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1. Bevezetés 

A második nyelv elsajátítását vizsgáló kutatások hagyományosan az osztályteremre 

összpontosítottak; az utóbbi időben azonban a nyelvpedagógia és az alkalmazott 

nyelvészet területén egyre nagyobb az érdeklődés az iránt, ami az osztálytermen kívül 

történik. Ennek egyik oka az, hogy az angol nyelvű médiatartalmak (filmek, 

filmsorozatok, zenék, videójátékok, hírek stb.) egyre szélesebb közönség számára váltak 

elérhetővé, így az angolul tanulók ma már az osztálytermen kívül is gyakran 

találkozhatnak az angol nyelvvel, és hatalmas mennyiségű autentikus célnyelvi tartalom 

veszi őket körül anélkül, hogy célnyelvi országba kellene költözniük. Sundqvist és Olin-

Scheller (2013) rámutat továbbá arra is, hogy a tizenévesek az angol nyelvű tartalmakat 

nem csak fogyasztják, hanem sok esetben ők maguk is készítenek ilyen tartalmakat (Lam, 

2000; Thorne et al., 2009; Yi, 2008). Ez azt jelenti, hogy a nyelvtanulóknak gyakran kell 

szövegeket alkotniuk és másokkal kommunikálniuk a digitális környezetükben, és ez a 

kommunikáció gyakran angol nyelven történik. Ennek következtében a szabadidős 

tevékenységek szoros összefüggésben lehetnek az idegennyelv-elsajátítással is 

(Sundqvist, 2009), ezért is lehetnek fontosak ezek a tevékenységek mind nyelvtanulási, 

mind pedig nyelvtanítási szempontból egyaránt.  

A különböző országokban és régiókban, így pl. Skandináviában (Piirainen-Marsh 

& Tainio, 2009; Simensen, 2010; Sundqvist & Sylvén, 2016), Belgiumban (Kuppens, 

2010), Németországban (Grau, 2009) és Magyarországon (Józsa & Imre, 2013) végzett 

kutatások kimutatták, hogy pozitív kapcsolat van az általános és középiskolás diákok 

angol nyelvtudása és a tanórán kívüli angol nyelven folytatott tevékenységeik között.  

Mivel a nyelvtanulók főként szórakozás céljából végeznek ilyen tevékenységeket, 

így azok szoros összefüggésben állhatnak az idegennyelv-tanulási motivációval is. Ez 

azzal magyarázható, hogy a nyelvtanulók igyekeznek minél jobban megérteni az idegen 
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nyelvű audiovizuális anyagokat (pl. filmeket, videójátékokat), és ez motiválja őket arra, 

hogy minél több időt és energiát fektessenek abba, hogy megtanuljanak angolul. Mivel 

az egyéni nyelvtanulói különbségek, mint például az idegennyelv-tanulási motiváció, 

nagymértékben meghatározzák az idegennyelv-tanulási folyamat sikerességét (Dörnyei, 

2005), számos kutatás (pl. Dörnyei, 2005; Dörnyei & Ryan, 2015; Mercer et al., 2012, 

Pawlak, 2012) vizsgálta az osztálytermi idegennyelv-tanulás és az egyéni nyelvtanulói 

különbségek összefüggéseit. Bár a korábbi kutatások szerint rövid távon az osztálytermi 

nyelvtanulás hatékonyabbnak bizonyulhat, mint az iskolán kívüli nyelvtanulás (Norris & 

Ortega, 2000; Spada & Tomita, 2010), az utóbbi hosszú távon is biztosíthat idegennyelv-

elsajátítási lehetőségeket a nyelvtanulók számára. Mégis elmondható, hogy az iskolán 

kívüli tanulási kontextus egyéni különbségekre gyakorolt hatása kevésbé kutatott terület 

a nyelvpedagógián belül, a hazai kontextusról nem is beszélve (vö. Lajtai, 2018). 

Öveges és Csizér (2018) hazánkban végzett nagymintás, országos felmérése a 

magyar középiskolai idegennyelv-tanároknak a magyar középiskolások idegennyelv-

tanulási motivációjáról alkotott elképzeléseit vizsgálta, és ezeket az eredményeket 

hasonlította össze a magyar középiskolások önbevallásos idegennyelv-tanulási 

motivációjával. A vizsgálat eredményei azt mutatják, hogy a középiskolás diákok 

motivációja (M=3,84) magasabb volt egy ötfokozatú Likert-skálán, mint az idegennyelv-

tanárok által perceptált idegennyelv-tanulási motivációjuk (M=3,46). Az adatokból az is 

kiderül, hogy a diákok gyakran végeznek idegen nyelvű szabadidős tevékenységeket 

(M=3,71). A kutatás azonban nem vizsgálja – mivel nem ez volt a fő célja –, hogy van-e 

összefüggés a szabadidős tevékenységek és az idegennyelv-tanulási motiváció között, 

illetve, hogy az előbbi hatással lehet-e az utóbbira.  

