és mikrofonnal (esetleg kivetítővel) és működő internet-
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kapcsolattal. A pozitív visszajelzések után a tervezésnél azt is figyelembe kellett venni, hogy 

előzetes tapasztalataink szerint a Zoom-konferenciahívásokba történő becsatlakozáshoz, a 

hang és kép beállításához is szükség volt pár percre a feladatvégzés tényleges megkezdése 

előtt. Az elkerülhetetlen kisebb technikai problémák kiküszöbölésére minden résztvevő 

nyelvtanár és állomásvezető oktató rendelkezésére állt a csoportban érintettek telefonos és 

elektronikus elérhetősége, hogy a problémát azonnal jelezni és orvosolni tudjuk. A hívást 

minden esetben az állomást vezető oktató vagy hallgató indította el, majd ebbe csatlakoztak 

be az előzetesen elküldött linkek segítségével az egyes középiskolai csoportok. Ez utóbbiak-

ban a nyelvtanárok mellett a digitális technikákban járatos tanulók is tevékenyen részt vettek, 

így a digitális kompetenciák fejlesztése ebben a tekintetben mondhatni teljes körű volt.  

Mindezeknek köszönhetően a 2020. szeptember 17-én 8 és 14 óra között digitálisan meg-

rendezett élménynap zökkenőmentesen és sikeresen lezajlott, az összes középiskolai csoport 

aktív és interaktív részvételével. A Digitális élménynap módszertani újításnak számít, ilyen 

jellegű rendezvényre ezelőtt még sohasem került sor, és a szakirodalomból sem ismert.  

Az oktatók otthonról vagy az egyetem területéről vezették az állomásokat, ezekbe a hallgatók 

bekapcsolódtak. Egy négyfős hallgatói csapat az egyetem egyik terméből jelentkezett be.  

A párhuzamosan, azonos időbeosztással működő állomásokon az adott nyelvi programhoz 

kapcsolódó 2-3 középiskolai csoport alkotta nagyobb csoport vett részt előzetes beosztás sze-

rint, vetésforgóban. Ennek köszönhetően minden csoport minden állomás programjában részt 

tudott venni, a feladatok lebonyolítására pedig rendkívül érdekes, interaktív és kooperatív 

formában kerülhetett sor. Egy-egy hívásba 2-3 iskola tanulói csoportjai és nyelvtanárai, az 

állomásvezető oktatók és segítő hallgatók kapcsolódtak be és a videóhívásnak köszönhetően 

valós időben, vizuálisan és auditív módon kommunikálva és együttműködve, a képer-

nyőmegosztó funkcióval a videókat, zenéket, ábrákat és feladatlapokat egyszerre felhasz-

nálva vettek részt az élménypedagógiai módszereken alapuló nyelvi feladatban. Az élmény-

nap legizgalmasabb, nóvumnak számító állomása a párhuzamosan 3-3 oktató irányításával 

megvalósuló utolsó, 7. állomás volt, ahol a tanulói csoportok nyelvet váltottak, azaz az addig 

német nyelven dolgozók az angol, az angol nyelven résztvevők pedig a német nyelvre váltva 

vettek részt az úgynevezett Nyelvváltó játékban, melynek segítségével betekintést nyerhettek 

egy másik nyelv használatába.  

A Digitális élménynap egyaránt újdonság volt a középiskolai nyelvtanárok és tanulók, 

valamint az oktatók és hallgatók számára. A nyelvtanárok reflexiói alapján összegyűjtöttük 

a sikeres és kevésbé sikeres elemeit, és a javítási javaslatokat. Ezeket a tapasztalatokat 

felhasználjuk a következő digitális élménynapok vagy élményfoglalkozások tervezésénél. 

Az élménynap tehát egyúttal tekinthető a következő 3 projektnapra tervezett, egy másik nyelv 

kultúrájával és nyelvhasználatával történő megismerkedést és a nyelvtanuláshoz nyújtott to-

vábbi motivációt kínáló élménynap előfutáraként és megalapozásaként, illetve egy új, digi-

tális formában megvalósuló élménypedagógián alapuló nyelvi foglalkozásokból álló interak-

tív projektelem kidolgozásaként és bevezetéseként.  

 

4. KOMPETENCIAFEJLESZTÉS A MENEDZSMENT ÉS SZAKMAI VEZETÉS SZEMPONTJÁBÓL 

A projekt menedzsere, szakmai vezetője, valamint az angol és a német alprojektvezetők a 

projekt befejező szakaszában arra törekszenek, hogy a projekt dokumentációja, disszemi-

nációja és reflexiója a lehető legmagasabb fokon valósuljon meg. Ennek érdekében ezek az 

oktatók erőteljesen fejlesztették tervezési, szervezési, rendszerezési, reflexiós és digitális 

kompetenciáikat. 

 



 Kompetenciafejlesztés a “Nyelvkaland ME” projekt utolsó szakaszában 105 
 

 

 

4.1. Dokumentáció és disszemináció 

A projekt tevékenységeinek és eredményeinek dokumentálása és terjesztése folyamatos fel-

adat, de különösen a záró szakaszban válik hangsúlyossá. Míg a korábbi félévekben elsősor-

ban a projektről szóló híradás és  információ terjesztése állt a középpontban a középiskolai 

honlapok és a média (elektronikus és nyomtatott újság, helyi televízió) segítségével, a befe-

jező szakaszban a szakmai tudásanyag összegyűjtése és közkinccsé tétele volt a cél. Ennek 

érdekében a szakmai vezető összegyűjtötte és tanulmánykötetben megjelentette azokat a ta-

nulmányokat és kutatási beszámolókat, amelyek a tanártovábbképzések anyagát képezték. 

Az angol és a német alprojektvezetők pedig összegyűjtötték azokat az idegen nyelvi és or-

szágismereti feladatokat, amelyek az élménynapok állomásaira készültek. Ezeket egy digitá-

lis munkafüzetben strukturálták, és a középiskolai tanárok rendelkezésére bocsátják. 

A projekt valamennyi csoportjának minden félévben külön mappája van, ezekből minden 

élményfoglalkozás ideje, helye, témája, tevékenysége és résztvevőinek neve visszakereshető, 

így biztosítható a projekt transzparenciája. A dokumentáció folyamatos ellenőrzése és struk-

turálása a szakmai vezető feladata. Ugyancsak áttekinthetők az élménynapok forgatókönyvei, 

melyek összeállítása és nyomtatása az alprojektvezetők feladata. 

 

4.2. Reflexió 

A folyamatos reflexió nemcsak a projekt minőségmenedzsmentjét javítja, de fontos cél a taná-

rok képzésében és továbbképzésében is. A középiskolai tanárok tanári beszámolók formájában 

minden hónapban elküldik a havi tevékenységeikről írt reflexiójukat. A júniusi és júliusi beszá-

molók az online tanártovábbképzési feladatokra, az augusztusi a tanártovábbképzési konferen-

ciára, a szeptemberi és a további beszámolók pedig a digitális élménynapokra terjednek ki.  

Az egyes tevékenységek és rendezvények reflexiója és ezek alapján a következők terve-

zése a szakmai vezetők folyamatos kommunikációjában valósul meg digitális úton, zoom-

konferenciák formájában. A megbeszélés egy kiinduló koncepció létrehozásával kezdődik, 

aminek elemeit a szakmai vezetés tagjai érvek és ellenérvek felsorakoztatása után elvetik, 

módosítják vagy elfogadják. A tervek azután kerülnek az oktatók, végül a hallgatók szintjére, 

akik a részletes tervezést és a megvalósítást végzik. 

A projekt befejező szakaszában a szakmai vezetés fontos feladata annak reflexiója is, 

hogyan segítette a projekt a középiskolai tanárok, az egyetemi oktatók és a tanárjelöltek pe-

dagógusi kompetenciáinak fejlesztését. Ennek áttekintéséhez az alábbi dokumentumot hasz-

náljuk fel: Pedagóguskompetenciák és a Pedagógus II. szint sztenderdjei4 

9. táblázat 

A Nyelvkaland projekt a középiskolai tanárok, az egyetemi oktatók és  

a tanárjelöltek pedagógusi kompetenciáinak szolgálatában 

Pedagóguskompetenciák és a Pedagógus II. szint 

sztenderdjei (saját kiemelések a szövegből) 

A Nyelvkaland projektben megvalósuló  

kompetenciafejlesztés 

1. Szakmai feladatok, szaktudományos, szaktár-

gyi, tantervi tudás  
 

A pedagógus törekszik (…), a képességek és a tudás 

fejlesztésének egységben való kezelésére. 

A projekt a célcsoportok nyelvi képességeit fejlesz-

tette, tudásukat bővítette. 

Felismeri a más szaktárgyakhoz, művelődési területek-

hez való kapcsolódás lehetőségeit. 

A projekt integrálta az angol és a német nyelv, a zene, 

rajz, földrajz, történelem, informatika, sport elemeit. 

 
4  Pedagóguskompetenciák és a Pedagógus II. szint sztenderdjei https://www.crnlg.hu/_user/brow-

ser/File/fajlok/tanarok/Pedagogus_II_sztenderdek.pdf. 

https://www.crnlg.hu/_user/browser/File/fajlok/tanarok/Pedagogus_II_sztenderdek.pdf
https://www.crnlg.hu/_user/browser/File/fajlok/tanarok/Pedagogus_II_sztenderdek.pdf


106 Bikics Gabriella – Pataki Éva 
 

 

 

Képes rugalmasan alakítani a tanítási stratégiákat a ta-
nulási célokkal összhangban és differenciálni a tanulói 

képességeknek megfelelően. 

A projekt tanulási stratégiáit az élményfoglalkozások 
és az élménynapok jelentették. Rugalmas volt az átté-

rés a távoktatásra. A differenciálás megvalósult. 

Fontosnak tartja a formális, a nem formális és az infor-
mális úton, tanulási környezetben szerzett tudás össze-

kapcsolását.  

A projekt nem formális oktatási kerete a formális is-
kolai oktatást jól egészítette ki.  

2. Pedagógiai folyamatok, tevékenységek tervezése 

és a megvalósításukhoz kapcsolódó önreflexiók 
 

Képes a tervezés során a kollégákkal és a tanulókkal 

együttműködni. 

A projektben a tanárok együttműködtek egymással, az 

oktatókkal, a tanárjelölt hallgatókkal és a tanulókkal. 

3. A tanulás támogatása  

Tudja, hogy az egyes gyerekek, tanulócsoportok tanu-

lásának támogatása különböző stratégiákat, módszere-

ket igényel, ezért törekszik az életkori, az egyéni és a 

csoportsajátosságoknak megfelelő, aktivitást, differen-

ciálást elősegítő tanulási-tanítási stratégiák, módszerek 
alkalmazására. 

A projekt változatos élménypedagógiai módszereket 

követett, feladatai aktivitásra ösztönöztek, és figye-
lembe vette a differenciálást. 

Nyitott az új tanuláselméletek, tanulási-tanítási mód-

szerek, az IKT új pedagógiai alkalmazásának megisme-

résére és saját tanulási-tanítási folyamatába való beépí-
tésére.  

A projekt új tanítási-tanulási módszereket alkalma-
zott, az 5. félévben részben, a 6. félévben teljes egé-

szében az IKT pedagógiai alkalmazását követte. 

4. A tanuló személyiségének fejlesztése, az egyéni 

bánásmód érvényesülése, a hátrányos helyzetű, 

sajátos nevelési igényű vagy beilleszkedési, tanu-

lási, magatartási nehézséggel küzdő gyermek, ta-

nuló többi gyermekkel, tanulóval együtt történő 

sikeres neveléséhez, oktatásához szükséges meg-

felelő módszertani felkészültség 

A projektben több hátrányos helyzetű régió iskolája 
vett részt, illetve olyan tanulói csoportok, melyekhez 

több hátrányos helyzetű, sajátos nevelési igényű vagy 

beilleszkedési, tanulási, magatartási nehézséggel 
küzdő tanuló tartozik. 

5. A tanulói csoportok, közösségek alakulásának 

segítése, fejlesztése, esélyteremtés, nyitottság a 

különböző társadalmi-kulturális sokféleségre, 

integrációs tevékenység 

Mindezek a projekt alapvető céljai voltak.  

Képes értelmezni és a tanulók érdekében felhasználni 

azokat a társadalmi-kulturális folyamatokat, amelyek 

befolyásolják a tanulók esélyeit, iskolai és iskolán kí-

vüli életét. 

 

6. Pedagógiai folyamatok és a tanulók személyiség-

fejlődésének folyamatos értékelése, elemzése 

Az élményfoglalkozásokon és az élménynapokon a 
tanárok a pedagógiai folyamatok és a tanulók megfi-

gyelői, értékelői, elemzői voltak.  

7. Kommunikáció és szakmai együttműködés, 

problémamegoldás 
 

Tevékenysége során tudatosan épít a szervezeten be-

lüli és kívüli kapcsolatokra, együttműködési lehetősé-
gekre. Követi és figyelembe veszi munkájában a helyi 

innovációk eredményeit. 

 

8. Elkötelezettség és szakmai felelősségvállalás a 

szakmai fejlődésért 
 

Pedagógiai munkájában felmerülő problémáihoz képes 

adekvát szakirodalmat keresni, felhasználni.  

A projektben a tanárok online továbbképzési kutatási 

feladatokat kaptak. 

Tudatosan él a kiégést megelőző technikák alkalmazá-

sával. 

A projekt kiragadta a tanárokat az iskolai hétközna-

pokból. 

 

 

ÖSSZEFOGLALÁS 

A „Nyelvkaland ME” projekt mind a négy célcsoportja, a középiskolai tanárok és a tanulók, 

valamint az egyetemi oktatók és hallgatók esetében optimális módon fejleszti azok ide-

gennyelvi, szociális és digitális kompetenciáit, (BIKICS 2020). A projekt a középiskolai 
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tanárok és az egyetemi oktatók esetében továbbképzésnek tekinthető, a középiskolai tanulók 

esetében a nyelvi képzést, a tanárjelölt hallgatók esetében pedig a nyelvi-módszertani-peda-

gógiai képzést szolgálta eredményesen. 

Nyelvszakos középiskolai tanulók és hallgatók megismertek és kipróbáltak új (részben 

digitális) élménypedagógiai módszereket. Megismerték és fejlesztették a következő képessé-

geiket: saját tanulási és tanítási, valamint tanári képességeik, különös tekintettel a tanulás és 

tanítás tervezésére és szervezésére, kommunikációs és kooperációs készség, kreativitás és 

önállóság, döntési és problémamegoldási képességek.  

Együttműködtek egymással, a tanulókkal, a tanárokkal és az oktatókkal, ezzel fejlesztet-

ték szociális kompetenciájukat, és kapcsolati hálózatot építettek ki. A projekt során megis-

mertek és összehasonlítottak különböző iskolákat, feltételrendszereket, tanáregyéniségeket, 

módszereket és tananyagokat. 

Összekapcsolták a tanulás és a tanítás elméletét és gyakorlatát: elméleti ismereteiket fel-

használva tanulási és tanítási terveket dolgoztak ki és valósítottak meg, majd reflektáltak ta-

pasztalataikra...Hasznos és különleges információkat és tanítási anyagokat kaptak vagy gyűj-

töttek.  

Végül, de nem utolsósorban: tudásukkal és személyes példamutatásukkal motiválták egy-

mást, valamint a többi tanulót és tanárjelöltet, és segítették a Miskolci Egyetemet nyelvokta-

tási hagyományainak megőrzésében és továbbadásában. 
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A „NYELVKALAND ME” PROJEKT SZEREPE  

A TANÁRRÁ VÁLÁS FOLYAMATÁBAN 

 

THE ROLE OF THE ’NYELVKALAND ME’ PROJECT  

IN THE PROCESS OF BECOMING A TEACHER 

 

ÁDÁM ANETTA1 

 

 
Absztrakt: Jelen tanulmány azt mutatja be, milyen hatással lehet a tanárrá válás folyamatára egy nyelv-

tanítással kapcsolatos egyetemi projekt, melyben hallgatók tartanak élménypedagógiai kurzusokat.  

A tanulmányban megvizsgáljuk a tanárképzés és benne a gyakorlatok szerepét a felkészítésben. Majd 

a program megvalósítása során született hallgatói záróreflexiókat értékelve bemutatjuk azokat a tanári 

kompetenciaterületeket, amelyeket a hallgatók megítélése szerint a program hatékonyan fejlesztett.  
 

Kulcsszavak: tanári kompetencia, élménypedagógia, gyakorlati tudás 

 

Abstract: This paper presents what impact a university project concerning language teaching in which 

students give experiential learning classes can have on the process of becoming a teacher. In the paper, 

the role in preparation of teacher training, and within it, that of practical classes is examined. Then 

through the evaluation of the closing reflections of students, those areas of teacher competencies are 

presented which have been efficiently developed by the programme in the students’ opinion. 
 

Keywords: teacher competencies, experiential education, practical knowledge  

 

 

BEVEZETÉS 

A tanárképzés sajátos szférája az egyetemi oktatásnak. Egyedi és bonyolult képződmény, 

mely ugyan egy elméleti, tudományos műhelybe beágyazottan működik, mégis ezer szállal 

kapcsolódik a gyakorlathoz, a közoktatáshoz, hisz a képzés célja, hogy eredményesen készít-

se fel a tanárjelölteket a majdani, nagyon is gyakorlatias feladataikra: a gyerekek tanulási 

folyamatának minél hatékonyabb tervezésére, szervezésére és facilitálására. Egy elméleti 

műhely a felelős azért, hogy majd a gyakorlatban a pedagógusok hatékony döntéseket hoz-

zanak, és megfelelő módon reagáljanak az őket érő, egyre dinamikusabban változó kihívás-

halmazra. Ez a kettős kötés (felsőoktatási és közoktatási beágyazottság) akkor is hatalmas 

kihívást jelentene a képzés számára, ha maga a felsőoktatás nem élne meg ilyen intenzíven 

turbulens időszakot (HALÁSZ 2007). Az elmúlt évtizedekben kezdődött és most is zajló in-

tenzív átalakulás (PUKÁNSZKY é. n.) újra meg újra kényszerítette a tanárképzést, hogy a kép-

zési célokat minél inkább kiszolgáló és segítő közoktatási kapcsolatokat létesítsen. Ezek a 

külső kapcsolódási pontok egyrészt épp azt a célt kívánják szolgálni, hogy a képzőhely fel 

tudjon kínálni olyan terepet a hallgató, a tanárjelölt számára, ahol gyakorolhat. Emellett 
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nyilvánvalóan maga a felsőoktatás is hathat a saját, szűkebben vett földrajzi-társadalmi kör-

nyezetének közoktatására az ott tapasztalható problémák és kihívások kutatásával, a problé-

mamegoldás facilitálásával, projektek, innovációs folyamatok beindításával (ÁDÁM 2016). 

Bár tudjuk, hogy az ilyen irányú kapcsolatok, képzés közben az élő és intenzív közoktatásban 

töltött gyakorlat fontos szerepet tölt be a képzés során, megszervezése és életben tartása rend-

kívül sok erőforrást igényel, mégis kulcsfontosságúnak tartjuk. Nemzetközi összehasonlítás-

ban is azt látjuk, a gyakorlatok száma, integrálása és hasznosítása a képzés gyenge pontja. 

„A tanárképzés tendenciái nagyon különbözően alakultak az egyes európai országokban, de 

fõbb jellemzőikben azonosságok mutatkoztak: (a) a szakmára felkészítő kurzusok aránya ala-

csony volt, (b) az iskolai gyakorlat rövid szakaszokra épült (a »kistanár szerep« gondjai min-

denütt jelentkeztek), (c) a nevelés elmélete és gyakorlata, illetve az iskolakutatás alacsony 

prioritást kapott, vagy egészében kimaradt a képzésből, (d) az egyes tantárgyak tudományos 

szintű oktatása dominált. A tanárképzés tehát az elméleti tudást építette tovább, s nem a való 

életre készített fel.” (HERCZ 2008: 98). 

Minden olyan lehetőség tehát, ami a hallgató számára élő és valódi terep, hatalmas jelen-

tőséggel bír a képzés során. Jelen tanulmányunkban azt kívánjuk elemezni, hogy a 2018 óta 

tanárszakos hallgatókat köznevelési és szakképzési intézményekbe projektmegvalósítási cél-

lal küldő Nyelvtanulással a boldogulásért EFOP-3.2.14-17.-2017-00005 projekt milyen ha-

tással van a benne résztvevő hallgatók tanári kompetenciájának fejlődésére, hogyan támogat-

ják a tanárjelöltek tanárrá válását az egyes iskolákban nyelvtanítással, élménypedagógiával 

kapcsolatban szerzett tapasztalataik.  

 

1. AZ EREDMÉNYES TANÁR IDEÁJA ÉS A TANÁRKÉPZÉS 

A pedagógusképzés célja, hogy felkészítse a tanárjelölteket az eredményes munkavégzésre. 

De mi az eredményes tanár titka, hogyan fogható meg a képzés feladata, a képzés fókusza? 

Az eredményes tanár titkát a pedagóguskutatások nagyon régen vizsgálják (FALUS 2001). 

Eleinte a jó pedagógust a személyes tulajdonságainak, jellemvonásainak összegyűjtésével 

próbálták megragadni. Ilyen típusú kutatásokat ma is találhatunk. Napjainkban például a 

megkérdezett gyerekek a legfontosabb pedagógusi tulajdonságok közé sorolják a következő-

ket (ZAGYVÁNÉ 2016): 

• megértő, 

• segítőkész, 

• nem kivételez, 

• jól magyaráz, 

• motivál. 

 

Gyakran olvashatjuk hasonló listákon a vicces, empatikus, türelmes, barátságos, őszinte és 

egyéb tulajdonságokat is. Ezek kétségkívül fontos sajátosságok, ugyanakkor nem tudjuk 

meghatározni, melyik milyen mértékben segíti elő az eredményes munkát, valamint vannak 

közöttük olyan elemek, amelyek az egyén fejlődése során korán kialakulnak, és igencsak 

kevéssé fejleszthetőek a képzés során (pl. humorérzék, őszinteség). 

A pedagóguskutatások épp ezért később az egyes tulajdonságok lajstromba vétele helyett 

komplex személyiségvonásokra, pedagógiai képességekre fókuszáltak, melyeket törekedtek 

differenciáltan megfogalmazni és fejlesztésük módszereit is meghatározni. Sallai Éva (SAL-

LAI 1996) az alábbi rendszerbe foglalja ezeket:  

• „a bizalomteli légkör megteremtésének a képessége, amelynek részei az elfogadás, az 

empátia és a kongruencia, 
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• a szerepviselkedés-biztonság, amely feltételezi a kommunikációs ügyességet, a rugal-

mas, gazdag viselkedésrepertoárt, a gyors helyzetfelismerést, konstruktív helyzetala-

kítást, az erőszakmentes, kreatív konfliktusmegoldást, 

• az együttműködés képessége diákokkal, szülőkkel és kollégákkal, 

• a pedagógiai helyzetek, jelenségek elemzési képessége, 

• a mentális egészség (önismeret, önkontroll, saját élmények pszichés feldolgozása) ki-

alakításának és fenntartásának képessége.” (SALLAI 1996: 36). 

 

Frissebb pedagóguskutatásban is olvashatunk ilyen típusú komplexebb megközelítéseket. 

Nikitscher Péter kutatásában az alábbi komplexebb elemek kerültek a legfontosabb, legjobb 

tanárok ismérvei közé (NIKITSCHER 2016): 

• a tanár tanítási stílusa, 

•  magas színvonalú szaktárgyi tudás, 

• igazságos értékelés (a szóbeli értékelést a diákok kevésbé fontosnak tartják), 

• a tanulók tanulmányi kérdéseikkel bármikor fordulhassanak tanáraikhoz, 

• és hogy a tanár tudjon fegyelmet tartani. 

 

A fenti komplexebb képességek a képzés számára talán jobban meg is ragadhatók, „prakti-

kusan hasznosíthatóbbak”. 

A behaviorista pszichológia azonban eltolta a hangsúlyt a gyakorlatban konkrétan hasz-

nálható készségek irányába. A pedagóguskutatások azt vizsgálták, min múlik a hatékony kér-

dezés vagy hatékony fegyelmezés. A „milyen a hatékony tanár” helyett a „mit tesz a hatékony 

tanár” kérdése került előtérbe.  

