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SPICzéNé BuKOVSzKI EDIT

Tanulási stílusok vizsgálata  
a felsôoktatási nyelvoktatásban

Examination of learning styles in language teaching in higher education
The paper introduces a questionnaire-based empirical research study carried out with students of a 
Hungarian university. The research aims at discovering the main characteristics of the (language) 
learning styles of university students (divided into engineering and non-engineering students, the 
latter referring to students of humanities and social sciences) in an attempt to search for possible ways 
of rendering the teaching and learning processes more effective. The examination shows remarkable 
differences in learning styles between engineering and non-engineering students, and also some 
significant tendencies that might have useful implications for research on teaching styles. The author 
provides a summary of findings of recent research in the field and offers recommendations for language 
teaching at institutions of higher education.

Kutatási probléma
Mind a közoktatás, mind a felsőoktatás oktatói oldalán gyakorta hangoztatott nézet, 
hogy az utóbbi években a tanulói teljesítmények színvonala esett a korábban tapasz-
taltakhoz képest. El kell ismernünk, hogy valami megváltozott az oktatás-tanulás 
folyamatában, még akkor is, ha leszámítjuk a nosztalgikus és szubjektív tényezőket. 
A jelenség új feladatok elé állítja a folyamat minden résztvevőjét, az okok feltárására 
számos vizsgálat és kutatás indult (Polónyi 2006; Balázs et al. 2010). A magyarázatok 
a következő két véglet között helyezkednek el: a minőség romlása az oktatás kiterjesz-
tésének statisztikailag előre jelezhető és természetes velejárója, illetve az új digitális 
generáció tanulási szokásainak gyökeres változásából adódó helyzet. Az eltérő véle-
mények azonban egy pontban találkoznak: az információfeldolgozás és a tanulás fo-
lyamatainak átalakulása mélyreható változásokat idéz elő az oktatás-nevelés eddig 
használt paradigmáiban. Egy évtizeddel ezelőtt még meglepő lett volna, ha valaki 
amellett érvel, hogy az egyetemistákat is meg kell tanítani hatékonyan tanulni, ma 
pedig már magára valamit is adó alapképzés nem képzelhető el tanulás-módszertani 
alapozó kurzus nélkül. A pedagógiai kutatások egyik kiemelten fontos területe a ta-
nulási stílusok és stratégiák (Balogh 2000; Tóth L. 2004; Tóth P. 2009), a tanulás 
ered ményessége (Nahalka 2002, 2003), a motiváció (Dörnyei 2001, 2005) és az ezek-
ből következő tanári módszertani attitűdök vizsgálata (Csapó 2003, Csoma 2009). A 
felsőoktatás-pedagógia területén végzett – elsősorban külföldi – kutatásokról Kálmán 
Orsolya (2004) tanulmánya ad kiváló áttekintést. Az oktatáskutatókat és a pszicholó-
gusokat mindig is izgatta a kérdés, mi megy végbe az agyban a tanulás, ismeretelsa-
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játítás során (Nahalka 2006; Csépe et al. 2008). Manapság, amikor felfoghatatlan 
mennyiségű információ fejt ki állandó adaptációs nyomást és reagálási kényszert az 
emberre, időszerű megvizsgálni, hogyan birkózik meg ezzel a kihívással az agyunk, 
a személyiségünk, hogyan változik az olvasáshoz, tanuláshoz, a világhoz való viszo-
nyunk (Pléh 2011). A felsőoktatás minőségi kérdéseivel foglalkozó kutatások közül 
azonban viszonylag kevés foglalkozik a tanítás-tanulás minőségének összefüggéseivel 
(Hrubos 2006; Halász 2010). Az alábbiakban ennek a kérdéskörnek egyik aspektusát 
mutatom be, arra keresve a választ, hogyan lehet a tanulók tanulási sajátosságairól 
szerzett ismereteket beépíteni a tanítási folyamatba.

Személyes érdeklődésem a téma iránt több forrásból ered. Több mint húsz éves 
tanári pályafutásom során mindig is kerestem a technikákat, módszereket, ha úgy 
tetszik, tanári trükköket azért, hogy a nyelvtanulási/tanítási folyamat sikerélményt adó, 
örömteli és változatos tevékenység legyen mind a diákjaim, mind a magam számára. 
Meggyőződésem, hogy a tanár személyes sikerélményei, amelyeket egy-egy jól sikerült, 
eredményes óra révén szerez, további lendületet adhatnak az oktató jobbító szándékú 
törekvéseinek, és fontos mozgatórugói a pedagógiai kísérleteknek. A másik kutatásra 
ösztönző impulzus a felsőoktatás módszertani kérdéseivel foglalkozó cikkek olvasása 
során ért (Kálmán 2006). Elgondolkodtam azon a kérdésen, amelyet Szemere Pál (2000) 
vetett fel cikke címében: „Antimetodológia, avagy iskola-e az egyetem?”. Feladata-e 
az egyetemi oktatónak, hogy keresse a módját, miként érhetik el hallgatói sikeresen a 
tanulási célokat, vagy elegendő, ha szakterületének kiváló ismerőjeként, a tudás kút-
forrásaként megmutatja azt az ideális/elvárt szintet, amelyet a hallgatóknak el kell 
érniük? Más perspektívából közelítve és eltérő válaszokat adva, de hasonló dilemmá-
kat jár körül Molnár Gyöngyvér (2001) és Lencse Máté (2010) is. Hogyan kell(ene) tehát 
hatékonyan, eredményesen, piacképes kulcskompetenciákat fejlesztve (nyelv)tudást 
töltenünk a hallgatóink fejébe, tudomásul véve azt a körülményt is, hogy némely diák 
képességei és motivációja nem könnyíti meg az oktatók ilyen irányú törekvéseit. Az 
alábbi elemzés olyan kutatást mutat be, amelynek eredményeit vélhetően hasznosí tani 
lehet a nyelvtanítási gyakorlatban.