Ahogy Lajtai (2018) rámutat, a tanárok és a diákok válaszai közötti ellentmondás a 

diákok osztálytermi idegennyelv-tanulással és a szabadidős tevékenységeken keresztül 
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történő idegennyelv-tanulással kapcsolatos attitűdjeinek eredménye lehet. Ennek alapján 

feltételezhető, hogy a diákok és a tanárok megítélése közötti ellentmondás a különböző 

idegen nyelvi kontextusokban rejlik: az osztálytermi angoloktatás kevésbé lehet érdekes 

a tanulók számára, mint az angol nyelvnek az a formája, amellyel az iskolán kívül 

találkoznak. Ezt Henry (2013) hitelességi szakadéknak („authenticity gap”) nevezi.  

A jelen doktori kutatás fő célja ezért az, hogy megvizsgálja a magyar 

középiskolások iskolán kívüli érdeklődési köreit, valamint ezen tevékenységek lehetséges 

hatását a tanulók egyéni nyelvtanulói különbségeire. Mindezek fényében jelen doktori 

disszertáció magyar viszonylatban egyedülállónak tekinthető, mivel hazánkban ezzel a 

konkrét témával foglalkozó átfogú kutatás nem igen létezik. Ennek alapján a kutatás 

eredményei hozzájárulhatnak a magyar középiskolás diákok iskolán kívüli 

érdeklődésének és az egyéni nyelvtanulói különbségeinek jobb megértéséhez. 

 

2. Elméleti háttér 

A második nyelv elsajátításával kapcsolatos irodalomban ugyan számos fontos 

problémakörrel találkozhatunk, az egyik kulcskérdés mégis az, hogy milyen külső 

körülmények segítik és támogatják a nyelvelsajátítást (Norris & Ortega, 2000; Spada & 

Tomita, 2010); a másik ilyen kulcskérdés pedig az, hogy hogyan hatnak ezek a 

körülmények a tanulók egyéni különbségeire (Dörnyei, 2005). Az előbbi kérdés 

középpontjában az idegen nyelvi input és annak a nyelvtanulási folyamatra való hatásai 

állnak. Az idegen nyelvi inputtal két módon találkozható a nyelvtanuló: egyrészt explicit 

módon pl. az osztályteremben, ahol a tanulók explicit nyelvtani szabályokkal vagy a 

célnyelv ekvivalenseivel foglalkoznak, másrészt implicit módon, a tanórán kívüli 

kontextusban. Az egyéni különbségek, valamint az implicit és explicit nyelvtanulási 

kontextus kapcsolatát illetően pedig elmondható, hogy a nyelvtanulói különbségeket 
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érdemes mind az osztálytermi környezetben, mind pedig az osztálytermen kívül is 

vizsgálni. 

Az osztálytermi idegennyelv-tanulással kapcsolatos korábbi kutatásokban úgy 

találták, hogy a magyarázatokon alapuló oktatás rövid távon jóval hatékonyabb, mint az 

implicit tanórán kívüli tanulás (Norris & Ortega, 2000; Spada & Tomita, 2010). 

Mindazonáltal Grey és mtsai. (2015) rámutatnak, hogy ezek az eredmények nem 

meglepőek, mivel az az osztálytermi oktatás jellemzően a nyelvtanulók idegen nyelvi 

szintjének megfelelő célnyelvi inputot tartalmaz (Ellis és mtsai., 2009; Krashen, 1982, 

2009; Norris & Ortega, 2000; Sanz, 2005), míg a különböző szabadidős tevékenységek 

célnyelvi inputjának szinte nagyon változó lehet. Fontos azonban hangsúlyozni, hogy ez 

azt a tévhitet keltheti, hogy az implicit formában történő tanulás kevésbé fontos. Éppen 

ellenkezőleg, az implicit formában történő idegennyelv-tanulás, amely például a 

szabadidős tevékenységeken keresztül megvalósuló idegennyelv-tanulás is, ugyanolyan 

fontos, mert kontextusba helyezi az idegen nyelvet és az idegen nyelvi inputot. 

Következésképpen a hatékony idegennyelv-tanulás érdekében az implicit és explicit 

nyelvtanulási helyzeteket érdemes egymással kombinálni (Nunan & Richards, 2015; 

Richards, 2015). Éppen ezért fontos annak a vizsgálata, hogy milyen formában és hogyan 

is zajlik az idegen nyelvű szabadidős tevékenységeken keresztül történő nyelvtanulás. 