A hetvenes évek közepén a hatékonyság titkát a tanár döntéseiben vélték kitapintani (FA-

LUS 2001). Kutatások sora igazolta, hogy a pedagógusok a tanórán rendkívül differenciált és 

nagy mennyiségű döntést hoznak, melyek minősége rendkívül erősen meghatározza a peda-

gógus sikerességét. Ezzel a hatékonyság kérdésében egyre inkább elmozdultunk a tanári gon-

dolkodás felé. 

A pedagógusok gondolkodásának vizsgálata a nyolcvanas–kilencvenes években a tanári 

hitek, nézetek irányába fordult (DUDÁS 2006, ÁDÁM 2019). A konstruktív pedagógia szelle-

miségének értelmében a nézetek kutatásának fontos hozadéka, hogy tudjuk, valamennyi pe-

dagógus fejében létezik egy nézetrendszer, mely jelentősen meghatározza, mit miért vagy 

épp miért nem fog megcsinálni az adott tanórán vagy az adott tanuló, tanulócsoport fejlesz-

tése érdekében. Az is nyilvánvaló ma a képzés számára, hogy a képzésbe belépő hallgatók 

egy nagyon világos, határozott nézetrendszerrel érkeznek, melyet formált, meghatározott a 

saját korábbi iskolai tapasztalatuk, de még szocializációjuk egyes állomásai is. A képzés nem 

tekinthet tabula rasaként a beérkező hallgatókra. A képzés feladata ezek feltárása, valamint 

annak a segítése, hogy tapasztalatokat szerezzenek olyan területeken is, melyekkel korábban, 

az iskoláztatásuk alatt esetleg nem találkoztak.  

 

2. A „NYELVKALAND ME” PROJEKT HELYE A MISKOLCI TANÁRKÉPZÉSBEN 

A bevezetőben említettük, milyen fontos szerepe van a külső, közoktatási környezetben szer-

vezett gyakorlatoknak a tanárrá válás folyamatában. A képzés hat éve alatt azonban az egye-

tem mindössze három ilyen típusú gyakorlatot szervez (eltekintve attól a miskolci sajátos-

ságtól, hogy igyekszünk az egyes kurzusokhoz kapcsolódóan, illetve egyéb projektek kap-

csán plusz tereptapasztalathoz juttatni a hallgatóinkat). A képzést a belépő nézetek feltárásá-

val indítjuk, és tisztában vagyunk azzal, hogy a tanárrá válás során a valódi és a rejtett tanterv 
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együtt, párhuzamosan valósul meg. Arra késztetjük hallgatóinkat, hogy a bevezető kurzus 

után minden pedagógiai, nevelési helyzetet tereptapasztalatként éljenek meg. Valamennyi 

élmény felhasználható terepgyakorlatként. Az is, ahogy az oktató kihirdeti a kurzus követel-

ményeit, ahogy kezeli a késő diákot, ahogy értékeli a vizsgázó feleletét. Minden ilyen moz-

zanat beszervezhető és beszervezendő a tanárrá válás során. Természetesen kiemelten érté-

kesek azok a lehetőségek, amikor valódi pedagógiai tapasztalatot ígér egy-egy projekt. 

A fenti logikából fakad, hogy a nemzetközi trendekkel összhangban tanárképzőként te-

kintünk valamennyi olyan oktatóra, tanárra, mentorra, akik a hallgatóval a képzése során pe-

dagógiai viszonyban vannak (STÉGER 2013). Ezek a következők:  

• a felkészítést végző pedagógiai és pszichológiai tárgyak oktatói, 

• a szaktárgyi, diszciplináris tárgyak oktatói, 

• a gyakorlati helyszíneken dolgozó pedagógusok: vezetőtanárok, mentorok, egyéb ta-

nárok, akikkel a hallgatók a gyakorlat során kapcsolatban vannak. 

 

Ez a fent vázolt közös felelősség, „közös teherviselés” bevonja a képzésbe a tradicionálisan 

nem felsőoktatáshoz tartozó szereplőket. Hatalmas lehetőség ez az egyetem számára, hogy 

valódi kapcsolatokat létesítsen a közoktatással, ugyanakkor kihívás is, hisz a hallgató akkor 

profitál a külső gyakorlatokból a legtöbbet, ha a külsős mentora, „tanárképzője” ismeri, érti 

a képzés filozófiáját, a reflexió és együttműködés szerepét, és így tudja hozzásegíteni a ta-

pasztalatok hatékony integrálásához a diákot. Ezért a Miskolci Egyetem tanárképzése törek-

szik arra, hogy minden gyakorlatot reflexiós lehetőség kísérjen, illetve élő kapcsolatot tartson 

a hallgatóval és a terepen dolgozó kollégákkal is. A „Nyelvkaland ME” projekt ezzel a tö-

rekvésünkkel teljesen összhangban egyrészt kiválóan kíséri a hallgatókat, másrészt bevonja 

egyéb csatornákon keresztül (képzés, élménynap) a külsős partnerintézmények tanárait.  

 

3. A „NYELVKALAND ME” PROJEKT KÉPZÉSI SZEMPONTBÓL RELEVÁNS CÉLJAI 

A projekt legfontosabb céljai a kiíró szándékai szerint a következőek voltak (http://nyelvka-

land-me.uni-miskolc.hu/):  

• idegen nyelvek népszerűsítése,  

• nyelvvizsgák számának emelése, a régió helyzetének és piacképességének javítása, 

• a nyelvszakos tanárjelöltek szakmai felkészítésének támogatása. 

 

Az utóbbi ponton belül számos olyan deklarált részcélt találunk, amelyek kifejezetten a ta-

nárképzés céljait és a hatékony tanárrá válási folyamatot segítik. Ezek a következők: 

• A tanárjelöltek számára olyan gyakorlóterep biztosítása, ami nincs beleszorítva a tan-

órák kötelezettségeibe, így a tanári pályájukra való készülés lazább formában kezdőd-

het el. A hallgatók ismerjenek meg és próbáljanak ki új (részben digitális) módszertani 

lehetőségeket, amire hagyományos nyelvórákon nincs lehetőség. 

• Ismerkedjenek meg az élménypedagógia módszertani elemeivel, és a megszerzett is-

mereteket a gyakorlatban próbálják ki.  

• Még a tanítási gyakorlatuk előtt kapjanak lehetőséget arra, hogy megismerjék és fej-

lesszék saját tanári képességeiket, különös tekintettel az óratervezési, óraszervezési 

és motiválási kompetenciáikra. 

• Fejlesszék kommunikációs kompetenciájukat, kreativitásukat, önállóságukat, döntési 

és problémamegoldási képességeiket – ezek ma a legfontosabb képességek a munka-

erőpiac valamennyi területén. 
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• Ismerjenek meg és hasonlítsanak össze különböző iskolákat, feltételrendszereket és 

nyelvtanártípusokat. 

• Ismerjék meg a tehetséges és a hátrányos helyzetű diákokkal való foglalkozás módjait. 

 

4. AMIT A HALLGATÓK VALÓBAN MEGTANULTAK 

A kétezres években hazánkban is kikristályosodtak a tanári hivatással kapcsolatos elvárások, 

melyek jogszabályi szintre is kerültek az életpályamodell kidolgozásával. Nyolc kompeten-

ciaterületet határoztak meg (FALUS 2011, KOTSCHY 2011): 

• szakmai feladatok, szaktudományos, szaktárgyi, tantervi tudás; 

• pedagógiai folyamatok, tevékenységek tervezése és a megvalósításukhoz kapcsolódó 

önreflexiók; 

• a tanulás támogatása; 

• a tanuló személyiségének fejlesztése, az egyéni bánásmód érvényesülése, a hátrányos 

helyzetű, sajátos nevelési igényű vagy beilleszkedési, tanulási, magatartási nehézség-

gel küzdő gyermek, tanuló többi gyermekkel, tanulóval együtt történő sikeres nevelé-

séhez, oktatásához szükséges megfelelő módszertani felkészültség; 

• a tanulói csoportok, közösségek alakulásának segítése, fejlesztése, esélyteremtés, nyi-

tottság a társadalmi-kulturális sokféleségre, integrációs tevékenység, osztályfőnöki 

tevékenység; 

• pedagógiai folyamatok és a tanulók személyiségfejlődésének folyamatos értékelése, 

elemzése; 

• kommunikáció és szakmai együttműködés, problémamegoldás; 

• elkötelezettség és szakmai felelősségvállalás a szakmai fejlődésért (ANTALNÉ et al. 

2013). 

 

Ezzel összhangban a pedagógusképzés Képzési Kimeneti Követelménye nyolc kompetencia-

területet tárgyal [8/2013. (I. 30.) EMMI rendelet]:  

1.1. a tanuló személyiségének fejlesztése, az egyéni bánásmód érvényesítése; 

1.2. a tanulói csoportok, közösségek alakulásának segítése, fejlesztése; 

1.3. a szakmódszertani és a szaktárgyi tudás; 

1.4. a pedagógiai folyamat tervezése; 

1.5. a tanulás támogatása, szervezése és irányítása; 

1.6. a pedagógiai folyamatok és a tanulók értékelése; 

1.7. a kommunikáció, a szakmai együttműködés és a pályaidentitás; 

1.8. az autonómia és a felelősségvállalás. 

 

Mind a nyolc területet három alpont alatt tárgyalja: 

• ismeretek, 

• képességek, 

• attitűdök.  

 

A képzési kimeneti követelményekről szóló kormányrendelet részletesen meghatározza az 

egyes kompetenciaterületek tartalmát.  

A tanárképzési gyakorlatokkal kapcsolatban állandó tapasztalatunk és kutatási eredmé-

nyek is igazolják (HERCZ 2015), hogy sikerességtől és eredménytől függetlenül úgy véleked-

nek róla a hallgatók, hogy nagyban hozzájárul a tanárrá válásukhoz, a tanári kompetenciáik 

fejlődéséhez.  
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Az alábbi összefoglalóban azt kívánjuk bemutatni, hogy a nyelvszakos tanárjelöltjeink 

írásbeli reflexióikban milyen elemeket emeltek ki, mikor azt kérdeztük, mely területeken fej-

lődtek leginkább a „Nyelvkaland ME” feladatainak teljesítése során. 16 borsodi iskolában, 

32 tanárt bevonva csaknem 3000 diákot ért el a projektidőszak alatt majdnem 50 hallgatónk, 

akik korszerű webes anyagok felhasználásával és egyszerű, élménypedagógiai módszerek 

alkalmazásával tartottak heti rendszerességgel iskolán kívüli nyelvórákat, foglalkozásokat. 

Azokat a tudásokat, kompetenciaterületeket emeljük ki, amelyek különösen nagy hangsúlyt 

kaptak a reflexiókban és/vagy több hallgatónál, halmozottan jelentek meg. Igazolásként, illuszt-

rációként felhasználjuk a hallgatók munkáinak részletét. Adatvédelmi okokból a reflexiókat 

betűjelzéssel láttuk el, a szövegben így jelöljük, melyik reflexióból származik az idézet.  

 

4.1. Előítéletek, sztereotípiák működéséről 

A partnerintézmények jelentős része hátrányos helyzetű gyerekeket is tanít, és van közöttük 

olyan is, amely teljesen szegregált intézmény. A hallgatóink az élménypedagógiai foglalko-

zásokon nem az arctalan problémát, hanem a valós diákot is látták. Sokuknak nem volt még 

ezzel a közeggel élő, valódi kapcsolata.  

 

„Amikor ilyen közegben találja magát az ember és ilyen diákokat tud tanítani, akkor 

érti meg csak azt igazán, hogy a sztereotípiák, amelyek annyira belénk vannak rög-

zülve tényleg csupán azok és nem mások, sztereotípiák.” (A. P.) 

 

4.2. Módszerekről a hátrányos helyzetű tanulók motiválására, tanítására 

A miskolci tanárképzés elméleti felkészítésében hangsúlyos a hátrányos helyzetű diákokkal 

való munkára történő felkészítés. A munkaszervezés, a motiváció felkeltése ugyanolyan fon-

tos tapasztalat, mint a sajátjától eltérő szociokulturális közegből érkező diákok felé mutatott 

nyitottság.  

 

„Ezekben az esetekben az a cél, hogy a tanulók szintjének megfelelő (vagy csak kis 

mértékben felette lévő) feladatokkal operáljunk, méghozzá legtöbbször nem frontális 

módon, hanem csoportmunka formájában. Egy kis rafináltság és találékonyság sem 

árt a pedagógus részéről, hiszen csak így lehet rábírni őket hosszútávon az együttmű-

ködésre. Fontos tapasztalat, hogy az ilyen munkaformákban mindig különböző képes-

ségű diákok vegyenek részt és így alkossanak heterogén csoportokat.” (O. G.) 

 

„…azt is megtanultam, hogy ha a tanulók érzik, hogy szívesen megyek hozzájuk, és 

foglalkozom velük, ők is jó szívvel, kedvvel és örömmel vesznek részt a foglalkozáso-

kon.” (K .P.)  

 

4.3. Az értékelésről, visszacsatolásról 

A pályakezdés során az értékelés az egyik kompetenciaterület, ami nehezen megy a kezdő 

diákoknak. Ezen a téren talán még nehezebb a képzésnek a hajdani tanulói tapasztalatokat, 

az abból kialakult nézeteket átírnia. A verbális értékelési formákat például kevésbé vonják 

tudatosan a reflexió alá.  

 

„Az egyik legfontosabb pedagógiai tapasztalat az volt számomra, hogy ezeknek a ta-

nulóknak különösen sokat jelent a pozitív visszajelzés. Nem érzik magukat elég 
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okosnak vagy bátornak egy-egy kihívással való szembenézéskor, így nagyon hasznos 

lehet a bátorítás vagy a dicséret.” (K. C.) 

 

4.4. Tudás és képesség kapcsolatáról. 

Az élménypedagógiai módszerek és korszerű IKT-eszközök használata is segített abban, 

hogy észleljék a tudás és képességek, attitűdök közötti különbségeket, érzékenyen választot-

ták szét, mi az, ami a hátrányos helyzet következménye lehet.  

 

„A szegényebb családokból érkezők ismerete, érdeklődési köre mivel sokban eltér a 

jobb módú családok gyermekeitől, ezért más tudásszinttel is rendelkeznek. Azt viszont 

sosem szabad hinni, hogy csak mert gyengébb a tudása, a képessége még nem jó.  

Az otthonról hozott értékrendszer sokukon meglátszik. Volt egy pár diák, akinek remek 

esze volt az angol nyelvhez, de az érdeklődése miatt nem foglalkozik vele. Nem is sza-

bad erőltetni nekik, mert az erőltetéstől csak nagyobb taszítást érhetünk el. Azt figyel-

tem meg, ha ráhagyom, és más módon próbálom meg motiválni, elkapni a figyelmét, 

több sikert érhetek el. Nem kérdezősködni kell, hogy ha ennyire tudod miért nem vagy 

jó benne, meg a fejéhez vágni, hogy ezt márpedig ha nem tudod, akkor nem fogod 

megállni a helyed a világban. Meg kell találni, mi érdekli őt, hogyan lehet beadagolni, 

mint a gyógyszert egy kanál mézbe törve a kisgyereknek, úgy kell beadni az angol 

nyelvtant. Ha meg úgy sem kell, akkor jobb nem idegeskedni ezen.” (K. nR.)  

 

4.5. Digitális eszközök használatáról 

A projekt a szakos felkészítőtanárok közvetítésével a legkorszerűbb, nyelvoktatásban jól 

használható digitális módszertani megoldások használatára tanította meg a hallgatókat. 

 

4.6. Motiváció felkeltéséről 

A hallgatóknak a legtöbb partnerintézményben a nyelvek iránt kevésbé motivált tanulókkal 

kellett dolgozniuk. Megtanulták, hogy milyen személyes attitűdök szükségesek a motiváció 

felkeltéséhez, illetve mely módszerek, technikák tudnak sikeresen működni akár nehéz sorsú 

vagy a témára alapvetően nem fogékony tanulói közegben is. 

 

4.7. A kooperatív munkáról 

A miskolci tanárképzés másik kiemelten fontos területe a kooperációra való felkészítés. A ko-

operatív technikák számára kiváló terepnek bizonyultak a Nyelvkalandos foglalkozások.  

 

„Amíg nem voltam kint iskolában gyakorlaton, addig a frontális oktatás híve voltam, 

mivel én is ilyen oktatási formát kaptam középiskolában, ezért úgy gondoltam én is 

ilyen órákat fogok tartani. Aztán mikor hospitálásaim során láttam a mentor tanárom 

óráit és azt, hogy milyen játékos órái vannak, és ez mennyire felvillanyozza a gyere-

keket, ezáltal rögtön rádöbbentem arra, hogy a frontális órákkal semmit nem fogok 

elérni. Megtanultam azt, hogy a diákok számára sokkal érdekesebb egy csoportmunka 

vagy pármunka, mint a frontális óra.” (K. K.) 

 

„A másik a csoportmunkával volt kapcsolatos. A vele járó hangzavar, és a figyelem 

eltérítő hatása nagyon erős. Figyelnem kellett emellett az időre is, hogy mennyi időt 

adta nekik a munkára, és arra is hol van szükség a segítségemre. Volt olyanra is példa 
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hogy kifutottunk emiatt az időből, és nagyon kevés idő maradt lezárni a feladatot és 

megbeszélni.” (K. R.)  

 

4.8. A célok szerepéről a pedagógiai munkában 

Végül egy olyan területen történt változást/felismerést mutatunk be, mely területen szintén 

nagyon nehéz az elméleti tudást a gyakorlatba átültetni. A pedagógusok nagy része a célok 

kitűzésére, megfogalmazására kevés figyelmet szán a hétköznapi gyakorlatban. A célok 

szintjeinek szétválasztásában, a célkitűzések megfogalmazásának fontosságában is adott ins-

piráló tapasztalatot a program.  

 

„A Miskolci Egyetemen töltött élménynap azt mutatta meg számomra, mennyire fon-

tos, hogy távlatokat mutassunk a gyerekeknek, hogy pl. A továbbtanulással, hosszú 

távú célok kitűzése is mennyire hatékonyan motiválhatja őket a tanulásban.” (B. B.) 
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A NYELVKALAND ÉLMÉNYNAPOK MEGÍTÉLÉSE  

A KÖZÉPISKOLÁS TANULÓK VÉLEMÉNYÉNEK TÜKRÉBEN 

 

EVALUATION OF THE EXPERIENTIAL DAYS  

OF THE „NYELVKALAND ME” PROJECT AS REFLECTED  

IN THE OPINIONS OF SECONDARY SCHOOL STUDENTS 

 

KOVÁCSNÉ DURÓ ANDREA1 

 
Absztrakt: A tanulás során a személyessé vált tapasztalat szerepe napjainkban egyre inkább felértéke-

lődik. Erre a felismerésre épül az élménypedagógia, amely a tanulók aktív cselekvésére, pozitív érzé-

seinek kiváltására, motivációjának és érdeklődésének felkeltésére helyezi a hangsúlyt. Mindezek meg-

valósítása során pedig többféle tanulási modalitást: vizuális, akusztikus, kinesztetikus, taktilis felada-

tokat egyaránt alkalmaz. Ez a szemléletmód érvényesült a Miskolci Egyetemen megrendezett Nyelv-

kaland napokon, amelyeknek elsődleges célja a középiskolások nyelvtanulásának élvezetesebbé tétele 

– az élményalapú, játékos, kreatív, interaktív feladatok révén, sokszínű oktatási kontextusban, változa-

tos eszközök felhasználásával. Az élménynapokhoz kapcsolódó egyéni kérdőíves kutatás célja a részt 

vevő tanulók véleményének feltárása volt; az egyes állomásokon elvégzett feladatok megítélésének, a 

különféle tevékenységekre vonatkozó javaslatoknak, az élménynapokhoz kötődő érzéseknek a vizsgá-

lata. Az adatok összesítése alapján megállapítható, hogy az angol és a német nyelvű programok is el-

nyerték a résztvevők tetszését, különösen a játékos, humoros, a mozgásos és kézműves tevékenységek-

kel társított feladatok. A legkevésbé népszerű ugyanakkor a tradicionálisabb, tanórai módszerre emlé-

keztető előadás volt. Az eredmények jól mutatják, hogy az idegen nyelvek tanításakor igencsak felér-

tékelődik a többféle érzékszerv bevonását igénylő, saját élményű tanuláson alapuló tapasztalatszerzés, 

az interaktív, csoportos feladatmegoldás. 
 

Kulcsszavak: élménypedagógia, kérdőíves vizsgálat, saját élményű tapasztalatszerzés, játékos felada-

tok, tanulási modalitások 

 

Abstract: Nowadays, the role of personalised experience is gaining importance in learning. It is this 

finding that experiential education, focussing on the students’ active engagement and arousing their 

positive feelings, motivation and interest, relies on. During the implementation of the former, it applies 

several kinds of learning modalities: visual, acoustic, kinesthetic and tactile tasks alike. This approach 

was prevalent on the Nyelvkaland days organised at the University of Miskolc, the primary objective 

of which was to make the language learning of secondary school students more enjoyable through ex-

perience-based, playful, creative and interactive tasks in a varied educational context and using varied 

tools The aim of the individual questionnaire survey concerning the ’adventure days’ was to explore 

the opinions of participating students; the investigation of the evaluation of the tasks completed at the 

different stations, the suggestions concerning the different activities and the feelings about these ’ad-

venture days’. On the basis of summarising the data, it can be concluded that both the English and 

German language programmes were appealing for the participants, particularly the playful, humorous 

tasks involving movement and craft activities. At the same time, presentations reminding them of more 

traditional classroom activities were the least popular. The results show well that in foreign language 
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teaching, the involvement of several senses and relying on learning through individual experience, as 

well as solving interactive tasks in teams are becoming ever more important. 
 

Keywords: experiential education, questionnaire survey, learning through individual experience, play-

ful tasks, learning modalities 

 

 

BEVEZETÉS: ÉLMÉNYPEDAGÓGIA, ÉLMÉNYALAPÚ OKTATÁS 

A személyessé vált tapasztalat szerepe mindennapi életünkben, így a tanulás során is, egyre 

inkább felértékelődik. Erre a felismerésre épül az élménypedagógia, amely a tanulók aktív 

cselekvésére, teljesítményének fokozására, elsajátított tudásának bensővé tételére helyezi a 

hangsúlyt. Egyúttal a diákok motivációjának, érdeklődésének felkeltését és fenntartását, kü-

lönféle készségeik, önismeretük, önértékelésük, egyéni felelősségvállalásuk és szociális 

kompetenciáik fejlesztését is támogatja. Kiindulópontjának Dewey munkássága tekinthető, 

aki a tanulási folyamat fókuszába a diákok saját megismeréséhez fűződő élményeit állította. 

Az élményalapú oktatás során alkalmazott módszerek ugyanis a közvetlen tapasztalatszerzés 

hatását, a szubjektív megélést aknázzák ki, vagyis „jobban építenek az agy egyik működési 

jellemzőjére, miszerint az emlékek megőrzése hatékonyabb, ha az emlékhez pozitív érzések 

kapcsolódnak. Amikor a tanulási folyamat új ismeretei össze tudnak kapcsolódni egy meg-

felelő élménnyel, az nagyban segíti a tudás elmélyülését és későbbi felidézését.” (RÓZSA 

2019) Mivel a tevékenységközpontú megközelítésben az ismeretátadás, a rendszerezés és az 

elmélyítés egyaránt fontos szerepet tölt be, ezért a tanulók élményfeldolgozási módszereinek 

fejlesztésekor ajánlatos többféle tanulási modalitást alkalmazni: vizuális, akusztikus, kinesz-

tetikus, taktilis feladatokkal operálni. Ebből következően a különböző észlelési csatornák 

használatával nemcsak a tanulók motivációs szintjének fokozása, saját élményű, konkrét ta-

pasztalatszerzése és örömmel végzett tevékenysége válhat eredményesebbé, hanem a csopor-

tos közösségi élmény szerzésére is nagyobb lehetőség nyílik. Fokozottan érvényes ez az ide-

gen nyelvek élményalapú, játékos oktatására, a nyelvtanuláshoz fűződő pozitív érzések ki-

váltására (FÁYNÉ DOMBI, SZTANÁNÉ BABICS é. n., LUBINSZKIN 2018). 

A fentiekben kifejtett szemléletmód érvényesült a Miskolci Egyetemen, a „Nyelvkaland 

ME” EFOP-3.2.14-17-2017-00005 projekt keretében három alkalommal (2018 őszén, 2019 

tavaszán és őszén) megrendezett „Nyelvkaland napokon, amelyeknek elsődleges célja az 

Észak-Magyarországi régió, ezen belül a Borsod-Abaúj-Zemplén megyei középiskolás tanu-

lók nyelvtanulásának élvezetesebbé tétele, valamint az, hogy a résztvevők az angol és német 

nyelv területén felejthetetlen kalandokat éljenek át, kreatív, vidám, interaktív feladatok ré-

vén, sokszínű oktatási kontextusban, változatos eszközök alkalmazásával gyakorolhassák az 

adott idegen nyelvet.   

