
Pázmány Péter Katolikus Egyetem 

Bölcsészet- és Társadalomtudományi Kar 

Tanárképző Intézet 

Latin- és franciatanári MA szak 

Szijjártó-Nagy Mihály Ákos 

A videojátékok helye a középiskolai 
nyelvoktatásban 

Témavezető: Éder Mariann 
Piliscsaba, 2017 
  

 



 

 

Nyilatkozat a szakdolgozat szerzőség szabályainak betartásáról 

Alulírott Szijjártó-Nagy Mihály Ákos (Netpun kód: QUASA5) jelen nyilatkozat aláírásával          
kijelentem, hogy A videojátékok helye a középiskolai nyelvoktatásban című         
szakdolgozatomat magam készítettem, azt sem szakdolgozatként, sem ezen, sem más          
egyetemen és szakon, sem én sem más be nem adta értékelésre. 

Mindezek alapján jelen szakdolgozat önálló munkám, annak elkészítésekor betartottam a          
szerzői jogról szóló 1999. LXXVI törvény szabályait, valamint az egyetem által előírt, a             
szakdolgozat készítésére vonatkozó szabályokat, különösen a hivatkozások és idézések         
tekintetében. 

 

Fentieken kívül kijelentem, hogy az önállóságra vonatkozóan, a dolgozat készítése          
közben konzulensemet nem tévesztettem meg. 

 

Piliscsaba, 2017. 

 

 

 

………………………………… 

aláírás 

 

 

  

1 



Tartalomjegyzék 

Tartalomjegyzék 2 

1. Bevezetés 4 

2. A szakirodalom áttekintése 9 
2.1. A játék mint kulturális jelenség 9 
2.2. Flow – a tökéletes élmény 12 
2.3. Az észrevétlen tanulás 15 
2.4. Szuggesztopédia 17 
2.5. Gamifikáció 19 
2.6. A videojátékok előnyei 25 

2.6.1.Technikai segítség a tanárnak 25 
2.6.2. Motiváció 27 
2.6.3. Fejlesztő hatás 28 
2.6.4. Élmény 29 
2.6.5. Stresszmentes környezet 30 

2.7. A videojátékokkal kapcsolatos nehézségek, hátulütők 30 
2.7.1 Függőség 31 
2.7.2. Technikai nehézségek 32 

2.8. Összefoglalás 34 

3. Kutatás 35 
3.1. Astérix 35 

3.1.1. A játék bemutatása 35 
3.1.2. Elkészítése 37 
3.1.3. Fogadtatása 38 
3.1.4. Értékelése 39 
3.1.5. Módosítási javaslatok 40 

3.2. Jeu des Îles 41 
3.2.1. A játék bemutatása 41 
3.2.2. Elkészítése 43 
3.2.3. Fogadtatása 44 
3.2.4. Értékelése 45 
3.2.5. Módosítási javaslatok 46 

3.3. Asteroid Shooter 47 
3.3.1. A játék bemutatása 47 
3.3.2. Elkészítése 49 
3.3.3. Fogadtatása 50 
3.3.4. Értékelése 52 
3.3.5. Módosítási javaslatok 53 

2 



4. Konklúzió 55 
4.1. Videojátékok használata a nyelvoktatásban 55 
4.2. A kutatói és fejlesztői munka 56 
4.3. A diákok és a tanárok hozzáállása 58 
4.4. Összefoglalás 59 

Felhasznált irodalom 60 
Nyomtatott szakirodalom 60 
Internetes szakirodalom 61 
YouTube-videók 61 

Függelék 63 
 
 

  

3 



1. Bevezetés 

Gimnazista koromban (5–12. osztály) meglehetősen sok időt töltöttem számítógépes         

játékokkal. Sokak szerint ez volt az oka a hatodik év végi minősíthetetlen            

bizonyítványomnak, amelynek legmélyebb pontja az angol nyelvből kapott „kegyelemkettes”         

volt – csak a tanárnő jó szíve mentett meg egy nyári pótvizsgától és évismétléstől. Szüleim               

szerint többet kellett volna a memoriterekkel, házi feladatokkal, dolgozatokra való          

felkészüléssel foglalkoznom, mint azzal, hogy egyes játékokban milyen eredményt érek el. 

Amellett, hogy felnőtt fejjel, a tanári diploma küszöbén mindenképpen legalább          

részben egyet kell értenem velük, nem tehetem meg, hogy ne tegyek említést egy érdekes              

változásról. Hetedik osztálytól az osztályzataim folyamatos javulást mutattak: tizedikre már          

kizárólag „jó” és „jeles” minősítést hoztam haza júniusban, tizenegyedikben jeles lettem,           

végzősként pedig mind az év végi bizonyítványom, mind az érettségim kitűnő lett.            

Kilencedikesként megszereztem az angol, tizenkettedikesként a francia középszintű (B2), „C”          

típusú nyelvvizsgát, valamint tizenkettedikben másfél év latin tanulás után jutottam be az            

Országos Középiskolai Tanulmányi Verseny (OKTV) döntőjébe. 

A változásnak sok okát meg lehetne említeni: az írásbeli házi feladatok rendszeres            

elkészítése lassan kiküszöbölte a házi feladat hiánya miatt szerzett egyesek átlagrontó hatását,            

az indokolatlan mennyiségű, tananyaghoz kapcsolódó és attól független vers megtanulása          

folyamatosan edzésben tartotta a memóriámat, valamint az osztálytársakkal való emberi          

kapcsolatok kialakítása (a hetedik év elején lettek először barátaim az osztályból) hozzájárult            

ahhoz, hogy az iskolára ne úgy tekintsek, mint egy kényszerzubbonyra. 

Egyvalami azonban nem változott: ugyanannyit játszottam a számítógépen. Bár         

lényeges „fejlődés” volt, hogy az írásbeli házi feladatoknak szorítottam itt-ott időt, viszont            

sokszor hajnalba nyúlóan ültem a monitor előtt. Tovább megyek: állítom, hogy nem csupán             

„javultak az érdemjegyeim, bár sokat játszottam”, hanem egyes eredményeim éppen azért           

javultak, mert játszottam. 

Talán nem okoz meglepetést, hogy ezek az „egyes eredmények” főként az angol és a              

francia nyelvtudásban mutatkoztak meg. De mi változott a hatodikos angol kegyelemkettes           

után, amiről tényleg jelentős részben a sok játszás tehetett? Rájöttem, hogy egyes játékokban             

sokkal eredményesebb lehetek, ha bizonyos történéseket, leírásokat, küldetéseket pontosan         
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megértek. 

Az első ilyen élményem a The Lord of the Rings: War of the Ring játékkal               1

kapcsolatban volt. Azok a stratégiai játékok ugyanis, amelyekkel addig játszottam, a           

következő rendszer alapján működtek: Minden egységnek volt valamennyi életpontja (HP,          

health point), valamint sebző- (AP, attack point) és védekezőpontja (DP, defense point).            

Amikor egy egység megtámadott egy ellenséges egységet, a sebzés nagyjából a következő            

számtani szabály szerint történt: a megtámadott annyi életet (HP) veszít, amennyivel nagyobb            

a támadó sebzőpontja (AP) az ő védekezőpontjánál (DP). Így egy csatát nagy vonalakban az              

döntött el, hogy a két seregben mennyi a harcosok összesített élet-, sebző- illetve támadó              

pontja. Minél nagyobb egy hadsereg, minél nagyobb HP-vel, AP-vel és DP-vel rendelkező            

harcosokat tartalmaz, annál biztosabb a győzelem. 

A War of the Ringben viszont emellet nagy hangsúlyt fektettek a különböző egységek             

aktív és passzív speciális képességeire. Az aktív speciális képességek az egységek           

meghatározott időközönként felhasználható tulajdonságai, például gyógyítás, egy vagy több         

ellenséges egység átmeneti lebénítása, több ellenfél egyidejű sebzése vagy a szövetségesek           

közül egy vagy több egység átmeneti felerősítése (HP, AP, DP növelése). A passzív             

képességek aktiválás szükségessége nélkül is folyamatosan működő tulajdonságok: távolba         

látás, tüzes nyíl, rejtőzködés vagy éppen a rejtőzködő ellenséges egységek látása. Így egy             

csata kimenetele nem is annyira a csapatok HP, AP és DP értékétől függ, hanem attól, hogy a                 

speciális képességeket hogy használja az irányító: mennyi egységet sebez egyszerre, kit mikor            

gyógyít meg, bevet-e rejtőzködő egységeket, és figyel-e arra, hogy az ellensés hadtestből            

először azokat iktassa ki, akik látják azokat. 

A másik csavar a küldetésekben volt: hiába rohanta le például az ember az ellenséges              

főhadiszállást, ha csak az volt a feladat, hogy valakit életben tartson. Ezek megértéséhez             

pedig nélkülözhetetlen volt a különböző leírások angol nyelvű elolvasása és pontos           

megértése. Emlékszem olyan esetre, amikor egy fél órás pályát két órán keresztül játszottam,             

mert újra meg újra felfüggesztettem, és ölemben az angol-magyar kéziszótárral igyekeztem           

kisilabizálni a legújabb tippet, feladatot vagy egy új képesség hatását és felhasználási módját.             

Jól emlékszem, mekkora volt a megdöbbenésünk (bátyámmal és öcsémmel osztoztunk a játék            

felfedezésében), amikor kiderült az egyik leggyengébb egységről, hogy megfordíthatja a          

háború menetét, mert – bár harcra kifejezetten nem alkalmas – látja az ellenség rejtőzködő              

1 Sierra Entertainment, The Lord of the Rings: War of the Ring, 2003. 
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egységeit. 

Egy másik játék, amelynek nagyon sokat köszönhetek a Star Wars Jedi Knight II: Jedi              

Outcast , illetve a folytatása: Star Wars Jedi Knight: Jedi Academy . Ezek az alapvetően             2 3

egyszerű, az Erő és lézerkard használatával megbolondított külső és belső nézetű lövöldözős            

játékok (third person shooter, TPS, illetve first person shooter, FPS) az akkoriban fellángoló             

Start Wars–rajongásom miatt váltak kedvenceimmé. Bár ebben is sok fegyver-, erő- és            

küldetésleírást olvastam el angolul, valódi fejlesztő hatásukat nem ezen a területen fejtették            

ki. Akkoriban már megvolt az angol nyelvvizsgám, és az osztály legjobb angolosai közé             

tartoztam. Azonban ezeket a játékokat már beépített német, olasz és francia nyelvtámogatással            

dobták piacra, és én kezdő franciásként mohón vetettem bele magamat a játékba, hogy             

hatodszor-hetedszer is megnyerjem, immár francia nyelven. 

A kihívást itt nem az jelentette, hogy megértsem a játék dinamikáját, hanem hogy az              

angolból már ismert elemek segítségével megértsem a francia mondatokat. És ismételten a            

játék jelentős részét a szótárazás tette ki. Erre természetesen bárki joggal mondhatja, hogy ez              

már nem is játék, de én annak éreztem, és azt hiszem, ez az, ami igazán számít. 

De a szótáraztatáson kívül volt még egy jelentős érdemük ezeknek a játékoknak, amit             

a valós életben csak az anyanyelvi környezetben tapasztaltam. A játékban szereplő           

egységeknek volt egy öt-tíz mondatos repertoárjuk, amiből különböző alkalmakkor (a          

stratégiai játékban az egységek kijelölésekor, utasításakor, az FPS játékokban pedig az egyes            

ellenségekkel való találkozáskor, illetve a velük való megküzdéskor) elmondtak egyet-egyet,          

amit a program véletlenszerűen választott ki. A mondatok relatív kis száma és a játékok              

hosszúsága miatt így egy-egy mondatot akár százszor is hallhattam, és – anélkül, hogy ez              

bármikor is célom lett volna – beleragadtak a fejembe. Bár a szókincs a legritkább esetben               

bizonyult hasznosnak, mert vagy aggresszív, támadó mondatokról volt szó („Megöllek, te           

gyáva”…), vagy az adott világon kívül nem lehetett alkalmazni őket („Az Erő legyen             

veled!”…), a bennük használt nyelvtani szerkezeteknek sokszor vettem nagy hasznát. Akár           

egy házi feladatról, akár dolgozatról, vagy éppen a nyelvvizsgáról volt szó, a fordultatok             

automatikusan jöttek, nem azon kellett gondolkodnom, hogy a nyelvtani ismereteim alapján           

hogyan raknám össze őket. 

Erőlködés nélkül tanultam, sőt, észre sem vettem, hogy tanulok. Erről két hasonló            

2 Lucas Arts, Star Wars Jedi Knight II: Jedi Outcast, 2002. 
3 Lucas Arts, Star Wars Jedi Knight: Jedi Academy, 2003. 
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tanulási élményem jut eszembe, amelyeket – bár nem számítógépes játékokhoz kötődnek –            

fontosnak tartok e dolgozat keretei között megemlíteni. 

Az egyik ilyen egy saját fejlesztésű játék, az Országkártya. Az ötletet egy Reader's             

Digest Képes Világatlasz adta, amelynek végén felsorolták a Föld összes országát, és            4

bizonyos összehasonlítási adatokat (terület, népesség, népsűrűség…). Ezek alapján        

készítettem egy autós kártyához hasonló játékot. 

A szabályok a következők voltak: a paklit egyenlő arányban szétosztják a játszó felek             

között, mindenki csak a legfelső lapját látja, egymás lapjait nem látják; megegyezés alapján             

kijelölnek egy hívó játékost, aki a nála lévő lapról mond egy tulajdonságot a hozzá tartozó               

értékkel (pl.: „Terület: 93 030 km²”); a többiek is megmondják, hogy az adott tulajdonságnak              

(esetünkben a területnek) az ő kártyájukon mennyi az értéke, majd a legnagyobb értékkel bíró              

viszi az összes többi kártyát, beteszi a paklija végére, majd a következő lapról választ egy               

tulajdonságot; a játék addig tart, amíg minden lap egy játékoshoz nem kerül. 

A kártyámnak a barátaim között hallatlan sikere lett, az órák közötti szünetekben            

négyen-öten megállás nélkül igyekeztünk elnyerni a többiek pakliját. A játék jellegzetessége,           

hogy az egyes értékeknek vannak maximumai, így ha a hívónál például Oroszország van,             

egyértelműen a területet fogja mondani, ha Németország, a bruttó nemzeti terméket (GNP-t),            

mert annál biztosan nincsen nagyobb . Ezeknek az országoknak pár hét után fejből tudtuk a              5

nyerő értékeit: a történelem- vagy földrajz-fakultációs osztálytársaimnak ez csak néhány          

napba telt, de nekem is – bár a számmemóriám hagy némi kívánnivalót maga után –               

három-négy hét után mentek az európai országok legjellemzőbb adatai. Játszva tanultunk           

meg annyi számadatot, amennyi egy félévi földrajztémazáró anyagához bőven elegendő lett           

volna. 

A másik élményem látszólag még távolabb visz szakdolgozatom témájától: még csak           

nem is játékról van szó. Nálam egy évvel idősebb bátyámnak hetedikben egyszer meg kellett              

tanulnia Arany János A Walesi bárdok című balladáját. Közös szobánkban fel-alá járkálva,            

hangosan ismételgette a versszakokat. Többször felolvasta a tankönyvből, majd megpróbálta          

fejből elismételni, ha nem ment, megint felolvasta néhányszor, és ismét nekifutott           

4 Reader's Digest, Képes Világatlasz, 2006 
5 Első körben csak az európai országok paklija készült el, és bár idővel megalkottam az Afrika-, Ázsia-, 

Amerika-, illetve Ausztrália és Óceánia-paklit, ezek nem kelhettek versenyre az Európa-pakli 
népszerűségével. Egyszer kipróbáltunk egy partit az összes országgal, de mivel három nap után sem lettünk 
közelebb a játék végéhez, elvetettük az ötletet. 
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emlékezetből elmondani. Én is a szobában tartózkodtam, olvastam, vagy játszottam, de nem            

figyeltem arra, mit csinál a bátyám. Ő nagyon feszült volt a feladat miatt, én nagyon nyugodt                

voltam. Amikor ő a tanulási folyamat felénél tartott (mintegy négy órán keresztül tanulta a              

verset, tehát úgy két óra után), én már kívülről tudtam az egészet. Azóta egyszer olvastam el,                

hogy felelevenítsem, és máig különösebb megerőltetés nélkül el tudom mondani. Úgy           

tanultam meg, hogy oda sem figyeltem. 

 

Ezen tapasztalatok nyomán a következő kérdések fogalmazódtak meg bennem: 

1. Lehet-e eredményesen integrálni a számítógépes játékokat az oktatásba? 

2. Hogyan fogadnák a diákok és a tanárok a videojátékok által segített tanulást? 

3. Milyen feltételeknek kell teljesülniük ahhoz, hogy egy játék hatékonyan segítse          

a tanulás-tanítás folyamatát, de mindeközben játék maradjon? 

Dolgozatomban ezeknek a kérdéseknek kívánok utánajárni. Az elméleti részben a          

játék fogalmát járom körbe, megvizsgálom, mi az, ami alkalmassá tehet a játékokat az             

oktatásban való használatra, kutatásomban pedig ez alapján vizsgálok meg és értékelek három            

általam készített oktatójátékot. 