Az egyéni nyelvtanulói különbségeket csak kevés kutatás vizsgálja a tanórán kívüli 

kontextusban (vö. Lajtai, 2018). Mivel az örömérzet az ilyen idegen nyelvű 

tevékenységek egyik legfontosabb aspektusa, a tanulók jellemzően kedvtelésből végzik 

ezeket a tevékenységeket (Arnold, 2009; Chik & Breidbach, 2011; Lamb, 2004; 

Purushotma, 2005), ezért az idegennyelv-tanulási motiváció és a motivált nyelvtanulási 

viselkedés szervesen kapcsolódik az idegen nyelvű tevékenységekhez. Azonban nemcsak 

az idegennyelv-tanulási motiváció, hanem más, a motivációhoz szorosan kapcsolódó 



6 

további egyéni különbségek is, mint például a szorongás, a kulturális érdeklődés, az 

interkulturális orientáció, az angol nyelv fontosságának a megítélése, valamint az idegen 

nyelvi kommunikációs hajlandóság olyan változók, amelyek potenciális hatással lehetnek 

a tanulók idegennyelv-tanulási motivációjára az implicit, tantermen kívüli nyelvtanulási 

környezetben. 

 

3. Kutatási módszerek 

A szakirodalom áttekintése után, valamint a doktori disszertáció fő kutatási céljaival 

összhangban a következő kutatási kérdéseket fogalmaztam meg: 

 

K1  Milyen tanórán kívüli angol nyelvű tevékenységeket végeznek az angolul tanuló 

magyar középiskolás diákok? 

K2  Hogyan vélekednek a magyar középiskolás tanulók az angoltanulás és az angol 

nyelvű szabadidős tevékenységek közötti kapcsolatról? 

K3  Hogyan vélekednek a magyar középiskolai angoltanárok a tanórán kívüli angol 

nyelvű tevékenységek és az angoltanulás közötti kapcsolatról? 

K4  Hogyan befolyásolják a tanórán kívüli angol nyelvű tevékenységek az angolul 

tanuló magyar középiskolások egyéni nyelvtanulói különbségeit? 

K4.1  Mi jellemzi a magyar középiskolás tanulók idegennyelv-tanulási motivációját? 

K4.2  Mi jellemzi a magyar középiskolás tanulók idegennyelv-tanulási szorongását? 

K4.3  Mi jellemzi a magyar középiskolás tanulók idegennyelv-tanulási 

kommunikációs hajlandóságát? 

K5  Hogyan vélekednek az angolul tanuló középiskolás diákok és a magyar 

középiskolai angoltanárok a középiskolás diákok egyéni különbségeiről? 
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K6  Milyen hatással vannak a különböző angol nyelvű szabadidős tevékenységek és 

az egyéni különbségek a magyar középiskolás diákok iskolán belüli motivált 

nyelvtanulási viselkedésére és iskolán kívüli motivált nyelvhasználatára? 

 

Mivel az iskolán kívüli tevékenységeken keresztül megvalósuló angoltanulás egy 

meglehetősen összetett, számos aspektust érintő tanulási folyamat, kvalitatív és 

kvantitatív módszereket vegyítve kevert módszertannal dolgoztam. Döntésem hátterében 

az állt, hogy Creswell és Creswell (2018) szerint a kevert módszertan lehetővé teszi a 

kutató számára a vizsgálandó jelenségnek több egymástól független nézőpontból és 

szemszögből történő vizsgálatát. Ezt Dörnyei (2007) is alátámasztja, aki szerint a kevert 

módszertan „ideális az összetett kérdések vizsgálatához” (p. 36., saját fordítás). Még ha 

a fenti hat fő kutatási kérdésre választ is lehetne adni kizárólag a kvalitatív kutatási 

paradigma alkalmazásával, Dörnyei (2007) nyomán mégis elmondhatjuk, hogy a 

kizárólag kvalitatív kutatási paradigmát alkalmazó vizsgálatok eredményeiből nem 

lehetséges általános tendenciákat megállapítani. Ráadásul a kvalitatív vizsgálatok 

eredményei nem is alkalmasak arra, hogy más kvalitatív vagy akár kvantitatív vizsgálatok 

eredményeivel összehasonlíthatók legyenek. 