 

1. A KÖZÉPISKOLÁS KOROSZTÁLY SAJÁTOSSÁGAI 

Az élménynapok célcsoportját alkotó, a „Nyelvkaland ME” programban közreműködő kö-

zépiskolásokról általánosságban elmondható, hogy mind iskolatípus szerint, mind képessé-

gekben, attitűdökben, motiváltságban, szociális háttér, illetve szocializáltság tekintetében 

igen heterogén csoportot alkottak. Ebből adódóan joggal feltételezhető, hogy motivált, ki-

emelkedő teljesítményt nyújtó, magatartási, tanulási problémákkal küzdő, HH-s és tehetséges 

diákok egyaránt megtalálhatóak voltak közöttük. 

A részt vevő tanulók egyébként annak a Z generációnak a tagjai, akiknek életében a digi-

tális világ, az infokommunikációs technológia új kultúrát teremtett. Ez a nemzedék ugyanis 

alapvetően az online térben éli mindennapjait, itt szerez ismereteket, teremt kapcsolatokat, itt 
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szocializálódik. Tanulási szokásai ennek következtében jelentősen átalakultak: a világháló 

lett az elsődleges tájékozódási pont, az információkhoz való gyors hozzáférés kiemelt helye. 

E korosztály jellemzője a gyakorlatias, problémamegoldó gondolkodás, a fejlett kritikai ér-

zék, valamint a kiemelkedő figyelemmegosztó képesség és a multitasking. Ezzel együtt a 

fiatalok jóval kisebb jelentőséget tulajdonítanak a lexikális tudásnak, az információk alapo-

sabb feldolgozásának, amihez a rövidebb terjedelmű szövegek kedvelése is társul (TÓTH 

1017). Jellemzően kevés energiabefektetéssel akarnak gyors eredményt elérni. A változások-

hoz gyorsan alkalmazkodnak. A motiváció, az önálló döntés lehetősége igen fontos szá-

mukra. Tanuláskor egyaránt igénylik az ingergazdag környezetet, a gyors információáram-

lást és az azonnali visszacsatolást (PRENSKY 2001, TARI 2011, PÁL, TÖRŐCSIK 2013). 

Mindebből következően a jelenlegi középiskolás korosztály a korábbiaktól eltérő intéz-

ményi környezetet, oktatási-nevelési közeget, tanulási módszereket és eszközöket igényel – 

az idegen nyelvek elsajátítása során is. Ezáltal felértékelődnek az élménnyel teli, gyorsabb, 

hatékonyabb, eredményesebb, a saját tapasztalatszerzést előtérbe helyező, a megszerzett tu-

dás könnyebb beépítését biztosító tanulási módszerek. Ezek a metodikák pedig – ideális eset-

ben – fokozhatják a nyelvtanuláskor szerzett sikerélmények motiváló erejét. Támogathatják 

a diákok önbizalmának, magabiztosságának megerősödését, illetve – távlatilag – pozitív én-

képük, önértékelésük kialakulását, teljesítményszintjük növekedését. Segíthetik a nyelvtanu-

lással kapcsolatos pozitív attitűdök és érzések kibontakozását, a nyelvhasználathoz kötődő 

szorongások, gátlások csökkenését. Hozzájárulhatnak kreativitásuk és problémamegoldó ké-

pességük mozgósításához (LUBINSZKI 2018).  

 

2. AZ EMPIRIKUS KUTATÁS JELLEMZŐI 

Az élménynapokhoz kapcsolódó kutatás célja a részt vevő középiskolás tanulók vélemény-

ének megismerése. Az alkalmazott kutatás keretében – induktív, leíró kutatási stratégiát al-

kalmazva – az egyes állomásokon elvégzett feladatok megítélését, a különféle tevékenysé-

gekre vonatkozó javaslatokat, az egész naphoz kötődő érzéseket vizsgáltam. A három nap 

témája eltérő volt: időrendben először a Nyelvkalandozások Halloweentől adventig című 

program megrendezésére került sor, ezt követte a Valentin-naptól húsvétig címet viselő, majd 

végül a Nagy-Britanniától Németországig című program zárta a sort. 

A feltáró módszerek közül az írásbeli kikérdezést, az egyéni kérdőíves felmérést alkal-

maztam; a feldolgozó módszerek közül pedig a statisztikai módszereket használtam.  A sta-

tisztikai számítások az Excel-program segítségével valósultak meg. A kérdőíves információ-

szerzés során valamennyi kérdés (1–13. kérdés) a kutatási problémára, a tanulók vélekedés-

ének megismerésére irányult. Az eszköz a válaszoló mozgástere alapján 11 zárt kérdést (1–

11. kérdés) és 2 nyílt kérdést (12–13. kérdés) tartalmazott. A zárt kérdések során az adatköz-

lőknek döntéseket kellett meghozniuk; ugyanis feladatuk a megadott értékek mentén az egyes 

megállapítások értékelése volt (intenzitáskérdés). A tanulóknak az 1–9. kérdés esetében egy 

1–5-ig terjedő skála megfelelő értékének bejelölésével; míg a 10–11. kérdésnél az 1–3-ig 

jelentést hordozó egyik smiley megjelölésével kellett kifejezni véleményüket. Az 1–9. kér-

déssor az egyes állomások feladatainak és az ebédnek az értékelését tartalmazta. A 10–11. 

kérdés a teljes élménynap megítélését kérte: az azzal kapcsolatos érzést és a nap témáját il-

letően. A kérdőív 2 „záró”, nyílt kérdése (12–13. kérdés), a következő élménynapokra vo-

natkozóan a témaötletek felsorolását és a szívesen végzendő tevékenységek megnevezését 

kívánta meg a diákoktól. Az informálódás – a kérdezésmód szempontjából – explicit módon 

történt. A kérdések típusából következően a zárt kérdések feldolgozása volt a legkönnyebb, 

a nyílt kérdések esetében az elemzés alapjául a tartalomelemzést követően felállított kategó-

riák szolgáltak.  



120 Kovácsné Duró Andrea 
 

 

A kutatás mintáját az őszi és a tavaszi élménynapok angol és német nyelvű programjain 

részt vevő középiskolás tanulók jelentették. A kérdőívet kitöltők és visszajuttatók száma – az 

angol nyelvű élménynapokra vonatkozóan – 2018 novemberében 204 fő, 2019 márciusában 

207 fő, 2019 novemberében pedig 240 fő volt. A német nyelvű élménynapokat illetően pedig 

2018 őszén 176 fő, 2019 tavaszán 204 fő, míg 2019 őszén 220 fő kérdőíve alkotta az elemzés 

tárgyát. A kapott adatok az adatközlők magas válaszadási hajlandóságát mutatták.  

 

3. AZ ANGOL NYELVŰ PROGRAMOK ÉRTÉKELÉSE 

Az angol nyelvű programok tanulói véleményezése minden alkalommal azonos felépítésű 

kérdőív egyéni kitöltésével valósult meg (1. melléklet). Az élménynapok egyes állomásaihoz 

kapcsolódó tevékenységek pozitív értékelését mutatja, hogy 75% és 94% között mozgott az 

összes pontszámhoz viszonyított %-os arány, tehát valamennyi feladat „tetszési indexe” ma-

gas volt (1. táblázat). A középiskolások döntő többsége érdekesnek találta a feladatokat, szí-

vesen oldotta meg azokat. A programok összeállítóinak sikerült a tevékenységek magas 

szintű elismertségét fenntartani, sőt – egyes esetekben – még tovább növelni.  

Az állomások közül a nyelvvizsga show nyerte el leginkább a résztvevők elismerését, 

míg az előadással egybekötött kvíz volt a legkevésbé népszerű a fiatalok körében. Az első 

esetben a vizsgára vonatkozó tanácsok kreatívan, érdekesen jelentek meg, ezáltal élménysze-

rűen segítették a tanulók majdani felkészülését (pl. a nevetséges helyzeteket szimuláló pár-

beszéd révén). A játékos formában és humorosan közvetített információk ugyanis hosszabb 

távon is felidézhetők lehetnek a résztvevők számára. Az akusztikus és vizuális ingerekre 

építő, ppt-vel illusztrált előadások és az azokhoz illeszkedő kvízek alacsony kedveltségéhez 

vélhetően hozzájárult, hogy ez a tanulási szituáció hasonlított leginkább a tanóraihoz, sőt a 

célcsoportok heterogenitása is az okok között szerepelhetett. Így a kérdések nehéz vagy 

könnyű voltának megítélése, valamint a szövegértés szintje és a feladatok megoldása jelen-

tősen függött a tanulók angol nyelvi tudásszintjétől és előzetes ismereteitől.  

 

1. táblázat 

Az angol nyelvű tevékenységek kedveltsége az élménynapokon 
 

Tevékenységek 

sorszáma 

2018 ősz 

(N = 204) 

2019 tavasz 

(N = 207) 

2019 ősz 

(N = 240) 

 
Összesí-
tett pont-

szám 

Maximális 
pontszám-

hoz  

(1020) 
viszonyított 

%-os arány 

Összesí-
tett pont-

szám 

Maximális 
pontszám-

hoz 

(1035) 
 viszonyított 

%-os arány 

Összesí-
tett 

pontszám 

Maximális 

pontszám-
hoz (1200) 

viszonyított 

%-os arány 

1. 836 81,96 889 85,89 1038 86,50 

2. 858 84,12 852 82,32 1006 83,83 

3. 840 82,35 918 88,70 977 81,42 

4. 789 77,35 863 83,38 994 82,83 

5. 827 81,08 975 94,20 1038 90,25 

6. 895 87,75 930 89,86 1020 85,00 

7. 813 79,71 797 77,00 904 75,33 

8. 823 80,69 892 86,18 994 82,83 

9. 863 84,61 921 88,99 1021 85,05 
 

N: a kérdőívet kitöltők száma 
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A résztvevők válaszai – a 91% és a 97% közötti elégedettséget mutató értékek – egyértel-

műen tükrözik, hogy a tanulók nagyon jól érezték magukat az élménynapokon, elnyerték 

tetszésüket a témák (2. táblázat). Ezek az értékek harmonikus viszonyban állnak az egyes 

feladatok és tevékenységek pozitív megítélésével. Feltételezhető, hogy ebben több tényező 

is szerepet játszott, hiszen az élménynapokat iskolai tanítási napokon rendezték meg, több 

tanuló ekkor járt először az egyetemen, és a diákok az iskolai nyelvi óráktól számos esetben 

eltérő módon, újszerű, kreatív, interaktív, gyakorta csoportmunkát igénylő szituációkban al-

kalmazhatták és bővíthették angoltudásukat; miközben elsődlegesen a pozitív attitűdök ki-

alakítása, az élményalapú tanulás állt a középpontban. 

2. táblázat 

Az élmény és a téma megítélése 
 

 2018 ősz 2019 tavasz 2019 ősz 

Szempont 
Összesített 

pontszám 

A maximá-

lis pont-
számhoz 

(612) viszo-

nyított %-os 
arány 

Összesített 

pontszám 

A maximá-

lis pont-
számhoz 

(621) 

viszonyított 
%-os arány 

Összesített 

pontszám 

A maximá-

lis pont-
számhoz 

(612) viszo-

nyított %-os 
arány 

érzés 560 91,50 605 97,42 684 95,00 

tetszés 563 91,99 589 94,85 667 92,64 

 

A különféle tevékenységek megítélése, az osztályozáskor használt kategóriával élve, a ma-

ximális 5,00-es átlaghoz viszonyítva, a jó (4) mentén helyezkedik el; bár viszonylag nagy 

szórás (egymástól eltérő vélekedések) alapján alakultak ki az átlagok (3. táblázat). A diákok 

feladattípusokról kialakított véleménye ugyanakkor kiegyenlítettnek tekinthető; vagyis nin-

csenek mindenki által nagyon kedvelt slágerfeladatok vagy kifejezetten elutasított tevékeny-

ségek. Az egyes élménynapok feladatai átlagának összevetésére természetesen csak globáli-

san volt lehetőség, hiszen a döntően azonos jellegű tevékenységek tartalma eltérő volt.  Ösz-

szességében mindenképpen elégedettségre ad okot az egyes állomások megítélése.  
 

3. táblázat 

Az egyes tevékenységek megítélésének átlaga és szórása 

 2018 ősz 2019 tavasz 2019 ősz 

Tevékenysé-
gek sorszáma 

Átlag Szórás Átlag Szórás Átlag Szórás 

1. 4,38 0,77 4,38 0,79 4,42 0,82 

2. 4,47 0,74 4,12 1,13 4,32 0,91 

3. 4,42 0,78 4,50 0,74 4,23 0,98 

4. 4,22 0,98 4,21 0,98 4,28 0,99 

5. 4,22 1,11 4,73 0,60 4,61 0,75 

6. 4,45 0,81 4,54 0,83 4,32 1,04 

7. 4,09 0,94 3,91 1,26 3,91 1,10 

8. 4,05 1,00 4,39 0,87 4,25 0,95 

9. 4,25 0,97 4,54 0,78 4,36 0,84 

 

 

A középiskolás tanulók egyöntetű véleménye alapján, amit a kis szórásértékek is mutatnak, 

jól/kiválóan érezték magukat az élménynapokon és a témák is tetszettek nekik (4. táblázat). 

A három alkalom közül a tavaszi program volt a legsikeresebb: mind az érzés, mind a 

téma vonatkozásában ekkor születtek a legmagasabb átlagok, a szórásértékek pedig a 
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legalacsonyabbak voltak. A két tényező megítélése tehát úgy lett jobb, hogy közben a tanulók 

véleménye még inkább közelített egymáshoz – a háromfokozatú értékelés során. 
 

4. táblázat 

Az élmény és a téma megítélésének átlaga és szórása 

 2018 ősz 2019 tavasz 2019 ősz 

szempont átlag szórás átlag szórás átlag szórás 

élmény 2,83 0,44 2,94 0,24 2,90 0,33 

téma 2,84 0,40 2,86 0,35 2,83 0,39 

 

Az eltérő időszakok különféle tevékenységeinek kedveltségi sorrendje színes képet mu-

tat. Egyetlen egy sincs közöttük, amelyik minden alkalommal azonos ranghelyre került 

volna. A tevékenységek hektikusan követik egymást, ezáltal jelezve, hogy a résztvevők szá-

mára bármelyik lehet érdekes, attól függően, hogy konkrétan milyen tartalommal van meg-

töltve (5. táblázat). 

5. táblázat 

Az egyes tevékenységek kedveltségének rangsora az átlag alapján 
 

 2018 ősz 2019 tavasz 2019 ősz 

Rang-
hely 

Tevé-

kenység 

sorszáma 

Tevékenység/ 

feladat megneve-

zése 

Tevékeny-

ség 

sorszáma 

Tevékenység/ 

feladat 

megnevezése 

Tevékeny-

ség 

sorszáma 

Tevékenység/ 

feladat megne-

vezése 

1. 2 

borzongás zenével 

játékos feladatok 

megoldása 

5 ebéd 5 ebéd 

2. 6 tarisznyafestés 6 tarisznyafestés 1 
játékos vetél-
kedő 

3. 3 

filmnézés és kvíz 

szövegértési felada-
tok megoldása 

9 
nyelvvizsga-

show 
9 

nyelvvizsga-

show és kvíz 

4. 1 játékos vetélkedő 3 

filmnézés és 

kvíz szövegér-

tési feladatok 
megoldása 

2 

zenevonat 

játékos felada-

tok megoldása 

5. 9 

nyelvvizsgashow és 

feladatok megol-
dása csoportmunká-

ban 

8 

próbanyelv-

vizsga: hallás 
utáni szöveg-

értés    

6 tarisznyafestés 

6. 4 
puzzle kirakása és 
hiányos szöveg ki-

egészítése 

1 
játékos vetél-

kedő 
4 

puzzle kira-

kása és 
vicces kérdé-

sek megvála-

szolása 

7. 5 ebéd 4 
puzzle kira-

kása 
8 

próbanyelv- 

vizsga: hallás 

utáni szöveg-
értés 

8. 7 előadás és kvíz 2 
kincskereső 

vetélkedő 
3 

filmnézés és 

kvíz  
 

9. 8 

próbanyelvvizsga: 

hallás utáni szöveg-

értés    

7 
előadás és 

kvíz 
7 

előadás és 

kvíz 
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A kérdőív utolsó két kérdése a következő élménynapokra előre tekintve kérte szöveges 

formában a középiskolások ötleteit – a témát és a szívesen végzendő tevékenységeket ille-

tően. A téma vonatkozásában a válaszadási hajlandóság a tavaszi élménynap kivételével 

(72%) némiképp alacsony volt (60% körüli). A javaslatok ugyanakkor igen szerteágazóak, 

ezáltal egy-egy téma kis elemszámmal szerepelt. A vélemények összesítése alapján megálla-

pítható, hogy a sport és a zene fordult elő mindhárom alkalommal, ezen kívül különböző 

ünnepek (pl. karácsony, Valentin-nap, húsvét), az országok közül Amerika, illetve az egyéb 

kategóriában az informatika szerepelt többször.  

Ezzel összefüggésben a választott tevékenységek között mindhárom esetben előfordult 

mozgásos, manuális tevékenységek közül a sportolás, a rajzolás, míg a szellemi tevékenysé-

gek közül a kvíz élvezett prioritást; illetve a táncolás, a tarisznyafestés fordult elő még több 

alkalommal. Igen hosszú lett a vágyott tevékenységek listája, bár egy-egy ötlet ismételten 

csak kis elemszámmal szerepelt. Ebben az esetben is szintén a tavaszi élménynapon fogal-

mazták meg a legtöbben elképzelésüket (72%), míg a másik két alkalommal 57% körül volt 

a kérdőív ezen részét kitöltők száma. Alapvetően tehát az idegen nyelvi órákon háttérbe szo-

ruló, dinamikus, kinesztetikus tevékenységek vonzzák leginkább a tanulókat. 

Összességében megállapítható, hogy a középiskolások által legkedveltebb angol nyelvű 

feladatok közé a humoros, zenés, filmes, játékos, valamint a kreativitásukra építő feladatok 

tartoztak. A rangsor közepén szintén hasonló jellegű tevékenységek fordultak elő. A legki-

sebb népszerűségnek örvendő feladatok közé a ppt-vel szemléltetett előadás került. A diákok 

tehát elsősorban az aktív közreműködésre, a különféle tevékenységek ötvözésére építő állo-

másokat díjazták, az ötletességet, szellemességet értékelték. Vélhetően a résztvevők nyelvi 

kompetenciáinak eltérő szintjéből és érdeklődési köréből adódóan a szövegértés jelentette a 

legnagyobb kihívást. A fiatalok kis szókincse, a hallott szöveg tartalmából és nyelvi megfo-

galmazásából eredő értelmezési nehézségek miatt az ilyen jellegű feladatok voltak a legke-

vésbé népszerűek. Az is valószínű, hogy ez a feladattípus emlékeztette a diákokat a tradicio-

nálisabb módszerekre (pl. a szemléltetéssel egybekötött előadásokra, magyarázatokra, írás-

ban megválaszolandó kérdésekre). Ugyanakkor egyes résztvevők teljes körű elégedettségét 

jelezte, hogy a jövőben is ugyanilyen vagy hasonló tevékenységekkel foglalkoznának szíve-

sen; illetve tökéletesnek, jónak tartották az élménynapok feladatait. 

A tanulók által javasolt tevékenységek sora gazdag volt. Igen sokrétű tevékenységlistát 

lehetett belőle összeállítani. A fiatalok a Z generáció tagjaiként főleg az aktív részvételt kí-

vánó, interaktív, mozgást, kreativitást igénylő feladatokkal foglalkoznának szívesen. Mind-

ezek alapján megállapítható, hogy a későbbiekben, az élménynapok keretében  érdemes még 

több  fizikai aktivitást is igénylő kreatív elemmel kombinálni az idegen nyelvű feladatokat, s 

ezáltal is jobban segíteni a diákok saját élményű tapasztalatszerzését.  

  

4. A NÉMET NYELVŰ PROGRAMOK ÉRTÉKELÉSE 

A német nyelvű programok tanulói véleményezése az angol nyelvűekével azonos felépí-

tésű kérdőívek egyéni kitöltésével valósult meg (2. melléklet). Az élménynapok különböző 

állomásain megoldandó feladatok pozitív értékelését mutatja, hogy 77% és 93% között moz-

gott az összes pontszámhoz viszonyított %-os arány, tehát valamennyi tevékenység elnyerte 

a résztvevők döntő többségének tetszését. A programot összeállítóknak mindhárom alkalom-

mal sikerült a tanulók magas szintű elismerését kiváltani (6. táblázat).  

A három élménynap egyes állomásainak feladatai részben átfedést mutattak, ezért közü-

lük – mindegyik alkalomhoz kötődve – egyet, a legsikeresebbet választottam ki. Így a külön-

féle érzékszervek bevonására épülő játék; a csoportok különböző szintű nyelvtudásához il-

leszkedő, tanárokkal lebonyolított beszélgetés és az ehhez társuló feladatmegoldás; valamint 
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a szellemi, humoros és ügyességi próbákat egyaránt magában foglaló vetélkedő váltotta ki 

leginkább a diákok érdeklődését. A felsorolás jól mutatja, hogy részben a tanórai helyzetektől 

eltérő, részben az interaktivitásra épülő, nem szokványos kihívások voltak vonzóak a tanulók 

számára. 

6. táblázat 

 Az egyes német nyelvű tevékenységek kedveltségének értékelése az élménynapokon 
 

Tevékenységek 

sorszáma 

2018 ősz 

(N = 176) 

2019 tavasz 

(N = 204) 

2019 ősz* 

(N = 220) 

 

Összesí-

tett pont-

szám 

Maximális 

pontszám-

hoz  

(880) 

viszonyított 

%-os arány 

Összesí-

tett pont-

szám 

Maximális 

pontszám-

hoz  

(1020) 

viszonyított 

%-os arány 

Összesített 

pontszám 

Maximális 

pontszám-

hoz  

(1100) 

viszonyított 

%-os arány 

1. 801 91,02 855 83,82 973 88,45 

2. 725 82,39 856 83,92 925 84,09 

3. 773 87,84 871 85,39 985 89,55 

4. 816 92,73 853 83,63 972 88,36 

5. 816 92,73 860 84,31 966 87,82 

6. 777 88,30 787 77,16   

7. 745 84,66 790 77,45   

8. 776 88,18 888 87,06   

9. 819 93,07 820 80,39   

N: a kérdőívet kitöltők száma 

*A 2019-es őszi élménynapon a tevékenységek eltérő száma az egyes állomások feladatai-

nak másféle strukturálásából ered.  

 

A résztvevők válaszai egyértelműen tükrözik elégedettségüket: igen jól érezték magukat az 

élménynapokon, és a programokkal/témákkal is elégedettek voltak (7. táblázat). A 89% és 

a 95% közötti elégedettséget mutató értékek szinkronban vannak a feladatok és tevékenységek 

pozitív értékelésével. Az adatok hátterében vélhetően az angol nyelvű programokhoz hasonló 

okok állnak: az egyetemi rendezvény az iskolai tanórák időpontjában volt, az új környezet, a 

megszokottól részben eltérő feladatok, a kreatív, interaktív, csoportmunkát igénylő helyzetek 

egyaránt hozzájárulhattak a programok sikeréhez, a tanulók pozitív attitűdjének kiváltásához, a 

saját tapasztalatokra épülő élményalapú tanuláshoz.  

7. táblázat 

Az élmény és a téma megítélése 

 2018 ősz 2019 tavasz 2019 ősz 

Szempont 
Összesített 

pontszám 

Maximális 

pontszám-
hoz 

(528) 

viszonyított 
%-os arány 

Összesített 

pontszám 

Maximális 

pontszám-
hoz 

(612) 

viszonyított 
%-os arány 

Összesített 

pontszám 

Maximális 

pontszám-
hoz 

(660) 

viszonyított 
%-os arány 

érzés 501 94,89 586 95,75 627 95,00 

tetszés 487 92,23 549 89,71 608 92,12 

 

 

Az egyes tevékenységek megítélése az ötfokú skálát figyelembe véve a jó és jeles mentén mo-

zog; bár viszonylag nagy szórást (egymástól eltérő vélekedéseket) mutatnak az átlagok (8. 
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táblázat). Ugyanakkor a diákok feladatokról kialakított véleménye összességében kiegyenlí-

tettnek mondható. Ennek következtében az egyes élménynapok pozitív értékeléséről lehet 

beszélni.  