  

8 



2. A szakirodalom áttekintése 

A „játék” szó a legtöbb emberből a következő kétféle asszociáció egyikét váltja ki: gondtalan              

gyermekkor vagy gondatlan kanaszok. Az első általában önmagunkkal kapcsolatos, kedves          

emlék, a második a felnövekvő generációval kapcsolatos aggodalom. De vajon szükségszerű           

ez a szembeállítás? Egy játékos fiatal valóban mindig felelőtlen? Az olyan komoly            

tevékenységek, mint a munka, tanóra, szakkör vagy házi feladat valóban ellentétei a játéknak? 

Ebben a fejezetben a játék és a tanulás-tanítás-oktatás kapcsolata kerül bemutatásra.           

Egy, a játékról mint kulturális jelenségről szóló, rövid bevezető (2.1) után olyan fogalmakat             

veszek sorra, mint a tökéletes élmény avagy „flow” (2.2), az észrevétlen tanulás (2.3), a              

szuggesztopédia (2.4) és a gamifikáció (2.5), majd a videójátékok pozitív (2.6) és negatív             

(2.7) hatásait vizsgálom meg. 

2.1. A játék mint kulturális jelenség 

„A játék ősibb, mint a kultúra, hiszen a kultúra – bármennyire pontatlanul definiáljuk –              

emberi közösséget feltételez, az állatoknak viszont nem volt szükségük arra, hogy az ember             

tanítsa meg őket játszani” kezdi J. Huizinga 1949-es tanulmányát a Homo Ludenst.            6

Könyvében, amelyben a játék és a kultúra kapcsolatát vizsgálja, a holland kultúrtörténész a             

játék fogalma körüli tényeket és tévhiteket igyekszik tisztázni. 

Platónra és az Ószövetségre támaszkodva állítja, hogy a játék a legemberibb időtöltés.            7 8

Szerinte a játék nem csupán ősibb a kultúránál, hanem egyenesen a kultúrák kialakulásának             

gyökerénél található, ezek mozgatórugója. A játék minden civilizációs termékben         

megtalálható. 

Benne van a nyelvben, nem csak mint lehetőség, szójátékokra, költészetre való           

képesség, hanem egészen a gyökerénél: a dolgok megnevezésénél, annál a mozzanatnál,           

amikor a névadás által az ember az anyagi világ egy részét a spirituális világba emeli.               

Minden, ami absztrakt, metafora, és minden metafora valójában játék a szavakkal. 

Benne van a mitológiában, hiszen a mitológia ugyanazt teszi a nem látható világgal,             

mint a nyelv a láthatóval: megnevezi, és különféle rituálék (játékszabályok) segítségével           

megpróbálja irányítani. A rituálék pedig már azért is ide sorolandók, mert belőlük fejlődtek ki              

6 p. 1 
7 Platón, Törvények, 803–4 
8 Példabeszédek könyve, viii, 22–3, 30–1 
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az első szervezett játékok. 

A játékfogalom megértésének érdekében Huizinga különböző egyéb fogalmakkal való         

kapcsolatát igyekszik tisztázni. Szerinte a játék ellentéte a nem-játék, nem pedig a komolyság,             

ahogy azt sokan feltételezik, hiszen a játék nem zárja ki a komolyságot, sőt, sokszor minél               

jobban belemerülünk egy játékba, annál nagyobb komolyságra van szükségünk, nehogy          

megsértsük a szabályokat, és összeomoljon az általunk felépített játékvilág. A játékot sokan            

kötik össze a nevetéssel, ez a kapcsolat viszont éppen az előbb említett okok miatt legfeljebb               

másodlagos lehet. A játék nem kapcsolódik a bölcsesség és balgaság, a jó és rossz, illetve az                

igaz és hamis fogalmához, de az esztétikával paradox módon rokon vonásokat mutat – nem              

céljában, vagy gyökerében, hanem a vele járó szépségben, bájban és örömben. A játék érdek              

nélküli, valamint a játékostól egyszerre vár teljes bevonódást, és azt a tudatosságot, hogy „ez              

csak játék”. 

A kulturális játékok vizsgálata közben – a primitív játékokkal, mivel azok nem            

analizálhatók, nem foglalkozik – a következő jellemzőket találja általánosan igaznak: a játék            

önkéntes, szabad tevékenység, amely a való élet határain kívül, viszont önmaga szabta szigorú             

határokon belül, egy külön szférában történik. A határok idő- és térbeliek és abszolút             

érvényűek. Időbeliségük a menet közbeni folyamatos hullámzásban nyilvánul meg, illetve          

abban, hogy egyszer törvényszerűen véget érnek. Térbeli határoltságuk teljesen egyértelmű,          

elég csak egy sakktáblára, egy focipályára vagy a Colosseum épülete szabta keretekre            

gondolnunk. 

A legfontosabb viszont a szabályok abszolút jellege. Ez kreatív feszültséget generál,           

valamint közösségteremtő ereje van mint közös titoknak. A szabályok áthágása nagyobb bűn,            

mint a kijátszásuk, hiszen míg az utóbbi csupán időszakos előnyökhöz juttathatja a csalót, az              

előbbi az egész játékvilág létét fenyegeti. 

Később a játékok professzionalizálódása sokat elvesz eredeti, gondtalan jellegükből, a          

szabályok betartása már nem belső késztetés, hanem kívülről a játékosra erőltetett keret,            

sokkal nagyobb teret kap a számítgatás, a mindenáron győzni akarás, az emberek elfelejtik             

tudatosítani, hogy „ez csak játék”. 

Más területek viszont meglepő módon elkezdtek játékosodni. A kereskedelemben         

például ezt a folyamatot a szállított áru mennyiségének, az út hosszának és a szállításhoz              

szükséges idő hosszának lejegyzése és egymással való összehasonlítgatása indította el. 
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Napjainkban a játék egy kifejezetten ellentmondásos fogalom. Míg nagyon sokan a           

komoly dolgok antonímájaként, a fiatalság megrontójaként, az érettség hiányának         

evidenciájaként tekintenek rá, a tudományos kutatások Szirmai állítását támasztják alá: „a           

játék a lélek optimális állapota” . 9

Egy UNESCO által 1979-ben kiadott tanulmány a gyermek különböző fejlődési          

szintjein megjelenő játékok szerpét, valamint az oktatásban való alkalmazhatóságát, illetve          

alkalmazandóságát vizsgálja pedagógiai, szociológiai, pszichológiai és etnológiai       

szempontból. A tanulmány kiemeli a játék fontosságát a gyermeki stresszkezelésben és az            

énkép kialakulásában, valamint a fejlődési szakaszok megállapításában. 

A csecsemőkre főleg olyan mozgásos, önringatásos játékok jellemzőek, amelyek         

magzat-létükre emlékeztetik őket, később a szeparációs szorongást igyekszenek feloldani egy          

tárgy eltüntetésével majd újra elővételével, ezzel mintegy szimbolikusan eljátszva az          

édesanya távollétét és visszatérését. A kisiskolások utánzós játékokat játszanak, amelyekben          

valamely általuk ismert felnőtt szakmába, vagy élethelyzetbe helyezkednek bele gyakran egy           

bábu segítségével, amely egy ismerőst, egy szeretett személyt vagy éppen önmagukat           

jelképezve segít megbirkózniuk a valós élet okozta nyomással. 

Kiskamasz korra (a tizenkettedik életévvel bezárólag) ez az utánzás átalakul, már nem a             

környezetükben élő felnőtteket utánozzák, hanem távoli vagy fikciós szerepeket mint a           

cowboy, indián, űrhajós vagy kalóz. Ebben az időben jelennek meg a nem történet alapú              

játékok, mint a sakk vagy a kártya. 

A játékot az iskolában nem csak azért értékelhetjük, mert a gyermeki önkifejezés            

legmélyebb eszköze, hanem önoktató jellege, valamint különböző agyi területekre gyakorolt          

fejlesztő hatása miatt is. A játék, mint érzékszervi, szenzomotoros, verbális, érzelmi,           

intellektuális, alkotó vagy esztétikai aktivitás (sokszor a felsoroltak közül egyszerre több),           

kiválóan alkalmas a megértés Bloom által meghatározott összes szintjének (ismeret, megértés,           

alkalmazás, analízis, szintézis, értékelés) fejlesztésére. 

A játék üzleti szférában való alkalmazhatóságát kutató Zichermann (2011) szerint a           

játék olyan, mint a szex és az erőszak előnyös tulajdonságainak ötvözete. Mind a szex, mind               

az erőszak sok mindenre rá tudja venni az embert, de míg az előbbi sokszor nem várt módon                 

végződik, mint egy trójai háború, az utóbbiból a tett megismétlésére sarkalló kellemesség            

9 In HollywoodNewsAgency, 2016, 1:12-től 
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hiányzik: az ember nem szívesen tesz meg olyat, amire egyszer fegyverrel kényszerítették. A             

jól használt játék viszont az erőszakhoz hasonlóan pontosan a kívánt célt tudja elérni,             

miközben az átélt flow élmény által biztosítja, hogy a tett újra meg újra megismétlődjön. 

2.2. Flow – a tökéletes élmény 

„Mindannyian átéltünk már olyan pillanatokat, amikor azt éreztük, hogy […] mi magunk            

irányítjuk cselekedeteinket, saját sorsunk urai vagyunk. Az ilyen ritka alkalmakkor […] olyan            

gyönyörűséget érzünk, mely mérföldkő lesz majd emlékeinkben” , írja a boldogság forrását           10

kutató Csíkszentmihályi. 1990-ben kiadott könyvében a Chicagoi Egyetem magyar         

származású professzora ezeknek a pillanatoknak a feltételeit és hozadékait vizsgálja. 

Kutatásainak első meglepőnek tűnő eredménye, hogy ezek az általa „flow”-nak          

(áramlatnak) vagy „tökéletes élmény”-nek nevezett pillanatok sohasem a pihenésnek,         

lazításnak, hanem a megfeszített akaratnak, nehéz, sokszor kifejezetten kényelmetlen,         

fájdalmas munkának az eredményei. Az ilyen élményre jellemző, hogy nem megtörténnek,           

hanem mi magunk tesszük őket megtörténtté: ilyenkor érezzük, hogy az életünket valóban mi             

irányítjuk. Csíkszentmihályi szerint a flow lényege úgy belemerülni egy tevékenységbe, hogy           

közben minden külső tényezőt kizárunk, és ebben az állapotban maradunk minden áron, mert             

maga a tevékenység akkora örömet okoz. 

Ilyen tevékenység lehet állítása szerint a mindennapi munka. Bár a munka fogalma az             

Teremtés könyve óta az isteni büntetés szimbóluma, és számos negatív történelmi példa            11

terheli (Kínai Nagy Fal, kényszermunkatáborok…), két módon is a tökéletes élmény           

hordozójává válhat. Egyik lehetőség az autotelikus személyiség kifejlesztése, a másik a           

megfelelő munka megtalálása. 

Az autotelikus személyiség számára mindegy, mit csinál, bármilyen tevékenységben         

megtalálja annak a módját, hogy önmagából a legjobbat hozza ki, a problémákat kihívásként             

éli meg, és a fejlődés lehetőségét látja bennük. A könyv három példát hoz fel: Serafina egy                

olasz alpok-beli kis faluban végez reggeltől estig kemény fizikai munkát (tehenek terelése,            

hegyoldal kaszálása, gyümölcsöskert gondozása); Joe délchicagói hegesztőmunkásként vasúti        

kocsikat szerel össze egy hangárban, ahol nyáron hőség van, télen fagyos szelek fújnak, és az               

elviselhetetlen hangzavar állandó; Ting egy 2300 évvel ezelőtt élt taoista filozófus           

10 Csíkszentmihályi, 1990, p. 11. 
11  Gen. iii, 17* 
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történeteiben szereplő szakács, feladata az uralkodó konyhájára szánt állatok leölése. 

A három személyben az a közös, hogy bár olyan munkát végeznek, amit nem sokan              

választanának (Serafina reggeltől estig dolgozik, Joe mindegyik munkatársa szükséges         

rossznak éli meg a munkáját, Ting feladata pedig nagyon egyhangú), mind a hárman örömet              

lelnek abban, amit csinálnak, semmi pénzért nem szeretnének mást dolgozni. Mind a hárman             

újra meg újra megtalálják a módját, hogy valami újat tanuljanak a munkájukból, hogy a              

határaikat mindig kijjebb tolva új kihívásokkal küzdjenek meg, és ezáltal többé váljanak. A             

kényszer helyett a lehetőséget látják, és a körülmények ellenére szabadok kreativitásuk           

megélésére. 

Ha azonban nem tudjuk kifejleszteni magunkban az autotelikus személyiséget, a másik           

lehetőség, hogy a munkát változtassuk meg. Csíkszentmihályi szerint – noha elméletileg           

bármelyik munka élvezetessé tehető a flow segítségével – a legalkalmasabbak azok, amelyek            

játékra hasonlítanak: egyértelműek a céljaik, változatos, egyénre szabott kihívásokat és          

azonnali visszajelzést adnak. 

Ilyen az ősi mesterségek közül a halászat, a vadászat valamint a pásztor életforma             

ellentétben a földműveléssel, ahol nincs azonnali visszajelzés, és nagyon sok függ a külső             

tényezőktől. A modern foglalkozások közül a leginkább ilyen a sebészet. Egyértelműek a            

célok, a visszajelzés gyorsan érkezik, a kihívások személyre szabottak, fegyelmezett          

csapatmunkát és teljes koncentrációt igényel. 

Arra hogy milyen eszközökkel tehető egy munka a flow forrásává, olasz szövőcsaládok            

példáját hozza, ahol mindenkinek van beleszólása az alapanyag beszerzésétől a tervezésen át a             

kivitelezésig, valamint a munka unalmasabb részét, a szövőgépek folyamatos ellenőrzését,          

felváltva végzik. Ez olyan mértékben ellenkezik a gyárak filozófiájával, hogy          

Csíkszentmihályi szerint a munka élvezhetőségének gondolata az ipari forradalom idején tűnt           

el teljesen. A flow legnagyobb akadálya ma is a termelékenység eszméje, amely ellentétben             

áll az örömteliség eszméjével, noha ez az ellentét csak rövid távon jelentkezik, hiszen a              

munka szeretete előbb-utóbb a teljesítmény javulásához vezet. 

A tanulásban sokszor éppen olyan nehéz feladat felfedezni az áramlat élményt, mint a             

munkában. Ennek egyik oka a gyárak esetében már említett hozzáállás, amely mindennél            

fontosabbnak tartja a sikert. (Toureh szerint emögött részben az áll, hogy a tanár a diákja               12

12 In UNESCO, 1979, p. 19. 
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sikerét a saját sikerének tekinti, valamint hogy a szülők úgy gondolnak gyermekeik            

iskoláztatására, mint egy befektetésbe, amitől azt várják, hogy minél hamarabb megtérüljön.)           

Másik oka a tudás információs társadalomban betöltött szerepe: míg néhány évtizeddel           

ezelőttig a tanulás célja az volt, hogy a diák minél több információt megjegyezzen, valamint a               

legtöbbre becsült tulajdonság a jó memória volt, mára az adatok puszta ismerete nem jelent              

értéket, hiszen azok mindenki számára karnyújtásnyi távolságra vannak. 

Csíkszentmihályi a tanulás szükségességét főként abban látja, hogy az absztrakt          

képességek belső, stabil szabályrendszer kiépítését teszik lehetővé. Ennek hiányában könnyen          

a média foglyaivá, demagóg emberek bábjaivá válhatunk, sőt, a televíziótól, kábítószertől           

való függőség, valamint a politikai és vallási fanatizmus is erre vezethető vissza. Szerinte a              

stabil tartalommal rendelkező elme sokkal gazdagabb, és függetlenebb a környezetétől. Ez           

szélsőséges körülmények között akár életmentő is lehet: egy sarki expedíció vagy           

koncentrációs tábor sivárságában az őrülettől mentheti meg az absztrakt tudás az embert. Az             

oktatás szerepe is megváltozik: feladata a tudás átadása helyett a diákok ráébresztése, hogy             

gondolkodni jó, valamint ideális esetben „a külsőleg irányított oktatás vége egyben a belső             

motiváció irányította [élethosszig tartó] tanulás kezdeti szakasza” . 13

A flow élmény és a játékok kapcsolatának kutatása szinte magától adódik, hiszen            

Csíkszentmihályi így fogalmaz, amikor a flow-hoz közelebb jutattó munkáról ír: „Minél           

jobban hasonlít egy munka a játékra […], annál élvezetesebb lesz” . Ezen belül a digitális              14

játékok szempontjából releváns elméletek közül mutatunk be most néhányat. 

Zichermann és Cunningham (2011) szerint a flow az unalom és az aggódás közötti             

vékony mesgye. Fő jellemzője az időérzék elvesztése, valamint a nyugodt koncentrálás A            

digitális játékok készítőinek fő célja, hogy a játék megjelenése és dinamikája által minél             

könnyebben és minél gyakrabban juttassák a játékost ebbe az állapotba. 