A kevert módszertan mellett szólt még az is, hogy nevéből adódóan ötvözi a 

kvalitatív és kvantitatív kutatási módszereket. Az előbbi, mivel alkalmas feltáró 

vizsgálatok használatakor, és a „tabula rasa” megközelítésen alapul, lehetővé teszi a 

kutató számára egy eddig ismeretlen terület, nevezetesen a magyar középiskolás diákok 

angol nyelvű szabadidős tevékenységeinek feltérképezését. Ez azt jelenti, hogy a kutató 

célja egy jelenség lehető legkevesebb előfeltevés nélküli vizsgálata (Richards & Morse, 

2013). Ez a fajta kutatói hozzáállás a vizsgálat későbbi szakaszaiban lehetővé teheti a 

kutató számára elméletek kidolgozását és hipotézisek felállítását, ezáltal a kvalitatív 
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módszerekkel gyűjtött adatok később további kvalitatív vagy kvantitatív kutatások 

alapjául szolgálhatnak (Cohen et al., 2018).  

Azért is kevert módszertant választottam, hogy biztosítsam a triangulációt, amely a 

társadalomtudományokban a vizsgált jelenség mélyebb megértését jelenti. Cohen et al. 

(2018) szerint az adattrianguláció „kísérlet az emberi viselkedés gazdagságának és 

összetettségének feltérképezésére vagy teljesebb megmagyarázására azáltal, hogy azt 

egynél több nézőpontból vizsgáljuk” (p. 265, saját fordítás). Ezt a különböző kutatási 

módszerek kombinálásával értem el (Dörnyei, 2007): mind kvalitatív, mind kvantitatív 

módszerekkel vizsgáltam a magyar középiskolások angol nyelvű szabadidős érdeklődési 

köreit. 

 

4. Eredmények 

A jelen doktori disszertáció kvalitatív és kvantitatív módszereket akalmazott annak 

érdekében, hogy feltérképezze hazánkban a középiskolás diákok angol nyelvű szabadidős 

tevékenységeken keresztül történő angoltanulását. A kutatás másik fontos jellemzője az, 

hogy a különböző kutatási szakaszok (Első alkutatás, Második alkutatás, Harmadik 

alkutatás) eredményei befolyásolták az őket követő vizsgálatokat, tehát minden kutatási 

szakaszt az őket megelőző vizsgálatok eredményei alapján terveztem meg és készítettem 

el.  

A kutatás fő célja egyrészt a magyar középiskolás diákok angol nyelvű szabadidős 

érdeklődési köreinek feltérképezése volt, másrészt pedig ezen tevékenységek hatásának 

vizsgálata az egyéni idegennyelv-tanulási változókra nézve. Ezen összefüggések feltárása 

különböző statisztikai módszerek alkalmazásával történt. A következőkben a kutatási 

kérdések mentén mutatom be a kutatás főbb megállapításait. 
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K1  Milyen tanórán kívüli angol nyelvű tevékenységeket végeznek az angolul 

tanuló magyar középiskolás diákok? 

 

A magyar középiskolás diákok iskolán kívüli angolnyelvű szabadidős érdeklődései köreit 

kvalitatív és kvantitatív módszerekkel egyaránt vizsgáltam. Mivel középiskolás diákok 

angol nyelvű tevékenységeivel kapcsolatban kevés adat áll rendelkezésünkre, így 

kézenfekvőnek tűnt, hogy kvalitatív módszerekkel, pontosabban félig strukturált 

interjúkkal próbáltam betekintést nyerni abba, hogy a diákok milyen angol nyelvű 

tevékenységeket végeznek szabadidejükben. A kvalitatív interjús vizsgálat eredményei 

azt mutatták, hogy a diákok számos ilyen tevékenységet végeznek szabadidejükben, 

nevezetesen (1) külföldi utazások során használják az angol nyelvet, (2) néznek angol 

nyelvű tévéműsorokat, filmeket és sorozatokat, (3) angol nyelvű videókat, (4) hallgatnak 

angol nyelvű zenét, (5) olvasnak angol nyelvű blogokat, (6) használják angol nyelvű 

közösségi médiát, (7) olvasnak angol nyelvű könyveket, (9) olvasnak angol nyelvű 

híreket, (10) játszanak angol nyelvű videójátékokkal, (11) beszélgetnek angol 

anyanyelvűekkel vagy nem anyanyelvűekkel, illetve (12) sportolás közben angol nyelven 

kommunikálnak egymással. Az eredményekből az is kitűnik, hogy a tanulók több esetben 

is eszközként használják az angolt, például a különböző weboldalak látogatása vagy 

videók megtekintése nem nyelvtanulási céllal történik, hanem azért, hogy onnan a 

szükséges információt (az angol nyelv segítségével) megszerezzék. Amikor például 

sorozatokat és filmeket néznek, azt elsősorban saját szórakoztatásukra teszik. Ez 

természetesen nem akadályozza, hanem a véletlenszerű tanuláson keresztül (Schmidt, 

1993, 1995, 2001) inkább elősegíti a nyelvhasználat közbeni idegennyelv-tanulást 

(Bialystok, 1981). A második vizsgálat kvantitatív eredményei alapján a legkedveltebb 

angol nyelvű szabadidős tevékenységek közé tartozik (1) a könyvek olvasása, (2) az 