Kutatási kérdések, feltevések
Tanítási gyakorlatom során számos alkalommal szembesültem azzal az érdekes jelen-
séggel, hogy ugyanaz a tananyag és tanítási módszer más-más hatást vált ki a külön-
böző összetételű, különböző karokon tanuló hallgatói csoportokban. Leegyszerűsítve 
a kérdést: azt tapasztaltam, hogy bizonyos feladatok jól működtek és beváltak egyes 
csoportoknál, míg más hallgatók között alkalmazva nem váltották be a hozzájuk fűzött 
reményeket, „nem jöttek be”. De vajon tényleg így van-e, vagy csak szubjektív, előí-
téleten alapuló benyomásról van szó? És amennyiben így van, akkor mi lehet az oka? 
Természetesen a szaknyelv tanítása során ez a jelenség részben magyarázható a téma-
körök és a szakszókincs különbözőségével, de feltételezem, hogy vannak olyan okok 
is, amelyek a hallgatók nyelvtanuláshoz való hozzáállásában, feladatkezelési rutinjában 
és tanulási stílusjegyeiben lelhetők fel. A nemzetközi szakirodalomban olvashatunk 
olyan kutatásokról, amelyek a tudományterületenként eltérő tanulási sajátosságokat 
vizsgálják (Kolb 1984). Felvetődik a kérdés, hogy elő lehet-e segíteni a jobb teljesít-
ményt, ha a hallgatót megismertetjük a szakterületére jellemző, ott elvárt és/vagy 
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hatékonynak tekintett tanulási stílussal és stratégiákkal. A vizsgálatom célja tehát 
annak felmérése az angol nyelvet tanuló egyetemisták körében, hogy vannak-e szig-
nifikáns különbségek a különböző karok hallgatóinak tanulási stílusában. Továbbá azt 
vizsgáltam, hogy vannak-e, és melyek azok az általános tanulási stílusjegyek, amelyek 
a vizsgált csoport tagjainak többségére (80% felett) jellemzőek, és hasznos informá-
cióval szolgálhatnak a tanítási folyamat és metodika tervezésében. A kutatás gyakor-
latban hasznosítható eredménye várhatóan az lesz, hogy a hallgatók tanulási stílusáról 
szerzett információk az oktatók segítségére szolgálnak a tananyag megalkotásában, 
az alkalmazott tanítási módszerek kiválasztásában. Feltételezem, hogy amennyiben az 
oktató érdemi információval rendelkezik arról, hogyan állnak hozzá a hallgatók az el-
végzendő feladataikhoz, milyen impulzusokat részesítenek előnyben az új információ 
befogadása során, mely feladattípusok segítségével tudják leghatékonyabban feldolgoz-
ni a tananyagot, akkor ehhez tudja igazítani a saját tanítási stílusát és stratégiáját, 
számonkérési-értékelési módszereit. További kutatási feladat annak a vizsgálata, hogyan 
függ össze a tanítási folyamat minősége és a tanulási folyamatok eredményessége.

Szakirodalmi háttér
A tanulási stílusok csoportosítása sokféle szempontrendszer alapján történhet. A tudo-
mányos pedagógiai diskurzusban jelenleg alkalmazott mintegy huszonhét tanulási-
stílus-modell taxonómiáját olvashatjuk Cassidy cikkében (2004). A szerző külön figyel-
met szentel a tanulási stílus empirikus vizsgálati lehetőségeinek és a mérőeszközöknek, 
valamint ismerteti a szakterület főbb kutatási irányait és eredményeit. Megállapításai 
között szerepel, hogy a tanulási stílus különböző modelljeit érdemes duális értékpárok 
mentén elhelyezni. Riding és Cheema (1991) az információfeldolgozás holisztikus-
analitikus módjába és a verbális, illetve képi reprezentáció dimenzióiba illesztették be 
a különböző tanulási stílusokat. Rayner és Riding (1997) az alapján állította fel rend-
szerét, hogy melyik stílus milyen mértékben helyezi a középpontba a személyiséget, 
a kogníciót, illetve a tanulás folyamatát. Az információs csatornák megkülönbözteté-
sén alapul a tanulási stílus egyik legismertebb modellje. Az érzékszerveken keresztül 
érkező információ, a társas környezet és az egyéni reagálás alapján készült kategória-
rendszer szerint megkülönböztetünk auditív, vizuális, mozgásos, társas, egyéni, impul-
zív és reflektív tanulási stílusokat (Balogh 2000). Ettől némileg eltérő terminológiát 
alkalmaz Tóth László (2004) az általa kidolgozott kérdőívben. Tóth az egyéni tanulá-
si stílust csendesnek, a reflektívet pedig mechanikusnak nevezi. Katona és Oakland 
(1999) tanulmányukban az energia forrása, az ingerpreferenciák, a döntéshozatal 
módja és ideje szerint különbözteti meg a tanulási stílus dimenzióit az extrovertált-
introvertált, gyakorlati-képzeleti, gondolkodó-érző, illetve szervezett-rugalmas skálák 
mentén. A tanulási stílusokat pszichológiai szempontok alapján vizsgáló tanulmányok 
közül számos munka foglalkozik a felsőoktatási hallgatók tanulási problémáival (Var-
gáné 2002; Kálmán 2004; Estefánné 2011).