Finneran és Zhang (2005) a flow pozitív hatását emeli ki a kommunikáció, a felfedező              

magatartás, a tanulás és a számítógép-használat terén. Leszögezik, hogy a terület egyelőre            

híján van empirikus kutatásokból származó, elegendő mennyiségű adatnak, és bemutatják a           

kapcsolódó elméleteket. Fontosnak tartják, hogy a flow élmény számítógép által mediált           

környezetben (computer mediated environment, CME) való vizsgálatához az alap teória két           

tényezője (az élményt kiváltó tevékenység és a tevékenységet végző személy) mellé           

13 p. 88. 
14 p. 93. 
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felvegyék harmadiknak a számítógépet mint a tevékenység és a személy közötti közvetítő            

felületet. A most következő elméletek az ő munkájukból származnak, és valamennyi az            

előzmény-élmény-következmény felosztása szerint lesz bemutatva. 

Ghani (1995) vizsgálja először a fogalmat CME viszonylatban. A flow feltételeinek a            15

feladatra való alkalmasságot, a kontroll érzését és a kognitív spontaneitást tartja, az élményt             

pedig a tevékenység okozta élvezetben és a koncentrációban látja. Az eredmény szerinte a             

fókusz, a kreativitás és a tanulás. 

Hoffman és Novak (1996) , valamint Novak, Hoffman és Yung (2000) a Web            16

szempontjából közelíti meg a fogalmat. Az egyre bonyolultabb összefüggések kidolgozása          

közben a legjelentősebb változtatásuk a „telepresence” (távoli jelenlét) fogalmának beszúrása          

az előzmények listájába, valamint a kontroll érzése szerintük következmény. 

Chen (2000) az egyértelmű célokat, az azonnali visszajelzést és a kontroll lehetőségét            17

tekinti előzménynek, az élményt az öntudat és az időérzet elvesztésével, valamint a            

telepresence-szel hozza kapcsolatba, a következmény pedig szerinte az autotelikus élmény, és           

a pozitív érzelem. 

2.3. Az észrevétlen tanulás 

A tökéletes élmény pszichológiájának az oktatásban való alkalmazása azt hozza magával,           

hogy az oktatás élménnyé válik, a kívülről a diákokra erőszakolt kényszer belső kalanddá.             

Akinek volt már tanuláshoz kapcsolódó áramlatélménye, maga is meg tudja erősíteni           

Csíkszentmihályi állítását: „gondolkodni jó” . 18

Ehhez hasonlóan fogalmaz Szirmai (2014) , amikor a Portal nevű videójáték első           19 20

részét mutatja be. A játékmechanika alapjainak elmagyarázása után kitér arra a tényre, hogy a              

játék mintegy kilencven százaléka tutorial, vagyis oktatópálya. Elmondása szerint ez          

egyáltalán nem zavaró, hiszen a „a tanulás a szórakoztató, nem a felhasználás” . Egy kicsit              21

később pedig a szórakoztató tanulás fogalmát más szemszögből megvilágítva teszi még           

érthetőbbé a gondolatot: „[A játék] a tanulást nem helyezi egyértelműen fókuszba, egyszerűen            

15 In Finneran és Zhang, 2005, p. 84. 
16 uo. p. 85. 
17 uo. p. 86. 
18 p. 79. 
19 In, GameDayIroda, 2014 
20 Valve Corporation, Portal, 2007 
21 5:45-től 
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csak úgy építi fel magát, mire észbe kapsz, megtanultál tizenhat-hét féle fizikai szabályt a              

portálokkal kapcsolatban, és ezeket meg is tanulod alkalmazni, […] és úgy általában az             

egészet nem úgy fogod föl, mint egy tanulási procedúra, hanem úgy, mint egy ilyen szükséges               

ismerkedés.”  22

Szirmai okfejtése összhangban azzal, amit van társa, Kiss (2015) mond a Valiant            23

Hearts: The Great War játékról. Állítása szerint a történelemórának is beillő játék „úgy             24

szórakoztat, hogy közben észrevétlenül tanulsz” . Nem sokkal később pedig: „A Valiant           25

Hearts legnagyobb értéke az, hogy játszva tanít” . 26

Williams (2005) egy két részből álló kísérletről számol be, amely az észrevétlen tanulást             

vizsgálta. A kísérlet mind a két alkalommal a következőképpen épült fel: A kísérletben részt              

vevőknek névmásokat kellett megadott szabályok szerint a szavak elé illeszteni. A szavak            

értelmes (angol) szavak voltak, a névmásokat (gi, ul, ro, ne) viszont a kísérlet céljából találták               

ki, és két fontos szabály alapján lehetett csoportosítani őket: voltak közelre (gi, ro) és távolra               

(ul, ne), illetve élőre (gi, ul) és élettelenre (ro, ne) mutató névmások. A kísérletben részt               

vevőknek csak az egyik szabályt árulták el (a közelre és távolra mutatás szabályát), majd              

szavak hosszú listáját tanították meg nekik a megfelelő névelővel. 

A kísérletet mindkét alkalommal számonkérés zárta, amelyben tanult és nem tanult           

szavak elé kellett a megfelelő névmást illeszteni. A dolgozat kijavítása után mindenkivel            

személyesen beszélgettek a kísérletről, megkérdezték, hogy milyen szabály alapján választotta          

ki a névmásokat. Az első kísérlet 41 résztvevőjéből 8, a második kísérletben 24 emberből 7               

jött rá a megoldásra, az ő dolgozatuk természetesen kimagaslóan jó lett. Ezeket az adatokat –               

mivel az észrevétlen tanulás vizsgálatának szempontjából irrelevánsak voltak – kizárták a           

kísérletből. 

A maradék 33 illetve 17 résztvevő közül néhányan megkíséreltek valamilyen          

magyarázatot adni, de mindannyian meglepődtek, amikor elárulták nekik a megoldást. Az ő            

eredményeiket vizsgálva azt tapasztalták, hogy még a szabály tudatos ismerete nélkül is jóval             

a várt szint fölött teljesítettek, vagyis bár nem tudták miért, a jó megoldást választották még a                

nem tanult főnevek esetében is. 

22 6:38-tól 
23 In GameDayIroda, 2015 
24 Ubisoft Montpellier, Valiant Hearts: The Great War, 2014 
25 0:32-től 
26 1:59-től 
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Schirber (2005) egy másik kísérletről ír, amelyben L. Squire vizsgálja az ember            

szokástanulási képességét. A kísérlet alapja, hogy az emberi agy két tanulásfajtájáért két            

külön agyi terület felelős: a tudatos tanulásért a középső halántéklebeny (lobus temporalis            

medialis), míg a nem tudatos a törzsdúcok (nuclei basales) feladata. A kísérletben két olyan              

embert figyeltek meg, akiknek középső halántéklebenyük sérült volt, így nem voltak képesek            

új információkat elraktározni – például egyikük sem tudta volna lerajzolni a lakása alaprajzát.             

A kísérlet folyamán naponta ötször nyolc pár tárgyat mutattak nekik, az egyikről egy             

önkényes szabály alapján azt mondták, hogy az a jó megoldás, majd a kísérlet alanyát kérték               

meg, hogy mutasson rá a helyes tárgyra. 

Egy átlagos agyi kapacitással rendelkező egyén egy vagy maximum két nap alatt            

kilencven százalékos pontossággal ki tudja választani a helyes tárgyat – a két kísérleti             

alanynak ez 14 illetve 18 hétbe telt. Azonban ezután sem tudták megmondani, miért azt a               

tárgyat választották, sőt, arra sem emlékeztek, hogy látták már a felmutatott tárgyakat azelőtt.             

Amikor rákérdeztek, az egyikük azt válaszolta, hogy ösztönösen az után indult meg a tárgy              

után a keze. 

2.4. Szuggesztopédia 

Az észrevétlen tanulás tervszerű alkalmazására kiemelkedő példa G. Lozanov (2005), bolgár           

pszichológus és pszichiáter „oktatási kultúrája” , a szuggesztopédia. A módszer az agy           27

kiaknázatlan tartalékaira építve ér el olyan megdöbbentő eredményeket, mint például ezer           28

francia szó és kifejezés megtanítása egyetlen nap alatt. 

A módszer egy humanista szemléletmódra épülő rendszer, technikai szempontból         

többek között a klasszikus zene és művészet használata, éneklés, játék és nevetés jellemzi, de              

legfontosabb eleme az ember iránti tisztelet és szeretet, valamint a pozitív, gyengéd            

szuggeszció. Ez utóbbit sokan azonosították – tévesen – a hipnózissal, emiatt a tévedés miatt              

tartotta fontosnak Lozanov 2005-ös könyvének a „deszuggesztív tanítás” alcímet adni,          

hangsúlyozva, hogy nem az emberi szabadságot korlátozó szuggeszcióról van szó, éppen           

ellenkezőleg: a cél, hogy megszabaduljunk a világ, a társadalom által belénk szuggerált            

tévhitektől, mint például az emberi agy végessége, vagy saját teljesítőkéspességünk          

korlátoltsága. 

27 „a módszertan nem egy másik módszertan alternatívája. Ez egy új kultúra. Egy új fajta tanítás-tanulás”, p. 85 
28 „Személyes meggyőződésem, hogy az emberi tartalékok végtelenek. A tudomány viszont arra az álláspontra 

jutott, hogy sokkal nagyobbak, mint azt jelenleg gondoljuk?”, p. 1 
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A módszer egyik kulcsfogalma tehát a gyengéd szuggeszció, amelyet leginkább egy           

atyai vagy baráti jótanácsként érthetünk meg, amely minden parancsoló és manipuláló           

felhangtól mentes. Maga a szuggeszció egy természetes jelenség: a beszédben,          

gondolkodásban, észlelésben a központi információt kísérő ingerhalmaz, amely        

legészrevehetőbben a hanghordozásban, gesztusokban, mimikában, tekintetben jelenik meg.        

A gyengéd szuggeszció fontos jellemzője tehát, hogy nem parancsol, nem vár el feltétlen,             

kritika nélküli engedelmességet, hiszen a módszer nagyban épít a diák független, kreatív            

gondolkodására. 

A diákok iránt tanúsított, egyszerű udvariasságon és tiszteleten túlmutató, őszinte, aktív           

szeretet annak feldolgozását segíti, hogy a megszokottnál jóval nagyobb tananyaggal kell           

megbírkózni. Konkrét módon egyrészt a választási szabadság folyamatos        

korlátozatlanságában, másrészt az óra elején választott avatárban jelenik meg. Az avatár vagy            

karakter (új név, szakma, előélet) választása a tananyag szituációjába való belehelyezkedést           

segíti, valamint a hibázáshoz való negatív hozzáállást csökkenti, hiszen a hibákat nem az             

egyén követi el, hanem a karaktere. 

Maga a tanulás három részre oszlik: a dekódolás, a memorizálás és a spontán használat              

fázisaira. A dekódolási fázis egy játékos, oldott hangulatú nyelvóra, a nyelvtani elemek,            

valamint a kommunikációs készségek megtanítása a cél. A második szakasz, a memorizálás            

egy aktív és egy passzív részből áll, az elsőben a tanár normális beszédtempóban olvassa a               

tankönyvi szöveget, a diákok pedig aktívan követik. Kezdetben ezt háromszor megismételték,           

de a tapasztalatok azt mutatták, hogy erre egyáltalán nincs szükség. A passzív részben a tanár               

úgy olvassa fel a szöveget pre-klasszikus háttérzene kíséretében, hogy a diákok nem követik,             

sőt, semmilyen feladatuk nincs. Ezzel véget ér az első nap, majd másnap játékokkal,             

énekléssel, majd spontán idegen nyelvű társalgással dolgozzák fel a tanultakat. 

A memorizálás szakaszának megértéséhez szükséges tisztázni a hipermnézia, vagyis         

szuperemlékezet fogalmát. Ez olyan hosszú távú emlékezet, amely spontán, erőfeszítés nélkül           

jelentkezik, általában katarktikus élmény hatására, erős érzelem kíséretében. Jellemző rá a           

visszaemlékezőképesség megnövekedése, valamint a fáradtság hiánya. A szuggesztopédiában        

egyrészt a klasszikus zene és művészet segítségével idézhető elő, másrészt a tudattalan            

tervszerű megcélzásával. Ebből a célból minden foglalkozás javasolt relaxációval kezdődik,          

az alkalmak vidám hangulatban telnek, sok nevetéssel, a falakon lévő képek, szavak, valamint             

a harmadik fázis énekei, játékai pedig mind a tananyaghoz kapcsolódó információt           
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hordoznak, amire szándékosan nem hívják fel a figyelmet, hogy a tudatos magolás, drillezés             

helyett a diák észrevétlenül, spontán memorizáljon, „mint ahogyan a szivacs szívja magába a             

vizet” . 29

A relaxáció, nevetés, éneklés és játék, valamint az avatár szerepe az „antiszuggesztív            

gátak” ledöntése. Ez a pszichés immunrendszerként működő ellenreakció akkor aktiválódik,          

amikor úgy érezzük, valaki szuggerálni, manipulálni akar. Három szinten működik:          

emocionális, logikai és etikai szinten. Ezek közül az első legegyértelműbben a           

kisgyermekeknél figyelhető meg, amikor megtanulnak nemet mondani. Nagyrészt, vagy akár          

teljesen tudattalan. A második, a logikai vagy érvelő gát a személyiségben kialakult józan ész              

és megmagyarázhatóság ellen irányuló dolgoktól véd. Tudatosságuk sokszor csak felszínes,          

csupán a tudattalanul megformált vélemény kap egy logikai köntöst. Az etikai gát a             

személyiségben felépített értékrendszert védi. Teljes mértékben tudattalan, még hipnózis alatt          

sem áthágható. Ezek a gátak egyéni és csoportos szinten működnek, kívülről nemigen lehet             

formálni őket, a tanári munka legnagyobb kihívását jelentik. A szuggesztopédiában a játék            

miatti spontaneitásban oldódnak fel. 

Egy másik fontos vonása a módszernek, hogy figyelembe veszi az ember           

személyiségének változandóságát – nem csupán hosszú távon, hanem akár egy foglalkozás           

alatt több személyiségváltozással is számol. Hiszen akár egy gondolat vagy egy érzelem            

megváltoztathatja fiziológiás állapotunkat, ami módosítja az agy dinamikáját, a személy          

hozzáállását, motiváltságát. Egyes érzelmek, mint például a szerelem vagy a depresszió akár a             

teljes egyéniségünket, gondolkodásmódunkat megváltoztathatják. Lozanov módszerében a       

tanár lendületes, vibráló stílusa igyekszik biztosítani a motiváltságot és változatosságot, hogy           

az óra egyszerre legyen általános és mindenki számára személyes. 

A szuggesztopédia legfontosabb eszköze azonban – és ezt Lozanov többször is           

hangsúlyozza – a diák iránti szeretet és a számára biztosított szabadság. Az első a              30

szokatlanul nagy mennyiségű információval való megbirkózást, a második a kreatív          

gondolkodásmódot segíti. 

2.5. Gamifikáció 

A játéknak a tanulásra, teljesítményre gyakorolt pozitív hatását sokan igyekeznek kiaknázni a            

29 p. 85. 
30 Egy alkalommal (p 18.) – kedvesen, de tévesen – Shandor Petoeffi, magyar költő versére is hivatkozik: 

„love and freedom” 
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szuggesztopédia keretein kívül is. A munkahelyek, weboldalak, hűségprogramok, az oktatás          

valamint sok egyéb terület játékosítását, játékszerűsítését vagy játékba ágyazását hívjuk          

összefoglaló szóval  gamifikációnak . 31 32

Bár a gamifikáció (angol gamification) szó 2002-ben jött létre , ismertté csak 2010-ben            33

vált, alkalmazása pedig egyesek szerint a római korra nyúlik vissza . A fogalomra jellemző a              34

jelentésbeli sokszínűség, sokan, sok szempontból sokféleképpen igyekeztek definiálni. A         

következőkben a legismertebb definíciókat vesszük sorra Németh 2015-ös tanári MA          

szakdolgozata  és gamifikációval foglalkozó weboldala  alapján. 35 36

A meghatározások előtt azonban szükséges a kétféle játék fogalmának szétválasztása.          

Az angol „play” és „game” (vagy a Caillois által használt görög „paidia” és latin „ludus”)               

szavak közötti különbség a magyar nyelvben nem adható vissza. A play (vagy paidia)             

jelentése a gyermeki, önfeledt, spontán játék, amelynek nincs számszerűsíthető kimenete. A           

game–ludus ezzel szemben a keretek és szabályok között zajló játékot jelenti, fontos jellemzői             

az érzelmi bevonódás, a visszajelzések rendszere és a számszerűsíthető kimenet. Érdekessége           

még a latin szónak, hogy alapfokú oktatást is jelent, Huizinga (1949) szerint az eltérőnek ható               

jelentés a „gyakorlás” fogalmán keresztül kapcsolódhat a játékhoz . A gamifikációs          37

definíciók szükségszerűen a szabályokhoz kötött játék fogalmat használják, hiszen sokat          

építenek annak számszerűsíthető eredményére és visszajelzésrendszerére. 

Deterding és mtsai 2011 májusában a következő meghatározást javasolta: „[A          

gamifikáció a] videójáték-elemek játékon kívüli környezetben való használata a felhasználói          

élmény és bevonódás növelésének érdekében”. Ezt néhány hónappal később, szeptmberben          

így módosították: „játéktervezési elemek használata játékon kívüli kontextusban”. Fontosnak         

tartják a gamifikációt különválasztani a nem szórakoztatási céllal készült játékoktól („serious           

games”), továbbá nem kötik szorosan a digitális technológiához. 