8. táblázat 

Az egyes tevékenységek megítélésének átlaga és szórása 

 2018 ősz 2019 tavasz 2019 ősz 
Tevékenysé-

gek sorszáma 
Átlag Szórás Átlag Szórás Átlag Szórás 

1. 4,55 0,87 4,19 0,98 4,42 0,89 

2. 4,19 1,06 4,28 0,89 4,24 0,86 

3. 4,47 0,90 4,42 0,91 4,48 0,96 

4. 4,66 0,71 4,33 0,92 4,46 0,80 

5. 4,69 0,82 4,24 1,04 4,43 0,87 

6. 4,44 0,83 3,97 1,01   

7. 4,33 0,99 3,93 1,29   

8. 4,46 0,87 4,35 0,93   

9. 4,68 0,78 4,02 1,08   

 

A kérdőívet kitöltők abban is egyetértettek, s ezt a kis szórásértékek is jelzik, hogy remekül 

érezték magukat az élménynapokon és a témákat is megfelelőnek tartották (9. táblázat). A há-

romfokozatú értékelés alapján az őszi programok váltották ki jobban – bár a tavaszihoz 

viszonyítva nem számottevő különbséggel – az adatközlők elismerését.  

9. táblázat 

 Az élmény és a téma megítélésének átlaga és szórása 

 2018 ősz 2019 tavasz 2019 ősz 

szempont átlag szórás átlag szórás átlag szórás 

élmény 2,91 0,32 2,90 0,33 2,92 0,31 

téma 2,85 0,41 2,77 0,47 2,83 0,44 

 

A három élménynap különféle tevékenységeinek kedveltségi sorrendje változatos képet 

mutat (10. táblázat). Alapvetően a játékos, többféle ingerre építő, szellemi, manuális és 

ügyességi tevékenységek élveztek prioritást. Mindez jól érzékelteti, hogy – az adott tevé-

kenység tartalmától függően – többféle feladat is érdekes lehet.  

10. táblázat 

Az egyes tevékenységek kedveltségének rangsora az átlag alapján 
 

 2018 ősz 2019 tavasz 2019 ősz 
Rang-
hely 

Tev. 
sorszáma 

Tevékenység/ 
feladat megneve-

zése 

Tev. 
sorszáma 

Tevékenység/ 
feladat meg-

nevezése 

Tev. 
sorszáma 

Tevékenység/ 
feladat meg-

nevezése 

1. 5 ebédelés 3 vászontáska- 

dekorálás 

5 ebédelés 

2. 9 játékos feladatok 

érzékszervek 

bevonásával 

8 beszélgetés 3 előadás és 

kvíz 

3. 4 szófejtés 4 társasjáték, 
fejtörő és 

ügyességi 

feladatok 
megoldása 

4 kvízkérdések 
megoldása és 

ügyességi fel-

adatok 
teljesítése 

4. 1 tarisznyafestés 2 szövegből in-

formáció-ke-
resés, 

1 vászontáska- 

dekorálás, 
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 2018 ősz 2019 tavasz 2019 ősz 
Rang-

hely 

Tev. 

sorszáma 

Tevékenység/ 

feladat megneve-
zése 

Tev. 

sorszáma 

Tevékenység/ 

feladat meg-
nevezése 

Tev. 

sorszáma 

Tevékenység/ 

feladat meg-
nevezése 

plakát-készí-

tés 

plakátkészí-

tés 

5. 3 szókeresés 5 ebédelés 2 előadás és 
kvíz, fejtörők 

megoldása 

6. 8 videófilm-nézés 
és feladatok 

megoldása 

1 dalok hallga-
tása és fel-

adatok meg-

oldása 

  

7. 6 nyelvi feladatok 
megoldása 

9 szöveg-ki-
egészítés és 

képeslap- ké-

szítés 

  

8. 7 előadás 7 videónézés, 

totó kitöltése 

és 
daltanulás 

  

9. 2 előadás, daltanu-

lás 

és feladatok 
megoldása 

6 vicces szöveg 

fordítása ma-

gyarra 

  

 

A következő élménynapokra vonatkozó javaslatokat tekintve a témát illetően 45% és 71 

% közötti volt a válaszadási hajlandóság, míg a tevékenységeket érintően 49% és 67% kö-

zötti. Legkevesebben a 2019. őszi élménynapon fogalmazták meg ötleteiket. A leginkább 

favorizált téma a sport volt, illetve az ünnepek között a karácsony és a Valentin-nap, egyéb 

kategóriákban pedig a nyár és az ételek kérdéskört említették többen.  

A tevékenységek között a sport és a rajzolás vitte el a pálmát, de a zenei és a kézműves 

foglalkozások, valamint a kvíz is szerepelt a felsorolásban. Az angol nyelvű programokkal 

analóg módon a mozgást, manuális tevékenységet igénylő, az idegen nyelvi órákon kisebb 

szerephez jutó elfoglaltságok kerültek a lista élére. Ebben az esetben is elmondható, hogy a 

diákok sokféle témát és tevékenységet neveztek meg, ezért mind a két kategóriában kis elem-

számokkal voltak jellemezhetők a megnevezett elemek.  

A rangsor elején és közepén elhelyezkedő, a középiskolások által érdekesebbnek tartott 

német nyelvű feladatok közé a különféle érzékszervek bevonását igénylő, a kreativitásra 

építő feladatok kerültek. Tehát azok, amelyek főként az élményszerzést, játékosságot helyez-

ték előtérbe, könnyebben és gyorsabban, alacsonyabb szintű idegen nyelvi tudással is meg-

oldhatók voltak, illetve amelyekkel a diákok ritkábban találkozhattak a tanórákon (pl. társas-

játék, fejtörők, ügyességi, manuális és videós feladatok). A legkevésbé szeretett feladatok 

közé a nyelvi alapkészségek közé tartozó, a hallott és az olvasott szöveg értését igénylő fel-

adattípusokat sorolták (mint pl. a szövegkiegészítés, fordítás).  Feltételezhetően a résztvevők 

szókincsének hiányosságai, a hallott szöveg tartalmából és nyelvi megfogalmazásából adódó 

értelmezési nehézségek miatt jelentették ezek a tevékenységek a legnagyobb kihívást; s egy-

úttal ezek emlékeztethették leginkább a diákokat a tradicionálisabb módszerekre. Ugyanak-

kor néhány válaszadó elégedettségét jelezte, hogy mindent jónak tartott, és a jövőben is ha-

sonló témájú feladatokat oldana meg szívesen. 

A következő élménynapra javasolt témák összecsengtek az angol nyelvi programokon 

résztvevők ötleteivel: a sport és az ünnepek témakört szintén többen választották. A tanulók 

által szívesen végzendő tevékenységek listája is átfedést mutatott: sportolás és a különböző 



 A Nyelvkaland élménynapok megítélése… 127 
 

 

művészeti tevékenységek (pl. rajzolás), illetve a kvíz szerepeltek a leggyakrabban. A közép-

iskolások az angol nyelvű programjavaslatokhoz hasonlóan főleg fizikai aktivitást, a szabad-

ban megvalósítható mozgást, kreativitást igénylő feladatokkal foglalkoznának szívesen. Így 

ebben az esetben is az újdonságot jelentő, játékos német nyelvi feladatok beiktatása iránt 

mutatkozott igény.  

 

ÖSSZEGZÉS 

A Nyelvkaland élménynapokon a résztvevők sokszínű tevékenységrendszer keretében, vál-

tozatos szervezeti formák, módszerek és eszközök alkalmazásával, egyéni és csoportmunká-

ban, írásbeli, szóbeli és manuális feladatok révén bővíthették angol és német nyelvi tudásu-

kat. Ezáltal nemcsak lexikális ismereteket szerezhettek játékos formában, különféle ingerek 

bevonásával, hanem alkalmazóképes tudásukat is használhatták változatos helyzetekben, 

amelyek sokféle kompetencia mozgósítását kívánták meg. Mivel a tanulók különböző isko-

latípusokból érkeztek (gimnázium, szakgimnázium és szakközépiskola; alkalmanként 14–16 

intézményből), az adott idegen nyelv tanulása éveinek száma és időtartama is különböző volt, 

ezért ezt a tényezőt mindenképpen érdemes figyelembe venni. Természetszerűleg egy ilyen 

jellegű program keretében a diákok tudásszintbeli különbségeihez egyénenként nem lehet 

alkalmazkodni, ám csoportszinten, több kategóriába sorolt tevékenységekkel jobban megva-

lósítható a differenciálás követelménye. Az azonos témájú, de eltérő szintű feladatsorok ré-

vén a kevesebb előismerettel rendelkező tanulók is több sikerélményhez juthatnak, illetve 

aktívabban be tudnak kapcsolódni a munkába. A sokszínűbb tevékenységrendszer pedig na-

gyobb motiváló erőt is jelenthet.  

A tanulók motiváltságát befolyásoló tényezők között kiemelt jelentőséggel bír, ha érett-

ségire, első vagy szintemelő (magasabb fokú) nyelvvizsgára készülnek, illetve már van 

nyelvvizsgájuk az egyik nyelvből, és a másikból is szeretnének. Ugyanakkor  a játékos, szo-

katlan szituációkat tartalmazó, a diákok aktív közreműködésére építő feladatok segítségével 

(pl. társasjáték, plakátkészítés, táskadekorálás) azok érdeklődése is felkelthető, akik nem ren-

delkeznek ilyen jellegű belső indítékokkal. Az iskolai nyelvtanulásos helyzetektől eltérő 

módszerek és eszközök alkalmazása ugyanis számos esetben lehet a siker záloga. A szöveg-

értés, a beszédkészség és az íráskészség fejlesztése szempontjából alapvetően két célt érde-

mes szem előtt tartani: a játszva tanulás támogatását és a nyelvvizsgával kapcsolatos tapasz-

talatszerzést.  

A résztvevők nagy létszáma miatt a tanulók vetésforgó rendszerben jutottak el a külön-

böző állomásokhoz, ezáltal a feladatok megoldásának sorrendje eltérő volt. Így akadtak, akik 

a nehezebb, alaposabb figyelemkoncentrációt igénylő feladatokkal kezdtek, míg mások a já-

tékosabb, könnyedebb tevékenységekkel. Ezért az egyes csoportok munkájának sikerességét, 

a résztvevők aktivitását nemcsak az eltérő előzetes ismeretek, idegennyelvi tudás, kompeten-

ciák határozták meg, hanem az állomások sorrendje is befolyásolhatta azt; hiszen voltak 

olyan iskolák, amelyeknek tagjai az utolsó állomásoknál már holtpontra jutottak, koncentrá-

lóképességük csökkent, a fáradtság jeleit mutatták. Ebből következően célszerű mérlegelni, 

hogy egy élménynap keretében a kevesebb, összevont állomások (mint német nyelvből) vagy 

a többféle tevékenységet kínáló helyszínek (mint angol nyelvből) hatékonyabbak-e – a tanu-

lók jobb közreműködése, „frissességének” fenntartása szempontjából. 

A feladatokra és a részt vevő középiskolás célcsoportra reflektálva megállapítható, hogy 

a Z generációt alkotó fiatalok ingerküszöbe jóval magasabb, könnyebben tudnak főleg audi-

tív és vizuális ingereket feldolgozni. Az alaposabb tudás elsajátításához viszont – az előző 

nemzedékekhez képest – sokkal intenzívebb élményekre van szükségük, mivel általában jó 

figyelemmegosztó képességgel rendelkeznek, és egyszerre több tevékenység párhuzamos 



128 Kovácsné Duró Andrea 
 

 

végzése (multitasking) sem okoz problémát számukra. Az élménypedagógia pedig éppen 

ezekre a sajátosságokra épít: az iskolai feladatoktól eltérő, izgalmas tanulási szituációk meg-

valósításával. Ennek következtében a diákok jobban kiléphetnek komfortzónájukból, szokat-

lan helyzetekben szerezhetnek tapasztalatokat, új problémamegoldó stratégiákat próbálhat-

nak ki. A tanulás folyamatában pedig a mentális koncentráción kívül fizikai bevonódásra, 

mozgásban gazdagabb feladatmegoldásra is lehetőségük nyílik. Az élményközpontú tevé-

kenységek, játékok jelentős része a résztvevők közötti intenzív együttműködést, kommuni-

kációt kíván; az így szerzett tapasztalatokhoz társuló beszélgetések a tanulók szociális és 

egyéni képességeit, készségeit is fejlesztik.   

Az idegen nyelvek tanításakor nagymértékben felértékelődik az élményközpontú szem-

léletmód, amely az ismeretek átadásán túlmenően a nyelvhasználattal kapcsolatos közvetlen, 

pozitív élmények, belsővé vált tapasztalatok megszerzését állítja a középpontba. A nyelvgya-

korlás során a diákok sokféle érdeklődéséhez és képességszintjéhez igazodó fejlesztések nyo-

mán minden tanulónak megvan az esélye arra, hogy egyre magasabb nyelvi szintet érjen el, 

társaitól is tanuljon, nőjön önbizalma és teljesítménye, a többféle képességet mozgósító te-

vékenységek következtében sikerélményhez jusson. Ezek a törekvések érvényesültek az él-

ménynapok programjainak összeállításakor is. A középiskolások motivációjának további fo-

kozása érdekében érdemes olyan feladatokat választani, amelyek a nyelvi intelligencia mel-

lett a többi gardneri típus használatára is alkalmat nyújtanak; és nem csak a nyelvtehetségek 

érdeklődését váltják ki. Számos olyan módszer és feladattípus ismert, amely differenciál, 

kreatív megoldást igényel, és a diákok által kedvelt informatikai eszközöket is felhasználja. 

Az idegen nyelvek tanítása során az élménypedagógia fent említett jellemzőit és a középis-

kolás korosztály sajátosságait szem előtt tartva a rendelkezésre álló, széles módszertani re-

pertoárból érdemes az alábbiakat előtérbe helyezni: kooperatív tanulás, projektmódszer, fel-

fedezéses tanulás, tanítási dráma, médiapedagógia módszerei, de akár a „szórakoztatva taní-

tás” (edutainment) és játékosítás (gamification) is lehetnek az élményalapú tanulás és tanítás 

bevett formái (RÓZSA 2019, FORGÓ, KOMLÓ 2015, FROMANN, DAMSA 2016, SOMLÓ 2011).  
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MELLÉKLETEK 

1. melléklet 

Az angol nyelvű élménynapokhoz kapcsolódó kérdőívek kérdései 

Tevé-

kenysé-

gek sor-

száma 

Helyszín/tevékenység 

Értékelés 
2018 ősz 2019 tavasz 2019 ősz 

1. 

A: Játékos vetélkedő 
az őszi angolszász 

ünnepkör témaköré-

ben 

A: Játékos vetélkedő a 

tavaszi angolszász ün-
nepkör témakörében 

A: #quizuk Játékos ve-

télkedő 
1–5-ig skálán 

2. 
B: Halloween napi 

borzongás zenével 

B: Mit rejt a tojás? 

Kincskereső vetélkedő 

a húsvéti tojásvadászat 
jegyében 

B: Zenevonat – Irány 

Nagy-Britannia 
1–5-ig skálán 

3. 

C: Halloween 

Filmkvíz: Játékos  

interaktív angol szö-
vegértési feladat RÉ-

Mesen jó kisfilmek 

alapján 

C: Valentin-napi film 

kvíz: Játékos interaktív 
angol szövegértési fel-

adat kisfilmek alapján 

C: Filmes Britannia   1–5-ig skálán 

4. 

D: Hálaadás napi 

puzzle: tudj meg töb-

bet az egyik legnép-
szerűbb amerikai ün-

nepről! 

D: Szent Patrik-nap, 

Húshagyókedd és  
Húsvét: Puzzle-k 

D: Ismerd meg London 

látványosságait kirakós 
játékunkkal! 

1–5-ig skálán 

5. 
MENZA: pásztorpite, 
üdítő, fánk 

MENZA: kentucky 

sült csirke, karamellás 

szelet 

MENZA: angol ebéd: 
kentuckyi sült csirke 

sült krumplival és ká-

posztasalátával, üdítő, 
sütemény 

1–5-ig skálán 

6. 

E: Halloween napi ta-

risznyát festünk meg-

adott motívumok fel-
használásával 

E: Valentin-napi tarisz-

nyát festünk 

vicces motívumok fel-
használásával 

E: Vidd haza Angliát! 

Tarisznyafestés angol-

szász motívumokkal 

1-5-ig skálán 

7. 
F: Amerika: A hispán 
dimenzió. Képes ka-

landozás és kvíz   

F: Gondoltad volna? 

Előadás és kvíz 
„A Csillagok háborúja 

mint amerikai törté-

nelmi film” 

F: Képes kalandozások 
az angol uralkodócsalád 

életében   

1–5-ig skálán 

8. 
G: Próbanyelvvizsga: 
hallás utáni szövegér-

tés    

G: Próbanyelvvizsga: 
hallás utáni szövegér-

tés    

G: Próbanyelvvizsga: 

hallás utáni szövegértés 
1–5-ig skálán 

9. H: Nyelvvizsgashow H: Nyelvvizsgashow H: Nyelvvizsgashow 1–5-ig skálán 

10. Hogy érezted magad a mai élménynapon? 
háromféle smiley 
közül választás 
☺ 

11. Mennyire tetszett az élménynap témája? 
háromféle smiley 

közül választás 
☺ 

12. Milyen témát válasszunk a következő élménynapra? 
szövegben kifej-

tett válasz 

13. Milyen tevékenységeket csinálnál szívesen? 
szövegben kifej-

tett válasz 
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2. melléklet 

A német nyelvű élménynapokhoz kapcsolódó kérdőívek kérdései 

Tevé-

kenysé-

gek sor-

száma 

Helyszín/tevékenység 

Értékelés 
2018 ősz 2019 tavasz 2019 ősz 

1. 

A: Márton-napi ta-
risznyát festünk meg-

adott motívumok és 

német szavak felhasz-
nálásával. 

A: Ezen az állomáson 
német szerelmes dalo-

kat hallgatunk, és játé-

kos feladatokat oldunk 
meg hozzá. 

A1–A2: Ezen az állo-
máson vászontáskákat 

dekorálunk német ne-

vezetességekre vonat-
kozó motívumokkal, és 

csoportokban plakátot 

készítünk Németország 

nevezetességeiről. 

1–5-ig skálán 

2. 

B: Német anyanyelvű 

tanárnő mesél nekünk 
a Márton-napi szoká-

sokról, és Márton-

napi dalokat tanít. 

B: Ezen az állomáson 

csoportokat alkotunk. 

Húsvéti szövegekből 
kell kikeresni húsvéti 

információt, szót, rövid 

mondatot és ezeket 
plakátra írni, rajzolni. 

B1–B2: Ezen az állo-

máson izgalmas kérdé-

sekről hallunk Német-
ország múltjáról és je-

lenéről, és ehhez kap-

csolódó fejtörőket ol-
dunk meg. 

1–5-ig skálán 

3. 

C: Keresgélő játék: 

német szavakat kere-

sünk meg a főépület-
ben, azok megadott 

betűiből kijön egy né-

met ünnep neve. 

C: Ezen az állomáson 

vászontáskákat dekorá-
lunk tavaszi motívu-

mokkal és szavakkal. 

C1–C2: Ezen az állo-

máson országjáró ka-
landozásra megyünk 

Németországban ké-

pekkel, színes prospek-
tusokkal és németet ta-

nuló diákokkal. 

1–5-ig skálán 

4. 

D: Megnézzük, mi az 
a camera obscura, ho-

gyan működik, és 

megfejtjük azokat a 

szavakat, amelyek 

benne megjelennek. 

D: Ezen az állomáson 

társasjátékot fogunk 
játszani, amelyben a 

téli és a tavaszi ünne-

pekhez kapcsolódó fej-

törőket és ügyességi 

feladatokat kell megol-

dani. 

D1–D2: Ezen az állo-
máson kvíz- kérdéseket 

oldunk meg híres em-

berekkel, nyelvi érde-
kességekkel vagy aktu-

ális évfordulókkal kap-

csolatban. A kvízkérdé-
seket rejtett kihívások 

színesítik. 

1–5-ig skálán 

5. 

MENZA: Bécsi sze-

let, sült krumpli, 
üdítő, fekete erdei sü-

temény 

MENZA: Bécsi szelet, 

sült krumpli, üdítő, fe-
kete erdei süti 

 

MENZA: Bécsi szelet 

sült krumplival és ká-
posztasalátával, üdítő, 

fekete erdei sütemény 

1–5-ig skálán 

6. 

E: Játszunk a szavak-
kal, és nyelvi felada-

tokat oldunk meg az 

őszi ünnepkör témá-
jában. 

 

E: Ezen az állomáson 

rövid képes-vicces hús-

véti szövegeket fogunk 
lefordítani. 

 1–5-ig skálán 

7. 

F: Német anyanyelvű 

tanárnő mesél és vetít 
nekünk gyerekkori 

adventi emlékeiről 

Németországban. 

F: Ezen az állomáson 
bemutatunk egy hús-

véti videót* 

és egy népszerű hús-
véti dalt**. 

A látottak-hallottak 

alapján totót kell meg-
oldani. Végül megta-

nuljuk a nyúl songot. 

 1–5-ig skálán 

8. 

G: Videófilmet né-

zünk meg, és megold-
juk a filmmel 

G: Ezen az állomáson 

német és magyar anya-
nyelvű tanárokkal és 

 1–5-ig skálán 
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kapcsolatos köny-
nyebb és nehezebb 

hallásértési feladato-

kat. 

diákokkal beszélgetünk 
a tavaszi ünnepekkel 

kapcsolatos tárgyakról, 

képekről és élménye-
inkről. 

9. 

H: Csoportokban 
megnézzük az advent 

képeit, meghallgat-

juk, hangjait, meg-
kóstoljuk ízeit, meg-

szagoljuk, illatait, 

megtapintjuk tárgyait. 

H: Ezen az állomáson 

szövegekből kiha-
gyunk szavakat, ame-

lyeket az odatartozó 

képpel kell kiegészí-
teni. A végén kivetítjük 

a megoldást, és megbe-

széljük a szövegek je-

lentését. 

 1–5-ig skálán 

10. Hogy érezted magad a mai élménynapon? 
háromféle smiley 

közül választás 
☺ 

11. Mennyire tetszett az élménynap témája? 
háromféle smiley 
közül választás 
☺ 

12. Milyen témát válasszunk a következő élménynapra? 
szövegben kifej-

tett válasz 

13. Milyen tevékenységeket csinálnál szívesen? 
szövegben kifej-
tett válasz 

* Deutsch lernen mit Caroline: Frohe Ostern. (2.43), https://youtu.be/RRvkIfdg8bA. 

** Bunny song (2.54), https://www.youtube.com/watch?v=wkLIxyo_mb8. 

 

https://youtu.be/RRvkIfdg8bA
https://www.youtube.com/watch?v=wkLIxyo_mb8
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MIÉRT JÓ AZ ÉLMÉNYPEDAGÓGIA?  

A „NYELVKALAND ME” PROJEKTBEN RÉSZT VEVŐ EGYETEMI OKTATÓK 

VÉLEMÉNYE AZ ÉLMÉNYPEDAGÓGIAI MÓDSZEREKRŐL ÉS  

A PROJEKTRŐL 

 

WHY IS EXPERIENTIAL EDUCATION GOOD?  

OPINIONS OF UNIVERSITY LECTURERS PARTICIPATING  

IN THE ‘LANGUAGE ADVENTURE ME’ – PROJECT ABOUT ADVENTURE 

PEDAGOGY, EXPERIENTIAL EDUCATION AND THE PROJECT 

 

DOBOS CSILLA2 

 

 

„Szükséges, hogy a megismerés mindig az érzékszervekből  

induljon ki (semmi sincs ugyanis az értelemben, ami nem volt meg  
előbb az érzékekben). Mi más ez, mint az, hogy a tanítás ne a dolgok  

szóbeli elbeszélésével vegye kezdetét, hanem a reális megfigyeléssel.  