A fent említett tanulmányok alapján definiálom a kutatásomban használt alapfogal-
makat. Mindenki rendelkezik a személyiségjegyeiből adódó kognitív stílussal, azaz 
észlelési, gondolkodási, emlékezési és problémamegoldási móddal. A tanulási stílus 
ennek a diszpozíciónak a tanulási folyamat során alkalmazott megvalósulása. Hartley 
(1998, idézi Cassidy 2004) a következő meghatározást adja: kognitív stílus az, amelyet 
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a tanuló az egyes kognitív szituációkban használ, tanulási stílus pedig az, amit tanu-
lási szituációban alkalmaz. Kolb (1976) klasszikus meghatározása szerint a tanulási 
stílus azon eljárások és módszerek összessége, amelyeket a tanuló az információfel-
dolgozás során igénybe vesz. A témakör kulcsfogalma a tanulási stratégia is, amelyet 
Hartley (1998) így különböztet meg a tanulási stílustól: különböző feladatok megoldá-
sához a tanuló különböző stratégiákat választ, ez tehát opcionális jellemző, míg a ta nulási 
stílus inkább automatikusan jelen levő tényező. Napjaink pedagógiai kutatásai tanuló- 
és személyiség-központú, a kognitív pszichológia eredményeit integráló paradigma 
mentén keresik a válaszokat az oktatás eredményesebbé tételének kérdéseire. Ez a ta-
nulóközpontú felfogás szükségessé teszi, hogy a tanulási/tanítási folyamat megterve-
zésekor felmérjük, megismerjük és figyelembe vegyük a következő szempontokat: 
a tanuló igényei, tanulási céljai, érdeklődése, motivációja, tanulási stílusa és szokásai, 
valamint tanulási stratégiái.

A kutatás rövid módszertana
Résztvevôk
A következőkben ismertetem egy észak-magyarországi felsőoktatási intézmény hall-
gatóinak körében végzett kérdőíves felmérésem eredményeit. A kérdőívet a saját diák-
jaimmal töltettem ki, 160 értékelhető kérdőív adatait dolgoztam fel. A hallgatók mind-
egyike BSc/BA képzésben vesz részt, angol nyelvet tanul idegen nyelvként heti három 
órában. A válaszadók 33,1%-a, 53 fő nő, és 66,9%-a, 107 fő férfi, életkoruk 19–22 év. 
Közülük 85 fő mérnökhallgató (a Gépészmérnöki és Informatikai Kar és a Műszaki 
Földtudományi Kar hallgatói); 75 fő humán és társadalomtudományokat tanuló hallga-
tó (az Állam- és Jogtudományi Kar, a Gazdaságtudományi Kar és a Bölcsészettudo-
mányi Kar hallgatói), a továbbiakban nem mérnökhallgatóként fogok utalni rájuk.

A kérdôív
A kérdőív alapjául a Cohen–Oxford–Chi (2002) által kidolgozott, nyelvtanulási stílust 
vizsgáló kérdőív szolgált, amelynek kérdéseit magyarra fordítottam, és némileg lerö-
vidítettem. (Az eredeti kérdőívben egy-egy kérdéskör feltérképezésére 6–9 kérdést 
használtak, amelyekből 3–6 kérdést emeltem ki a szerzők által is felajánlott rövidített 
változat alapján.) A kérdőív 57 kérdést tartalmaz, amelyek hét vizsgálandó területet 
alkotnak. A válaszokat egy 1–5-ig terjedő skálán kellett megjelölniük a válaszadóknak 
aszerint, hogy az adott állítás mennyire jellemző nyelvtanulási tevékenységükre (5 = 
mindig, 4 = gyakran, 3 = néha, 2 = ritkán, 1 = soha). A kérdések a következő tanulási 
stílusjegyek vizsgálatára irányultak:

1. Vizuális-auditív-kinetikus: érzékszervek használata a tanulás és információszer-
zés során

2. Extrovertált-introvertált: tanulási folyamatban való részvétel módja, preferált 
tanulási formák

3. Random/intuitív – konkrét/szekvenciális: feladatkezelés és hozzáállás
4. Zárt-nyitott: tanulási folyamat rendezettsége
5. Deduktív-induktív: információfeldolgozás módja
6. Szintetizáló-analitikus: ismeretek tárolása
7. Impulzív-reflexív: reakcióidő
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Eredmények
A válaszok értékelése SPSS statisztikai szoftver segítségével készült (Székelyi–Barna 
2005). Az eredmények igazolták azt a hipotézist, hogy léteznek olyan tanulási stílus-
jegyek, amelyek a vizsgált sokaságra szignifikánsan jellemzőek, és amelyek alapján 
következtetéseket vonhatunk le az egész populációra vonatkozóan (1. ábra).