Zichermann 2011-ben Cunninghammel a következő definíciót dolgozza ki:        

31 Bár sok gondolkodó szerint a fogalom hatásköre ennél sokkal szűkebb, és nem fér bele például a „serious 
games” vagy az „advergames”, élek a sokféle definíció kínálta szabadsággal, és a fogalmat a lehető 
legtágabb értelemben használom. 

32 A Németh (2015b) által javasolt magyarosításban (játékszerűsítés) a „játék” szót túlzottan közelinek érzem 
az angol „play” fogalmához szemben a gamification „game” szavával, ezért döntöttem a latinizáló átírás 
mellett. 

33 Pelling (2011) in Németh, 2015b 
34 Fuchs (2014) in Németh, 2015b 
35 Németh, 2015a 
36 Németh, 2015b 
37 p. 36. in Huizinga, 1949 
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„Játéktervezői gondolkodás és játékmechanizmusok használata a felhasználók bevonására és         

problémák megoldására”. Lényeges különbség Deterdingékhez képest, hogy ebbe a         

meghatározásba beletartozik a „serious game”, „advergame” (promóciós célú játék) és a           

„game-for-change” (szociális változást megcélzó játék). 2013-ban Linderrel úgy módosítja a          

meghatározást, hogy a hűségprogramokból vett ötleteknek is teret adjon: „játékokból,          

hűségprogramokból és a viselkedési közgazdaságtanból kölcsönzött tervezési koncepciók        

alkalmazása a felhasználói elköteleződés növelésének céljából”. 

A többi definíció alapvetően ezeknek a meghatározásoknak szintézise, finomítása, más          

szemszögből való újrafogalmazása. Kapp (2012) például az oktatási szempontot jeleníti meg           

definíciójában, megfogalmazza az oktatás gamifikálásának két szintjét: az oktatási rendszer          

gamifikálása jelvények, pontok stb segítségével, illetve a tananyag gamifikálása történetek,          

kihívások és rejtélyes elemek beépítésével. Továbbá felhívja a figyelmet arra, hogy a            

játékelemek alkalmazása önmagában nem elég a játékélményhez, hiszen olyan játékelemeket,          

mint a pontozás, visszajelzés vagy a feladat időhöz kötése az oktatás is régóta használ anélkül,               

hogy bármiféle játékszerű élményt nyújtana. 

Ezzel együtt a játékelemek a gamifikáció gerincét alkotják. Zichermann és Cunningham           

(2011) a Hunicke LeBlanc és Zubek (2004) által bemutatott MDA („mechanics – dynamics –              

aesthetics” vagyis a játékmechanika, -dinamika és -esztétika hármasára épülő) keretrendszerre          

építi saját rendszerét. Az MDA keretrendszer a gyártás és fogyasztás perspektívájából közelíti            

meg a játékot, három részre osztja: a mechanika vagy „szabály” a játék legalapvetőbb             

alkotóelemeit foglalja magába, a dinamika vagyis „rendszer” ezeknek viselkedését határozza          

meg a játékos interakciójára adott válaszként, míg az esztétika vagy „szórakozás” a játékosból             

a dinamika és mechanika által kiváltott érzelmi reakció. Felhívja a játékkészítők figyelmét,            

hogy a számukra kézenfekvő mechanikai megközelítés helyett a játékos oldaláról, az esztétika            

felől megközelített és ez alapján dinamizált illetve mechanizált játékoknak van valódi piaca. 

A mechanika szintjére tartozó játékelemek közül Németh (2015), Werbach és Hunter           

(2012 és 2015) munkájára alapozva, a pontok, jelvények és eredménytáblák hármasa (PBL,            

point-badge-leaderboard) mellett a szinteket, kihívásokat és avatárokat mutatja be. A          

következőkben ezek megjelenési formáit és funkcióit vesszük sorra. 

A pontok három fő feladata a visszajelzés a játékosnak, adatszolgáltatás a készítőnek és             

a különböző kiszámítható jutalmazások alapja. Ilyen jutalmazás lehet a szintlépés, vagy egy            

tárgy megvásárlása. Alapvetően két fajtájuk van: a tapasztalati pont (XP, experience point) a             
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készítő által elvárt cselekedetekért kapható, nem elkölthető, a rangsorolás és a szintlépés            

alapja, a beváltható pont (RP, redeemable point) pedig a játékon belüli vásárlást teszi             

lehetővé. Egyéb használatos pontfajták a képességpont (skill point), amely különleges          

eseményekről adott visszajelzésként működik, valamint a karma pont és a hírnév pont            

(reputation point), amiket a játékosok egymásnak osztogatnak, az elsőt köszönetképpen, a           

másodikat bármilyen helyzetben. 

A jelvények feladata hasonló a pontokéhoz: visszajelzés a teljesítményről, azonban          

sokkal specifikusabbak, hiszen pontosan mutatja, hogy viselője mely tettéért kapta.          

Legtöbbször esztétikai jutalomként is működik, valamint a nem lineáris fejlődésről ad           

visszajelzést. 

Az eredménytáblák a játékosok versenyszellemét hivatottak stimulálni. Mivel a toplista          

önmagában az első néhány kivételével inkább demotiválóan hat a játékosokra, célszerű           

alkalmazni olyan eredménytáblát is, amely csak annyit jelez, hogy ki az az öt-öt ember, aki a                

rangsorban közvetlenül előttünk és mögöttünk áll. 

A szintek a lépcsős rangsorolás mellett a feladatok nehezedésének és az új speciális             

képességeknek adnak teret. A szintlépés legtöbbször az XP alapján történik, de előfordulhat,            

hogy az elegendő mennyiségű tapasztalati pont mellett beváltható pontokkal kell          

megvásárolni, hogy a játékost ezáltal változatos jutalmat ígérő feladatok elvégzésére          

motiváljuk . 38

A kihívások általában a történetből fakadnak, ezek adnak célt a feladatoknak, és            

teljesítésükért jutalom jár. Játékkészítői szempontból fontos, hogy minden szinten legyen új           

kihívás, különben egy idő után unalmassá válhat a játék. 

Az avatár a játékos képi megjelenése. Fontos, hogy minél inkább személyre szabható            

legyen, hiszen ha azonosulni tud vele, képes a játékos gondolkodásmódját is megváltoztatni.            

A Stanfordi Egyetem Virtuális Emberi Interakciók Laboratóriumának kísérletei azt         39

mutatják, hogy az emberek egy szerepjáték avatárjaival ugyanazt az interperszonális          

protokollt tartják be, mint a való életben: például társalgás közben szemkontaktust keresnek,            

valamint hátrébb lépnek, ha valaki belép a személyes terükbe. B. Reeves, az egyetem             

Kommunikáció Tanszékének professzora szerint az agyunk nem fog másképpen értelmezni          

valamit, csak azért, mert a képernyőn történik. 

38 Példa erre Németh (2015) English Knight rendszere (p. 29. in Németh, 2015) 
39 In Stuart, 2010 
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A gamifikációnak pedig éppen ez a célja: a diák minél teljesebb bevonódása,            

motiválódása, valamint ezen keresztül a tanulás előmozdítása és a viselkedés befolyásolása.           

Az ezek hátterében zajló pszichés folyamatokra számos elmélet született, ezek közül kettőt            

fogunk megvizsgálni. 

A behaviorista iskola operáns kondicionálása magyarázza a jutalmazás-büntetés és a          

bevonódás kapcsolatát: Skinner állatkísérleteiből tisztán látszik, hogy különböző megerősítési         

minták különböző viselkedési minták kialakulásához vezetnek . A gamifikáció        40

szempontjából a legrelevánsabb, hogy a nem bejósolható jutalmak több dopamint          

szabadítanak fel, és ezáltal erősebb a szokásteremtő értékük. Ezen az elven működnek a             

„nyerőgépek”, de a módszer bizonyos jelvények, vagy egyéb jutalmak változó alapon való            

osztogatásával a gamifikált rendszerekbe is beemelhető. 

A kognitivizmus öndeterminációs elmélete azt hangsúlyozza, hogy a belső motiváció          

sokkal erősebb, mint a kívülről érkező motiválás. Különböző kutatások alapján a játékos belső             

motiváltságához a játékosnak autonómnak, kompetensnek és közösséghez tartozónak kell         

éreznie magát, vagyis azt kell megtapasztalnia, hogy a kezében van az irányítás, képes             

megküzdeni a kihívásokkal, és ezt meg tudja osztani másokkal is. Arra is figyelmeztet az              

elmélet, hogy a kívülről érkező jutalmazás túlzott mértéke a belső motiváció csökkenéséhez            

vezethet. 

Lényegében ugyanezzel a figyelmeztetéssel találkozunk Zichermann és Cunningham        

(2011) SAPS keretrendszerében . A jutalmazás négy fajtáját tömörítő mozaikszó tagjai –           41

státusz (status), hozzáférés (access), hatalom (power) és megfogható jutalmak (stuff) –           

sorrendben a legolcsóbbtól a legdrágábbig, egyben a legkívánatosabbtól a legkevésbé          

javasoltig terjednek. 

Zichermann és Cunningham (2011) , amikor azt vizsgálja, vajon miért játszanak az           42

emberek, illetve mik azok a tényezők, amelyek segítségével motiválhatóak a játékosok, a flow             

élményt említi, azt az unalom és túlzott aggódás között húzódó sávot, amelyre szerinte a              

nyugodt koncentrálás és az időérzék elvesztése a legjellemzőbb. Szerinte az embereknek           

40 A laboratóriumi patkányokon figyelte meg, hogy ha meghatározott időközönként – például óránként – 
kapnak meghatározott jutalmat a pedál lenyomásáért, akkor ezt nagyon gyorsan megtanulják, és a 
meghatározott idő leteltéig meg sem közelítik a pedált. Ha azonban, bár tudja, hogy jutalmat fog kapni, 
ennek mérete és érkezésének időpontja bizonytalan, egy idő után megállás nélkül a pedált fogja nyomni, 
amíg meg nem kapja. Zichermann szerint az első kísérlet leginkább a munkabérekre hasonlít, míg a második 
a „nyerőgépek” működésére. (Zichermann, 2011, p. 15) 

41 in Németh, 2015a, p. 17. 
42 p. 16. 
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négyféle motivációjuk lehet a játékra: a kiválóság (mastery) érzése, a stresszlevezetés, a móka             

és a szocializáció. Ezeket kell tehát beépíteni egy gamifikált rendszerbe, hogy a felhasználók             

számára vonzó legyen. 

Az oktatás gamifikálásának a diákok motiválttá tételén kívüli előnyeit Stott és           

Neustaedter (2013) a következőkben látja: a hibázásra való szabadság, az azonnali           43

visszajelzés, a fejlődés és a történetmesélés (storytelling). Prievara (2015) azt emeli ki, hogy             44

az értékelés elválik az osztályzástól (pontrendszer és jegyek közötti különbség), a diákokat            

lehet önmagukhoz mérni (egyéni fejlődés, nem a képesség, hanem a törekvés értékelése), a             

rendszer különféle helyzetekre alkalmazható (lustaság, időhiány, különböző hátráltató        

életállapotok). Ezáltal az értékelési rendszer sokkal stresszmentesebb lehet. 

A gamifikáció irodalmában szinte közhelyszerű a figyelmeztetés, hogy a játékelemek          45

önmagukban nem elegendőek a játékélményhez és ezáltal a bevonódáshoz. Prievara (2015.           

júl.), aki maga is egy gamifikált keretrendszer megalkotója , emellett azt említi meg, hogy az              46

oktatás játéknak álcázása nem minden esetben a legjobb ötlet. Tapasztalata szerint ez lehet             

éppúgy demotiváló, mint motiváló. „Nem mindenkit vonz ez a világ, akkor meg minek             

kössem össze egy mágus harcát a folyamatos jelen idővel angolból.” A másik veszély, hogy              

nevetségessé válunk a mindenáron játékosítani akarással, hiszen „már egészen fiatal gyerekek           

is tudják, hogy az a titkos objektum, amelynek a kódját ötödikes matekpéldák megoldádával             

fel lehet törni már régen nem titkos.” 

Nádori (2016), Prievara szerkesztőtársa a TanárBlogon, az IKT (infokommunikációs         

technológia) eszközök veszélyeire hívja fel a figyelmet, de állítása éppúgy igaz lehet a             

gamifikációra . Ezek az új eszközök, módszerek valóban nagy lelkesedést tudnak kiváltani,           47

de ez sokszor az újdonság varázsának megszűnéséig tart, azaz legfeljebb egy-két hétig.            

Csupán attól, hogy használjuk őket, még nem lesz jobb a tanóra. Érdemes odafigyelni, vajon              

költség-haszon arányban megéri-e az új eszközök, módszerek használatára való felkészülés,          

valamint, hogy a célhoz keressük az eszközöket, ne pedig fordítva. Nádori szerint akkor van              

értelme új dolgok behozatalának, ha az valamit „lehetővé tesz, amit másképp nem tudnának [a              

43 In Németh, 2015, p. 18. 
44 vö. Tóth és Veszprémi, 2016 
45 l. többek között Németh, 2015, Huotari, K. és Hamari, J. (2012) in Németh, 2015, illetve Cornillie, Thorne 

és Desmet, 2012 
46 l. 13. fejezet in Prievara, 2015 
47 Bár a gamifikáció nem kötődik feltétlenül a digitális világhoz (l. Deterding és mtsai definíciója), valamint 

nem is teljesen a modern kor vívmánya (l. Fuchs, 2014), leggyakrabban szorosan összefügg a digitális 
technológia használatával, és legalább akkora körülötte a mítikus homály és csodavárás, mint az IKT 
eszközök körül. 
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diákok] megcsinálni.” 

Megjelennek azonban olyan hangok is, amelyek a tanítás-tanulás játéknak való          

beállítását kifejezetten ellenzik. Szirmai a következőképpen fogalmaz: „Tanulni önmagában         48

játékon keresztül kifejezetten irritáló dolog, hogyha nem foglalják le eléggé az ember agyát.             

Tehát azok a játékok – számomra legalábbis – sorra megbuktak, amik csak úgy matekra […]               

próbáltak megtanítani játéknak tűnő mechanikákon keresztül.” Szeverényi ,       49

gyógypedagógusként arról számol be, hogy tapasztalata szerint a gyerekek éles különbséget           

tesznek a valódi játékok és a játékosított oktatófeladatok között. Miután végeznek egy            

oktatójátékkal, megkérdezik: „Irma néni, akkor most már játszhatunk?” Ezek a hangok           50

általában a másik oldalról igyekeznek megfogni a problémát: nem az oktatást szeretnék            

játékköntösbe bújtatni, hanem valódi, szórakoztató céllal készült játékokat (COTS,         

commercial off-the-shelf games) igyekeznek felhasználni a tanulásra. 

2.6. A videojátékok előnyei 

Az ebben a fejezetben felsoroltak nagy része éppúgy igaz a gamifikált oktatásra, mint a              

videojátékokra (a gamifikációnak éppen az a lényege, hogy sok mindenben hasonlít a            

játékokra). Az oktatásra használt játékok azonban a játékszerűsítés módszerének pontosan a           

fordítottját alkalmazzák: míg a gamifikáció játékköntösbe bújtat valamit, ami nem játék, a            

játék általi oktatás valódi játékokat igyekszik úgy alkalmazni – esetleg módosítani –, hogy a              

tanulás-tanítás igájába lehessen fogni őket. 

A videojátékok oktatásra való használatával foglalkozó szakirodalmak szinte        

mindegyike leszögezi, hogy a különféle játékok különböző hatásfokkal használhatóak az          

oktatásban, sőt van olyan, ami egyáltalán nem alkalmazható ilyen célra . Az itt felsorolt             51

előnyök, pozitívumok is ennek a fényében értlemezendők. 

2.6.1.Technikai segítség a tanárnak 

Németh (2015) említi a gamifikációval, Jones (2014) pedig a oktatási célra átalakított            52 53

játékokkal kapcsolatban, hogy a visszajelzések gyűjtését nagyban megkönnyíti a         

számítógépes technológia. A pontok, jelvények, hibázások, szintlépések, vásárlások gyűjtése,         

48 In HollywoodNewsAgency, 2014 
49 Újhelyiné Szeverényi I. in GameStar Hungary, 2016a 
50 13:58-tól 
51 Például HollywoodNewsAgency, 2016, 2:59-től; Godwin, 2014, p. 11. 
52 p. 21 
53 p. 12 
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tárolása kielemzése már nem a tanár feladata, mindezt automatikák végzik. 

A téma talán leggyakrabban hangoztatott közhelye a bőséges és azonnali visszajelzés.           54

A visszajelzés adása szerves része a pedagógiának, de programok híján vagy a bőséges, vagy              

az azonnali jelző szenved csorbát. A tanárnak idő kell, amíg kijavítja a dolgozatot, egyszerre              

csak egy embert feleltethet, a házi feladatát sem ellenőrizheti mindenkinek. Ez az egyik oka              

annak, hogy iskolai körülmények között miért nehéz egy már megszerzett egyest kijavítani .            55

Egy számítógép ezzel szemben a másodperc tört része alatt tud ellenőrizni, információt            

raktározni, és visszajelzést adni bármennyi embernek. Így például, míg egy munkafüzeti házi            

feladat ellenőrzésénél felmerül a kérdés, hogy ki mennyi időt foglalkozott vele, hányszor            

futott neki, valamint, hogy az órai javítás amellett, hogy időveszteség, hány emberhez jut el              

igazán, addig ugyanannak a feladatnak számítógépen való feladása a diákoknak menet közben            

ad visszajelzést, a tanárnak pedig biztos adatokat a diákok otthoni munkájáról. 