10 

Instagramon található bejegyzések olvasása, (3) videójátékozás (4) másokkal való online 

csevegés, (5) weboldalak olvasása, (6) filmnézés, (7) blogok olvasása, (8) Twitter-

bejegyzések olvasása, (9) angol nyelvű filmek és sorozatok nézése, (10) oktatóvideók 

nézése, (11) videobloggerek követése a YouTube-on, (12) zenehallgatás, (13) Facebook-

bejegyzések olvasása, (14) gamerek követése a Twitch-en, (15) magazinok olvasása, (16) 

TikTok-videók nézése, (17) újságok olvasása, (18) hírek olvasása angol nyelven. Ezen 

eredmények alapján arra lehet következtetni, hogy a diákok a jelek szerint előnyben 

részesítik azokat a tevékenységeket, amelyeket az okoseszközeiken végezhetnek, és 

amelyek jellemzően kevesebb figyelmet igényelnek (pl. zenehallgatás, videónézés). 

A korábbi kutatások eredményeihez hasonlóan (vö. Grau, 2009; Józsa & Imre, 

2013) a tanulók esetében nemek közötti különbségeket is találhatunk. A videójátékok 

például a fiúk körében népszerűbbek, de a kvalitatív eredmények között természetesen 

voltak olyan női résztvevők is, akik magukat „gamerként” azonosították. Ezzel szemben 

mind a kvalitatív, mind a kvantitatív eredmények azt mutatják, hogy a TikTok-on és a 

YouTube-on található szépség- és sminkvideók népszerűbbek a lányok körében. 

Az eredmények azt is mutatják, hogy sok esetben a diákok az audiovizuális 

tartalmak fogyasztásakor a magyar felirat helyett angol feliratot használnak (amennyiben 

azok rendelkezésre állnak). Ez szintén hozzájárulhat a véletlenszerű idegennyelv-

tanuláshoz és az idegennyelvi tudatosság növeléséhez. 

 

K2  Hogyan vélekednek a magyar középiskolás tanulók az angoltanulás és az angol 

nyelvű szabadidős tevékenységek közötti kapcsolatról? 

K3  Hogyan vélekednek a magyar középiskolai angoltanárok a tanórán kívüli 

angol nyelvű tevékenységek és az angoltanulás közötti kapcsolatról? 
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A tantermi és az iskolán kívüli angol nyelvtanulással kapcsolatos vélemények esetében 

azt a következtetést lehet levonni, hogy a diákok és a tanárok is hasznosnak tartják a 

tantermi és az iskolán kívüli szabadidős tevékenységeken keresztül történő idegennyelv-

tanulást. Az adatokból az is kiderült, hogy az angoltanárok az iskolai angolórákat 

lényegesen hasznosabbnak tartják, mint a diákok, ami nem meglepő, hiszen a tanárok 

módszertanilag felkészültek, így valójában tudják, hogy mi az, ami szükséges a hatékony 

idegennyelv-tanuláshoz. Ráadásul, ahogyan azt a szakirodalom is kiemeli, mind a 

tanárok, mind a kutatók között egyetértés van abban, hogy a hatékony idegennyelv-

tanuláshoz az osztálytermi oktatást érdemes tanórán kívüli idegen nyelvű 

tevékenységekkel kombinálni (Nunan & Richards, 2015; Richards, 2015). A tanárok és 

diákok véleményei közötti különbségekre bizonyos fokig magyarázatul szolgálhat a 

Henry (2013) által is hangsúlyozott hitelességi szakadék, azaz, hogy a diákok az iskolai 

angolórákhoz képest érdekesebbnek és ezáltal hasznosabbnak is találják az angol nyelvű 

szabadidős tevékenységeket. 

 

K4  Hogyan befolyásolják a tanórán kívüli angol nyelvű tevékenységek az angolul 

tanuló magyar középiskolások egyéni nyelvtanulói különbségeit? 

 

Mivel a jelen doktori kutatás fókuszában számos egyéni nyelvtanulói különbség áll, ezért 

az ezekre vonatkozó alkérdések mentén mutatom be az egyéni különbségekhez 

kapcsolódó eredményeket. 
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K4.1  Mi jellemzi a magyar középiskolás tanulók idegennyelv-tanulási motivációját? 