A kérdőív azon állításai, amelyeket a válaszadók
jellemzőnek ítéltek

Minta- 
elemszám

Átlag Szórás

Jobban megjegyzem a dolgokat, ha leírom őket.
nem mérnök 75 4,16 0,823

mérnök 85 4,08 0,759

Nyitott vagyok a másoktól származó ötletekre.
nem mérnök 75 3,97 0,838

mérnök 85 3,86 0,774

Az új dolgokat igyekszem a meglevő informá
cióhoz kapcsolni.

nem mérnök 75 4,04 0,779

mérnök 85 4,04 0,731

Szeretem tudni, hogy melyik szó pontosan mit 
jelent.

nem mérnök 75 4,31 0,838

mérnök 85 4,24 0,811

A kérdőív azon állításai, amelyeket a válaszadók
jellemzőnek ítéltek

F Sig. t df Sig. 
(2-tailed)

Jobban megjegyzem a dolgokat, ha leírom őket.
feltételezett 
egyenlő szó
rás esetén

1,087 0,299 0,621 158 0,536

Nyitott vagyok a másoktól származó ötletekre.
feltételezett 
egyenlő szó
rás esetén

0,000 0,986 0,898 158 0,370

Az új dolgokat igyekszem a meglevő informá  
ció hoz kapcsolni.

feltételezett 
egyenlő szó
rás esetén

0,249 0,619 0,039 158 0,969

Szeretem tudni, hogy melyik szó pontosan mit 
jelent.

feltételezett 
egyenlő szó
rás esetén

0,484 0,488 0,547 158 0,585

1. ábra. A mérnök- és nem mérnökhallgatók által egyaránt jellemzônek ítélt állításokra 

adott válaszok átlaga és szignifikanciája

A válaszokból az derül ki, hogy a hallgatók igénye a vizualizációra igen magas. 82,5%-uk 
nyilatkozott úgy, hogy igényli a tanulás során a jegyzetelést, mind a saját maga által 
készített jegyzeteket, mind a táblára írt vagy egyéb módon (ábra, kép, térkép) látható-
vá tett információk esetében. Ez a jelenség összefüggésben lehet azzal a ténnyel, hogy 
a hallgatók nagyon sok vizuális ingernek vannak kitéve a megnövekedett televízió- és 
internethasználat révén. A hallgatók többsége számítógép előtt ülve, hallgatótársaival 
állandó kapcsolatot fenntartva, gondolatait, kérdéseit egymással megosztva, a törté-
nésekre reflektálva tanul. Ezt támasztja alá az az eredmény, hogy a válaszolók 79,38%-a 
jelölte meg önmagára jellemzőként a másoktól származó ötletekre való nyitottságot. 
Úgy tűnik, a tanulás mint magányos és csendben végzett tevékenység, amelynek során 

Spiczéné Bukovszki edit

MNYO2013_4.indd   34 2013.11.26.   22:42:09



35

a könyvekből és jegyzetekből szerzett információk jelentős szellemi erőfeszítés révén 
tudássá „desztillálódnak”, fokozatosan átadja helyét egy valós (vagy virtuális) közös-
ségben végzett, számítógéppel és online tartalmakkal segített tudásszerzésnek. Ennek 
a tendenciának többféle magyarázata is lehetséges. Előfordulhat, hogy a válaszadó saját 
kreativitáshiányát (esetleg hanyagságát) akarja pótolni a másoktól származó ötletekkel. 
Az is lehetséges azonban, hogy a csoportos tanulást tartja hatékonyabbnak, és a szin-
tetizáló, adaptív tanulási stílus jellemző rá.