Godwin (2014) írja, hogy a játékokra jellemző, hogy ismétlődnek az események,           56

esetleg más kontextusban, nehézségben, vagy összetettségben, ezáltal megerősödik a         

megoldáshoz szükséges tudás. Nyelvtanári szemszögből ez egyszerű drillezési folyamatnak         

tűnhet – és még úgy is van értelme az imént említett automatikus visszajelzés miatt –, de ha                 

jobban megvizsgáljuk, ez sokkal inkább hasonlít a szuggesztopédiában használt tudattalan          

tanulásra , hiszen nem a megoldás megjegyzése van a fókuszban, az csak mintegy            57

mellékterméke a játéknak. 

Ezen kívül a játékok remek szemléltetőeszközök lehetnek. Ez természetesen már          

teljesen játék- és tantárgyfüggő, de például egy első világháborúról szóló történelemóra           

nagyon sokban támaszkodhat a Valiant Hearts: The Great War által kínált           

szemléltetőeszközökre, akár a használati tárgyak, haditechnikák, archív fényképek, vagy         

egyéb érdekes adatok jelenlétére, akár a játék tempójára, atmoszférájára . Gergely Viktor           58 59

„Sirius” beszél arról, hogy egy osztálytársa az ötödikes történelemórákat az Age of            60

Mythology stratégiai játék segítségével élte túl: innen merítette a számonkérések          61

54 l. többek között Németh, 2015, Gee, 2012, Cornillie és mtsai, 2012 és Jones, 2014 
55 Erről bővebben a 2.6.5. pontban 
56 p. 10 
57 vö. Lozanov, 2005,p. 107, 109: A falakon lévő, oktató célú képekre szándékosan nem hívják fel a figyelmet, 

így a tudattalanon keresztül rögzülnek. 
58 vö. GameDayIroda, 2015, 1:07-től és 2:00-től 
59 uo. 2:56-tól 
60 In GameStar Hungary, 2016a, 24:20-tól 
61 Microsoft Game Studios, Age of Mythology, 2002 
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teljesítéséhez szükséges információkat, az istenek neveit, egyéb adatokat. Később felveti,          62

hogy a történelem- és művészettörténet-órákon felmerülő építészeti stílusokat a Minecraftban         

 le lehetne modellezni, és úgy bemutatni. 63

2.6.2. Motiváció 

Sokan számolnak be arról a jelenségről hogy a diák, akit az iskolában nem tudnak              

rávenni a tanulásra, akár tanulási zavarral küzdőnek minősítenek, a játékok kapcsán mennyit            

tud tanulni. Jones (2014) a nyelvoktatás szemszögéből vizsgálva a kérdést így fogalmaz: „A             

benne foglalt erős motivációs faktorok miatt a játék alkalmas a tanuló autonómiájának            

növelésére, a nyelvtudás hosszú távon való fenntartására, valamint más idegen nyelvek iránti            

érdeklődés felkeltésére.” Szirmai saját élményét mondja el, hogy bár nagyon nem szerette            64 65

a matematikát, a Hearthstone eredményes játszása érdekében megtanulta a         66

valószínűségszámítást, rövid- és hosszú távú beruházások kezelését, kockázatkalkulálást. 

Egyes játékok kifejezetten építenek is erre, és arra ösztönzik a játékost, hogy egy ponton              

függessze fel amit csinál, és kezdjen el utánanézni a folytatáshoz szükséges információknak.            

Egy ilyen játék a The Secret World , ahol időről időre el kell kezdeni kutatni az interneten                67

egy rejtély megfejtése, vagy kód feltörése érdekében , ezzel azt az érzetet keltve, „hogy te              68

nyomozol, te törsz fel mondjuk egy számítógépet.” Hasonló hozzá ebben a tekintetben a             69

Minecraft, amely sokszor igen komoly utánajárást igényel. Sirius saját oktató videóiban           

ezeket az intervallumokat „Google-time”-nak hívja, és arra biztatja ezáltal követőit, hogy           

merjék elfogadni, ha valamit nem tudnak, és bátran nézzenek utána . Szirmai szerint így a              70 71

játék egyúttal az internet használatára is tanít. 

A játékokból szerzett tudás nagy előnye, hogy nem csak megtanulni, hanem használni is             

kell. Az idegennyelv-tanulásban ez megadja azt az autentikus szituációt, aminek hiánya a            

tanórák egyik nagy nehézsége: miért beszéljen a diák idegen nyelven a társához vagy a              

tanárhoz, amikor az anyanyelvükön sokkal jobban megértik egymást? Jones (2014) ír arról,            72

62 GameStar Hungary, 2016a, 34:20-tól 
63 Mojang, Minecraft, 2011 
64 p. 11 
65 In HollywoodNewsAgency, 2016, 2:03-tól 
66 Blizzard Entertainment, Hearthstone, 2014 
67 Electronic Arts, The Secret World, 2012 
68 vö. GRM Adrian, 2016, 3:45-től 
69 Szefistudio, 2013, 8:11-től 
70 GameStar Hungary, 2016a, 17:59-től 
71 In HollywoodNewsAgency, 2014, 3:47-től 
72 p. 13 
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hogy a Croquelandia spanyoloktató videojáték egyik legnagyobb eredménye volt, hogy a           

diákok szociolingvisztikus képességei javultak, vagyis megtanultak különböző helyzetekben        

helyes beszédstílust választani. Érdekes, hogy ez nem járt együtt a kommunikáció           

szempontjából „haszontalanabb” nyelvtanban való fejlődéssel. 

Ghani (1995) szerint, a számítógépes környezetben megélt flow élménynek nem          73

feltétele, hanem lényeges kísérője a megnövekedett koncentráció. A videojátékok pedig arra           

törekszenek, hogy a játékos lehetőleg a flow állapotába kerüljön . Tóth Norbert, tanító,            74

beszél arról az érdekes tapasztalatáról, hogy a figyelemzavaros gyerekek, akik az iskolában            

nem teljesítenek jól, képesek órákat eltölteni egy játékkal . Kőszegi Bálint, pszichológus,           75

pedig egy konkrét példát hoz: World of Warcraft online szerepjátékkal játszó gyerek fejből             76

tudja Azeroth összes megyéjét, Magyarország tizenkilenc megyéjével viszont már gondban          

van.  77

Gee (2003), tanár és elméleti nyelvész, arról a meglepődéséről számol be, hogy amikor             

négy éves gyermeke játékát próbálja ki, talál benne kihívást maga számára is. További             

kutatásai során azt tapasztalja, hogy a játékok azzal tudják egyre több ideig lekötni a              

játékosokat, hogy egyre hosszabbak és egyre több új kihívás van bennük. Hunicke és mtsai              

(2004) szerint a kihívások a játék esztétikájához tartoznak, vagyis a játékosból kiváltott            78

érzelmi reakcióért, és ezáltal a kötődésért felelősek. A kihívást Hoffman és Novak (1996) a              79

számítógépes környezetben megélt flow élmény feltételeként említi, Cornillie és mtsai (2012)          

 pedig az adrenalin, az izgalom és a kreativitás növelésének eszközeként beszél róla. 80

2.6.3. Fejlesztő hatás 

Említettük már Szirmai állítását, miszerint a Minecraft az internet használatára tanítja az            

igényes játékosokat . Azáltal, hogy időről időre utána kell nézniük valaminek, megtanulnak           81

helyes keresőszavakkal keresni és logikusan megszűrni a találatokat. De a játékok más            

területeket is képesek fejleszteni. 

73 In Finneran és Zhang, 2005, p. 84 
74 vö. Zichermann, 2011, p. 15 
75 In GameStar Hungary, 2016a, 3:20-tól 
76 Blizzard Entertainment, World of Warcraft, 2004 
77 In GameStar Hungary, 2016b, 15:36-tól 
78 p. 2 
79 In Finneran és Zhang, 2005 
80 p. 249 
81 In HollywoodNewsAgency, 2014, 3:47-től 
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Legkézenfekvőbb a nyelvfejlesztés. Ezt említi Cornillie és mtsai (2012) , Jones (2014)          82

, valamint beszél erről Nessaj és Kiss Imre is . A jelenség mögött – amennyiben „igazi”               83 84

(COTS) játékról és nem kifejezetten nyelvfejlesztő célú oktatójátékról van szó – legtöbbször            

az áll, hogy az eredményességhez, a játékélményhez szükségesnek érzi a játékos, hogy            

megértse a játék nyelvét, és szó szerint mindent megtesz, hogy azt megtanulja . 85

A játékok kognitív fejlesztő hatásairól beszél Cornillie és mtsai (2012) , Damsa Andrei           86

és Kiss is. Említésre kerül a helyzetfelismerő és problémamegoldó készség, a            87 88

szem-kéz-koordináció, a reflex, a logikai és matematikai készségek, valamint a csapatmunka. 

2.6.4. Élmény 

Szirmai állítása szerint „a játék a lélek optimális állapota” , továbbá, hogy „arra            89

vagyunk programozva, hogy akkor érezzük igazán jól magunkat, ha haladunk.” A játék            90

élmény, nem azért játszunk, mert kötelező, hanem mert jó. Emiatt tudunk hatalmas energiákat             

fektetni a játék és a hozzá kapcsolódó dolgok megtanulásába . Hunicke és mtsai (2004)             91

szerint a helyes játéktervezői hozzáállás az esztétika, vagyis a játékélmény felőli           

megközelítés. 

Az élmény két fő mozgatórugója a történetmesélés (storytelling) és a játékos avatárral            

való azonosulása. Cornillie és mtsai (2012) a történetet az érzelmekkel és a stimulációval             

hozza összefüggésbe . Szirmai azt állítja, hogy a Portal játék azért tud észrevétlenül tanítani,             92

mert az ember közben a történetre figyel . Az avatárral való azonosulás annál könnyebb,             93

minél inkább testre szabható a karakter , bár ennek hiánya nem zárja ki, hogy önmagunkat              94

vetítsük ki rá . Az avatár és a többi szereplő kapcsolata pedig jó alapot szolgáltat az               95

információátadásnak: „sokkal erősebb az információk lecsapódása, és jobban meg is          

jegyezzük őket, mert van mihez kötni.”  96

82 p. 247 
83 p. 13 
84 In GameStar Hungary, 2016b, 37:26-tól 
85 vö. Nessaj in GameStar Hungary, 2016b, 37:26-tól 
86 p. 245 
87 In GameStar Hungary, 2016b, 34:21-től 
88 In GameDayIroda, 2015, 0:21-től 
89 In HollywoodNewsAgency, 2016, 1:12-től 
90 1:12-től 
91 Lásd 2.6.2. pont 
92 p. 249 
93 In GameDayIroda, 2014, 6:38-tól 
94 vö. Hunicke és mtsai, 2004 
95 vö. Gee, 2003, aki a jelenséget az olvasáshoz hasonlítja. 
96 GameDayIroda, 2015, 2:24-től 
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2.6.5. Stresszmentes környezet 

A szuggesztopédia egyik fontos eleme a stresszmentes környezet. Emiatt van az           

alkalmak elején relaxáció, közben pedig sok éneklés, játék és nevetés . Bár a szuggesztopédia             97

teljes módszertana nem alkalmazható a játékokra, a stressz hiánya – vagy egészséges mértéke             

– pozitív hatással lehet a tanulás folyamatára. 

A stressz hiányának egyik oka a hibázás engedése, és az újrakezdés lehetősége . Ennek             98

technikai hátteréről már esett szó a 2.6.1. pontban. Eredménye, hogy a diák megtanulja a              

hibázást a helyén kezelni: nem kijavíthatatlan, örök érvényű rosszként, hanem lehetőségként,           

amiből tanulhat, és amiből felállva újra nekifuthat a kihívásnak. Ennek pedig egyenes            

következménye a rizikóvállalás támogatása . 99

Ezeknek köszönhetően sokszor a játék az a környezet, amelyben a gyerek először            

megtapasztalja, hogy önállóan is képes értékeset alkotni, megoldani egy problémát . Ez a            100

tapasztalat pedig elengedhetetlen az egészséges önértékelés szempontjából. Az értékesség         

megtapasztalása ezen kívül sokszor kötődik a játékok körül kialakult szociális hálóhoz . Az            101

önértékelésen és a másoktól kapott pozitív visszajelzéseken keresztül pedig a játékok képesek            

gyógyítani . 102

Tóth Dániel ezt a gondolatmenetet továbbfűzve állítja, hogy a játék egy önkifejezési            

mód, amiben a gyerek meg tudja fogalmazni, hogy „mi a baja, mi fáj neki, mire van                

szüksége” . A „Pszichológus Pasi ” szerint emellett a gyerek játékválasztása, játékstílusa          103 104

sokat árulkodik a benne rejlő lehetőségekről, az érdeklődési köréről. Állítása szerint           

„pályaválasztási tanácsadást lehetne az alapján csinálni, hogy ki mivel játszik, meg mit csinál             

a játékban” . 105

2.7. A videojátékokkal kapcsolatos nehézségek, hátulütők 

A videojátékok előnyei mellett azonban nem hagyhatjuk figyelmen kívül a negatív hatásokat.            

97 l. 2.4. fejezet 
98 Németh, 2015, p. 18 
99 vö. Cornillie és mtsai, 2012, p. 249 
100 Szeverényi in GameStar Hungary, 2016a, 27:24-től, illetve Kőszegi in GameStar Hungary, 2016b, 35:50-től 
101 „Hasonló érdeklődésűeket, közösséget találni mindig fontos volt, manapság pedig nem ritka, hogy ezt a 

közösséget a neten vagy egy játék által találja meg valaki, például egy játékosokat tömörítő klánhoz 
csatlakozva.” (Villányi, 2016) 

102 Tóth Dániel in GameStar Hungary, 2016b, 24:07-től 
103 24:59-től 
104 l. Tóth Dániel weboldala (https://pszichologuspasi.hu/) és YouTube csatornája 

(https://www.youtube.com/channel/UCIZ13RDvj3PFpeOYgM99trQ) 
105 In GameStar Hungary, 2016b, 25:16-tól 
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Egy munkában, amelynek célja, hogy a videojátékokat a nevelés-oktatás szolgálatába állítsa,           

szót kell ejtenünk a módszer esetleges hátrányairól, részben azért, mert a problémák valósak,             

részben pedig, mert nem akkorák, mint azt sok felnőtt (szülő és pedagógus) hiszi. Másfelől              

viszont az is elengedhetetlen, hogy a digitális játékok oktatásba való beemelésének technikai            

nehézségeiről ejtsünk néhány szót. 

2.7.1 Függőség 

Videojátékok kapcsán függőségről beszélni jelenleg igencsak kétélű dolog: egyik         

oldalról mindenki hallgatólagosan elfogadja a függőség létezését , másik oldalról viszont a           106

„pszichiátria és mentális betegségek kézikönyve […] egyelőre nem számol a videójátékok           

által okozott zavarokkal (Internet Gaming Disorder), mint mentális betegséggel” . A          107

számítógépes játékok esetében ugyanis nem beszélhetünk kémiai szerről, ami a függőséget           

okozza . Emiatt leggyakrabban a szex- és a szerecsejáték-függőséghez hasonlítják, a          108

kezelési módszereket is ezektől a betegségektől kölcsönzik, noha a jelenség ettől a két             

függőségtől is élesen elkülönül. 

Kőszegi Bálint szerint a legnagyobb nehézség a fogalom tisztázásával kapcsolatban,          109

hogy maga a függőség szó nem tisztázható. Nem lehet például mennyiséghez, vagy            

rendszerességhez kötni. Lehet például sokat játszani úgy, hogy ne menjen másnak a rovására,             

és keveset úgy, hogy valami lényegestől veszi el az időt. Három kritériumot hoz, ami alapján               

megállapítható, hogy valaki „nincs egészséges viszonyban van a játékkal” : a viselkedés           110

feletti kontroll elvesztését, a rövid távú kielégülés melletti hosszú távú szenvedés jelenlétét és             

a tettekért vállalt felelősség hiányát. 

Villányi, Kőszegi és Tóth egyetértenek abban, hogy a függőségre utaló magatartás           111

más pszichés hiányok, sérülések interperszonális zavarok elfedésére, megoldására tett kísérlet,          

a szenvedés előli menekülés. Tóth szerint az a függőség, ha valaki „már messze nem azért               

játszik, mert jó neki a játék, hanem azért játszik, mert rossz az élet” . Kőszegi ennél tovább                112

megy, azt állítja, hogy a függőséget – az eddigi elképzelésekkel ellentétben – nem a függőség               

tárgya okozza . Ezzel válik érthetővé, amit Tóth állít, hogy a játékabsztinencia önmagában            113

106 l. Zichermann, 2011, p. 14 
107 In Villányi, 2016 
108 Villányi, 2016 és Tóth Dani in GameStar Hungary, 2016b, 7:02-től 
109 In GameStar Hungary, 2016b, 3:32-től 
110 Kőszegi, in GameStar Hungary, 2016b, 16:05-től 
111 Villányi, 2016, GameStar Hungary, 2016b 
112 19:01-től 
113 16:46-tól: A vietnámi háború példáját hozza, ahol a folyamatos stressz miatt a katonák nagy része rendszeres 
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nem gyógyít . 114

Sokakban élő tévhit, hogy a háborús, gyilkolós játékok agresszívvá teszik a játékosokat            

a való életben. Gyakran megjelenő újságcikk-típus, ami egy tömeggyilkosról, családját,          

osztálytársait, tanárait lemészároló gyerekről azt emeli ki, hogy lövöldözős játékokkal játszott.           