És végül miután megmutattuk a dolgot, jöhet a bővebb magyarázat.” 
(Comenius) 

 

„Sajnos a legtöbb iskola messzire eltévelyedett céljától, és szinte egyebet  
sem csinál, mint hogy játszadozik, vagy inkább kelletlenül birkózik  

a tudománnyal: semmit sem végeznek egybehangzóan az egész élettel,  

csak a tudomány különleges morzsáival, az igazi élet mellékes dolgaival  
foglalják le az elméket. Nagyon találóan mondhatja az ember erre az esetre:  

Nem ismerik a szükségest, mert a szükségtelent tanulják.” 

(Comenius) 

 
A Nyelvkaland ME – Nyelvtanulással a boldogulásért című EFOP-3.2.14-17-2017-00005 projekt meg-

valósításában fontos szerepet játszanak a kérdőíves felmérések, amelyek egyrészt lehetőséget adnak a 

projekt résztvevői számára a véleménynyilvánításra, másrészt folyamatos visszajelzést nyújtanak a 

szervezők számára. 

A projekt során minden félévben készültek (1) papíralapú bemeneti és kimeneti nyelvi tesztek, (2) 

papíralapú, majd online motivációs kérdőívek. Az alábbiakban a 2019. május–június hónapokban ké-

szült egyetemi oktatói kérdőív (https://tinyurl.com/y55j2tol) eredményei kerülnek bemutatásra. 
 

Kulcsszavak: nyelvkaland, egyetemi oktatók, élménypedagógia, módszerek, motiváció, nyelvtanulás, 

sikerélmény  

 
Questionnare surveys play an important role in the implementation of the Language Adventure ME – 

Language learning for success project No. EFOP-3.2.14-17-2017-00005 because they provide an op-

portunity for  project participants to express their opinions and are also a source of continuous feedback 

for the organisers. 

 
2  DR. HABIL. DOBOS CSILLA 

   egyetemi docens  

   Miskolci Egyetem BTK Modern Filológiai Intézet 

   Alkalmazott Nyelvészeti és Fordítástudományi Tanszék 

   3515 Miskolc-Egyetemváros 

   doboscsilla52@gmail.com 

1 

1 

https://tinyurl.com/y55j2tol
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In every semester of the project, paper-based entrance and completion tests (1), furthermore paper-

based, later online motivational surveys (2) were conducted. This paper presents the results of the uni-

versity (language) teachers’ survey from May to June 2019. 
 

Keywords: language adventure, university teachers, adventure pedagogy, experiential education, 

methods, motivation, language learning, sense of achievement 

 
 

BEVEZETÉS 

A Miskolci Egyetem BTK Modern Filológiai Intézetében 2017 őszén kezdődött el a Nyelv-

kaland ME – Nyelvtanulással a boldogulásért című EFOP-3.2.14-17-2017-00005 projekt 

megvalósítása. A projekt célja az alábbiakban összegezhető: „Kalandos élménnyé tenni a 

nyelvtanulást az Észak-Magyarországi régió középiskolás diákjai számára, hogy fejlődjön az 

idegennyelv-tudásuk, sikereket érjenek el a munka világában és magánéletükben, hozzájá-

rulva ezzel boldogulásukhoz, az esélyegyenlőséghez és a régió fejlődéséhez.”3 Ezen célok 

eléréséhez az elmúlt négy évben számos feladatot teljesítettek a Modern Filológiai Intézet 

oktatói. Létrehoztak – többek között – egy olyan innovatív nyelvoktatási programot, amely 

elsődlegesen élményalapú pedagógiai módszerekre épül. A programot a Miskolci Egyetem 

BTK nyelvszakos hallgatóinak (46 mesterképzésben vagy osztatlan tanárképzésben részt 

vevő angol és német nyelvszakos hallgató) a segítségével tesztelték ún. élményfoglalkozások 

keretében 16 Borsod-Abaúj-Zemplén megyei középiskolában. A kreatív, életszerű és vidám 

feladatok mellett a programot alapvetően az jellemzi, hogy a nyelvtanulás minden fázisában 

igénybe veszi a digitális oktatási felületeket, kiemelten a Screenager szoftvert. 

 

A célkitűzések és a feladatok alapján a projekt résztvevőit hat nagy kategóriába sorolhatjuk: 

1) a Modern Filológiai Intézet három tanszékének oktatói: az Angol Nyelv- és Irodalom-

tudományi Tanszék, a Német Nyelv- és Irodalomtudományi Tanszék, valamint az Al-

kalmazott Nyelvészeti és Fordítástudományi Tanszék oktatói, 

2) a Miskolci Egyetem Idegennyelvi Oktatási Központjának oktatói, 

3) a Miskolci Egyetem Tanárképző Intézetének oktatói, 

4) 16 Borsod-Abaúj-Zemplén megyei középiskola tanárai, 

5) 16 Borsod-Abaúj-Zemplén megyei középiskola diákjai, 

6) a Miskolci Egyetem BTK nyelvszakos hallgatói. 

 

A projektben az alábbi 16 partneriskola vett részt: 

1) Edelény, Szent János Görögkatolikus Gimnázium és Szakgimnázium 

2) Kazincbarcika, Don Bosco Általános Iskola, Szakközépiskola, Szakgimnázium, 

Gimnázium és Kollégium 

3) Ózd, József Attila Gimnázium, Szakgimnázium és Kollégium 

4) Putnok, Gomba Levente Gimnázium 

5) Putnok, Serényi Béla Mezőgazdasági Szakképző Iskola 

6) Szikszó, Abigél Többcélú Intézmény 

7) Szikszó, Szent Márton Katolikus Gimnázium és Általános Iskola 

8) Tiszaújváros, Szerencsi Szakképzési Centrum Tiszaújvárosi Brassai Sámuel Szak-

gimnáziuma 

9) Tokaj, Szerencsi Szakképzési Centrum Tokaji Kereskedelmi és Idegenforgalmi 

Szakgimnáziuma, Szakközépiskolája és Kollégiuma 

 
3  http://nyelvkaland-me.uni-miskolc.hu/ 

2 

2 

http://www.iok.uni-miskolc.hu/
http://www.tanarkepzo.hu/
http://nyelvkaland-me.uni-miskolc.hu/
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10) Miskolc, Miskolci Szakképzési Centrum Bláthy Ottó Villamosipari Szakgimnázi-

uma 

11) Miskolc, Miskolci Szakképzési Centrum Ferenczi Sándor Egészségügyi Szakgimná-

ziuma (2019 óta: Miskolci Egyetem Ferenczi Sándor Egészségügyi Technikum) 

12) Miskolc, Fráter György Katolikus Gimnázium és Kollégium 

13) Miskolc, Miskolci Szakképzési Centrum Kandó Kálmán Informatikai Szakgimnázi-

uma 

14) Miskolc, Lévay József Református Gimnázium és Diákotthon 

15) Miskolc, Miskolci Szakképzési Centrum Szemere Bertalan Szakgimnáziuma, Szak-

középiskolája és Kollégiuma 

16) Miskolc, Szent Benedek Általános Iskola, Középiskola, Alapfokú Művészeti Iskola 

és Kollégium Miskolci Tagintézménye 

 

A projekt egyik meghatározó eleme az ún. élménynapok megszervezése, amikor a partner-

iskolák diákjai ellátogatnak a Miskolci Egyetem campusára és egy egész napos program ke-

retében ismerkednek az egyetemi élettel és a nyelvtanulással. Az élménynapok mindig vala-

milyen tematikához kapcsolódnak, a projekt szervezői erre a tematikára fűzik fel a különböző 

programokat és feladatokat. 2018 és 2020 között hat élménynap megszervezésére került sor 

(1. projektfélév: 2018. 03. 10., 2018. 04. 21., 2018. 05. 18., 2. projektfélév: 2018. 11. 08., 3. 

projektfélév: 2019. 03. 21., 4. projektfélév: 2019. 11. 05., az 5. projektfélévben 2020. 03. 17-

ére tervezett élménynap a Covid–19 miatt elmaradt). 

A projekt megvalósításában fontos szerepet játszanak a kérdőíves felmérések, amelyek 

egyrészt lehetőséget adnak a résztvevők számára a véleménynyilvánításra, másrészt folya-

matos visszajelzést nyújtanak a szervezők számára.A felmérések tapasztalatai jó támpontot 

kínálnak a projekt elemeinek részletes tervezésekor, valamint az egyes projektelemek része-

inek kiegészítésekor, módosításakor. 

A projekt megvalósításának első időszakában a nyelvi tesztek, a kérdőíves vizsgálatok és a 

motivációs felmérések hagyományos módon, papíralapú tesztek és kérdőívek segítségével tör-

téntek. A második évtől kezdődően, amikor a projektben részt vevő diákok már rendelkeztek 

tablettel, fokozatosan áttértünk az online kérdőíves felmérésekre, ami jelentős mértékben nö-

velte a kitöltési kedvet és egyben megkönnyítette az eredmények összegzését. A projekt során 

készült felméréseket két nagy csoportba sorolhatjuk: (1) papíralapú bemeneti és kimeneti nyelvi 

tesztek, (2) papíralapú, majd online motivációs kérdőívek. 

 

 
1. ábra 

Nyelvi tesztek és kérdőíves vizsgálatok a Nyelvkaland ME projektben 

Nyelvi tesztek és 
kérdőíves vizsgálatok 

Tanulói nyelvi 
tesztek

Bemeneti 
tesztek

Kimeneti 
tesztek

Motivációs 
kérdőívek

Tanulói Hallgatói
Egyetemi 

oktatói
Nyelvtanári
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Az alábbiakban a projektben részt vevő egyetemi oktatók számára (a projekt résztvevőinek 

első három csoportja) készített kérdőíves felmérés eredményeiről adunk számot. 

 

1. AZ EGYETEMI OKTATÓK SZÁMÁRA KÉSZÜLT KÉRDŐÍV BEMUTATÁSA  

A kérdőívben összesen 20 kérdés szerepelt, amelyek közül – tematikai szempontból – 2 kér-

dés a válaszadókra, 13 kérdés az élménypedagógiai módszerekre és 5 kérdés a projektre vo-

natkozott. A kérdőívben 10 feleletválasztós zárt kérdés, 4 eldöntendő és 6 nyitott kérdés sze-

repelt. Örvendetes eredmény, hogy a nyitott kérdésekre minden válaszadó részletesen kifej-

tette a véleményét. 

1. táblázat 

A „Nyelvkaland ME” projektben részt vevő egyetemi oktatók számára készült kérdőív 
 

KÉRDÉSEK TEMATIKA 

1–2. kérdés 

Feleletválasztós zárt kérdések 

A válaszadóra vonatkozó kérdések 

• projektben való részvétel 

• nyelvtanári tevékenység időtartama 

3–15. kérdés 

Feleletválasztós zárt kérdések  

Egy nyitott kérdés 

Két eldöntendő kérdés 

Élménypedagógiai módszerek 

16–20. kérdés 

Nyitott kérdések 

Részletes vélemény kifejtése 

• élménypedagógia 

• élménynap 

• „Nyelvkaland ME” projekt 

 

 

A 2018/2019-es tanév őszi félévében a Nyelvkaland ME – Nyelvtanulással a boldogulásért 

című projektben 28 egyetemi oktató vett részt, akik a Miskolci Egyetem Bölcsészettudomá-

nyi Karának Modern Filológiai Intézetében, a Miskolci Egyetem Tanárképző Intézetében, 

illetve Idegennyelvi Oktatási Központjában dolgoznak. 

 

1) Modern Filológiai Intézet: 17 fő 

2) Idegennyelvi Oktatási Központ: 8 fő – (később 6 fő) 

3) Tanárképző Intézet: 3 fő 

 

Mivel a projektben részt vevő oktatók eltérő feladatokat láttak el, a kérdőív elején a Beveze-

tőt4 követően szükséges volt tisztázni, hogy a válaszadók milyen tapasztalataik alapján 

 
4  Kedves Kollégák! 

Mindannyian részt vettetek a Nyelvkaland ME – Nyelvtanulással a boldogulásért című. projekt-

ben, ezért kérem, hogy a projekt megvalósítása során szerzett tapasztalatok alapján szíveskedjetek 

az alábbi kérdőívet kitölteni.  

A kérdőívek kitöltése anonim és nem vesz igénybe sok időt.  

A kérdőív kitöltésének határideje: 2019. június 14. 

3 

3 

http://www.iok.uni-miskolc.hu/
http://www.iok.uni-miskolc.hu/
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fejtsék ki véleményüket. A Megjegyzések5 részben leírtuk, hogy az élménypedagógiára vo-

natkozó kérdések esetében az oktatók korábbi tapasztalataikat is felhasználhatják, illetve kü-

lön felhívtuk az oktatók figyelmét arra, hogy kiemelten érdekes, értékes és tanulságos lenne 

véleményük kifejtése az élménypedagógiai módszerek egyetemi hallgatók körében történő 

alkalmazásáról. 

A kérdőívet a projektben részt vevő egyetemi oktatók közül 24 fő töltötte ki, az alábbiak-

ban az ő véleményük kerül bemutatásra. 

 

2. AZ OKTATÓI KÉRDŐÍVES VIZSGÁLAT EREDMÉNYEI 

 

A két első, válaszadókra vonatkozó kérdésből (Hány félév óta vesz részt a projektben?; Hány 

éve dolgozik nyelvtanárként?) megtudtuk, hogy a válaszadók több mint 91%-a a kezdetektől 

részt vesz a projektben, és 15 évnél régebben dolgozik nyelvtanárként.  

A következő 13 kérdés az élménypedagógiára vonatkozott és a válaszok összességében 

azt tükrözték, hogy az oktatók a hagyományos és az élménypedagógiai módszerek ötvözését, 

feladattól függő differenciált használatát vélik eredményesnek az egyetemi munka során. 

 

 
 

2. ábra 

Hagyományos és élménypedagógiai módszerek ötvözése és differenciált használata 

 

Az oktatók többségének véleménye szerint a hagyományos pedagógia nagy hatékonysággal 

működik az egyetemi oktatásban, ha eszköztárát kibővíti az alternatív oktatás elemeivel, köz-

tük az élménypedagógia módszereivel, illetve az élménypedagógia nem ér el érdemi ered-

ményeket önmagában, a hagyományos tanítási módszerek nélkül. 

 
Együttműködéseteket előre is nagyon szépen köszönöm. 

Dr. habil. Dobos Csilla 

egyetemi docens, intézetigazgató 
5  Megjegyzések: 

1) Az IOK és az MFI oktatói nem vettek részt a hallgatók által tartott foglalkozásokon az iskolák-

ban, ezért azt kérjük, hogy az élménypedagógiára vonatkozó kérdések esetében korábbi tapasz-

talatok alapján, általánosan fogalmazzátok meg a véleményeteket. Bizonyára mindenkinek van-

nak középiskolai vagy nyelvtanfolyamokon szerzett tapasztalatai, amelyek jó támpontot nyúj-

tanak a kérdőív kitöltésében. 

2) Az élménynapokon minden IOK-os és MFI-s kolléga részt vett, itt azt kérjük, hogy véleménye-

teket a 2018/2019-es tanév tavaszi félévére vonatkozóan fejtsétek ki.  

3) Külön kérdéseket fogalmaztunk meg az élménypedagógiai módszerek egyetemi hallgatók kör-

ében történő alkalmazásának lehetőségeiről.  

4) A kérdőív a projekt részét képezi, ezért a kérdéseknél nem tegező formát használtunk. 

Élménypedagógia

Hagyományos

pedagógia

4 

4 
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Az élménypedagógia módszertanából – a projekt Szakmai tervének6 megfelelően – az 

alábbi nyolc módszer véleményezése került be a kérdőívbe. 

 

1. OPTIMALIZÁCIÓS STRATÉGIÁK 

• A kis egységekre bontott tananyag lehetővé teszi egyrészt az egyéni tanulási sebessé-

get, másrészt a gyakori és konkrét értékelést, ami összességében pozitív hatással van 

a tanulói motivációra. 

2. KOOPERATÍV TANULÁS 

• A tanulási feladatok és az új ismeretek elsajátítása közös munkára, ún. teammunkára, 

a csoport tagjai közötti kooperációra épül, ami egyrészt lehetővé teszi a tanulótársak 

gondolkodási sémáinak, problémamegoldási és viselkedési stratégiáinak a megisme-

rését, másrészt remek felkészülési lehetőséget biztosít a munkaerőpiac követelménye-

ihez való alkalmazkodásra. 

3. TANÍTÁSI DRÁMA 

• A tananyag és az új ismeretek elsajátítása a drámapedagógia módszereit igénybe véve 

modellezéssel történik, ami hatékonyan fejleszti a döntési és érvelési képességeket.  

4. PROJEKTMÓDSZER 

• A megtanulandó anyag, egy-egy témakör vagy tevékenység elsajátítása a tantárgyak 

tudományos klasszifikációjától függetlenül, tanulói projektek keretében történik. 

5. INTERKULTURÁLIS NEVELÉS 

• Legfőbb célja, hogy a tanulók megismerjék és elfogadják az eltérő társadalmi rétegek 

és csoportok sajátosságait. 

6. MÉDIAPEDAGÓGIA 

• Az új információ, a megtanulandó anyag átadása a nyomtatott sajtó, a filmművészet, 

a rádió, a televízió és napjainkban főleg az internet segítségével valósul meg, tényle-

ges párbeszéd nélkül.  

7. FELFEDEZÉSES TANULÁS 

• Az emberi megismerés folyamatát modellezi, amelynek során a tanuló saját maga fe-

dezi fel a megtanulandókat, az új ismereteket. 

8. SZÁMÍTÓGÉPES TANULÁS 

• A modern kor IKT-eszközeit felhasználó digitális pedagógia. 

 

3. OKTATÓI VÉLEMÉNYEK AZ ÉLMÉNYPEDAGÓGIÁRÓL  

 

Az élménypedagógiai módszerek értékelésére vonatkozó első kérdésre (Értékelje az alábbi, 

élménypedagógiai módszerek eredményességét.) adott válaszok azt mutatják, hogy az egye-

temi oktatók 70%-a, illetve több mint 70%-a az élménypedagógiai módszereket eredményes-

nek ítéli meg. Leghatékonyabb módszernek a számítógépes tanulás és a felfedezéses tanulás 

bizonyult (87%), majd ezt követi a projektmunka (83%), illetve a játékos tanulás módszere 

(78%). Ez utóbbi eredmény kellemes meglepetést okoz, mert azt mutatja, hogy az egyetemi 

oktatók is fontosnak tartják a játék szerepét az ismeretek elsajátításában, holott az egyetemi 

oktatást sajnos nem igazán jellemzi ez a remek módszer. Mindössze néhány oktató nem tartja 

eredményesnek a drámapedagógiai módszert (13%), a kooperatív tanulást (9%), a médiapeda-

gógiát (4%), az interkulturális nevelést (4%) és a projektmunkát (4%). Ezek az arányok nem 

jelentősek. Az egyetemi oktatók több mint 60%-ának nincs tapasztalata a drámapedagógiai 

 
6  Nyelvkaland ME – Nyelvtanulással a boldogulásért EFOP-3.2.14-17, Szakmai terv, Miskolc, 2017. 

augusztus, 51–52. oldal. 

5 
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módszerrel kapcsolatban (61%), ami az egyetemi oktatás szoros időkereteivel és az oktatás 

jellegével (pl. előadások viszonylag nagy száma) magyarázható. 

 

 
 

3. ábra 

Az egyetemi oktatók véleménye a különböző élménypedagógiai módszerek 

 eredményességéről (a diagramon a számok százalékokat jelölnek) 

 

A következő kérdés a digitális világhoz kötődő élménypedagógiai módszerek különböző tí-

pusaira vonatkozott (Értékelje az alábbi számítógépes élménypedagógiai módszerek haté-

konyságát a nyelvtanulás szempontjából.) A válaszok azt tükrözik, hogy az oktatók jelentős 

része hatékonynak ítéli meg ezeket a módszereket (39%–73%), különösen eredményesnek 

tartva a ppt-alapú, csoportos kvíz készítését idegen nyelven (73%), valamint a Screenager 

programmal végezhető játékos nyelvi feladatokat (65%), illetve a célnyelven történő idegen-

vezetést (61%). Viszonylag magas ugyanakkor azoknak az oktatóknak az aránya, akik nem 

rendelkeznek tapasztalatokkal ezen módszerekkel kapcsolatban (27%–61%). 

 

 
 

4. ábra 

Az egyetemi oktatók véleménye a különböző számítógépes élménypedagógiai  

módszerek hatékonyságáról 
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A kérdőív 8. kérdésére (Ön szerint a középiskolában tanító nyelvtanárok szívesen alkalmaz-

zák az élménypedagógia módszereit?) adott válaszok azt tükrözik, hogy a projektben részt 

vevő egyetemi oktatók véleménye szerint a középiskolákban tanító kollégák fele gyakran 

alkalmaz többféle élménypedagógiai módszert az oktatás során.  

5. ábra 

Az egyetemi oktatók véleménye arról, hogy a középiskolai tanárok  

milyen gyakran alkalmazzák az élménypedagógia módszereit 

 

Korábbi kérdőívekből az derült ki, hogy a projektben részt vevő egyetemi oktatók közel fele 

szintén alkalmaz élménypedagógiai módszereket az oktatás során. Úgy vélem, hogy ez na-

gyon jó eredmény, tekintetbe véve az egyetemi oktatás sajátos körülményeit, a fentebb már 

említett időbeli kötöttséget, a nagy tananyagmennyiséget és az előadásos oktatási formákat. 

Nem meglepő tehát a kérdőíves felmérés 9. kérdésére (Ön szerint eredményesebbek az él-

ményalapú idegennyelv-tanítási módszerek, mint a hagyományosak?) adott válasz, amelynek 

értelmében az egyetemi oktatók több mint 90%-a eredményesebbnek tartja az élménypeda-

gógiai módszereken alapuló idegennyelv-oktatást, mint a hagyományos módszereket alkal-

mazó oktatást. 

 

 

6. ábra 

Az egyetemi oktatók véleménye az élményalapú idegennyelv-tanítási módszerek  

eredményességéről (Ön szerint eredményesebbek az élményalapú idegennyelv-tanítási  

módszerek, mint a hagyományosak?) 

 

91%

9%

igen nem

Igen, néhány módszert: 32% 

Igen, gyakran, többféle mód-

szert is: 50% 

Nem, mert előnyben részesítik a 

hagyományos nyelvoktatási 

módszereket: 18% 
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A 10. kérdésben az előző, 9. kérdés indokolása szerepelt. Itt arra kívántunk választ kapni, 

hogy miben látják az oktatók az élményalapú idegennyelv-tanítási módszerek eredményes-

ségét, hatékonyságát. (Miért? Kérem, indokolja előző válaszát.) 

Az oktatók több, mint 90%-a adott pozitív választ az élménypedagógia eredményességére 

vonatkozó nyitott kérdésre és fejtette ki álláspontját ezzel kapcsolatban. Ha összegezzük a 

válaszokat, egyértelműen látható, hogy azok négy nagy területet ölelnek fel és határoznak 

meg indokként: 

• a motiváció növelése, 

• az érdeklődés, a figyelem felkeltése és lekötése, 

• az aktivitás növelése, 

• a kreativitás fejlesztése és az interaktivitás növelése. 

A legtöbb válaszban találtunk utalást arra vonatkozóan, hogy a hagyományos és az él-

ménypedagógiai módszerek együttes alkalmazása jelenti az igazán hatékony módszert. Az 

alábbiakban az oktatók válaszaiból idézünk néhány jellemző indokot. 

Miért eredményesebbek az élményalapú idegennyelv-tanítási módszerek, mint a hagyo-

mányosak? 

 

A motiváció növelése: 

• „a gyerekek sokkal motiváltabbak”, 

• „növeli a nyelvtanulók motivációit”, 

• „mert motiválóbbak, mint a hagyományos módszerek”, 

• „mert nem unalmasak, és ez motiválja a diákokat”, 

• „hatékonyabbak, motiválják a diákokat”, 

• „Mert jobban motiválnak, érzelmileg közelebb hozzák a célnyelvi közösségeket. A 

tanulók nyitottabbak a nyelv elsajátítására, ha vannak személyes kötődéseik, emlé-

keik, élményeik az adott kultúrkörrel kapcsolatban.” 

• „Motiválja, jobban bevonja a tanulókat, ezáltal nagyobb valószínűséggel foglalkoz-

nak a számukra érdekes nyelvi feladatokkal órákon kívül is. Így megnő a nyelvtanu-

lásra fordított idő, és javul a teljesítmény.” 

• „Motivál, mert több nézőpontból teremthet kapcsolatot a célnyelvi országgal (a kul-

túrával, szokásokkal, az ott élő emberekkel stb.).” 