A válaszok alapján szignifikánsnak mondható az a tanulási stílusjegy, mely szerint 
a hallgatók nagyon erősen támaszkodnak a már meglevő ismereteikre, és az új infor-
mációt igyekeznek ezekhez kapcsolni. Ez a tény önmagában nem meglepő, hiszen a 
tanulási folyamat alapvető jellegzetességét tükrözi. Jelentőségét inkább abban kell 
látnunk, hogy vajon mi, oktatók támaszkodunk-e eléggé a hallgatóink fejében már 
létező kognitív sémákra, illetve a korábban szerzett tudásukra. Tudjuk-e, mi okozott 
számukra nehézséget a nyelvtanulás során, milyen módszerekkel tanultak, és milyen 
módszerekkel tanították őket? Nem mindegy ugyanis, hogy a nyelvtanuló hozzászo-
kott-e korábban a csoportban végzett munkához, vagy az egyetemi nyelvórán kell 
megtanítani neki, hogyan kell vitatkozni, meggyőzni valakit vagy hatásosan érvelni 
egy jónak vélt megoldás mellett. Ha áttekintjük az egyes iskolatípusok kimeneti kö-
vetelményeit és a nyelvvizsgarendszereket, megismerhetjük a formális oktatás keretei 
között szerzett tudás elvárt szintjeit. Elvileg tehát tudjuk, hogy a hallgatónak mit 
kellene tudnia. Gyakorlatilag azonban a bemeneti szintfelmérő tesztek pillanatnyi 
állapotot tükröző eredményeivel rendelkezünk csupán, amelyek nem adnak támpontot 
a hallgató informális úton szerzett tudását, tanulási preferenciáit illetően. Ez a kuta-
tási eredmény tehát arra figyelmeztet, hogy oktatóként igyekezzünk minél pontosabb 
képet szerezni diákjaink meglevő tudásáról, és törekedjünk arra, hogy az új informá-
ciókat képesek legyenek a meglevőkhöz csatolni, mélyreható tanulás révén maradan-
dó tudásra szert tenni.

A válaszadók 86,25%-a adott hármasnál nagyobb értéket arra a kérdésre, amely az 
ismeretlen szavakhoz társított jelentés szükségességére vonatkozott. Ez a magas szám 
azt jelzi, hogy a nyelvet tanuló hallgatók fontosnak tartják az idegen szavak pontos 
jelentésének ismeretét a tanulási folyamatban. Arra (is) utal, hogy rosszul tűrik a bi-
zonytalanságot, tartanak attól, hogy ebből az átmeneti tudáshiányból hátrányuk szár-
mazhat. Ezt a tendenciát támasztja alá az a tény, hogy bár a jelenlegi nyelvtanítási 
módszerek alkalmazása eklektikus, mégiscsak dominánsnak mondható a kommuni-
katív nyelvtanítási szemlélet, amely előnyben részesíti a nyelvhasználatot és a kom-
munikatív kompetenciákat a korábban jellemző forma- és nyelvtancentrikussággal 
szemben (Bárdos 2005). A kommunikatív módszer nyelvtanítási célja a kommuniká-
ció fejlesztése. Ehhez elengedhetetlen feltétel, hogy a nyelvtanulókban tudatosítsuk 
azt a tényt, miszerint a sikeres kommunikációhoz nem elégséges, de nem is elenged-
hetetlen minden szó és nyelvi elem jelentésének pontos ismerete. A nyelvi közlések 
értelme, a beszélők közötti viszony és távolság az előzetes ismereteik és beszédszán-
dékaik által meghatározott kontextusban dől el. Ez a pragmatikai megközelítés felül-
írhatja egy-egy szó szótári jelentését. Ennek tudatosítása nélkül a nyelvtanulókból 
hiányozni fog az a fajta nyitottság és rugalmasság, amellyel kezelni tudják az átme-
neti „nem tudásból” adódó bizonytalanságokat.
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A további eredmények azt a hipotézist igazolják, hogy vannak különbségek a mér-
nök- és nem mérnökhallgatók tanulási stílusjegyei között. A feltett kérdések, kérdés-
csoportok között voltak olyanok, amelyeket a válaszadók hasonlóan ítéltek meg. Annak 
érdekében, hogy ezeket a kérdéscsoportokat pontosan azonosítsuk, és a későbbiekben 
hatékonyabb elemzéseket végezhessünk velük, főkomponens-analízist végeztem (Var-
ga–Szilágyi 2011). Az elemzés során öt faktort azonosítottam, melyek az alábbi kér-
désekre adott válaszok információtartalmát hordozzák (2. ábra).

Faktor neve Faktorhoz tartozó változók
Lényeglátás, döntésképesség • Könnyen átlátom a dolgokat, megértem a lényeget.

• Könnyen össze tudom foglalni az információkat.
• Gyorsan reagálok az idegen nyelvi szituációban.
• A szituáció egészéből megértem a lényeget.
• Gyorsan tudok dönteni.

Rendszeretet • Szeretem, ha a tanulási tevékenységben rendszer van.
• A jegyzeteimet és iskolai anyagaimat rendezetten tárolom.
• A feladataimat szeretem sorrendben megoldani.

Szabálykövetés • Szeretem tudni, hogy milyen nyelvtani szabályt alkalmazunk,  
és miért.

• Szeretem tudni, melyik szó pontosan mit jelent.
• A nyelvtani szabályokra koncentrálok elsősorban.

Kapcsolatteremtés • Könnyen szólítok meg idegeneket.
• Könnyen ismerkedem és kapcsolódom be a társalgásba.

Kreativitás • Kreatív fantáziával rendelkezem.
• A közös megbeszélésekhez sok egyéni ötlettel járulok hozzá.