Tóth szerint nincs ilyen logikai kapocs a két tevékenység között. Aki lövöldözni kezd,             115

valószínűleg játszott előtte ilyen játékkal, de az agresszív játékokkal játszóknak csupán           

elenyésző hányadából lesz tömeggyilkos. Liszka Gergely, a HammerTime Cafe vezetője          

beszél arról , hogy a stratégiai játékok angol neve, „war game”, sokszor azt a reakciót váltja               116

ki az emberekből, hogy akkor az bizonyára háborúra nevel. Állítása szerint ez a stratégiai              

játékokra pontosan annyira igaz, amennyire a sakkra. 

Mindezek mellett a játékfüggőség létező jelenség. Gyógyítása azonban nem a játék           

megvonásával javasolt, hanem a játék által elfedett problémák feltárásával (akár pszichológusi           

segítség mellett), az interperszonális kapcsolatok ápolásával. Szülőként, pedagógusként        

sokszor csak annyi a feladatunk, hogy merjünk leülni a gyerek mellé, őszintén érdeklődni az              

iránt, amit csinál, meglátni benne az értéket, sőt, akár közösen játszani vele . 117

2.7.2. Technikai nehézségek 

A videojátékok oktatásban való alkalmazásának két jól elkülöníthető és önálló          

problémakörrel rendelkező fajtája van: a szórakoztató céllal készült (COTS) játékok          

módosítás nélküli alkalmazása és oktatójátékok fejlesztése, akár teljesen új alapról, akár           

COTS játékok megváltoztatásával. Tömören összefoglalva, az első fajta kihívása, hogy          

megfeleljen az oktatási célnak, a másodiké pedig, hogy játék legyen – egy játék pedig              

„annyira játék, amennyire a diákok szívesen játszanak vele külső jutalmazás nélkül is, csupán             

az élmény kedvéért” . 118

A szórakoztató játékoknál általában nincs lehetősége a tanárnak visszajelzések         

gyűjtésére, és nem lehet őket beépíteni a tananyagba. A nyelvoktatás szemszögéből nézve            

hiányzik, hogy az egyes csoportok tudásszintjéhez lehessen igazítani, vagy koncentráltan          

heroinfogyasztó volt, de miután visszatértek, és elmúlt a stressz, a nagy részük (90-95%) gond nélkül leállt a 
szerről. 

114 Villányi említi cikke végén az offline táborokat, ezeknek nem annyira a videojátékokhoz, mint inkább az 
online világtól való függőséghez van közük. 

115 In GameStar Hungary, 2016b, 30:45-től 
116 In GameStar Hungary, 2016a, 32:33 
117 vö. Liszka in GameStar Hungary, 2016a, 32:57-től, Kiss in GameStar Hungary, 2016b, 25:38-tól 
118 Hubbard (1991) in Cornillie és mtsai, 2012, p. 249 
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nyelvi célokra lehessen használni ezeket a játékokat . 119

Mindamellett, hogy a tananyag egyes részeihez egyes játékok kiváló segédanyagot          

szolgáltatnak, annak a folyamatos kutatása, hogy melyik részhez melyik játékot lehet           

felhasználni, olyan mértékű előkészületeket igényel, amik „költség/haszon arány” -ban nem         120

kifizetődőek, hiszen valószínűleg a játék oktatási használata jóval kisebb lesz, mint a            

keresésével eltöltött idő, vagy az az idő, amennyit érdemes játszani vele, hogy valóban             

kifejtse oktató hatását. 

A másik lehetőség, az oktatójáték elkészítése, sem egyszerűbb feladat. Hunicke és mtsai            

(2004) vázlatosan írja le, hogy mi kell egy élvezhető játék elkészítéséhez, de a lista még így is                 

hosszú: (1) az igény felmérése, hogy az esztétika, vagyis a játékélmény szem előtt tartásával              

készüljön el a játék, (2) a különböző esztétikai elemek (érzéki tapasztalás, fantázia, narratíva,             

kihívás, szövetség, felfedezés, kifejezés, belefeledkezés) mennyiségének meghatározása, (3)        

az ezek eléréséhez szükséges dinamika megtervezése, (4) az ahhoz kellő mechanikai elemek            

megépítése, (5) majd a tesztelés, (6) finomhangolás. 

Toby Gard, videojáték-tervező, olyan tipikus hibákra hívja fel a figyelmet , amik egy            121

igényesen felépített játék esetén is el tudják rontani a játékélményt, ki tudják rántani a játékost               

a virtuális valóságból. Ilyen például a precíz utánajárás hiánya: ha valaki egy hetvenes             

évekbeli játékot készít, de figyelmetlenségből nyolcvanas évekbeli kocsit tesz bele. Egy másik            

példa a „mesterséges terek” használata, például ha a játékban kell, hogy legyen egy sírbolt, de               

nincs benne temetkezési kamra, mert a történet szempontjából lényegtelen, az el tudja rontani             

a játékba való belefeledkezést. 

Ebből is kitűnik, hogy egy játék elkészítése hatalmas feladat, általában profi csapatok            

több hónapos munkája van mögötte. És egy oktatójáték esetében ott van még a platform              

kérdése, hogy minél többféle eszközön (számítógép, tablet, okostelefon), operációs         

rendszeren (Windows, Linux, Mac, Android…) működjön a játék. Abonyi-Tóth és          

Turcsányi-Szabó (2015) , egyértelműen a mobiltechnológiát választja, ami összhangban van         122

Jones (2014) javaslatával . Véleményük szerint a legjobb választás a platformfüggetlen,          123

böngésző alapú alkalmazás. 

119 vö. Jones, 2014, az oktatójátékok előnyei 
120 l. Nádori, 2016 
121 In Stuart, 2010 
122 Bár lényeges, hogy nem játékról beszélnek, hanem felhő alapú tartalommegosztásról az iskolán belül 
123 p. 14 
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Jones (2014) az oktatásra fejlesztett „serious games” legnagyobb gyengeségenek azt tartja,           

hogy hiányzik mögülük a drága, nagylétszámú és tapasztalt programozócsapat által megépített           

COTS kifinomultsága, az oktatási célzat pedig túl egyértelmű ahhoz, hogy elrontsa a            

játékélményt (game-flow), ami pedig lényege a módszernek . Felveti, hogy néhány COTS           124

játékot át lehet alakítani saját céljainkra, de hozzáteszi, hogy ez nem minden játékra igaz, és               

még így is igen pénz- és időigényes feladat. Ráadásul a végén még mindig ott a kérdés, hogy                 

vajon eléggé játék maradt-e a játék, hogy vonzza a diákokat . 125

2.8. Összefoglalás 

A számítógépes játékok használata tehát két okból jelenthet segítséget az oktatásban: mert            

játékok és mert számítógépesek. Játék mivoltukból fakadóan a tanulási folyamatot élménnyé           

tudják formálni, a diákokat belső motiválás által veszik rá a tanulásra, miközben észrevétlenül             

is tanítanak, képesek a flow állapotába juttatni az embert, stresszoldó hatásuk miatt pedig a              

szuggesztopédiához hasonló környezetet tudnak teremteni. Számítógépes jellegük miatt pedig         

könnyebbséget jelenthetnek a tanárnak a pontok, hibák, szintek tárolásában, a feladatok           

kijavításában, információt adhatnak a diákok otthoni munkájáról, a diákoknak viszont          

biztosítják a folyamatos, azonnali visszajelzést, valamint a korlátlan lehetőséget a hibázásra és            

az újrakezdésre. 

A számítógépes játékok esetleges negatív hatásai természetesen kihívást jelentenek, de          

ennek megharcolása a játékok iskolai alkalmazásától függetlenül is aktuális feladat. Ez a            

feladat továbbá felhívja a figyelmet arra, hogy téves az az elterjedt hiedelem, amely szerint a               

gépesített oktatás hosszú távon kiszorítja a tanárokat. A tanárok a robotfeladatok alól            

mentesülve több energiát tudnak a diákokkal való személyes foglalkozásra, törődésre          

fordítani. 

  

124 p. 11 
125 p. 13 
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3. Kutatás 

Gyakorlótanításaim alatt két oktatójátékot készítettem diákjaimnak: A gödöllői Premontrei         

Szent Norbert Gimnázium, Egyházzenei Szakközépiskola és Diákotthonban (Premontrei)        

végzett csoportos gyakorlat alatt franciás csoportjaimnak az Astérix nevű játékot, az egyéni            

gyakorlat alatt pedig, amelyet a budapesti Patrona Hungariae Katolikus Iskolaközpontban          

(Patrona) végeztem, a franciás csoportjaimnak a Jeu des Îles, vagyis a „szigetes játék”-ot.             

Lelkes tanárként, de gyakorlatlan kutatóként, a gyakorlatok végeztével csak annyit kértem a            

diákoktól, hogy írjanak véleményt az óráimról és a játékról. Emiatt később a Pázmány Péter              

Katolikus Egyetem Bölcsészet- és Társadalomtudományi Karán végeztem egy tervezett         

kutatást az elsőéves tanári mesterszakosok körében. Erre a célra írtam egy Asteroid            

Shooternek nevezett (aszteroidalövő) játékot. 

A következőkben erről a három oktatójátékról fogok az alábbi rendszer alapján írni:            

(1) a játék bemutatása, (2) elkészítésének menete, (3) fogadtatása, (4) értékelése és (5)             

módosítási javaslatok. Az első pontban kitérek a grafikára, működésre, irányításra és a            

visszajelzések rendszerére, a második pontban a grafikai elemekről és a szükséges           

programozói ismeretekről teszek említést, a harmadik pontban a diákok visszajelzését          

mutatom be, a negyedikben összegyűjtöm a játékkal kapcsolatos pozitívumokat és          

negatívumokat, az utolsó pontban pedig azt írom le, mit csinálnék másképp, ha most             

készíteném el a játékot. 

3.1. Astérix 

Az Astérix játékot a 2014/15-ös tanév tavaszi félévében elvégzett szakterületi csoportos           

gyakorlatom alkalmával használtam a Premontrei 9. b és c, valamint 10. a osztályának             

franciát második idegen nyelvként tanuló csoportja számára. 

3.1.1. A játék bemutatása 

A játék kezdőképernyőjén egy Aszterix faluját ábrázoló kép látható, alatta köszöntő           126

szövegek. A képre kattintva a program olyan adatokat kér, mint a név, az e-mail cím, a                

csoport (9.bc vagy 10.a) és a feladat típusa . A feladatok vagy igeragozást vagy számokat              127

(0–100 és 0–999 999) gyakoroltatnak. A számok esetében a program hol a számnevet adja              

meg, hol a számot, és a párját kell beírni, az igeragozásnál a megadott ige (főnévi igenév),                

126 Függelék 1.1 
127 Függelék 1.2 
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szám, személy, és a választott feladat által meghatározott igeidő alapján ragozott alakját kell             

megadni. A következő képernyő az egyszerű és állandó kerettörténetet vázolja fel: A            128

rómaiak megtámadták a falut, el kell készíteni a varázsitalt (7 jó válasz), majd visszaverni a               

támadást (3x10 jó válasz). A szövegek mindenhol franciául és magyarul jelennek meg. 

A játék ezzel megkezdődik. A varázsital minden jó válasz hatására egy összetevővel            

bővül, és színt vált. A hetedik jó válasszal az utolsó összetevő is belekerül, így kezdődhet a                

harc a rómaiakkal . A római legiókat (kék, piros és lila hadtest) tíz-tíz helyes válasszal lehet               129

visszaverni . Minden helyes válasz után szürkére váltó római pajzsok jelzik, hogy közeledik            130

a játék a céljához. 

Helyes válasz esetén a program gratulál, és zöld színnel emeli ki a választ. A helytelen               

válaszok pirossal vannak kiemelve, alattuk pedig zöld színnel meg van adva, hogy mi lett              

volna a helyes . A rosszul megválaszolt kérdéseket a program megjegyzi, és az utolsó legió              131

visszaverése után újra felteszi, azzal a magyarázattal, hogy miattuk a rómaiak rést ütöttek a              

falakon, amit ki kell javítani . A károk kijavítása után a program ismét gratulál, és küld egy                132

e-mailt a tanárnak (francais.premontre@gmail.com), amelynek tárgya a játékos által         

kiválasztott osztály és a beírt név, továbbá tartalmazza a feladat nevét, a kezdő és              

záróidőpontot, valamint az elrontott válaszokat. 

A programba írtam még egy csalás-gátló mechanizmust: a válaszmezőbe nem lehet           

beilleszteni szöveget. Ha valaki mégis megpróbálja, nem történik semmi, csak a program            

megjegyzi, hogy ez hányadik próbálkozás volt, és a végén elküldi ezt az adatot is az               

e-mailben. Emiatt szükség van a speciális francia karakterek beillesztésének egyéb módjára,           

ezt a válaszmező alá elhelyezett karaktergombok segítségével lehet megtenni . 133

A játék egy barátom honlapján, az e-angol.hu-n volt hozzáférhető a gyakorlat idejére .            134

Minden órám után feladtam, hogy házi feladat „játszani egyet”. Ha volt valami, amit             

különösen gyakoroltatni akartam, vagy szorosan kapcsolódott a tananyaghoz, akkor a          

feladattípus is meg volt szabva, egyébként szabadon választhattak a diákok. Aki kihagyta, az             

ugyanolyan házi feladat hiánya miatti mínuszt kapott, mintha a munkafüzetben nem csinálta            

128 Függelék 1.3 
129 Függelék 1.4 
130 Függelék 1.5 
131 Függelék 1.6 
132 Függelék 1.7 
133 l. Függelék 1.3, 1.5, 1.7 
134 Jelenleg az asterix.ludus.hu címen tekinthető meg. 
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volna meg a feladatot. A végigjátszott házi feladatokat viszont pontokkal jutalmaztam,           

amelyeket a kilencedikes csoport ötösökre válthatott be, a tizedikes csoport pedig – akikkel             

éppen a vásárlás témakörét vettük – „bolhapiacon” értékesíthetett, ahol franciaországi          

tartózkodásom alatt gyűjtött kagylókat, könyveket és egyéb apróságokat árultam. A          

bolhapiacon természetesen csak franciául lehetett vásárolni, és alkudozni is illett. 

3.1.2. Elkészítése 

Az Astérix játék írásakor a webes programnyelvek közül csak a JavaScriptet és a             135

CSS-t ismertem, ezeket is csak nagyon kezdő szinten. A CSS (Cascading StyleSheets)            

határozza meg a weboldal kinézetét: ezzel definiáltam a különböző színeket (háttér-, keret-,            

betűszín), a háttérképet és az elemek vízszintes és függőleges méreteit. JavaScript           

segítségével ad válaszokat az oldal a felhasználó interakcióira: ez volt a felelős az oldalak              

közötti váltásokért, a kondér és a pajzsok átszínezéséért, a válaszok ellenőrzéséért és a             

hibázások tárolásáért. JavaScripttel figyeltem, hogy ne lehessen beilleszteni szöveget a          

válaszmezőbe (bár a vonszolással való beillesztést nem tudtam letiltani), és a           

karaktergombokra való kattintás is JavaScript segítségével illesztette be a kívánt betűt a            

válaszmezőbe. 

A kódban igyekeztem csak azt a minimális adatmennyiséget tárolni, amelyből          

szabályok alapján meg tudom határozni a válaszok helyességét. A számok közül nullától            

százig az összeset, és az ezret tároltam. Bár elméletileg sokkal kevesebb is elegendő lett              

volna, úgy ítéltem, hogy a hetven (soixante-dix, 60+10), nyolcvan (quatre-vingt, 4x20) és            

kilencven (quatre-vingt-dix, 4x20+10) rendhagyósága miatt áttekinthetőbb marad a kód, ha          

ezeknek a képzését nem kivételként határozom meg. Az igéknél ez a minimális mennyiség a              

főnévi igenevet, a teljes kijelentő módú, jelen idejű ragozást, a jövő idő és a feltételes mód                

(futur, conditionnel) képzéséhez szükséges gyököt, az összetett alakokhoz szükséges         

befejezett melléknévi igenév hímnemű, egyes számú alakját tartalmazta, valamint, hogy az           

összetett múltat (passé composé) melyik segédigével képzi, és hogy visszaható-e vagy sem. Itt             

is megvolt a lehetőségem, hogy a kijelentő mód jelen idejű ragozását szabályokhoz kössem,             

de a sok kivétel miatt itt is elvetettem az ötletet. Tároltam továbbá a személyes névmásokat               136

és az egyszerű jövő idő (futur simple), valamint a folyamatos múlt és a feltételes mód               

135 A jQuery könyvtár (https://jquery.com/) segítségével, de mivel ez nem befolyásolja a szakdolgozat állításait, 
egyszerűbbnek tartom, ha végig JavaScriptként hivatkozom rá. 