Az érdeklődés, a figyelem felkeltése és lekötése: 

• „felkelti a nyelvtanulók érdeklődését”,  

• „jobban leköti a figyelmüket”,  

• „érdekesebbé teszi az órákat”, 

• „fenntartja a tanuló figyelmét, nem unalmas”. 

Az aktivitás növelése: 

• „a diák nem passzív megfigyelő, hanem tevékenyen részt vesz az oktatásban”, 

• „a tanulók sokkal aktívabban vesznek részt az órákon”, 

• „A diákok aktív részesei az oktatási folyamatnak.” 

A kreativitás fejlesztése és interaktivitás növelése: 

• „mert interaktív és kreatív”, 

• „mert kreatív”, 

• „kreativitásra épül, ezt szeretik a tanulók (kreatív tanár, kreatív tanuló)”, 

• „Felébreszti a tanulók/diákok kreativitását, észre sem veszik, hogy közben tanulnak.” 

• „Eredményes, mert kreativitáson, cselekvésen, aktív és örömteli részvételen alapul; 

az eltérő képességű és nyelvi szintű diákok is megtalálhatják benne a saját szerepüket; 

nem kívülről »erőszakolja rá« a diákokra a tanulást, hanem inherens kíváncsiságukra, 
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alkotóvágyukra épít; figyelembe veszi és hatékonyan alkalmazza a technikai vívmá-

nyokat, a diákok érdeklődési körét, digitális készségeiket; tág teret ad a diákok fantá-

ziájának, kezdeményezőkészségének, egyéni döntéseinek; lehetőséget teremt az 

egyéni tehetségek kibontakoztatására és demonstrálására, a csoportmunkára és a stá-

tusz menedzsmentre.” 

A hagyományos és az élménypedagógiai módszerek együttes alkalmazása: 

• „Alapvetően hasznos az élménypedagógia, de nem kizárólagos formában.” 

• „Önmagában csak élménypedagógiával nem lehet tartós eredményeket elérni.” 

• „Attól függ, hogy milyen feladatokon szocializálódtak a tanulók. A válasz nem egy-

értelműen nem vagy igen. A módszereket együttesen, számos tényezőtől függően kell 

kiválasztani és alkalmazni.” 

 

A negatív válaszok elsősorban a magatartási problémákra utaltak (pl. „Csoportban az él-

ményszerű feladatok magatartásbeli gondokhoz vezethetnek, főleg kisebbeknél.”), ugyanak-

kor a negatív válaszokat megfogalmazók is fontosnak tartják az élménypedagógiai módsze-

rek alkalmazását: „Néha problémás a tanulók viselkedése miatt, de mindenképp próbálni kell 

őket rávezetni.”  

A 11. kérdésben az élménypedagógiára vonatkozó megállapításokat soroltunk fel, ame-

lyekről a válaszadók – egyetértés esetén – az adott állítás megjelölésével fejezhették ki véle-

ményüket. (Melyik alábbi, élménypedagógiára vonatkozó megállapítással ért egyet? Több 

válasz is megjelölhető.) 

A tizenhárom megállapítás közül hármat fogadtak el az oktatók 90% feletti arányban: 

• javul a nyelvtanulási motiváció (100%), 

• javul a nyelvtanulási attitűd (95,5%), 

• az élménypedagógiai módszereket kedvelik a diákok (90,9%). 

Az alábbi megállapításokat az oktatók több mint 70%-a jelölte meg: 

• az életszerű szituációk segítik a tanulást (77,3%), 

• fejleszti a diákok nyelvtudását (72,7%), 

• pozitív és vidám módon fejleszti a kompetenciákat (72,7%). 

 

 
7. ábra 

Az élménypedagógiai módszerekről szóló megállapítások értékelése 

 

Ennek a kérdőíves feladatnak a legmeglepőbb és további gondolkodásra ösztönző tanulsága a 

legelső megállapításra adott jelölések rendkívül alacsony aránya volt. Ezt a megállapítást, mely 
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szerint „az élménypedagógiai módszereket kedvelik a tanárok”, mindösszesen a válaszadók 

40,9%-a jelölte meg, ami a diagramban szereplő legalacsonyabb arányszám. (A „kalanddá vál-

toztatja a nyelvtanulást” és a „fejleszti a diákok személyiségét” megállapítások kaptak csak 

ilyen alacsony értékelést.) Vajon miért nem értenek nagyon sokan egyet ezzel a megállapítás-

sal? Vajon miért nem kedvelik a tanárok az élménypedagógiai módszereket? Mindez kiemelten 

elgondolkodtató különösen akkor, ha figyelembe vesszük az oktatók több mint 90%-ának vé-

leményét, mely szerint „az élménypedagógiai módszereket kedvelik a diákok”.  

 

Az oktatók véleménye összességében véve pozitív a csoportos projektmunkáról, azonban a 

csoportmunkának vannak olyan elemei, amelyek nem igazolják az oktatók elvárásait (12. Mi 

a véleménye az együttműködésen alapuló csoportos projektmunkáról?). 

 

A csoportos projektmunka eredményességét az oktatók az alábbi tényezőkkel indokolták: 

• lehetőséget ad komplexebb feladatok megoldására (83%), 

• tudatosítja a közösség erejét (78%), 

• fejleszti a kommunikációs kompetenciát (78%), 

• erősíti az empátiát (78%), 

• feloldja a gátlásokat (70%), 

• áthidalja a gyengébb tanulók hiányosságait (65%). 

A módszer gyengeségeit az alábbi százalékos eredmények mutatják: 

• az okosabb, ügyesebb diákok nem hagynak érvényesülési lehetőséget a gyengébbek-

nek (48%), 

• elmélyíti a csoportban lévő ellentéteket (48%), 

• a projekt végeredménye nem a csoport, hanem néhány diák munkája (39%). 

 

 
 

8. ábra 

Az oktatók véleménye az együttműködésen alapuló csoportos projektmunkáról  

(a diagramon a számok százalékokat jelölnek) 
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A 13. kérdésre (Ön szerint az élménypedagógia módszereivel lehet kezelni az eltérő tudás-

szintből adódó problémákat?) érkezett vélemények azt mutatják, hogy az oktatók véleménye 

szerint az eltérő tudásszinthez köthető problémák csak részben orvosolhatók az élménypeda-

gógia segítségével. Ezt tükrözi az alábbi, 9. ábra: 

 

 
 

9. ábra 

Az oktatók véleménye az eltérő tudásszintből adódó problémák kezelési lehetőségeiről  

az élménypedagógiai módszerek segítségével 

 

A kérdőív eredményeinek értékelése során egyértelművé vált, hogy az egyetemi oktatók 

döntő többsége nagy szerepet tulajdonít az élménypedagógia módszertanának a diákok tanu-

lási és azon belül nyelvtanulási motivációinak a kialakításában és fejlesztésében. Csaknem 

az összes, a kérdőívben szereplő módszert hatékonynak minősítették az alábbi területeken 

(14. Hogyan segíti az élménypedagógia a nyelvtanulási motiváció erősítését?): 

• játékos tanulással (82%), 

• javítja a tanulók önbizalmát (78%), 

• csökkenti a nyelvhasználati szorongást (78%), 

• a foglalkozásokon tapasztalt sikerélménnyel (73%). 

Meglepő a digitális eszközök használatával összefüggő motivációt növelő tényező minősíté-

sének százalékos aránya: az egyetemi oktatóknak mindössze alig több mint a fele (54%) je-

lölte meg ezt a választ.  

 

 
 

10. ábra 

Az élménypedagógiai módszerek szerepe a motiváció erősítésében 

59%

41%
igen

nem
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A 16. kérdéssel arra kerestük a választ, hogy melyek azok a módszerek, amelyek leginkább 

alkalmasak a diákok motivációjának a növelésére. (Ön szerint mely élménypedagógiai mód-

szer motiválja a legjobban a nyelvtanulókat? Miért?) A válaszokat összegezve a következő 

kép rajzolódott ki: a legtöbb oktató a játékos, digitális és felfedezéses tanulás módszereit 

tartja a leghatékonyabbnak, a második helyen szerepelnek a kreativitást lehetővé tevő mód-

szerek, majd ezt követi harmadik helyen a vélemények olyan halmaza, amely a csoport sze-

repét hangsúlyozza a leghatékonyabb módszer kiválasztásában. 

Az alábbiakban az oktatói válaszokból idézünk néhány jellemző véleményt: 

Játékos, digitális és felfedezéses tanulás: 

• „Játékos feladatok, mert érdekesek és lekötik a diákok figyelmét, ezért egyben moti-

válják is őket.” 

• „Játékok, mert észrevétlenül tanítanak.” 

• „Digitális oktatás, mert modern és a mostani generáció a digitális világban nőtt fel.” 

• „Digitális eszközökhöz kapcsolódó tanulás.” 

• „Digitális technikával összefüggő módszerek.” 

• „Digitális eszközök használata, egyébként is nagy szerepet játszik a fiatalok életében. 

Könnyedén kezelik és pl. a mobiltelefon mindig kéznél van.” 

• „Felfedezéses tanulás, mert leköti a figyelmet és közben tanít, motivál.” 

• „Felfedezéses tanulás a legjobb!” 

Kreativitás: 

• „Bármelyik, amennyiben kreatívak lehetnek.” 

• „Minden csoportban más-más módszer lehet hatékony, kiválasztásához ismerni kell a 

tanulókat, lényeg, hogy kreatív legyen.” 

• „Amelyik folyamatosan fenntartja a figyelmüket és kreativitást igényel.” 

• „Ami találkozik az érdeklődésével, és olyan teljesítményt vár el tőle, amire a tanuló 

képes.” 

A csoport szerepe a módszer kiválasztásában: 

• „A csoport szintjétől függ.” 

• „A csoport összetételétől függ.” 

• „Az a lényeg, hogy minél több szabadságuk legyen önkifejezéshez. Ez a csoporttól is 

függ.” 

 

4. OKTATÓI VÉLEMÉNYEK AZ ÉLMÉNYNAPRÓL ÉS A PROJEKTRŐL  

A kérdőív utolsó öt kérdése – ahogyan ezt már említettük – a „Nyelvkaland ME” projektre 

vonatkozott. A kérdőíves felmérés eredményei azt igazolták, hogy az oktatók nagyon hasz-

nosnak és érdekesnek minősítették ezeket a rendezvényeket, ahol a diákok a megszokott is-

kolai környezetükből kilépve, az egyetem falai között, változatos feladatokon keresztül, já-

tékos formában ismerkedhettek a nyelvvel és az egyetemi élettel. Az oktatók kiemelten fon-

tosnak tartották, hogy a diákok maguk is élményként élték meg ezeket a rendezvényeket. 

 

Az alábbiakban először azokból az oktatói véleményekből idézünk néhányat, amelyek az él-

ménynapról szólnak (17. Mi a véleménye az élménynapról?): 

• „Élvezik a diákok.” 

• „Nagyon jó élmény a tanulók számára, hogy egy iskolán kívüli helyszínen vehetnek 

részt a változatos nyelvi programokon.” 

• „Élmény minden résztvevőnek. Tapasztalat, de nem csak nyelvi szempontból.” 



146 Dobos Csilla 
 

 

• „Úgy gondolom, hogy az egyetemi környezet, valamint a változatos programok és 

feladatok valóban élményt jelentenek a diákoknak.” 

• „Mindegyik jól sikerült, élvezték a tanulók, hallgatók és a tanárok is.” 

• „Úgy tapasztalom, nagyon élvezik a részt vevő diákok és sokszor a tanárok is.” 

• „Hasznos és élményt jelent a résztvevők számára, de meg kell támogatni az iskolák-

ban folyó munkával.” 

• „Pozitív a véleményem, úgy láttam, hogy menet közben a kevésbé érdeklődő, passzí-

vabb vagy félénkebb diákokat is magával sodorja a játékosság ereje.” 

• „Kreatív, sokoldalú feladatokat nyújt, szélesíti a tanulók látókörét. A megszokott kör-

nyezetből kiszakadva találkoznak a nyelvvel.” 

• „Fontos, hogy fejleszteni lehessen a diákok motivációját és a tanuláshoz való hozzá-

állását.” 

 

A negatív vélemények arra vonatkoztak, hogy a nagyon alacsony nyelvi tudással rendelkező 

csoportok nem tudtak megfelelően bekapcsolódni a feladatok megoldásába, illetve arra, hogy 

hiányzott a visszacsatolás, valamint kevés volt az idő az egyes állomásokon. Összesen három 

kritikai vélemény érkezett: 

• „Csak a saját állomásomat tudom megítélni. Egy fáradt és alacsonyabb nyelvi szintű 

csapaton kívül minden gyerek élvezte a feladatokat.” 

• „Alapvetően érdekes, változatos, élményszerű, de mióta mindenki egyszerre jön, el-

veszett belőle a személyesség varázsa. Rohanva kell végigküldeni a csoportokat a fel-

adatokon, nincs idő személyes beszélgetésre, visszajelzések meghallgatására.” 

• „Jónak találom, de nincs információm arról, mit profitál(hat)tak a gyerekek és a taná-

rok ebből.” 

 

Az oktatók számos további javaslatot is megfogalmaztak, amelyekkel az élménynapokat még 

érdekesebbé lehetne tenni (18. Milyen programokkal lehetne gazdagítani és színesebbé tenni 

az élménynap programját?), az alábbiakban ezekből sorolunk fel néhányat: 

• „Anyanyelvi tanárok/diákok bevonása.” 

• „Találkozás anyanyelvi diákokkal.” 

• „Külföldi vendégek meghívása, külföldi ételek készítése.” 

• „Filmvetítéssel, színházi előadással.” 

• „Társasjátékokkal, közös színdarabbal.” 

• „Nyereményjátékokkal.” 

• „Több nyitott végű, kooperatív projektmunkát igénylő feladattal, esetleg a különböző 

iskolákból érkezőkből vegyes csoportok alkotásával.” 

• „Változatosnak tartom az eddigi ötleteket.”  

 

A kérdőív 8. kérdésében az egyetemi oktatók arról fejtették ki véleményüket, hogy a közép-

iskolákban tanító nyelvtanárok milyen mértékben használják fel az oktatás során az élmény-

pedagógiai módszereket (Ön szerint a középiskolában tanító nyelvtanárok szívesen alkalmaz-

zák az élménypedagógia módszereit?). A 19. kérdésben pedig azt kívántuk tisztázni, hogy az 

egyetemi oktatási körülmények milyen lehetőséget kínálnak az élménypedagógia számára, 

illetve hogy az egyetemi oktatók alkalmazzák-e ezeket a módszereket, és ha igen, akkor mi-

lyen módszereket alkalmaznak (Ön alkalmazza az élménypedagógiai módszereket az egye-

temi oktatásban?  Mely módszereket? Kérjük, ismertesse tapasztalatait.). A válaszok alapján 

kirajzolódott, hogy négy olyan feladattípus van, amelyeket az egyetemi oktatók szívesen és 
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viszonylag gyakran használnak. Ezek a (1) ppt-re épülő feladatok, kiemelten a projektmun-

kák, de az egyéni ppt-k készítése is a leggyakoribb módszerekhez tartozik. Ezt követik a (2) 

digitális eszközök használatára épülő módszerek, majd a (3) filmek felhasználása az oktatás-

ban és végül több kolléga nevesítette a (4) felfedezéses és kooperatív tanulási módszereket, 

hangsúlyozva, hogy ezen módszerek a hagyományos módszerekkel együttesen vezetnek 

eredményes munkához. Az alábbiakban – az említett csoportoknak megfelelően – a vála-

szokból idézünk néhányat: 

Ppt-alapú feladatok: 

• „Igen, alkalmazom. Pl. a projektmunkát vagy a ppt alapú feladatokat.” 

• „Ppt-k készíttetése és előadása.” 

• „Prezentációt szoktak készíteni a diákok a kedvenc irodalmi műről.” 

• „Hallgatói ppt-k készítése különböző témákról.” 

• „Ppt készítése idegen nyelven, minden olyan feladat, ami kreativitást igényel.” 

Digitális eszközök alkalmazása és projektmunka: 

• „Igen: digitális oktatás, projektfeladatok, audiovizuális eszközök, kooperatív tanu-

lás.” 

• „Igen, régóta. Digitális, interkulturális és felfedezéses tanulást, valamint a projekt-

munkát.” 

• „Projektmunka, médiapedagógia, digitális eszközök használata.” 

•  „Quizizz és Google űrlap használata a teszteknél. A hallgatók szeretik, mert lehető-

ségük van a gyakorlásra és rögtön visszajelzést kapnak a teljesítményükről.” 

•  „Interaktivitás, digitális eszközök.” 

Filmek felhasználása az oktatásban: 

• „Filmek nézése idegen nyelven.” 

• „Anyanyelvű rövid filmek feldolgozása.”  

• „Alkalmanként. Kisfilm megnézése és megbeszélése, ppt prezentáció, játékos felada-

tok (pl. keresztrejtvény, betűrejtvény, mondatalkotás, definíciók - fogalom összepá-

rosítása), szerepjáték. Kedvelik az egyetemisták, érdekesebbé teszi az egyébként ne-

héz szaknyelvi tananyagot.” 

Felfedezéses tanulás, kooperatív tanulás: 

• „Hasznosan egészítik ki a hagyományosabb módszereket.” 

• „Felfedezéses tanulás nagyon hasznos az egyetemisták körében.” 

 

A negatív vélemények az időhiányra, a tananyag jellegére és az oktatói attitűdre vonatkoznak: 

• „Sajnos ritkán van rá idő, mert kevés nyelvóra áll rendelkezésre, és célirányosan kell 

haladnunk a hallgatók igényeinek (pl. nyelvvizsgára felkészítés) megfelelően.” 

• „Sajnos még nem eléggé, de igyekszem. A média bevonása bevált.” 

• „Igyekszem, de nem minden tárgy jellege teszi lehetővé.” 

 

A kérdőív utolsó kérdése az egyetemi oktatók szerepére vonatkozott, amelyet a projektben 

töltöttek, illetve töltenek be (20. Mi a véleménye a Nyelvkaland ME projektről és az Ön sze-

repéről a projekt megvalósításában?). A beérkezett véleményekből egyértelműen látszik, 

hogy az oktatók szívesen és örömmel vettek részt a projektben, hasznosnak és követendő 

kezdeményezésnek tartják, pozitívan ítélik meg az egyes projektelemeket, és sok új tapasz-

talatot is szereztek a megvalósítás során. A tesztet kitöltő 24 kolléga viszonylag részletesen 

fogalmazta meg véleményét, az alábbiakban ebből idézünk tíz pontot: 
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• „Nekem nagyon tetszik, mert változatos és újszerű. Kezdettől fogva szívesen veszek 

részt benne.” 

• „Összességében nagyon pozitívnak tartom a projektet a nyelvtanulás iránti motiváció 

ösztönzésére. Érdekes és hasznos projekt, bár a megvalósítása nem egyszerű.” 

• „Fontos és jó program, aminek minden szereplő szempontjából kiemelten fontos 

eleme, hogy nem helyezi a teljesítménykényszer nyomása alá a résztvevőket.” 

• „A projekt ötlete kiváló, a kivitelezést is úgy érzem sikerül a legjobb tudásunknak 

megfelelően véghezvinni. A gyerekek és tanárok kellőképpen elfáradnak a nap vé-

gére, de van mire visszaemlékezni. Rengeteg ember profitál a projektből (itt nem az 

anyagiakra gondolok), sok ember látókörét kitágítja.” 

• „Nagyon fontos és követendő kezdeményezésnek tartom. Örülök, hogy részt vehetek 

benne, és hozzájárulhatok ahhoz, hogy a hozzánk érkező diákok hozzáállása, kompe-

tenciái és későbbi élete, karrierje szempontjából is pozitív változáson menjen keresztül.” 

• „Hasznosnak találom mind a tanárjelöltek, mind a középiskolás diákok számára. Ne-

kem személy szerint tetszik, hogy más típusú feladatokat kell végeznem, mint az 

egyetemi munkám során. Az élménynap hangulata, a nagyon különböző iskolákból 

érkező diákokkal való kapcsolat is érdekes számomra.” 

• „Hasznos és érdekes projekt, szívesen dolgozom a projektben, érdeklődve figyelem a 

hallgatók oktatói szárnypróbálgatásait.” 

• „Nagyon örülök, hogy részese lehetek egy olyan projektnek, melyben többszáz ember 

kéz a kézben egy célért dolgozik.” 

• „Számomra mindig nagy öröm találkozni a diákokkal az élménynapon és segíteni ne-

kik.” 

• „Sok tapasztalatot szereztem. Nagyon hasznos projekt, mert fontos a középszintű és a 

felsőfokú oktatás összekapcsolása.” 

 

A kritikai észrevételek a projekt megvalósításához szükséges eszközök (részbeni) hiányára, 

valamint annak az információnak a hiányára vonatkoznak, hogy miként illeszkedik a projekt 

egy átfogóbb oktatási folyamatba. Íme néhány észrevétel ezzel kapcsolatban: 

• A projekt alapvető céljait nagyon jónak és feltétlenül relevánsnak tartom, de nincse-

nek meg az eszközök a maradéktalan megvalósításra. 

• Szeretnénk több visszajelzést kapni arról, hogy mit tanítanak a kistanárok és milyen 

szinten vannak a tanulók. 

• Önmagában hasznos projekt, valamennyi élménynap munkájában részt vettem, 

amennyiben egy átfogó oktatási reformba illeszkedik, igen eredményes lehet. 

• A projekt jó lehetőség, bár vannak számomra kevésbé érthető pontjai, a vállalt szere-

pemnek és az elvárásoknak eleget teszek. 

 

ÖSSZEGZÉS 

Az online kérdőíves felmérés alapján egyértelműen megállapíthatjuk, hogy a Nyelvkaland 

ME – Nyelvtanulással a boldogulásért című projektben részt vevő egyetemi oktatók örömmel 

dolgoztak  a projektben, hasznos tapasztalatokat szereztek, és a projekt ideje alatt többet fog-

lalkoztak az élménypedagógia módszertanával, igyekeztek több élménypedagógiai módszert 

alkalmazni az egyetemi oktatásban. Végül két idézettel zárjuk a kérdőív elemzését: az egyik 

Matthew D. Liddle, a második egy kollégánk tollából származik: 
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„Az élménypedagógia a közvetlen élményt, tapasztalatot használja alapként a tanu-

láshoz. Legegyszerűbben »cselekedve/tevékenykedve tanulásként« lehetne leírni.  

A tanulásnak olyan aktív formája ez, amely a résztvevők közvetlen tapasztalatát el-

sődleges információforrásként használja a tanulási folyamatban. Szöges ellentéte az 

előadásokon vagy olvasmányokon alapuló hagyományos tanulási módszereknek, hi-

szen ott mások élményein alapul a megszerzett tudás. Az élménypedagógia a tapasz-

talati tanulás egyik markáns irányzata.”7 

 

„Nagyon jó együttműködni az egyetemi kollégákkal, hallgatóinkkal és a középiskolai 

nyelvtanárokkal. Az élménypedagógia módszereinek kidolgozása számomra is él-

ményt jelent ebben a projektmunkában.” 

 

 

 

 

 
7  Liddle, Matthew D.: Tanítani a taníthatatlant. Élménypedagógiai kézikönyv. Budapest: Pressley 

Ridge Magyarország Alapítvány, 2008. 7. o. 

6 

6 
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A „NYELVKALAND ME” ELNEVEZÉSŰ PROJEKTBEN RÉSZT VEVŐ  

TANULÓK IDEGEN NYELVEK TANULÁSA IRÁNTI MOTIVÁCIÓJA  

 

MOTIVATION OF STUDENTS’ PARTICIPATING IN THE PROJECT  

ENTITLED ’NYELVKALAND ME’ TO LEARN FOREIGN LANGUAGES 

 

MOKRAINÉ OROSZ ANGÉLA1 

 

 
Absztrakt: A Miskolci Egyetem Bölcsészettudományi Karának közreműködésével megvalósuló, a Mo-

dern Filológiai Intézet által menedzselt Nyelvkaland ME – Nyelvtanulással a boldogulásért elnevezésű 

projekt keretében egy élménypedagógián alapuló nyelvoktatási módszer került kidolgozásra, melynek pi-

lot programja is a projekt része. Az élménypedagógiai módszertan alkalmazása nagyban hozzájárul a 

nyelvtanulás hatékonyságához, a tanulók önbizalmának növeléséhez, ami fontos a magánéletben és a 

munka világában egyaránt. A projekt pilot programjában részt vevő középiskolai tanulók tanórán kívüli 

angol és német nyelvi élményfoglalkozásokon vehettek részt. Jelen cikkben bemutatásra kerül a projekt-

ben részt vevő középiskolai diákok idegen nyelvek tanulása iránti motivációjának vizsgálata, a kitöltött 

tanulói motivációs kérdőívek elemzésével és értékelésével. A felmérésben azt vizsgáljuk, hogy a projekt 

keretében tartott tanórán kívüli nyelvi foglalkozásokon alkalmazott élménypedagógiai módszerek hozzá-

járulnak-e a diákok idegen nyelvek tanulása iránti motivációjának fejlődéséhez.  
 