2. ábra. A fôkomponens-analízis eredménye: a faktorok kialakítása

A faktorok létrehozása: ha a KMO- (Kaiser–Meyer–Olkin-féle) és a Bartlett-teszt 
alapján a változók közepesnél jobban illeszkednek a főkomponensekbe, alkalmasak 
az összevonásra. Miután a 2. ábrán felsorolt változókat összevontam főkomponensek-
ké, az öt főkomponens adatait felhasználva hierarchikus klaszteranalízist végeztem 
annak érdekében, hogy feltárjam, vajon vannak-e a hallgatók között homogén csopor-
tok, olyanok, amelyeken belül az egyedek a vizsgált főkomponensek alapján nagy ha-
sonlóságot mutatnak. A csoportok kialakítása akkor mondható indokoltnak, ha a cso-
portok egymáshoz képest jelentős eltérést mutatnak.

Elemzéseink során két csoport különíthető el egyértelműen: egy aktívabb, amely-
ben mind az öt főkomponens esetében magasabb átlagpontszámot értek el a hallga-
tók, a másik passzívabb, amelyben a fenti kérdésekre adott átlagpontszámok rendre 
alacsonyabbak. Az egyes klaszterek átlagértékei és szórásai a 3. ábrán találhatók. 
(Az értékek standardizálva vannak, ezért nem az 1–5 skálát követik.)
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Ward-módszer Lényeglátás,  
döntésképesség

Rend- 
szeretet

Szabály- 
követés

Kapcsolat- 
teremtés

Kreativitás

Aktív 
csoport

Átlag 0,542 0,104 0,128 0,082 0,529
Minta 
elemszám

91 91 91 91 91

Szórás 0,820 1,064 1,103 0,925 0,746

Pasz
szív 
csoport

Átlag –0,715 –0,138 –0,169 –0,108 –0,697
Minta 
elemszám

69 69 69 69 69

Szórás 0,732 0,898 0,823 1,088 0,857

3. ábra. A klaszterek átlagértékei és szórásai

Ezt követően azt vizsgáltam, van-e valamilyen szignifikáns összefüggés a két klasz-
terbe való tartozás és a hallgató alapszakja között. A khi-négyzet statisztikát és a Cramer-
mutatót felhasználva nem túl erős, de szignifikáns kapcsolatot tapasztaltam (4. ábra).

Érték Szignifikanciaszint
Nominális adatok
elemzése

Khi 0,211 0,008
Cramer V 0,211 0,008

Érvényes válaszok száma 0160

4. ábra. A klaszteranalízis eredménye

Ha kontingenciatáblában megvizsgáljuk a hallgatók összetételét, azt tapasztaljuk, hogy 
a passzív csoportban dominálnak a mérnökhallgatók, hiszen a csoport közel kéthar-
madát teszik ki (5. ábra). Ezzel szemben az aktív csoportban a nem mérnökhallgatók 
vannak többségben. Ennek alapján mondhatjuk, hogy a mérnökhallgatók között ugyan 
körülbelül fele-fele arányban vannak az aktívak és a passzívak, de a többi hallgatóhoz 
viszonyítva a mérnökök passzívabbnak számítanak, mint a nem mérnökök.

Ward-módszer 
Összes

Passzív csoport Aktív csoport

Szak
nem mérnök 51 24 75
mérnök 40 45 85

Összes 91 69 160

5. ábra. Kontingenciatáblázat

A kutatás eredményeinek hasznosítása a gyakorlatban
A tanulmány elején utaltam az oktatás különböző szintjein tapasztalható minőségi 
problémákra. Az összetett kérdéskör egyik szegmenseként a felsőoktatásban történt 
változásokat említettem, különös tekintettel a tanulás-tanítás folyamatainak és minő-
ségének átrendeződésére és a kívánatos paradigmaváltás szükségességére. A szakmai 
közvéleményben több dilemma is megfogalmazódott az új jelenségekkel kapcsolatban. 
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Ezek közül a következő kérdések megválaszolásához kíván hozzájárulni a jelen tanul-
mány: Milyen tanulási környezetben, milyen módszerek alkalmazásával tehető ered-
ményesebbé a (nyelv)tanulás? Amennyiben a szakmai elkötelezettség és az innováció 
igénye jelen van a felsőoktatás oktatói oldalán, hogyan lehet ezt a törekvést a tanulás-
kutatás eredményeivel inspirálni és elősegíteni? A kutatás azt kívánja szemléltetni, 
hogy a tanulásra vonatkozó tudás, a hallgatók tanulási stílusának ismerete hozzájárul-
hat a klasszikus tanítási-tudásátadási folyamat szerkezetváltásához. A tanulási stílusok 
vizsgálata és tudatosítása, a megfelelő tanulási stratégiák alkalmazásának oktatása azt 
eredményezheti, hogy a hallgató önálló, eredményes (nyelv)tanulóvá válik. A jelenle-
gi oktatási rendszer által biztosított kereteket ismerve nem lesz lehetőségünk a létszá-
mokat csökkenteni vagy homogén tudásszintű és tanulási stílusú csoportokat kialakí-
tani. A belső differenciálás azonban már rajtunk, oktatókon múlik. Amennyiben 
tudatában vagyunk annak, hogy a (nyelvet) tanuló csoport tagjainak milyenek a do-
mináns tanulási stílusai (hiszen mindig több stílus keveredéséről van szó), akkor ennek 
megfelelően többféle tanítási eszközt, módszert, feladatot alkalmazhatunk. Az előze-
tes tudás aktivizálására épülő tanulás elősegítése a tanítási gyakorlat kulcsfontosságú 
tényezőjévé válhat.