136 A való életben természetesen a szabályos igék elég sokszor fordulnak elő ahhoz, hogy megérje szabályhoz 
kötni őket, itt viszont minden ragozási szabályra csak egy igét használtam. 
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(imparfait, conditionnel) ragjait. 

Minden egyebet (száz fölötti számokat és kijelentő mód jelen idejétől eltérő           

igeragozást) szabályok alapján képzett a program. A gyakorlótanítás elején derült, ki, hogy a             

csoportból sok diáknak nehézséget jelent a jelen idejű tagadás is (szórend, rövidülési            

szabályok), ezért a vezetőtanárom javaslatára kiegészítettem a programot ennek a képzésével.           

Az osztályok közötti különbséget is a kódban tároltam: az osztályokhoz társítottam egy            

számot, ami azt jelezte, hogy a felvitt mintegy hatvan igéből legfeljebb hányadikat lehet             

feladni feladatként . A program a megadott kereteken belül (melyik osztály, melyik           137

feladattípus) véletlenszerűen választotta ki a feladatot. 

Mivel a program írásakor sem adatbázis-kezeléshez, sem egyéb szerveroldali kód          138

megírásához nem értettem, az alkalmazás e-mail küldő részét Németh Tamás barátom írta            

meg PHP-ben. Ezen tudásbeli hiányosságom egyik szembeötlő hátránya volt, hogy a program            

csak a legvégén (vagyis minimum harminchét helyes válasz után) tudott adatokat küldeni,            

egészen addig a JavaScript tárolt mindent: a játékos nevét, a feladatot, hogy hány jó, hány               

rossz válasza volt stb. Amennyiben valaki a játék közben véletlenül újratöltötte az oldalt, vagy              

visszalépett az előző lapra , a programnyelv jellegzetessége miatt ezek az adatok           139

visszaállíthatatlanul elvesztek. Ezt a problémát – miután többen jelezték, hogy bő félórás            

munkájuk veszett így oda – azzal igyekeztem kiküszöbölni, hogy letiltottam olyan           

billentyűket, mint a backspace és az F5. Egy másik tipikus hiba volt, hogy ha valahova plusz                

szóközt írtak a megoldásban, a válasz nem egyezett a program által várttal, ezért             

kiegészítettem a kódot egy fölösleges szóközöket eltávolító mechanizmussal is. 

3.1.3. Fogadtatása 

Vezetőtanárom szerint a játék fordítva sült el, hiszen többet foglalkoztam vele, mintha            140

egyszerűen a munkafüzetben adtam volna házi feladatot. Rámutatott, hogy a feladat nagyon            

hosszú volt a diákoknak, az e-mailek feldolgozása pedig számomra volt túlzottan időigényes,            

azonban azt helyeselte, hogy órák elején kitértem a jellemző hibákra, és újra elmagyaráztam a              

kapcsolódó szabályt. Nem tartotta jó ötletnek, hogy a francia szövegek mindenhol rögtön le             

voltak fordítva, mondván, hogy így a diákok csak a magyar szöveget olvassák el. A              

137 Az igék azerint lettek sorba állítva, hogy mikor kerülnek sorra a tananyag szerint, így megmondhattam a 
programnank, hogy például a kilencedikesek legfeljebb a huszonkettedik igét kaphatják. 

138 A szerveroldali programozásról bővebben a 3.2. alfejezet 2. pontjában írok. 
139 Egyes böngészők például nem válaszmezőben lenyomott visszatörlés (backspace) gombra csinálnak ilyet. 
140 Vezetőtanári visszajelzést mindig szóban kaptam, így nem tudom dokumentálni. 
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tizedikesekkel utolsó órán játszott bolhapiacra annyit mondott, hogy ilyet nem érdemes sűrűn            

csinálni, de a diákok nagyon örültek neki – nem is annyira az ajándékoknak, hanem az általuk                

közvetített szeretetnek. 

A diákok visszajelzéseivel kapcsolatban elkövettem azt a hibát, hogy utolsó órán           

kértem, hogy a vezetőtanáromon keresztül juttassák el hozzám a véleményüket. Így a két             

csoportból összesen nyolc választ kaptam . Ezek alapján a diákok alapvetően jó ötletnek            141

tartották a feladatot, legnagyobb érdemének azt tartották, hogy a megtanult dolgokat alaposan            

begyakoroltatta, de soknak találták, hogy minden órára kötelező volt csinálni egyet. 

3.1.4. Értékelése 

Az alkalmazás webes mivoltából kifolyólag platformfüggetlen, egyszerűsége miatt        

pedig böngészőfüggetlen volt, vagyis működött számítógépen, és érintőkijelzős eszközökön         

is, bármelyik böngészőben. Alapfeladatát, a tanár felügyelete és javító munkája nélküli           

drillezést néhány kisebb hibát leszámítva kiválóan végezte. Legnagyobb érdeme az volt,           142

hogy a hibásan megválaszolt kérdéseket újra feltette. Az elküldött e-mailek segítségével           

pontos képem volt arról, hogy ki mennyit foglalkozott a házi feladattal, mik voltak az egyéni               

és csoportszinten elkövetett hibák, és ezekre tudtam reflektálni az órákon. Nagy ereje volt             

továbbá a programnak az újdonság jellege, amely viszont gyakorlótanításom végére teljesen           

elveszítette hatását. 

Hátránya volt viszont, hogy nem volt játék. Ezt a diákok természetesen az első             

alkalommal észrevették, bár kedvesek voltak, és nem vetették a szememre: még a            

véleményekben is nyolc emberből öt „játék”-ként hivatkozik rá. Hiányzott belőle az           

autonómia, az avatár, így a beleélés lehetősége, a változatosság, körülbelül minden, ami egy             

játékhoz kell. Volt valamennyi grafikája, amit én szakértelem nélkül és sietve raktam össze,             

volt valamennyi története, de inkább csak kifogásként, tehát – és ez mindenki számára             

egyértelmű volt az elejétől – sokkal inkább volt gépesített drillezés, mint oktatójáték. 

A hosszúsága is valóban túlzó volt, ez részben annak volt köszönhető, hogy hiányzott a              

finomhangolás fázis, részben annak, hogy nem a cél határozta meg az eszközt , hanem             143 144

fordítva: az én kezdő programozási tudásom, és szűkre szabott időm határozta meg az egész              

141 Függelék 2.1 
142 Az első verzióból például kimaradt a francia „ç” betű gombja, így – mivel a beillesztés le volt tiltva – az 

egyik házi feladatot (igeragozás – imparfait) egyesek sok próbálkozás után sem tudták elvégezni. A hibát 
természetesen gyorsan javítottam. 

143 l. Hunicke, 2004 
144 vö. Nádori, 2016 
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programot. Programozási tudásom hiányossága miatt fordulhatott elő az is, hogy valaki           

majdnem végigjátszotta az egészet, és egy véletlen oldalújratöltés miatt ez nyomtalanul           

elveszett. Az e-mailek mindennapos olvasása, a játékidők kiszámolása és a hibák, pontok            

kézzel való vezetése pedig tényleg időigényes és fárasztó munka volt. 

A pontozás egyoldalú volt, és kizárólag külső motivációra épült. A bolhapiac ötlete            145

pontosan az a fajta jutalmazás, amit Zichemann és Cunningham (2011) SAPS rendszerében            146

a legkevésbé ajánlottként tüntet fel. 

Összességében elmondható az Astérixről, hogy egyáltalán nem volt játék, de gépesített           

drillnek remekül megállta a helyét, és megtámogatva a gyakorlótanításom végéig kitartó           

újdonság jelleggel valós eredményeket ért el a begyakorlás terén. 

3.1.5. Módosítási javaslatok 
A játék módosítását azzal kezdeném, hogy utánanézek, mennyire sértik a szerzői           

jogokat a játék által használt képek és elnevezések. Ha azonban ebből az irányból zöld utat               

kapnék, kétfajta javítást eszközölnék a játékon: növelném a játékélményt és egyszerűsíteném           

a tanár dolgát az adatok lekérését illetően. 

A játékélmény fokozását azzal kezdeném, hogy csökkentem a feltett kérdések          

mennyiségét. Minimum harminchét nyelvtanra vagy szókincsre rákérdező kérdést        

megválaszolni még akkor is irreálisan sok, ha közben a játék alapvetően szórakoztató. A             

győzelemhez minimálisan megválaszolandó kérdések számát húszban határoznám meg.        

Emellett szabnék egy felső határt is a kérdések számának: ha valaki sokat elront, nem              

valószínű, hogy abból fog tanulni, ha húsz helyett ötvenre kell válaszolnia. A kérdések számát              

legfeljebb harminban maximalizálnám. Ez azonban nem zárja ki, hogy az utolsó lépésben            

addig tegyem fel a hibásan megválaszolt kérdést, amíg jól nem válaszol rá az illető. 

A játékelemeken úgy módosítanék, hogy a játékosnak egy gall karaktert kelljen           

irányítaniuk (egérrel vagy billentyűzettel), és a képernyőn különböző helyeken feltűnő          

alapanyagokat kellene összegyűjteniük, valamint a falu felé több oldalról közelítő római           

katonákat visszaverniük. A játék kettéválhatna varázsitalfőzésre és harcolásra, ami egyrészt          

lehetőséget kínálna arra, hogy, akinek túl agresszív a harc, hogy helyette elixírt főzzön, vagy              

helyet adna a páros munkának (a pár egyik tagja csak akkor tud harcolni, ha a másik megfőzte                 

a varázsitalt). A kérdések számának maximalizálására létrehoznék egy nem játékos karaktert,           

145 (?) 
146 in Németh, 2015, p.17 
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például Obelixet, aki visszaveri a rómaiakat, ha a játékosnak nem sikerül. A grafikába sokkal              

több animációt tennék (karakterek mozgása, varázsital fortyogása, római katonák röpte stb.),           

valamint a jutalmazás egyoldalúságát is megtörném: például néha külön animációval          

ajándékoznám meg a játékost (minden századik helyes válasz után), illetve a győzelem okán             

valamilyen, a következő órán felhasználható tárgyat (felelésgátló pajzs, dolgozat esetén egy           

kérdés feltevésére jogosító szérum…) sorsoltatnék ki véletlenszerűen a programmal. 

A tanár dolgának egyszerűsítéséhez elsősorban az e-mail küldést cserélném le a           

játékadatok adatbázisban való tárolására . Ezen kívül amellett, hogy mikor kezdett játszani,           147

és mikor hagyta abba, azt is tárolnám, hogy ez hány perc játékot jelentett, az e-mailekben               

feltüntetett kezdő és záró időpontból ugyan ki lehetett számolni, de feleslegesen sok időt vett              

igénybe. Ezen kívül az elrontott válaszokat úgy tárolnám, hogy ne csak egyéni, hanem             

csoportos, vagy akár általános kimutatást is lehessen készíteni belőlük. 

3.2. Jeu des Îles 

A Jeu des Îles játékot a 2015/16-os tanév őszi félévében, az egyéni gyakorlat elvégzése              

alkalmából készítettem a Patrona 11. a, b és c osztályos, franciát második idegen nyelvként              

tanuló csoportjainak. 

3.2.1. A játék bemutatása 

A szigetes játék megjelenésében már sokkal jobban hasonlított egy valódi játékra.           

Ennek egyik oka, az volt, hogy nem saját grafikával dolgoztam, hanem Daniel Cook             

PlanetCute készletével. A szigetek a kockákból épültek fel, minden pálya vízszintesen           148

tizenkettő, függőlegesen pedig nyolc kockából állt. Három fő része a sziget, az azt körülvevő              

óceán és az óceánban egy fa tutajon álló tanár. A játékos a sziget egyik végébe érkezik egy                 

teleportkapun keresztül és a másik végébe kell eljutnia, hogy az ott található teleportkapu a              

következő szigetre repítse . Az avatár mozgatásához a kiválasztott mezőre kell kattintani.           149

Mindig csak szomszédos mezőkre léphet (átlósan nem), az óceánba nem léphet bele, a             

szigeten pedig a következő szabályok korlátozzák a mozgását. 

A szigeten egy kikövezett út vezet át, erre bármikor büntetlenül léphet. Az érkezési pont              

és a pálya végét jelző teleportkapu mindig az úton van. Minden pályán van egy kapu, amely                

kulccsal nyílik. Az úton kívül a sziget füves, homokos és sziklás talajkockákból áll. Ha a               

147 Az adatbázisról bővebben a következő alfejezetben beszélek. 
148 Cook, PlanetCute, 2007, http://www.lostgarden.com/2007/05/dancs-miraculously-flexible-game.html 
149 Függelék 1.15 
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játékos nem útkockára lép, a tanár feltesz neki egy kérdést (számnév vagy igeragozás             

témában), és akkor léphet a kiválasztott kockára, ha beírta a saját szövegbuborékjába a helyes              

megoldást . Ha elrontja, nem léphet oda, egészen addig, amíg jól nem válaszol. Ezen kívül              150

rossz válasz esetén a sziklás talaj sebzi is a játékost. Jó válasz esetén a professzor gratulál                

(nyolcféle gratulálós mondatból véletlenszerűen választ egyet) , rossz válasz esetén pedig          151

megadja a helyes megoldást. A speciális karakterek gombjai a professzor karakterére kattintva            

hívhatók elő . A játék nyelve francia, teljes fordítást nem mellékeltem hozzá, de ha a játékos               152

egy szó, kifejezés fölé viszi az egeret, a program kiírja annak jelentését . 153

A sziget bizonyos kockáin akadályok (fa, bokor, szikla vagy láda) találhatóak, ezekre az             

avatár nem léphet. Ilyen akadálynak számít a kapu is, amíg a játékos meg nem szerzi a kulcsot                 

hozzá. Ezen kívül a sziget más mezőin elszórva gyűjthető objektumok találhatóak: a kapu             

kulcsa, csillagok és élet-szívek. Ha az avatár egy ilyen mezőre lép felveszi az ott található               

tárgyat, ami megjelenik a fejlécben: vagy a csillagszámláló növekszik, vagy eggyel több élete             

lesz, vagy a kulcs ikonja válik láthatóvá. Hasonlóképpen, ha egy láda mellett áll, és rákattint,               

öt helyesen megválaszolt kérdés után kinyílik a láda, és nyolc csillagot kap. Emellett ha              

sziklás talajra lép, 10% valószínűséggel kap egy csillagot és 5% eséllyel egy életet. A              

csillagok gyűjtése létfontosságú: száz csillagonként az avatár szintet lép, ami azért lényeges,            

mert bizonyos ellenségeket, amelyek később tűnnek fel, csak bizonyos szint fölött tud            

sebezni. 

A játék a ludus.hu weboldalon volt elérhető a diákok számára. A felületre érve egy              154

kis szigeten találták magukat, ahol először illedelmesen köszönniük kellett a tanárnak , majd            155

bemutatkozni, vagyis beírni az általam beállított személyre szóló felhasználónevet és jelszót.           

Ezután a sziget végén lévő teleportkapuba lépve kezdhették el a játékot, illetve folytathatták,             

ahol előzőleg abbahagyták. A kezdőszigeten a teleportkapuhoz eljutásban nincs kihívás, de           

van egy csillag, ami az úttól két kockányira van, ha valakinek megért két kérdést, felvehette.               

Az első bejelnetkezéskor kellett megadni a jelszót, és választani három avatár-figura közül. 

A játékban kétfajta nehezítés volt: egyrészt a kérdésként feltehető igék, illetve ragozási            

rendszerek fokozatosan bővültek, ahogy haladtunk a tananyagban, másrészt a szigeten való           

150 Függelék 1.12 
151 Függelék 1.13 
152 Függelék 1.11 
153 Függelék 1.14 
154  A játék most is elérhető a http://ludus.hu/islands/ címen, belépési név: Teszt, jelszó: teszt. A tanári felület 
megnézéséhez a bal alsó sarokban található szövegmezőbe kell beírni a játékos nevét (Teszt), és entert nyomni. 
155 Függelék 1.10 
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átjutás egyre összetettebb lett, ahogy haladtak a játékban. Egyre kevesebb út, egyre több             

köves talaj fogadta a teleportkapu felé igyekvőket. A szintlépésekért (vagyis száz csillag            

összegyűjtéséért) ötös járt. A pályákat folyamatosan bővítettem, aki teljesítette az éppen           

aktuális utolsó pályát, annak a tanár karakter felajánlotta, hogy ha szeretne, megcsinálhat            

egyet a régebbiek közül. 

3.2.2. Elkészítése 

A Jeu des Îles legnagyobb érdeme az Astérixhez képest, hogy időközben elkezdtem            

megtanulni egy szerveroldali nyelvet, a PHP-t. A webes programnyelvek alapvetően két           

szinten működnek: vannak a kliens- és a szerveroldali nyelvek. Kliensoldali nyelvek, mint a             

JavaScript és a CSS az oldal betöltődésekor a böngészőbe kerülnek, és ott futnak le, a               

felhasználó láthatja vagy akár módosíthatja is őket. Viszont csak a kliensoldali kódok képesek             

közvetlenül kommunikálni a böngészővel, meghatározni a weboldal kinézetét, vagy az egyes           

felhasználói interakciókra adott választ. A szerveroldali kódok a szerveren futnak le, és a             

böngészőbe már csak az eredményük jut el. Szerveroldalon vannak az adatbázisok és azok a              

kódok, amelyek az adatbázis megfelelő adatait a böngészőhöz juttatják . 156

Szerveroldalon a MySQL adatbázis-kezelő nyelvet és a PHP -t használtam. Az          157 158

adatbázisban létrehozott táblák a szigeteket, osztályokat, játékosokat és hibás válaszokat          

tartalmazták. A szigetek táblája részint a tizenkétszer nyolc pályakocka fajtáját tartalmazta           

(óceán / út / föld / fű / sziklás talaj / tutaj), részint a kockákon lévő objektumokat (fa / bokor /                     

szikla / kapu / teleportkapu / csillag / szív / kulcs), részint a játékos és a professzor pozícióját                  

tartalmazta. A játékosok táblájában olyan adatokat tároltam, mint a név, a jelszó titkosított             

változata, a csillagok, életek, jó és rossz válaszok száma és a legutóbb teljesített sziget              

azonosítója. A hibás válaszok tábla a játékos azonosítóját, a hibás választ és a jó megoldást               

tárolta. 