Kulcsszavak: élménypedagógia, motiváció, nyelvtanulás, nyelvoktatás, módszertan 

 

Abstract: Within the framework of the project entitled Nyelvkaland ME - Nyelvtanulással a boldogu-

lásért2, managed by the Institute of Modern Philology and implemented at the Faculty of Arts of the 

University of Miskolc, a language teaching method based on experiential pedagogy was developed, the 

pilot programme of which was also part of the project. The application of the methodology based on 

experiential pedagogy greatly contributes to the effectiveness of language learning and to increasing 

students' self-confidence, which is important both in private life and in the world of work. High school 

students participating in the project’s pilot programme were able to take part in extracurricular English 

and German language experiential classes. This paper presents an examination of the motivation of 

secondary school students involved in the project to learn foreign languages by analysing and evaluat-

ing the motivational questionnaires completed by the language learners. In the survey, we examine 

whether experiential pedagogical methods used in extracurricular language classes held within the pro-

ject contribute to the development of students’ motivation to learn foreign languages. 
 

Keywords: experiential pedagogy, motivation, language learning, teaching languages, methodology 
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 Miskolci Egyetem BTK Modern Filológiai Intézet 

 Alkalmazott Nyelvészeti és Fordítástudományi Tanszék 
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2  In English:Language Adventure ME – Learning Languages for Future Success, where ’ME’stands 

for Miskolci Egyetem, the Hungarian version of the University of Miskolc. 
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BEVEZETÉS 

A Miskolci Egyetem Nyelvkaland ME – Nyelvtanulással a boldogulásért című projektjének 

központi célja olyan élménypedagógiai módszertan kidolgozása, mely a középiskolai tanulók 

nyelvtanulás iránti motivációit növeli, hozzájárulva ezzel idegen nyelvi kompetenciáik fej-

lesztéséhez. A projekt lényegi eleme továbbá egy élménypedagógiai módszereken alapuló 

angol és német nyelvi feladatbank létrehozása. A projektben a módszertan és feladatbank 

pilot programja valósul meg, melynek során a projektben részt vevő középiskolai tanulók 

számára biztosítunk idegen nyelvi foglalkozásokat, innovatív élménypedagógiai módszerek 

és a folyamatosan bővülő idegen nyelvi feladatbank alkalmazásával. 

A projekt céljának sikeres megvalósításához szükséges a tanulók nyelvtanulási céljainak 

feltérképezése, motivációik megismerése, a projektben végzett oktatási tevékenységek terve-

zésénél ezek figyelembevétele, szinten tartása, illetve fejlesztése. Az élménypedagógiai mód-

szertan alkalmazása nagyban hozzájárul a nyelvtanulás hatékonyságához, a tanulók önbizal-

mának növeléséhez, ami fontos a magánéletben és a munka világában egyaránt. A magabiz-

tos nyelvtudás csaknem valamennyi területen elengedhetetlen a megfelelő munka megtalálá-

sához, a sikeres élethez, a boldoguláshoz.  

Jelen tanulmányban bemutatásra kerül a projektben részt vevő középiskolai diákok ide-

gen nyelvek tanulása iránti motivációjának vizsgálata motivációs kérdőívek segítségével.  

A felmérésben azt vizsgáljuk, hogy a projekt keretében tartott nyelvi órákon alkalmazott él-

ménypedagógiai módszerek milyen mértékben és milyen módon járulnak hozzá a diákok 

idegen nyelvek tanulása iránti motivációjának fejlődéséhez.  

 

1. A MÓDSZERRŐL DIÓHÉJBAN 

Az élménypedagógia módszere nem új keletű, az Európai Unió több nyelvi projektje is az él-

ménypedagógiát alkalmazza, melyet „cselekedve tanulásként” vagy „tapasztalati tanulásként” 

(LIDDLE 2008) értelmez a szakirodalom, ahol az élményszerű tanulási formákra ösztönöznek, 

amelyek során a tanulók teljes személyiségükkel vesznek részt a tanulás folyamatában.  

Az Európai Unió nyelvtanulási-nyelvtanítási stratégiái a cselekvés, az élmény, az aktivi-

tás által történő tanulási formák bekapcsolásának fontosságát hangsúlyozzák, melyet napi 

szinten javasolt alkalmazni, hogy a diákok számára a tanulás ne kötelező szükségszerűség, 

hanem kellemes és egyben hasznos tevékenység legyen. Ilyen módon a középiskolai tanulók 

tanulás iránti motivációja nő, teljesítménye javul, ami pozitív visszacsatolásként további fej-

lődést eredményez. Az oktatás, ezen belül a nyelvoktatás élménypedagógiai eszközökkel 

való megvalósítása nemcsak a nyelvtudást és a nyelvtanulás iránti motivációt fejleszti, hanem 

elősegíti a középiskolai diákok felkészülését a tevékeny felnőttkorra is. 

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

élményalapon jusson a tanuló a tudáshoz, mely hatékonyabbá teszi az elsajátítást. Az élmény-

pedagógia 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 épülniük 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. az idegen nyelvű szövegek írása és olva-

sása, videók, hírműsorok nézése, internetes vagy személyes kommunikáció külföldiekkel, és 

még sorolhatnánk. Ezen tevékenységek során a tanulók valós élményeket élnek meg, melyek 

integrálódnak az aktív használat során. A személyessé vált tapasztalat, az átélt esemény mé-

lyebb hatást tesz a tanulókra.  
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Ezen módszer bevezetése és gyakorlata a magyar nyelvoktatásban is  egyik módja lehet 

a hatékonyabb nyelvoktatás-nyelvtanulás megvalósulásának. 

Az élet valamennyi területén felmerülő szükségletek kielégítésére irányuló emberi tevé-

kenységek ösztönző ereje a motiváció. Magán- és közösségi életünkben különböző célokat 

tűzünk ki, melyek elérése érdekében tevékenységeket végzünk az iskolában, a munkahelyün-

kön, otthon és szabadidőnkben is. A motivációnak több definíciója is van, de általánosságban 

elmondható, hogy a motiváció céljaink elérése érdekében végzett tevékenységeink mozgatóru-

gója, továbbá teljesítményünk minőségének függvénye. A pszichológiában ismert egyik defi-

níció szerint a motiváció – tágabb értelemben – azon tényezők összessége, amelyek irányítják 

és aktivizálják az emberi viselkedést (FELDMAN 2011). Egy másik hasonló definíció szerint a 

dinamikusan változó és különböző erősségű motívumok olyan komplex rendszert alkotnak, 

amely hatást gyakorol az emberi viselkedésre, a tevékenységekre (GYÖKÉR 2001: 8). 

A motiváció lehet intrinzik vagy extrinzik, az egyén és a tevékenységhez való attitűd 

kapcsolatának természetétől függően. Ha a motiváció kialakulásában a környezeti hatás ér-

vényesül, például valakinek nyelvvizsgát szükséges tennie ahhoz, hogy megkapja a diplomá-

ját, akkor extrinzik motivációról beszélünk. Ha azonban a tevékenység iránti motiváció belső 

indíttatású, mert az egyén élvezi, szeretetből csinálja, ha például örömét leli a nyelvtanulás-

ban, akkor intrinzik motivációról beszélünk (KISPÁL-VITAI 2016).  

Mindkét típusú motiváció játszhat szerepet a nyelvtanulásban, az élménypedagógiai mód-

szer azonban az intrinzik motivációra épül.  

Erre utal Comenius néhány motivációról szóló gondolata is a tanulással kapcsolatban: 

•  „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 részvé-

telre…” (Comenius idézi SUPLICZ 2015) 

 

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

tevékenységeket, melyekhez 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 ven-

nünk a tanulók és a nyelvtanulók motiválásánál. A hagyományos elmélet szerint az idegen 

nyelvek eredményes tanulása leginkább a tanulók motivációjától, a tanulásba fektetett erőfeszí-

tések mértékétől függ. A motiváció azonban nem feltétlenül kell, hogy erőfeszítést jelentsen.  

 

2. A PROJEKTRŐL DIÓHÉJBAN 

A 6 féléves projektbe 16 középiskola kapcsolódott be, ahol a programba bevont középiskolai 

nyelvtanárok részvételével az idegen nyelvek iránt érdeklődő diákok számára 10–15 fős an-

gol és német csoportokat alakítottunk ki. A nyelvi csoportok számára heti rendszerességgel 

tanórán kívüli élményfoglalkozásokat biztosítottunk, melyet nyelvszakos egyetemi hallgatóink 

tartottak a középiskolai tanulók számára. A projektbe bevont hallgatókat egyetemi oktatók ké-

szítették fel a módszer alkalmazására. A középiskolai nyelvtanárok felügyelték ezeket az él-

ményfoglalkozásokat és megbeszélték az egyetemi hallgatókkal a tapasztalatokat. Az iskolai 

csoportok összetétele félévente változott, a középiskolai tanulók egy félévet tölthettek a pilot 

programban a választott nyelvi csoportban. A nyelvtanulók nyelvtanulás iránti motivációját 

félévente monitoroztuk, motivációs tesztet töltöttek ki, amelyeket elemeztünk, ami hozzájá-

rult a módszerek és a feladatbank fejlesztéséhez.  
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3. A MOTIVÁCIÓS KÉRDŐÍVEK BEMUTATÁSA ÉS ELEMZÉSE 

A csoportban a részt vevő tanulók számára életkori sajátosságaiknak megfelelő kérdéssort 

tartalmazó motivációs kérdőívet állítottuk össze.  A diákok minden félévben kitöltötték eze-

ket a motivációs kérdőíveket, melyeket kiértékeltünk. Az eredmények ismeretében a kérdő-

íveket aktualizáltuk és módosítottuk a tanulók nyelvtanulás iránti motivációinak minél mé-

lyebb megértése érdekében. Ezen kérdőívek eredményei segítséget nyújtottak továbbá nem-

csak az élményfoglalkozások tematikájának és felépítésének megtervezésében, hanem a 

hosszú távra készülő, a projektben kidolgozott adatbank feladattípusainak elkészítéséhez is.  

A következőkben két motivációs kérdőív eredményeit mutatjuk be, az egyik az első fél-

évben megíratott motivációs tesztek eredményeit értékeli, majd az átdolgozott és a további-

akban használt motivációs kérdőíveket elemezzük.  

 

3.1. A 2018. tavaszi motivációs kérdőívek  

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 szig-

nifikáns eredmények biztosításához, de a pilot program eddigi tapasztalatai útmutatást nyúj-

tanak az innovatív módszertan fejlesztéséhez és kipróbálásához a projekt megvalósításának 

további részében.  

 

3.1.1. Motivációs tesztek bemutatása 

A tanulói motivációs tesztek két kérdéscsoport köré szerveződtek: 

 

1. Mennyire fontos számodra?  

2. Mit csinálnál szívesen?  

 

Az első kérdéscsoport a tanulók nyelvtanulási céljainak feltérképezése és megfogalmazása 

volt, amely egyben egyfajta stratégiai cél megfogalmazása is, meg akartuk tudni, mennyire 

vannak tudatában a nyelvtanulás fontosságának. 

A második kérdéscsoportnál 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 segí-

tettek a foglalkozások tervezésében és a gyakorlati megvalósításban, hogy az élménypeda-

gógiai 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 mo-

tiváció fejlesztésére irányul. Arra kívántunk itt választ kapni, vajon melyek azok a nyelvta-

nulással (is) összefüggő cselekvések, tevékenységek, amelyek a tanulók számára érdekesek, 

vonzóak, s ezáltal hozzájárulhatnak az eredményes és hatékony nyelvtanuláshoz. 

 

1. Beszélgetés érdekes emberekkel 

2. Skype-olás érdekes emberekkel 

3. Dalok éneklése 

4. Filmnézés 

5. Filmkészítés mobiltelefonnal 

6. Fotókészítés mobiltelefonnal 

7. Power-Point-diaprezentáció készí-

tése 

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. Tánc 

20. Sport 

21. Kézműves foglalkozás 

22. Kreatív írás 

 

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

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

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

vékenység-preferenciák tekintetében egy Excel-táblázatban összesítettük, átlagoltuk és ösz-

szegeztük az iskolákban felmért eredményeket. Az ábrákon a tevékenységek a kérdőívben 

található sorrendnek felelnek meg. A második kérdéskör eredményeinek bemutatásánál a te-

vékenységek megnevezése előtt a diákok által preferenciát élvező tevékenységek sorrendje 

látható az ’igen/nagyon’ válaszaik, valamint a néhány csoportból kapott tevékenységek pre-

ferencia-sorrendje alapján.  

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

segítséget a tevékenységek megtervezéséhez és megszervezéséhez.  

 

3.1.2. A motivációs kérdőívek eredményei 

Az alábbiakban az iskolák összesített eredményeit láthatjuk a két kérdéskörben.  

1. kérdéskör eredményei 

 

 
1. ábra 

Nyelvtanulási célok százalékos megoszlása – Angol nyelvi csoportok 

n = 196 
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2. ábra 

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 kiemel-

kedően magas a válaszok aránya az 1. (Szeretném jobban megérteni az idegen nyelvű beszélő-

ket.), a 7. (Szeretném, ha könnyebb lenne a nyelvtanulás.) és a 8. (Szeretnék szert tenni önbiza-

lomra az idegen nyelv terén.) célok esetében. A németes csoportoknál a 7. (Szeretném, ha köny-

nyebb 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 némete-

seknél 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 min-

den olyan élménypedagógiai módszernek létjogosultsága és nagyon fontos szerepe van, 

amely „könnyebbé”, érdekesebbé, élményszerűbbé teszi számukra a nyelvtanulást.  

 

A következő, 3. ábrán az angol és német csoportok összesített eredményeit láthatjuk a nyelv-

tanulási 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 kül-

földiekkel 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. 

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%  

 

n = 138 
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Szeretnék sok új országot megismerni. – 19%  

Szeretnék az interneten idegen nyelven eligazodni. – 18% 

A másik dolog, ami figyelmet érdemel, az az, 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% 

Az országok és külföldiek iránti alacsony szintű érdeklődés a szociális háttérre is utalhat, 

azt is jelezheti, hogy a tanulók eddig még nem tapasztalták meg ezt az élményt, nem ismerik 

ennek előnyeit és nem látják ebben a lehetőségeket.  

 

 
 

3. ábra 

Nyelvtanulási célok százalékos megoszlása – Angol és német nyelvi csoportok összesen 

 

 

2. kérdéskör eredményei 

A második kérdéskörben a nyelvi élményfoglalkozások során alkalmazandó tevékenységek 

tartalmára vonatkozóan kérdeztük a tanulókat. Ezen preferencia-sorrend nagyban segítheti 

nyelvtanárt a nyelvi órák változatos feladatsorainak összeállítása szempontjából.  

 

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

tés, a számítógépes feladatok/játékok és a számítógépes keresés bizonyultak. Nagyon biztató, 

hogy a filmnézés az első helyen áll, ezzel a nyelvi kompetenciák elsajátítása rendkívül haté-

kony. 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. 

 

 

n = 334 
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4. ábra 

Tevékenységek preferencia sorrendje – angol csoportok, n = 196 

 

 

 
 

5. ábra 

Tevékenységek preferencia-sorrendje – német csoportok, n = 138 

 

fő 

fő 
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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 kö-

rében előkelő helyen van. Ezen témakörök és az ezekhez kapcsolódó területek szókincsét 

feldolgozva tapasztalati úton ezek is hozzájárulnak a nyelvi kompetenciák élményalapú 

fejlesztéséhez.  

 

3.2. A 2019. tavaszi motivációs kérdőívek 

2019 tavaszán a projekt élményfoglalkozásain részt vevő 16 középiskolában 17 angol csoport 

252 tanulója és 14 német csoport 206 tanulója válaszolt a motivációs kérdőívekben feltett 

kérdéseinkre. A nyelvtanulás iránti motiváció mélyebb megértése érdekében a korábbi kér-

dőívet fejlesztettük, kibővítettük, tematizáltuk és a tanulók idegen nyelvhez való kapcsolatát 

és a nyelvtanulással kapcsolatos csatornáit vizsgáltuk. 

 

3.2.1. Motivációs kérdőívek bemutatása  

A kérdőív 2 fő részből áll, az elsőben zárt, a második részben nyitott kérdésekre, a kérdőív 

végén pedig néhány statisztikai adatra vonatkozó kérdésre válaszoltak a tanulók.  

A kérdőív első részében található zárt kérdésekben a tanulók idegen nyelvvel kapcso-

latos véleményét térképeztük fel, a nyelvórákon és az élményfoglalkozásokon szerzett ta-

pasztalatokra, valamint a választott idegen nyelvet beszélőkkel való kommunikációra, az 

adott országok kultúrájára vonatkozóan. A kérdéssor a tanuló és a nyelv kapcsolatát te-

kintve tartalmában az általános kérdésektől egyre konkrétabb információk szerzése felé 

irányult. Ezeken belül négy kérdéscsoportba foglaltuk a témát, mely kérdéscsoportokhoz 

tartó kérdések nem egymást követően jelennek meg a kérdőívben, hanem elszórtan, több 

irányból közelítve így meg az egyes témaköröket. A kérdéscsoportok tematikája azon ala-

pult, hogy milyen a diákok idegen nyelvhez való hozzáállása, milyen csatornákon keresztül 

és milyen formában találkoznak az idegen nyelvvel, valamint milyen jövőbeni terveik van-

nak a választott idegen nyelvvel kapcsolatban. A projekt céljainak elérése tekintetében ki-

emelkedő szerepe van a harmadik kérdéscsoportnak, ahol a tanulók véleményét kérdezzük 

a projekt keretében megvalósuló tanórán kívüli élményfoglalkozásokról.  

A kérdőív második fő részében arra kértük a diákokat, hogy saját szavaikkal részlete-

sebben fejtsék ki az élményfoglalkozásokon szerzett élményeiket és tapasztalataikat, il-

letve az idegen nyelvvel kapcsolatos céljaikat és terveiket.  

 

3.2.2. A motivációs kérdőívek eredményei 

I. rész – Zárt kérdések 

A kérdőív első részében 30 eldöntendő kérdésre kértünk választ, igen/nem válaszlehetősé-

gekkel. A kérdéseket négy tematikus csoportba osztottuk, a tematikus egységek kérdései 

nem egymást követően jelennek meg a kérdőívben. A válaszok eredményeit az alábbiakban 

részletezzük. Az 1. táblázat tartalmazza az első rész kérdéssorát és az angolos és németes 

csoportokban tanulóktól kapott válaszokat összesítve.  
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1. táblázat  

Motivációs kérdőív zárt kérdéssora és a válaszok (angol és német, n = 458) 

KÉRDÉSEK IGEN NEM 

1. Szívesen tanulsz angolul/németül? 407 51 

2. Szereted az angol/német órákat? 399 59 

3. Szeretnél jól tudni angolul/németül? 413 43 

4. Szoktál készülni minden angol-/németórára? 165 293 

5. Mindennap foglalkozol az angollal/némettel? 153 305 

6. Rendszeresen (hetente 2-3 alkalommal) tanulsz angolt/németet? 338 119 

7. Azért tanulsz angolul/németül, mert kötelező? 203 253 

8. Csak akkor készülsz angol-/németórára, ha dolgozatot írtok? 221 236 

9. Szívesen végzel plusz feladatokat angolból/németből? 216 237 

10. Azért tanulsz angolul/németül, hogy nyelvvizsgát szerezz? 290 168 

11. Azért tanulsz angolul/németül, hogy jobb állásod legyen? 321 136 

12. Szeretnél külföldön tanulni és ezért tanulsz angolul/németül? 151 302 

13. Szeretnél külföldön dolgozni és ezért tanulsz angolul/németül? 255 198 

14. Stresszes számodra, ha angolul/németül kell beszélned? 193 265 

15. Izgulsz, hogy nem jut eszedbe valamilyen angol/német szó? 281 177 

16. Sikeres nyelvtanulónak tartod magad? 206 250 

17. Zavar, ha a tanár kijavítja a hibáidat, amikor angolul/németül beszélsz? 102 353 

18. 
Eleget tudsz angolul/németül ahhoz, hogy megértsd az angol/német nyelvű 

filmeket, sorozatokat és youtube videókat? 
195 261 

19. Beszéltél már angolul/németül angolokkal/németekkel és/vagy amerikaiak-

kal /osztrákokkal? 
241 216 

20. Érdekel az angol/amerikai/német történelem és kultúra? 212 244 

21. Szeretnéd, ha hetente több angol-/németóra lenne az iskolában, mint most? 185 271 

22. A szüleid elvárják, hogy jól tudj angolul/németül? 261 195 

23. Szeretnél angolon/németen kívül más nyelvet is tanulni? 302 155 

24. Tetszettek neked az angol/német élményfoglalkozások? 396 60 

25. Szívesen vettél részt az angol/német élményfoglalkozásokon? 402 54 

26. Volt sikerélményed az angol/német élményfoglalkozásokon? 370 85 

27. Érdekesnek tartottad az angol/német élményfoglalkozásokat? 399 55 

28. Jó lenne, ha több angol/német élményfoglalkozás lenne az iskolában? 352 105 

29. 
Jobban tudsz angolul/németül, mióta részt vettél az angol/német élményfog-

lalkozásokon? 304 153 

30. Szívesebben tanulsz angolul/németül, mióta részt vettél az élményfoglalko-

zásokon? 
326 130 
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A) kérdéscsoport – A tanuló és az idegen nyelv 

Az első kérdéscsoport a tanulók választott idegen nyelv tanulásához való hozzáállását és az 

adott nyelvet beszélők kultúrája iránti érdeklődést, valamint az eddigi tapasztalatokat célozza 

kideríteni. A nyelvtanulásra fordított idő mennyiségére és gyakoriságára is rákérdeztünk az-

zal a céllal, hogy a nyelvtanulás iránti elkötelezettséget felmérjük. Néhány kérdés arra irá-

nyult, hogy mennyire érzik stresszesnek vagy sikeresnek magukat a nyelvtanulás kapcsán,  

ami a nyelvtanulás terén elért sikerekre vagy kudarcokra utalhat. A témát tartalmazó kérdés-

sorba tizenegy kérdés (1., 3., 5., 6., 7., 9., 14., 15., 16., 19., 20. ) tartozik.  

A kérdéssorra adott válaszok számát ábrán foglaltuk össze, külön az angolt (6. ábra) és 

külön a németet (7. ábra) tanulók vonatkozásában. 

 

 
6. ábra 

A tanuló és az idegen nyelv – ANGOL (n = 252) 

 

 

 
 

7. ábra 

A tanuló és az idegen nyelv – NÉMET (n = 206) 

 

 

A 8. ábrán láthatóak a tanulók ’igen’ válaszaiból kapott összesített százalékos eredmények, 

melyek összehasonlíthatóvá teszik az angol és a német nyelvi csoportokban részt vevő tanu-

lók véleményét. 
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8. ábra 

A tanuló és az idegen nyelv – angol és német nyelvet tanulók IGEN válaszai 

 

 

A megkérdezett középiskolai tanulók angol vagy német nyelvhez való hozzáállása pozitívnak 

mondható a válaszok alapján. Mindkét idegen nyelv esetében nagyon magas volt az 1. kér-

désre adott ’igen’ válasz, az angolosok 95%-a, míg a németesek 82%-a tanulja szívesen a 

választott idegen nyelvet. A 2. kérdésre adott válaszok indokolják ezt, hiszen 1-1%-kal na-

gyobb arányban szeretnék magas szinten elsajátítani az angol (96%) vagy német nyelvet 

(83%).  

Az 5. és 6. kérdés az idegen nyelv otthoni gyakorlásának gyakoriságáról szól, vagyis 

megkérdeztük, mennyit tesznek a tanulók az előzőekben leírt szándékuk teljesüléséért. Az 

angolul tanulók kevesebb, mint fele (43%), a németül tanulóknak csupán kevesebb, mint a 

negyede (22%) foglalkozik az idegen nyelvvel napi szinten. Az angolul tanulók 82%-a, a 

németül tanulók 64%-a hetente két-három alkalommal gyakorolja az adott idegen nyelvet a 

tanórán kívül. A nyelvtanulás sikeressége és hatékonysága nyilvánvalóan függ attól, hogy a 

nyelvtanulók mennyi időt fordítanak a gyakorlásra és mennyit készülnek a nyelvórákra, de a 

túlterhelt középiskolásoknak nem biztos, hogy van idejük minden nap az idegen nyelvet ta-

nulni és gyakorolni. 