 

Az angolul tanuló magyar középiskolás diákok nyelvtanulási motivációjának 

vizsgálatakor fő elméleti háttérnek Dörnyei (2005) Második nyelvi motivációs én-

rendszerét választottam. Ezt a választást az indokolta, hogy ez az elmélet egy viszonylag 

friss motivációs elmélet, és különböző kontextusokban, így Magyarországon is validálták 

már. A korábbi hazánkban elvégzett empirikus kutatások eredményei is azt mutatják, 

hogy az elmélet három komponense megfelelően írja le a középiskolás diákok 

angoltanulási motivációját. A következőkben bemutatom, hogy a különböző angol nyelvű 

szabadidős tevékenységek milyen hatással vannak a Második nyelvi motivációs én-

rendszer különböző elemeire.  

Az ideális második nyelvi én esetében megállapítható, hogy több tevékenység, 

nevezetesen (1) a filmek és sorozatok nézése, (2) az online olvasás, (3) a papír alapú 

olvasás és (4) a YouTube videók nézése hatással van rá. Ezzel szemben a szükséges 

második nyelvi énre csak egy tevékenység, (1) a YouTube videók nézése van hatással. A 

harmadik komponens, a nyelvtanulási élmények esetében több esetben is pozitív ok-

okozati összefüggést azonosítottam az említett változó és a különböző tevékenységek, 

mint például (1) a filmek és sorozatok nézése és (2) a zenehallgatás között. Ezek az 

eredmények bizonyos szempontból összhangban vannak korábbi kutatások 

eredményeivel, amelyek szerint az ideális második nyelvi én és a nyelvtanulási élmények 

írják le a magyarországi középiskolás diákok iskolai motivált nyelvtanulási viselkedését 

és így tulajdonképpen az idegennyelv-tanulási motivációját is, míg a szükséges második 

nyelvi én kevésbé jelentős tényezőnek bizonyult (Dörnyei et al., 2006; Kormos & Csizér, 

2008). A jelen kutatás eredményei is azt mutatják, hogy az angol nyelvű szabadidős 

tevékenységek az előbbi két változóra hatnak, az utóbbira pedig sokkal kevésbé, ami 
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ismét azt jelzi, hogy a szükséges második nyelvi én jelentősége alacsony a magyar 

kontextusban. 

A korábbi kutatások és a szakirodalom alapján az angol nyelvű szabadidős 

tevékenységek hatását az idegennyelv-tanulási motivációhoz kapcsolódó további egyéni 

nyelvtanulói különbségek esetében is megvizsgáltuk. Az eredmények azt mutatják, hogy 

az interkulturális orientációra számos tevékenység (online olvasás, papír alapú olvasás, 

YouTube videók követése, másokkal való online csevegés, valamint a filmek és 

sorozatok nézése), míg az angol nyelv fontosságának megítélésére csak két tevékenység 

(online olvasás és zenehallgatás) van hatással. Mindkét változó esetében elmondható, 

hogy a tevékenységek viszonylag alacsony magyarázóerővel rendelkeztek (29%, illetve 

16%). Ebből arra lehet következtetni, hogy az idegennyelv-tanulási motivációra és a 

hozzá kapcsolódó további egyéni változókra, így az interkulturális motivációra és az 

angol nyelv fontosságának megítélésére, még ha kis mértékben is, de hatnak a különböző 

tevékenységek. 

 

K4.2  Mi jellemzi a magyar középiskolás tanulók idegennyelv-tanulási szorongását? 

 

A motivációval ellentétben a szorongás esetében valamivel gyengébb kapcsolatot 

azonosítottam a szabadidős tevékenységek és a diákok iskolai és iskolán kívüli 

szorongása között. Viszonylag gyenge magyarázó erővel három tevékenység befolyásolja 

a magyar középiskolások szorongásszintjét (YouTube-videók nézése, online csevegés és 

TikTok használata). Meglepő eredmény, hogy egy kivételével (TikTok) minden 

tevékenység pozitív hatással van az idegen nyelvi szorongásra, vagyis minél többet végez 

valaki ilyen tevékenységeket, annál kevesebb szorongást tapasztal; a TikTok esetében 

azonban negatív hatást fedezhetünk fel, vagyis azok, akik sokat használják a TikTokot, 
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több szorongást élnek meg, amikor angolul kell beszélniük. Ez összefügghet azzal, hogy 

a többihez képest a TikTok használata inkább magányos tevékenység. 

 

K4.3  Mi jellemzi a magyar középiskolás tanulók idegennyelv-tanulási 

kommunikációs hajlandóságát? 

 

Négy olyan tevékenység van (online olvasás, filmek és sorozatok nézése, papíralapú 

olvasás és videojátékok használata), amely hatást gyakorol az iskolai és iskolán kívüli 

kommunikációs hajlandóságra, azonban a hatás itt is csak marginális. Érdekes módon a 

kommunikációs hajlandóság esetében mind az iskolán belüli, mind az iskolán kívüli 

kommunikációs hajlandóságra nagyobb hatással vannak a passzívabb tevékenységek (pl. 

olvasás). A videójátékok használata az egyetlen olyan tevékenység a négy közül, amely 

valóban megköveteli a játékosoktól, hogy beszéljenek és kommunikáljanak másokkal, 

amikor online játszanak. 