Összegzés
A fentiekben angol nyelvet tanuló egyetemi hallgatók körében végzett kérdőíves fel-
mérést ismertettem, amely a hallgatók nyelvtanulási stílusait vizsgálta. Az eredmé-
nyekből levonható tanulságok elgondolkodtatóak. Általános jellemző volt a hallgatók 
nagyfokú vizualitásigénye, alacsony bizonytalanságtűrési szintje, a másokkal való 
együttműködés előnyben részesítése és az előzetes tudás meghatározó szerepe a ta-
nulási folyamatban. A tanulást befolyásoló olyan lényeges faktorok tekintetében, mint 
a lényeglátás, döntésképesség, rendszeretet, szabálykövetés, kapcsolatteremtés és 
kreativitás, különbség mutatkozott a nem mérnök- és mérnökhallgatók között az előb-
biek javára. Mivel a kutatási minta nem tekinthető reprezentatívnak, az itt közölt 
eredményekre mint tendenciákat diagnosztizáló jelenségekre tekintünk. A kutatás 
legfontosabb eredménye, hogy felhívja a figyelmet a felsőoktatásban nyelvet tanulók 
tanulási stílusainak sajátosságaira, és ezzel innovatív pedagógiai megközelítések, 
módszertani változatosság, valamint a tanári önreflexió alapjául szolgálhat. Továbbá 
az adatok választ adhatnak olyan tanári kérdésekre is, amelyek az eredményesebb és 
motiválóan érdekes tanítás műhelytitkait firtatják. A hallgatók tanulási stílusáról vég-
zett felmérés eredményei hasznos támpontokat adhatnak ahhoz, hogy nyelvtanítási 
gyakorlatunkat hatékonyabbá, tudatosabbá tegyük. Meg vagyok győződve arról, hogy 
a tanítási stílus milyensége, az oktató nyitottsága, megújulásra való hajlandósága, a vál-
tozatos módszerek alkalmazása és a tanulási folyamat tervezésének tanulóközpontú 
megközelítése hozzájárul a tanulási célok megvalósulásához. Amennyiben az oktatás-
ban minőségi változást akarunk elérni, ismernünk kell a tanulás folyamatát, és a vál-
toztatásokat ehhez igazodva nekünk, oktatóknak – elsősorban saját gyakorlatunkban 
– kell elkezdenünk.

Spiczéné Bukovszki edit

MNYO2013_4.indd   38 2013.11.26.   22:42:09



39

IROdALOM

Balázs Éva – Kocsis Mihály – Vágó Irén (2010, szerk.): Jelentés a magyar közoktatásról. Budapest: 
Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet.

Balogh László (2000): Tanulási stratégiák és stílusok, a fejlesztés pszichológiai alapjai. Debrecen: 
Kossuth Egyetemi Kiadó.

Bárdos Jenő (2005): Élő nyelvtanítás-történet. Budapest: Nemzeti Tankönyvkiadó.
Cassidy, S. (2004): Learning styles: An overview of theories, models and measures. Educational 

Psychology 2004, 4, 419–444.
Cohen, A. D. – Oxford, R. L. – Chi, J. C. (2002): Language learning style survey. Minneapolis, MN: 

Center for Advanced Research on Language Acquisition, University of Minnesota.
Csapó Benő (2003): A képességek fejlődése és iskolai fejlesztése. Budapest: Akadémiai Kiadó.
Csépe Valéria – Győri Miklós – Ragó Anett (2008): Nyelv, tudat, gondolkodás. Általános pszichológia 

3. Budapest: Osiris.
Csoma Gyula (2009): Tanuláselméletek és stratégiák. http://www.ofi.hu/tudastar/esely-2000-konferencia/

tanulaselmeletek (Letöltve: 2013. 02. 21.)
Dörnyei Zoltán (2001): Teaching and researching motivation. Harlow: Longman.
— (2005): The psychology of the language learner. Mahwah, NJ: Lawrence Erlbaum Associates.
Estefánné Varga Magdolna (2011, szerk.): Megújuló tananyagtartalmak, módszerek a kompetencia 

alapú tanárképzésben. Eger: Eszterházy Károly Főiskola.
Halász Gábor (2010): A tanulás minősége a felsőoktatásban: intézményi és nemzeti szintű folyamatok. 

http://halaszg.ofi.hu/download/A_study_TANULAS.pdf (Letöltve: 2013. 02. 08.)
Hartley, J. (1998): Learning and studying. New York/London: Routledge.
Hrubos Ildikó (2006): A 21. század egyeteme. Educatio. 2006, IV, 665–683.
Kálmán Orsolya (2004): A hallgatók tanulási sajátosságainak változása a felsőoktatás évei alatt. Magyar 

Pedagógia. 2004, 1, 95–114.
— (2006): A tanulásról és magunkról, mint tanulókról alkotott elképzelések. In: Nahalka István (szerk.): 

Hatékony tanulás. Pedagógiai segédlet pedagógia szakosok és minden tanulást tanulni vágyó szá-
mára. ELTE PPK, Neveléstudományi Intézet (CD-ROM).