A 7. kérdésben azt fogalmaztuk meg, hogy az idegen nyelvet a kötelező mivolta miatt 

tanulják-e. A nyelvtanulás iránti külső motivációt vizsgáló kérdésben viszonylag nagy kü-

lönbség tapasztalható az angolos (36%) és a németes (54%) válaszok között. A következő 

(9.) kérdésre adott válaszok alapján az angolos válaszadók 55%-a szívesen vállal akár plusz 

feladatokat is, azonban ez a németesek mindössze 38%-ára jellemző.  

A nyelvtudásban való magabiztosságot vizsgáltuk az ezt következő kérdésekben (ld. 8. 

ábra: 14–16. kérdések), és megállapítható, hogy mindkét nyelv esetében van még fejlesz-

tenivaló. A diákok csaknem felénél (német: 44%, angol: 41%) stressz jelentkezik, ha idegen 

nyelven kell beszélni, és ennél magasabb arányban okoz izgalmat, ha valami nem jut eszükbe 

az adott idegen nyelven (német: 55%, angol: 66%). A nyelvtudás sikerességének megítélé-

sében elég nagy különbség a 11% (16. kérdés), a németesek fele (51%) tartja magát sikeres-

nek a nyelvtanulásban, míg a megkérdezett angolosok között ez az arány jóval alacsonyabb 

(40%).  

A válaszadó angolt tanulók eddigi tapasztalata az idegen anyanyelvűekkel való kommu-

nikáció terén jóval nagyobb a németesekénél. Az angolosok 62%-ának, míg a németesek 

mintegy 40%-ának volt alkalma beszélgetni anyanyelvű személlyel. A megkérdezettek kb. 
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fele érdeklődik a választott nyelvet beszélő országok, nemzetek kultúrája iránt (angolos: 

50%, német: 42%). A nyelvtanulás iránti motiváció növelhető azzal, hogy sikerélményt él 

meg a tanuló az idegen nyelv használatával, vagyis pl. idegen anyanyelvűekkel való kommu-

nikáció megvalósulásával. Ugyanez elmondható az idegen nyelvet beszélők kultúrája iránti 

érdeklődésre és nyitottságra is. 

 

B) kérdéscsoport – A tanuló és az idegen nyelvi órák általában 

A második kérdéscsoportnál (2., 4., 8., 17., 21. kérdések) az órarend szerinti angol és német 

nyelvórákra, az ott szerzett tanulói tapasztalatokra koncentráltunk. Azt vizsgáltuk, hogy 

mennyire szeretik, illetve készülnek-e a tanórákra rendszeresen. A következő ábrákon látható 

az angolt (9. ábra), illetve németet (10. ábra) tanulók válaszainak száma, a 11. ábrán pedig 

a diákok ’igen’ válaszait összesítettük százalékos arányban.  

Amint az alábbi ábrákon (9–11.) látható, a diákok szeretik az angol és német tanórákat 

(2. kérdés), de kevesebb, mint a fele szeretne több órát (21. kérdés), a 252 megkérdezett 

angolosból mindössze 109 fő (43%), a 206 németes nyelvtanulóból 76 fő (37%). 

 

 
9. ábra 

A tanuló és az idegen nyelvi órák általában – ANGOL (N = 252) 

 

 

 
10. ábra 

A tanuló és az idegen nyelvi órák általában – NÉMET (n = 206) 

 

fő 

fő 
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A nyelvórákat ugyan szeretik a tanulók, de a válaszadóknak csak nem sokkal több, mint har-

mada készül az órákra rendszeresen, az angolosoknál ez 37%, a németeseknél 34%. A dol-

gozatírás emeli ezt az arányt, de ez a szám is nagyon alacsony. Az angolt tanulók kevesebb, 

mint fele (44%), a németeseknek kicsivel több, mint fele (53%) készül a dolgozatokra. Fel-

merül itt a kérdés, hogy ha még a jobb jegy reményében sem tanulnak többet, akkor mi lehet 

ösztönző számukra. Ha a környezetből érkező hatások, mint például az esetleges rossz jegytől 

való félelem sem ösztönzi őket arra, hogy készüljenek az órára és a dolgozatírásra, akkor 

valóban más módszer szükséges. 

 

 
 

11. ábra 

A tanuló és az idegen nyelvi órák általában – IGEN válaszok 

 

 

C) kérdéscsoport – A tanuló és az élményfoglalkozások 

A projekt keretében szervezett élményfoglalkozások voltak a témája ennek a kérdéscsoport-

nak, így a projekt szempontjából ezekre a tanulói válaszokra kifejezetten és kiemelkedően 

kíváncsiak voltunk. A kérdőívben a 24–30. kérdések tartoztak ehhez a kérdéscsoporthoz, 

melyek feldolgozását a következő, 12–14. ábrákon szemléltetjük. A tanulói válaszok az él-

ményfoglalkozásokkal kapcsolatban nagyon pozitív véleményeket tükröztek mindkét nyelvi 

csoport résztvevői tekintetében. 

 

 
 

12. ábra 

A tanulók és az élményfoglalkozások – ANGOL (n = 252) 
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13. ábra 

A tanulók és az élményfoglalkozások – NÉMET (n = 206) 

 

Mindkét nyelvi program élményfoglalkozásai nagyon tetszettek a részt vevő tanulóknak és na-

gyon szívesen vettek azokon részt, amint a 14. ábrán látható, az angolosoknál 90%, míg a né-

metes tanulóknál 85% arányban. Ezt a kedvet bizonyára erősítette az, hogy sikerélményhez 

jutottak ezeken a foglalkozásokon, amit a 26. kérdésre adott válaszok mutatnak (németes: 80%, 

angolos: 82%). Az érdekesnek talált feladatok és foglalkozások is motiválták a nyelvtanulókat, 

amint ezt a 27. kérdésre adott 84%-os (német) és 89%-os (angol) válaszok igazolták. 

 

 
 

14. ábra 

A tanulók és az élményfoglalkozások – IGEN válaszok (angol és német, n = 458) 

 

 

Nagyon pozitív visszajelzés, hogy a válaszadók kb. háromnegyede még több tanórán kívüli 

élményfoglalkozáson venne részt (28. kérdés; német: 74%, angol: 79%), ha lenne erre lehe-

tőség. A következő kérdésre (29.) adott válaszok azt mutatták, hogy nyelvtudásuk is fejlődött 

a féléves programban való részvételnek köszönhetően, a németesek 69%-ának és az angolo-

sok 64%-ának véleménye alapján. A tanulók nyelvtanulás iránti motivációjának növekedését 

mutatja az utolsó kérdésre adott válaszok aránya, az angolosok 73%-a, míg a németesek 69%-

a tanul szívesebben nyelvet, mióta részt vett az élményfoglalkozásokon. 

 

 



 A “Nyelvkaland ME” elnevezésű projektben részt vevő tanulók… 165 
 

 

D) kérdéscsoport – A tanuló tervei és célja az idegen nyelvvel 

A negyedik kérdéscsoport témája a középiskolai tanulók idegen nyelvekkel kapcsolatos jö-

vőbeni céljai és tervei, valamint a szülői elvárások voltak. (10., 11., 12., 13., 18., 22., 23. 

kérdések) Arra irányultak továbbá a kérdések, hogy felmérjük, mennyire tudatosak a tanulók 

a nyelvtanulás és nyelvtudás témájában. A 15–16. ábrákon az angolosok és németesek vála-

szai összesítve láthatóak, a 17. ábrán pedig százalékos kimutatás látható mindkét nyelvet 

tanulók válaszainak eredményeiről.  

A 10. kérdésre mindenki válaszolt, az angolosok 69%-a, míg a németesek kevéssel több 

mint fele (56%) szeretne nyelvvizsgázni a választott nyelvből. A jobb munkalehetőségek re-

ményében ennél néhány százalékkal magasabb arányban tartják fontosnak a nyelvtanulást, 

az angolt tanulók 77%-a, a németet tanulók 62 %-a (17. ábra). Talán még nem tudatosult 

többekben, hogy a nyelvvizsga bizonyos munkaköröknél előny vagy akár feltétel is lehet. 

 

 
15. ábra 

A tanuló tervei az idegen nyelvvel – ANGOL (N = 252) 

 

 

 
 

16. ábra 

A tanuló tervei az idegen nyelvvel – NÉMET (n = 206) 

 

fő 
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A 12. és 13. kérdések arra irányultak, hogy jövőbeli terveikben szerepel-e külföldi tanulás vagy 

külföldi munkavállalás, ez is célja-e annak, hogy tanulnak angolul vagy németül. A válaszokból 

kiderült, hogy a válaszadók egyharmada szeretne külföldön tanulni, a külföldi munkavállalás 

azonban többeket, a válaszadók több mint felét érdekli (angol: 57%, német: 54%). 

Nyelvtudásuk megítélésében nagyon kritikusak és reálisak voltak a tanulók, az angolosok 

kb. fele, a németesek mindössze egyharmada ítélte meg úgy, hogy megérti az idegen nyelvű 

filmeket és videókat. Nyilvánvalóan ez azt is tükrözi, hogy ki milyen hosszú ideje tanulja a 

választott idegen nyelvet.  

 

 
17. ábra 

A tanuló tervei az idegen nyelvvel – IGEN válaszok (angol és német, n=458) 

 

A nyelvtudás iránti szülői elvárás 61% az angolosok és mindössze 52% a németesek eseté-

ben. Ennek több magyarázata is lehet, de erre nem irányultak kérdéseink. 

A kérdőív első részének utolsó kérdésére adott válaszok igen pozitív jelei annak, hogy a di-

ákok idegen nyelvek iránti érdeklődése nagyon jó irányban halad. Az angolt tanulók 62%-a, 

a németesek 70%-a szeretne egy másik idegen nyelvet is tanulni.  

 

II. rész – Nyitott kérdések 

A kérdőívnek ebben a részében először az élményfoglalkozásokkal kapcsolatos vélemények 

hosszabb kifejtésére kértük a középiskolásokat, hogy a projektben kidolgozott élménypeda-

gógiai módszer nyelvi programjának és feladatbankjának fejlesztésénél figyelembe tudjuk 

venni ezeket a tapasztalatokat. 

 

(1) Kifejtős választ igénylő kérdések 

1. Mi tetszett a legjobban az angol/német élményfoglalkozásokon? 

2. Mit csináltál a legszívesebben az angol/német élményfoglalkozásokon? 

3. Miért tanulsz angolul/németül?  

 

Az első kérdésben az élménypedagógiai módszerrel, míg a másodikban a kedvelt feladattí-

pusokkal kapcsolatban vártunk visszajelzéseket a tanulóktól. A harmadik kérdésben pedig 

azt akartuk látni, hogy a korábbi ezen témájú kérdésekre adott válaszokon túl hogyan fogal-

mazzák meg nyelvtanulás iránti motivációjukat.   
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A válaszok sokrétűek voltak, egy-egy diák több választ is megjelölt, majd a tartalmak 

alapján kategorizáltuk a válaszokat, az eredményeket pedig a 18–20. ábrákon részleteztük.  

 

 
18. ábra 

Mi tetszett a legjobban az angol/német élményfoglalkozásokon? 

 

 

Sokaknak nagyon tetszett az atmoszféra, a kötetlenség, az, hogy a tanórán kívüli élményfog-

lalkozások nem voltak kötelező jellegűek. Az újszerűséget is szerették, a változatos felada-

tokat és programokat. Nagyon tetszett, főleg a németeseknek, hogy az élményfoglalkozáso-

kon tabletet, digitális táblát használhattak, és az internetet is bekapcsolhatták a különböző 

feladatok megoldásába. Ebben a korosztályban is népszerűek a nyelvi játékok. Meg kell még 

említeni, hogy az oktató személyét is megjelölték többen, mint pozitívumot. Az, hogy egye-

temi hallgatók oktatták őket, újszerű volt számukra, a hallgatók jól megtalálták a hangot a 

középiskolásokkal.  A hallgatók korban közelebb állnak hozzájuk, mint a megszokott nyelv-

tanár az iskolában, bizonyára ez is tetszett nekik és motiváló volt.  Az angolosok közül sokan 

mindent szerettek az élményfoglalkozásokon (18. ábra). 

 

 

 
19. ábra 

Mit csináltál a legszívesebben az angol/német élményfoglalkozásokon? 
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Amint a 19. ábrán összefoglaltuk a kedvelt tevékenységeket, az élményfoglalkozásokon 

folytatott feladatok közül a beszélgetést és a kreatív feladatokat említették legtöbben az an-

golosok közül, náluk a csoportmunka lett a harmadik legkedveltebb tevékenység. A nyelvi 

játékok és a tablet foglalkozásokon való használata is tetszett nekik. A németet tanulóknál a 

csoportmunka és a nyelvi játékok végeztek az élen, majd ezeket követték a beszélgetések, a 

videó- és filmnézés, zenehallgatás és a kreatív feladatok. Ezeken kívül még a rajzolás és a 

különböző témákat feldolgozó projektmunkák is tetszettek több tanulónak. 

 

 
 

20. ábra 

Miért tanulsz angolul/németül? 

 

 

A nyelvtanulással kapcsolatos célkitűzéseikre kérdeztünk rá a kör harmadik kérdésében és a 

kérdőív előző részéhez akartunk visszacsatolást. Volt olyan, aki több célját is említett, ezért 

magasabb a válaszok száma a megkérdezettekénél. (20. ábra) 

Az angolos tanulók közül legtöbben az életben való érvényesülést említették a nyelvta-

nulás céljaként. A megkérdezettek körében sok angolos és a németesek közül a legtöbb ta-

nuló azért tanul angolul vagy németül, mert tetszik nekik a nyelv. A nyelvvizsga és a tovább-

tanulás is szerepel a célok között, az angolosoknál nagyobb számban. A tanulók közül néhá-

nyan a nyelvtanulás kötelezőségét is említették az okok között. A külföldi munkavállalás is 

szerepelt több angolos és németes tanuló válaszában.  

Sokan hosszan írták le gondolataikat, de voltak rövid válaszok is. A kérdőív első, zárt 

kérdéseket tartalmazó részében született eredményeket ezek a válaszok is megerősítik. Na-

gyon tudatosan tanulja a nyelvet a megkérdezett tanulók többsége, készülnek a továbbtanu-

lásra és a munkavállalásra.  

 

(2) Rövid választ igénylő kérdések 

1. Hány éve tanulsz angolul/németül? 

2. Hány évig szeretnél még angolul/németül tanulni? 

 

Az alábbiakban láthatjuk a két rövid kérdésre érkezett válaszokat kördiagramon ábrázolva.   

Az angolos válaszadók nagy része, 198 fő (83,5%) már több mint 5 éve tanul angolul, a 

németeseknél ez a szám jóval alacsonyabb, 78 fő (39%). (21. ábra) 
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21. ábra 

Hány éve tanulsz angolul/németül? 

 

 

 
 

22. ábra 

Hány évig szeretnél még angolul/németül tanulni? 

 

 

A tanulók jellemzően szeretnék még folytatni a nyelvtanulást, az angolosok közel fele (46%), 

a németesek több mint fele (68%) még 1–3 évig, ez arra utal, hogy legalább a középiskolás 

évek végéig. Kiemelnénk még, hogy az angolosok több mint fele (52%), a németesek kicsivel 

több, mint negyede (28%) tervezi, hogy még legalább 4–10 évig tanul az adott idegen nyel-

ven. A nyelvtanulás folytatásának tervezése a tanulók jövőjének és nyelvtudásuk fejlesztésé-

nek szempontjából nagyon pozitív jel. 

 

ÖSSZEGZÉS 

A bemutatott tanulói motivációs kérdőívek eredményeinek elemzése alapján elmondható, 

hogy a tanulók rendkívül nyitottak az élménypedagógiai módszerek befogadására a nyelvta-

nulás során. Az élménypedagógiai és innovatív tevékenységek tekintetében együttműködőek 

és befogadóak. Az élménypedagógiai módszerek alkalmazása pozitív visszajelzést váltott ki 

a középiskolai tanulókból. Ugyanakkor az is tapasztalható, hogy a válaszadók nagy része 
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nagyon tisztán látja azokat a stratégiai nyelvtanulási célokat, melyek útmutatást adnak jövő-

jükkel kapcsolatban.  

A bemutatott felmérés eredményei alapján a tanórán kívüli élményfoglalkozások során a 

középiskolai tanulók nyelvtanulás iránti motivációja határozottan nőtt. Nagy kedvvel vettek 

részt a foglalkozásokon, sőt szívesen vennének részt akár magasabb óraszámban is. A moti-

váció növekedése mellett az alkalmazott különböző digitális eszközök és változatos feladatok 

segítségével a tanulók nyelvtudása is nőtt, elmondásuk szerint. Jelen felmérés nem nyelvtu-

dásuk fejlődésének felmérését célozta, ezért ezt nem taglaltuk, de a projekt keretében végzett 

másik felmérésben a nyelvtudásuk fejlődését vizsgáltuk.  

A felmérésben részt vevő középiskolai tanulók által kitöltött motivációs kérdőív eredmé-

nyei alapján a projekt keretében kidolgozott és kipróbált élménypedagógiai módszer növelte 

a nyelvtanulás iránti tanulói motivációt.  
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Útmutató az ALKALMAZOTT NYELVÉSZETI KÖZLEMÉNYEK szerzői számára 
 

 

Tisztelt Szerzők! 

 

Folyóiratunk, az Alkalmazott Nyelvészeti Közlemények számára az alkalmazott nyelvészet 

és az általános nyelvészet ágaihoz és a határterületekhez kapcsolódóan várunk tanulmányo-

kat. Szívesen közlünk recenziókat a legfrissebb tudományos munkákról és helyet adunk ha-

zai, illetve külföldi konferenciákról szóló beszámolóknak is. 

A tanulmányok benyújtásakor kérjük, hogy leendő szerzőink az alábbi tudnivalókat, to-

vábbá formai követelményeket vegyék figyelembe: 

 

Általános tudnivalók: 

1. A tanulmányok átlagos terjedelme 10–12 oldal (25 000–30 000 betűhely) legyen. 

2. A recenziók átlagos terjedelme 2–3 oldal (rövid recenzió), illetve 5–7 oldal (hosszú re-

cenzió) lehet. 

3. A konferencia-beszámolók átlagos terjedelme a recenziókéhoz hasonlóan, 2–3 oldaltól 

5–7 oldalig terjedhet. 

4. A tanulmányokhoz magyar és angol nyelvű absztraktot, valamint magyar és angol nyelvű 

kulcsszavakat egyaránt kérünk. 

5. A tanulmányok címét szintén két nyelven (magyarul és angolul) kell megadni.  

6. A tanulmányokat tagoljuk alfejezetekre. 

7. A tanulmány szerzőire vonatkozó adatok (név, munkahely, annak címe és az elérhetőség) 

szerepeljenek a cikk végén. 

8. A cikkeket két lektor véleménye nyomán közöljük, szükség esetén az írást a szerzőnek – 

kiegészítések, javítások céljából – visszaküldjük. 

 

Formai követelmények: 

• A címet mindkét nyelven Times New Roman 12-es betűnagysággal adjuk meg! 

• A tanulmányok főszövege Times New Roman 10-es betűnagyságú legyen, szimpla sor-

közzel, sorkiegyenlítéssel. 

• Az alfejezeteket általában három szintig számozzuk: az első (1.) félkövér, a második 

szintű (1.1.) alcímeket félkövér dőlt (kurzív), a harmadik szintű (1.1.1.) alcímeket dőlt 

(kurzív) betűtípussal jelöljük. Betűtípus és betűnagyság: Times New Roman 10-es. 

• A bekezdéseket ne soremeléssel, hanem 0,5 cm behúzással jelöljük! 

• Értelmi kiemelések félkövér betűkkel történhetnek. 

• A szövegen belül említett nyelvi példákat dőlt betűtípussal jelöljük. 

• Értelmi kiemelés a nyelvi példán belül: dőlt és félkövér. 

• A tanulmányban felhasznált, elkülönített nyelvi példákat folyamatosan, gömbölyű záró-

jelben levő számokkal számozzuk, majd utána hivatkozzunk a korpuszra, ahonnan szár-

maznak. 

• A 40 szónál hosszabb idézeteket a főszövegtől elkülönítjük, fölötte és alatta sorkihagyást 

és mindkét oldalról behúzást kérünk.  



• A tanulmányban szereplő minden ábrának és táblázatnak legyen száma és elnevezése. Ezt 

az ábrák esetében az ábra alatt középre, a táblázatok esetében pedig felette jobbra igazítva 

tüntessük fel. 

• A felsorolások, listák, valamint az elkülönített nyelvi példák esetében fölötte és alatta 

használjunk sorkihagyást.  

 

Irodalom és hivatkozások: 

• A hivatkozás módja: szerző vezetékneve kiskapitális betűtípussal (szóköz), megjelenés 

évszáma (SZABÓ 2001), illetve szó szerinti idézet esetén: szerző neve kiskapitális betűtí-

pussal (szóköz), megjelenés évszáma (kettőspont, szóköz), oldalszám(ok) (SZABÓ 2001: 

73–74). Internetes forrás esetén oldalszámot ne tüntessünk fel (SZABÓ 2001). 

• Az irodalomjegyzék címe: Irodalom. 

• Az irodalomjegyzékben minden, a cikkben idézett (és ott hivatkozással ellátott) műnek 

szerepelnie kell, és megfordítva: az irodalomjegyzékben csak olyan neveket szerepeltes-

sünk, akikre a cikkben hivatkoztunk. Az irodalomjegyzékben szereplő tételeket folyama-

tosan számozzuk szögletes zárójelben elhelyezett számokkal. 

• Az Irodalom alcím alatt a mű pontos bibliográfiai adatai álljanak, azaz szerző vezeték-

neve, majd keresztneve (idegen szerző esetén a kettő közé vesszőt teszünk), megjelenés 

éve (zárójelben), cím (dőlten) és a megjelenés helyére vonatkozó adatok (város, kiadó).  

Magyar szerző(k) esetén: Buda Béla (1986). A közvetlen emberi kommunikáció szabály-

szerűségei. Budapest: Animula.  

Idegen szerző(k) esetén Tarone, E., Yule, G. (1996). Focus on the Language Learner. 

Oxford: Oxford University Press. 

• Szerkesztett kötet esetén ne a tanulmány, hanem a kötet címét kurziváljuk (előtte: In). 

• A szerkesztett kötetben megjelent tanulmány esetén mindig tüntessük fel a szerkesztés 

tényét, a szerkesztő(k) neve után zárójelbe tett (szerk., ed./eds., Hrsg.) megjegyzéssel: pl. 

Dér Csilla, Markó Alexandra (2007). A magyar diskurzusjelölők szupraszegmentális je-

löltsége. In Gecső Tamás, Sárdi Csilla (szerk.): Nyelvelmélet – Nyelvhasználat. Segéd-

könyvek a nyelvészet tanulmányozásához. 74. Székesfehérvár: Kodolányi János Főis-

kola, Budapest: Tinta Könyvkiadó. 

• Folyóiratcikk esetén nem a cikk címét, hanem a folyóirat nevét kell kurziválni, ezt az 

évfolyam és oldalszám adatai követik. Pl. Magyar Nyelv 124. évf., pp. 424–430. Az ol-

dalszámok között ún. nagykötőjel szerepeljen! Itt az In megjegyzés nem kell! 

• Internetes források esetén az irodalomjegyzékben szerepeljen a letöltés időpontja: pl. 

Jászberényi József (2008). Az „öregek” nem is léteznek? Médiakutató, 2008 ősz, 

www.mediakutato.hu/ cikk/2008_03_osz/03_oreg_idos_reklam www.mediakutato.hu/ 

cikk/2008_03_osz/03_oreg_idos_ reklam (Letöltve: 2014. 11. 16.) 

• A szerzőket betűrendben soroljuk fel! 

• A hivatkozásokat szögletes zárójelbe tett számokkal, pl. [1] folyamatosan számozzuk. 

• Kérjük szerzőinket, hogy a felhasznált nyelvi példák forrását az irodalomjegyzéktől kü-

lönválasztott jegyzékben tüntessék fel. 
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