 

K5  Hogyan vélekednek az angolul tanuló középiskolás diákok és a magyar 

középiskolai angoltanárok a középiskolás diákok egyéni különbségeiről? 

 

A tanulói és tanári kérdőívek eredményeinek összehasonlítása feltárta, hogy az 

angoltanárok sok esetben nem feltétlenül ismerik jól az angolul tanulók nyelvtanulási 

motivációját, kommunikációs hajlandóságát és szorongását. A szorongás esetében 

például a tanárok magasabbra értékelték a tanulók szorongási szintjét, mint amilyen a 

tanulók által megadott szorongási szint valójában volt. A motiváció esetében szintén azt 

a következtetést lehet levonni, hogy az angoltanárok magasabbra értékelték a tanulók 

iskolán belüli motivációját, mint amilyen a tanulók kérdőívéből kapott eredmények 



15 

alapján a tanulók valós motivációs szintje volt. Ezek az eredmények ellentétben állnak 

Öveges és Csizér (2018) országos vizsgálatának eredményeivel, amelyek azt mutatták, 

hogy az angoltanárok kevésbé tartják motiváltnak a tanulókat, mint a tanulók saját 

magukat. Mindez azt mutatja, hogy az angoltanároknak sokkal inkább érdemes lenne 

jobban odafigyelniük a tanulók egyéni különbségeire, hogy csökkentsék a szorongást és 

növeljék a tanulók motivációját az órákon azáltal, hogy sokkal gyakrabban és nagyobb 

mértékben vonják be az angolórákba a tanulók angol nyelvű szabadidős érdeklődési 

területeit is. 

 

K6  Milyen hatással vannak a különböző angol nyelvű szabadidős tevékenységek 

és az egyéni különbségek a magyar középiskolás diákok iskolán belüli motivált 

nyelvtanulási viselkedésére és iskolán kívüli motivált nyelvhasználatára? 

 

Számos tevékenység hatással van mind az iskolán belüli motivált nyelvtanulási 

viselkedésre, mind az iskolán kívüli motivált nyelvhasználatra. Az iskolán belüli motivált 

nyelvtanulási viselkedést négy tevékenység (csevegés, zenehallgatás, YouTube 

használata, filmek és sorozatok nézése) magyarázza, azonban csak 14%-os 

magyarázóerővel. Mindezek a tevékenységek gyakran részei az angolóráknak is, ezért 

nem meglepő, hogy magyarázzák az iskolán belüli motivált tanulási viselkedést is. 

Emellett az iskolán kívüli motivált nyelvhasználatot is több tevékenység befolyásolja. Ez 

az öt tevékenység, nevezetesen az online olvasás, a filmek és sorozatok nézése, a 

csevegés, a zenehallgatás és a videojátékok használata 42%-os magyarázó erővel jelzi 

előre az iskolán kívüli motivált nyelvhasználatot. Ez azt jelenti, hogy minél többet 

vesznek részt a tanulók ezekben a tevékenységekben, annál motiváltabbá válnak az angol 

nyelv használatára és következésképpen az angol nyelv tanulására is. 
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Mind az iskolán belüli motivált nyelvtanulási viselkedést, mind az iskolán kívüli 

motivált nyelvhasználatot számos egyéni tanulói különbség is befolyásolja. Az iskolán 

belüli motivált nyelvtanulási viselkedés esetében 46%-os magyarázóerővel, részben 

összhangban a korábbi kutatások eredményeivel (Busse & Williams, 2010; Dörnyei et 

al., 2006; Eid, 2008; Kormos & Csizér, 2008; Kormos et al., 2011; Lamb, 2012), a 

nyelvtanulási tapasztalatok és az iskolai angoltanulással kapcsolatos meggyőződések 

bizonyultak a meghatározó tényezőknek. A korábbi kutatások eredményeivel ellentétben 

azonban az ideális második nyelvi én nem volt hatással az iskolai motivált nyelvtanulási 

viselkedésre. Ez további kutatásokat igényel annak feltárására, hogy milyen más változók 

befolyásolhatják még a motivált nyelvtanulási viselkedést. 