Katona Nóra – Oakland, T. (1999): Tanulási stílus – egy integratív megközelítés. Alkalmazott Pszicho-
lógia 1999, 1, 17–29.

Kolb, D. A. (1976): Learning style inventory: Technical manual. Boston: McBer.
— (1984): Experiential learning. Experience as the source of learning and development. New Jersey: 

Prentice Hall, Englewood Cliffs.
Lencse Máté (2010): Módszertani kérdések a felsőoktatásban. Taní-tani. 2010, 1, 37–42.
Molnár Gyöngyvér (2001): A tudás alkalmazása új helyzetben. Iskolakultúra. 2001, 10, 15–25.
Nahalka István (2002): Hogyan alakul ki a tudás a gyerekekben? Konstruktivizmus és pedagógia. 

Budapest: Nemzeti Tankönyvkiadó.
— (2003): A tanulási eredményességről alkotott elképzelések. Iskolakultúra. 2003, 4, 95–100.
— (2006, szerk.): Hatékony tanulás. Pedagógiai segédlet pedagógia szakosok és minden tanulást ta-

nulni vágyó számára. ELTE PPK, Neveléstudományi Intézet (CD-ROM).
Pléh Csaba (2011): A webvilág kognitív következményei, avagy fényesít vagy butít-e az Internet? Korunk. 

2011, 8, 9–19.
Polónyi István (2006, szerk.): A felsőoktatás minősége. Budapest: Felsőoktatási Kutatóintézet.
Rayner, S. – Riding, R. (1997): Towards a categorisation of cognitive styles and learning styles. 

Educational Psychology. 1997, 17, 5–27.
Riding, R. J. – Cheema, I. (1991): Cognitive styles: An overview and integration. Educational Psychology. 

1991, 1, 193–215.
Székelyi Mária – Barna Ildikó (2005): Túlélőkészlet az SPSS-hez. Budapest: Typotex.

Tanulási stílusok vizsgálata a felsôoktatási nyelvoktatásban

MNYO2013_4.indd   39 2013.11.26.   22:42:09



40

Szemere Pál (2000): Antimetodológia, avagy iskola-e az egyetem? Új Pedagógiai Szemle. 2000, 7–8, 
48–55.

Tóth László (2004): Pszichológiai vizsgálati módszerek a tanulók megismeréséhez. Debrecen: Pedellus 
Tankönyvkiadó.

Tóth Péter (2009): Tanulási stílusok vizsgálata budapesti középiskolás tanulók körében. Iskolakultúra. 
2009, 7–8, 36–54.

Varga Beatrix – Szilágyi Roland (2011): Kvantitatív információképzési technikák. http://elearning.infotec.
hu/ilias.php?baseClass=ilSAHSPresentation GUI&ref_id=2773.l (Letöltve: 2013. 01. 20.)

Vargáné Dávid Mária (2002): Az egyéni tanulás pszichológiai háttere. http://www.ektf.hu/agriamedia 
(Letöltve: 2013. 01. 25.)

Spiczéné Bukovszki edit

TinTa KönyvKiadó

Pesti Gábor

nomenclatura sex linguarum,  
azaz hatnyelvÛ szótár, Bécs, 1538
Latin, olasz, francia, cseh, magyar és német szótár

250 oldal, 4990 Ft

a kötet a Nomenclatura sex linguarum, azaz Hatnyelvû szótár (Bécs, 1538) reprint ki-
adása. az elsô latin, olasz, francia, cseh, magyar és német nyomtatott szótár foga-
lomköri elrendezésben közli a szavait, hat párhuzamos hasábba szedve gót-fraktúr 
betûtípussal. a latin nyelvû címbôl és az ugyancsak latin nyelvû elôszóból kitûnik, 
hogy Pesti gábor tulajdonképpen egy ötnyelvû szójegyzéket egészített ki magyar 
megfelelôkkel. valószínûsíthetô, hogy az egyik elôzményül szolgáló mû 1531-ben 
nürnbergben jelent meg, a másik pedig 1513-ban Bécsben. Pesti gábor a magyar 
szavakat a latinból fordította.

Bevezetése szerint a Nomenclatura magántanulásra szánt mû. Pesti gábor szó-
jegyzéke két fô részbôl áll, 55, illetve 9 fogalomkört dolgoz fel és mintegy 2000 szót 
tartalmaz mind a hat nyelven. a szótár fogalomköri elrendezése miatt a szavak 
legtöbbje fônév, a cím – nomenclatura – is erre utal.
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1116 Budapest, Kondorosi út 17., tel.: (1) 371-0501; fax: (1) 371-0502
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