 Az iskolán kívüli motivált nyelvhasználatot illetően összesen kilenc változó 

(ideális második nyelvi én, nyelvtanulási tapasztalatok, interkulturális orientáció, az 

angol nyelv észlelt fontossága, iskolán kívüli tanulással kapcsolatos meggyőződések, 

angol felirathasználat, iskolán kívüli idegen nyelvi szorongás, iskolán kívüli 

kommunikációs hajlandóság, valamint a tanulók hajlandósága a saját érdeklődései köreik 

angolórákba történő bevonására) magyarázza, és a magyarázó erő is nagyon magas 

(75%). Ezek az eredmények összhangban vannak Lajtai (2018) eredményeivel, valamint 

a korábbi kutatások eredményeivel. Úgy tűnik, hogy az interkulturális orientáció és az 

iskolán kívüli angoltanulással kapcsolatos meggyőződések és elképzelések 

nagymértékben meghatározzák az iskolán kívüli motivált nyelvhasználatot. Fontos lenne 

tovább vizsgálni azonban ezeknek a változóknak a motivált tanulási viselkedésre, 

valamint az iskolán kívüli motivált nyelvhasználatra gyakorolt hatását. 
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5. Pedagógiai és elméleti implikációk 

A vizsgálat eredményei mind a kutatók, mind a nyelvtanárok, mind pedig az idegennyelv-

oktatással foglalkozó szakemberek számára hasznosak lehetnek. Az eredmények azt 

mutatják, hogy az angol nyelvű szabadidős tevékenységek pozitív hatással vannak a 

egyéni nyelvtanulói különbségekre (pl. motiváció), ezért érdemes az ilyen 

tevékenységeket bevonni az idegennyelv-tanításba, mivel ezek a Henry (2013) által is 

hangsúlyozott hitelességei szakadék áthidalása révén hatékonyabbá tehetik a tanítási és 

tanulási folyamatot egyaránt. A kutatási projekt másik fontos pedagógiai implikációja, 

hogy a tanulók szabadidős érdeklődésének az angolórákba történő bevonásával utat lehet 

mutatni a tanulók számára arra nézve, hogyan fejleszthetik idegennyelv-tudásukat a 

jövőben, így a tanulói autonómiára és az élethosszig tartó tanulásra is nevelhetők 

lennének a nyelvtanulók. Ezek a készségek az önszabályozással együtt fontos 21. századi 

készségek, és az idegennyelv-tanárok egyik fontos célja kell, hogy legyen – a célnyelv 

megtanítása mellett – e készségek fejlesztése. Ezért is fontos felhívni a nyelvtanárok 

figyelmét arra, hogy mennyire fontos és előnyös a saját tanítványaik idegen nyelvű 

érdeklődésének feltérképezése, mivel ez erősítheti a tanulók idegennyelv-tanulási 

motivációját, csökkentheti az idegen nyelvi szorongásukat és növelheti az idegen nyelvi 

kommunikációs hajlandóságukat is. Ehhez azonban az idegennyelv-tanárok részéről is 

fontos a nyitottság és az érdeklődés. Az elméleti implikációkat illetően elmondható, hogy 

érdemes lenne az idegen nyelvű szabadidős tevékenységeket jobban bevonni az 

motivációkutatásba, mivel azok hatással lehetnek a tanulók motivációjára. 

 

6. További lehetséges kutatási irányok 

A jelen kutatási projekt a különböző angol nyelvű tevékenységeknek az angol 

nyelvtanulási motivációra, illetve az egyéni nyelvtanulói különbségekre gyakorolt hatását 
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vizsgálta a magyar középiskolai oktatásban. Következő lépésként egy nagymintás 

kvantitatív kutatás keretein belül lenne érdemes feltérképezni a magyar középiskolások 

idegen nyelvű szabadidős érdeklődési köreit, valamint azok hatását az egyes nyelvtanulói 

különbségekre; egy ilyen vizsgálat eredményei a magyar középiskolások teljes 

populációjára kiterjeszthetők lennének. Emellett más kontextusokat is bele lehetne vonni 

a kutatásba, így akár a magyar általános iskolások idegen nyelvű érdeklődési köreit és 

egyéni különbségeit is fel lehetne térképezni, valamint a felsőoktatásban jelen lévő 

nyelvtanulókat is hasonlóképpen górcső alá lehetne venni. További egyéni tanulói 

változókat, mint például a kognitív stílusokat vagy a tanulási stratégiákat, illetve a 

szabadidős tevékenységek ezekre gyakorolt hatását is be lehetne vonni a vizsgálatba. 

Jelen vizsgálat egyes megállapításait, például a TikTok gyakori használata és a szorongás 

közötti pozitív kapcsolatot kvalitatív módon is vizsgálni, hogy jobban megérthessük és 

feltárhassunk ennek az okait. A doktori disszertáció megállapításai alapján akár 

ajánlásokat, gyakorlati tippeket és jó gyakorlatokat is össze lehetne állítani, amelyeket 

tapasztalt idegennyelv-tanároktól lenne érdemes összegyűjteni.  
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