A PHP feladata lényegében az volt, hogy ezekből a táblákból lekérje a megfelelő sort,              

és a böngészőben futó JavaScriptnek átadja a kért adatokat, illetve a böngészőből érkező             

adatok alapján módosítsa a megfelelő sort. Például a bejelentkezésnél ellenőrizte a nevet és a              

jelszót, és ha helyesen lettek megadva, lekérte a játékoshoz tartozó sort, hogy azután a              

JavaScript a legutóbb mentett csillag és életmennyiséget írhassa ki, valamint a megfelelő            

156 Természetesen a szerveroldali programnyelvek feladata ennél összetetteb, de a játék elkészítésének 
bemutatásához ennyi ismeret elegendő. 

157 Az SQL (Structured Query Language) legelterjettebb fajtája. 
158 A PHP: Hypertext Preprocessor rekurzív rövidítése. 
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pályára teleportálhassa az avatárt. Hasonlóképpen a pálya végén a JavaScripttől kapott           

adatokkal (életek, csillagok, jó és rossz válaszok, sziget) felülírta az adott játékos sorát. 

Mivel érdekelt, mennyi időt töltenek a diákok a játékkal, ezt az adatot is eltároltam, már               

nem a játék kezdetét és végét, mint az Astérix e-mailjében, hanem az összes lejátszott              

másodpercet, amit a program segítségével könnyedén át tudtam alakítani óra-perc          

formátumba. 

A kliens oldalon a feladatok és ellenőrzések logikáját nagyjából egy az egyben az             

Astérixből emeltem át, jelentős újítás a kezelő mechanizmus. volt Az újítás alapja az volt,              

hogy az elemeket nem elemenként figyeltettem, hanem képpontonként . Erre azért volt           159

szükség, mert a szigetekhez használt képek téglalap alakúak, még ha egyes részeken            

átlátszóak is. Ha csak az objektumokat figyeltetem, előfordulhat, hogy egy fa kitakarja a             

fölötte lévő útkockát, és – bár a szabályok szerint ráléphetne a játékos – nem tud rákattintani,                

a böngésző mindig azt érzékeli, hogy a fára kattintott. A képpontok figyelésével viszont meg              

tudtam állapítani, ha a fa képének átlátszó részére kattint, és az interakciót átirányítottam az              

alatta lévő kockára, vagyis az útra. 

Ez két okból bizonyult elhibázott döntésnek: egyrészt a játéknak indokolatlanul nagy           

lett a memóriaigénye, másrészt az érintőkijelzős készülékeken a játék nem működött. Az            

elsőnek az oka az volt, hogy minden egérmozdulatra pixelenként több réteget kellett            

megvizsgálnia a programnak, hogy melyik a legfelső, amelyik nem átlátszó. A második oka             

az volt, hogy kattintás eseménye helyett (ami automatikusan kezeli az érintős eszközök kopp             

eseményét) az egérgomb elengedését figyeltettem a JavaScripttel. Ennek is megvolt a           

program szempontjából releváns oka, de sokakat megfosztott a játék lehetőségétől. Felmerült           

az ötlet, hogy kattintás helyett a billentyűzettel lehessen vezérelni az avatárt, de ennek             

megvalósítására már nem volt időm. 

A CSS használatában is követtem el hibákat: például amikor a karaktergombokat adtam            

hozzá a professzorhoz, véletlenül tizenöt képernyőnyire jobbra helyezte el a program, és én             

csak néhány nap múlva vettem észre. A diákok pedig azt hitték, hogy a gombok még               

nincsenek meg, így nem tudták teljesíteni a házi feladatot. 

3.2.3. Fogadtatása 

Vezetőtanárom nagyon lelkesedett a játékért, de azt hiszem, ez csak annak a            

159 Ez az úgynevezett canvas technikával tudtam elérni. 
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lelkesedésnek egy szelete volt, amit bárki, aki technikához kicsit is értett megkapott tőle,             

függetlenül attól, hogy a Microsoft Word kezeléséhez értett, vagy saját készítésű oktatójátékot            

vitt be az órákra. 

A diákok visszajelzéseiből ezen a gyakorlaton sem sokat kaptam meg, ráadásul – noha a              

kérés az volt, hogy értékeljék az óráimat és a játékot – sokan egy szót sem írtak a szigetekről.                  

Két ember volt, akinek egyáltalán nem sikerült belépnie a játékba, de a többiek közül is               

összesen hárman értékelték írásban. 

A válaszok alapján a játék már szolgáltatott valamennyi játékélményt, de egyhangú           160

volt, sok menet közben előkerülő hibával, és az sem emelte a népszerűségét, hogy kötelező              

házi feladatként kellett „játszani”. 

3.2.4. Értékelése 

A szigetes játék nagy fejlődés volt az Astérixhez képest játékélmény és adattárolás terén             

is. Pozitívuma volt a PlanetCute arculat, a csillagok, szívek gyűjtése , a kihívás , hogy a              161 162

teleportkapuig kell eljutni, valamint a lehetőség, hogy a kapuig eljutástól függetlenül távol            

merészkedjen az ember az úttól egy-egy csillag vagy szív miatt . Bár az avatár messze nem               163

volt testre szabható , már legalább volt avatár, ráadásul még a választás lehetősége is             164

megvolt, még ha csak három figura közül is. 

A játékosok és szigetek adatbázisban tárolása nagyban megkönnyítette az adatok          

kezelését , valamint az ötlet, hogy készítsek hozzá egy pályaszerkesztő felületet, jelentősen           165

leegyszerűsítette az új szigetek létrehozását. A tévesztések táblából pedig órák előtt mindig le             

tudtam kérni a legutóbbi hibákat. 

Ami nagyon hiányzott a játékból, az a kerettörténet . Eredetileg egy hercegnő           166

megmentésére vállalkozó játékot szerettem volna készíteni, amelynek az utolsó szigetén egy           

főellenséggel kellett volna megküzdeniük a játékosoknak. Ehhez azonban nem volt még           

eléggé kész a játék, a szigetek nagy részét a gyakorlat közben adtam hozzá a játékhoz,               

ellenséges karaktert pedig még egyáltalán nem tudott volna irányítani a program. 

160 Függelék 2.2 
161 vö Zihermann és Cunningham, 2011 in Németh, 2015, p. 12 
162 vö Hunicke és köre, 2004: a kihívás mint esztétikai elem 
163 vö Németh, 2015, p. 15: az autonómia mint belő motiváló erő 
164 vö Gee, 2003, p. 10(?), Németh, 2015, p. 14 
165 vö Németh, 2015, p. 21 
166 vö Vandercruysse és köre, 2012 in Cornillie és köre, 2012, p. 249 
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Negatívuma volt továbbá a már említett kezelő mechanizmus. Sokan azért nem tudtak            

játszani, mert csak okostelefonról lett volna esélyük, sokan pedig azért nem élvezték a játékot,              

mert a számítógép nagyon lassan végezte el a képpontok analizálását. Emellett folyamatosan            

javítani kellett a menet közben felmerülő kisebb hibákat, amik nekem az időmet, a diákoknak              

a játékélményét vette el. 

Összességében a játék nagy lépés volt az előzőhöz képest, mind elképzelésben (kinézet,            

irányítás, jutalmazás, adattárolás), mind megvalósításban. A legnagyobb hibája a hibás          

alapokra helyezett kezelő mechanizmus volt, valamint az elkészítésre, javításra, fejlesztésre          

felhasználható idő rövidsége. 

3.2.5. Módosítási javaslatok 
Ennek a játéknak a javítását a kerettörténet kidolgozásával kezdeném. Ez hozná           

magával a különböző ellenséges karakterek, valamint a történetet bemutató videók          

elkészítésének szükségességét. A különböző ellenségekkel való megküzdéshez adott szinten         

kellene lenni, ha egy szigeten olyan karakterrel kell harcolni, amely erősebb a játékosnál, a              

program felajánlaná, hogy a teleportkapu egy régebbi szigetre juttassa, gyakorlás céljából,           

amíg el nem éri a következő szigethez szükséges szintet. Az utolsó sziget és a hercegnő               

kiszabadítása az év végi témazáró dolgozat feladata lenne, amelyben az összes addigi            

akadállyal meg kell küzdeniük a diákoknak, miközben a tanult nyelvtan bármelyik része            

megjelenhet kérdés formájában. 

A játék motorját teljesen újra kellene írni, továbbá a megjelenést optimalizálni kellene            

érintőkijelzős eszközökre. Az egérkattintással, illetve koppintással való irányítás mellett         

legalább választási lehetőségként megjelenne a billentyűzet nyilaival való irányítás. Ezen          

kívül az egyik diák javaslatára zenével és hangeffektekkel színesíteném a játékot. A            167

feladatok ellenőrzésekor a kisbetű-nagybetű különbségeket és a plusz szóközöket nem          

venném hibának, valamint egy összehasonlító algoritmus alapján egy-két karakter eltérés          

vagy ékezethiba esetén figyelmeztető szöveg kíséretében javítási lehetőséget adnék, mielőtt          

megmondom a jó megoldást. 

Készítenék egy tanári felületet, amin egyrészt a különböző diákok, csoportok, osztályok           

eredményeit, hibáit lehetne megnézni, másrészt a csoportoknak feltehető kérdéseket         

módosítani. Így új anyag tanulásakor nem csupán azt lehetne beállítani, hogy az új tananyag is               

szerepeljen a régiek között a kérdésekben, hanem hogy adott esetben csak a frissen             

167 l Függelék 2.2.1. 
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tanultakból tegyen fel kérdéseket a program. Ezt lehetne finomítani egy százalékos           

beállítással, amellyel a különböző kérdéstípusok előfordulási valószínűségét adhatná meg a          

tanár. 

3.3. Asteroid Shooter 

Az Asteroid Shootert a 2016/17-es tanév tavaszi félévében készítettem a PPKE-BTK elsőéves            

tanári MA szakos hallgatói számára. Célja az volt, hogy a diákok hozzáállása és néhány tanár               

szóbeli véleménye mellett a leendő tanárok álláspontját is megismerjem. Ennek megfelelően           

két kérdőívet állítottam össze: egyet a játék elé, amelyben a diákoknak a mobiltelefon és a               168

számítógép oktatásba való integrálásához való hozzáállását vizsgálom, egyet pedig a játék           

utánra, ebben a játék élvezhetőségére, tanulás-tanítás folyamatában való alkalmazhatóságára         

kérdezek rá, illetve visszatérek a mobiltelefonos házi feladat kérdésére. 

3.3.1. A játék bemutatása 

Az Asteroid Shooter egy alapvetően mobiltelefonra tervezett latin számnév tanulós          

játék. A képernyő alján két gomb található, rögtön felettük a játékos avatárjaként funkcionáló             

űrhajó, az aszteroidák pedig felülről jönnek lefelé. Minden aszteroidán egy római szám van.             

Az űrhajó automatikusan a legközelebbi alá navigál, a két alsó gombon pedig feltűnik két              

latin tőszámnév: az egyik a „helyes” megoldás, vagyis a kiiktatandó aszteroidán található            

szám párja, a másik a rossz válasz, a kiválasztott tartományon belül bármilyen más szám .              169 170

Bármelyik gombra kattintva a hajó kilő egy lézernyalábot, de az csak akkor pusztítja el az               171

aszteroidát, ha a helyes gombot választottuk. Lövés után a program új számokat választ a              

gombokra, valamint találat esetén a hajó a következő aszteroida alá navigál. 

A játékos három hajóval (HP) kezd, amennyiben egy aszteroidát nem tudott kilőni,            

mielőtt az nekiütközik, felrobban és egy hajót elveszít . A meglévő hajók mennyiségét a             172

képernyő bal felső sarkában található ikonok száma jelzi. A jobb felső sarokban két szám              

található: a pontok és a csillagok. A pontokat a helyes válaszért lehet kapni, helytelenért              

elveszíteni. A játék szín- és hangeffekttel is jelzi, hogy a válasz jó volt-e vagy sem. Az                

aszteroidák néha (átlagosan hétből egyszer) tartalmaznak egy gyűjthető tárgyat: csillagot,          

bombát, nagy lövedéket vagy pajzsot. Ezek az aszteroida felrobbanása után automatikusan a            

168 Függelék 3.1 
169 A számtartományról még később beszélek bővebben 
170 Függelék 1.17 
171 vagy koppintva: az egyszerűség kedvéért minden esetben beleértem az érintőkijelzős interakciót is. 
172 Függelék 1.22, 23 
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hajóhoz vonzódnak, a csillag a számlálót növeli, a többit pedig a hajóra való koppintással              

lehet felhasználni . 173

Egy pályán meghatározott számú aszteroida van, adott sebességgel és gyakorisággal          

közelítenek a hajó felé, az is meg van határozva, hogy egytől meddig van rajtuk szám. Ha egy                 

pályán minden aszterodiát megsemmisített, a játékos átkerül egy következő pályára . Itt           174

kezdés előtt két dolgot tehet: vásárolhat (opcionális) és nehezítést választhat (kötelező) . A            175

csillagokat el lehet költeni nagy lövedékre, bombára, pajzsra (5 csillag) vagy új hajóra (10              

csillag). A szintek közötti nehezítés négyfajta lehet: az aszteroidák sebességét, és           

megjelenésük gyakoriságát bármeddig, a számukat ötvenig, a kérdezhető latin számokat pedig           

százig lehet növelni. Minden pálya megnyerése után az egyiket növelni kell . 176

A szintek között a játékos visszakapja elveszített hajóit. Ha vásárol is, akkor az             

hozzáadódik az előzőek mennyiségéhez. A játék űrhajóválasztással kezdődik (3x3 színű és           

alakú hajóból lehet választani), és addig tart, amíg a játékos egy pályán minden hajóját el nem                

veszíti. 

Az alkalmazásnak van egy profil aloldala, ahol a játékos saját eredményeit láthatja . A             177

két táblázat közül a felső sorai azt mutatják, hogy hányadik pályáig jutott, hány pontot,              

csillagot gyűjtött össze, melyik nehezítést meddig fokozta. A második táblázat az általa            

elrontott számneveket tartalmazza az elrontás száma szerint csökkenő sorrendben. A tanárnak           

van egy összesített statisztikája: minden diák összes eredményét látja, illetve az összes rontást             

név nélkül, mennyiség szerint csökkenő sorrendben. 

Ezen kívül a kérdőíveket is az alkalmazáson belül töltettem ki a résztvevőkkel, így             

egyrészt sokkal egyszerűbb a tárolás, másrészt össze tudom kötni a válaszokat a            

játékeredményekkel. Erre a célra külön kérdőív alkalmazást kellett készíteni. 

A játékot két csoportnak mutattam be egy-egy alkalommal. Egyikben sem volt latinos,            

bár az újlatin nyelv- és történelemszakos hallgatóknak valamennyire ismerősek voltak a           

számnevek. Az első kérdőív kitöltése után gyorsan megtanítottam nekik a latin           

tőszámnévképzés alapjait, majd megkértem őket, hogy játsszanak. Körülbelül tíz perc játék           

után a második kérdőív kitöltésével lezárult a kutatás ezen része. 

173 Függelék 1.17, 18 
174 Függelék 1.19 
175 Függelék 1.20 
176 Függelék 1.21 
177 Függelék 1.24 
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3.3.2. Elkészítése 

Az Asteroid Shooter egy klasszikus játéktípus: ezt az alapot úgy igyekeztem           

oktatójátékká formálni, hogy az aszteroidák kilövését feladathoz kötöttem. Hasonló úton          

indult el a Quizlet Gravity elnevezésű tanulási módszere, de abból én hiányoltam az eredeti              178

játékra jellemző pörgősséget. Amellett szavak gyors begépelésénél figyelembe kellett volna          

venni, hogy billentyűzeten és érintőkijelzőn más sebességgel lehet gépelni, nem is beszélve            

arról, hogy ha valaki nem tud gyorsan gépelni, eleve hátrányból indul . Emiatt döntöttem             179

amellett, hogy a játéknak nem az lesz a célja, hogy pontos helyesírással kérjen számon egy               

nyelvtani jelenséget, vagy fordítást, mint az előző két „játékom”, hanem hogy felismerés            

szinten megtanítson párokat összekötni. Az aszteroidák méretét sem akartam olyan nagyra           

növelni, mint a Quizletben, szintén a játékélmény miatt. Ez határozta meg, hogy a program              

számokat fog tanítani. 

A játék grafikai részét a Kenney Group honlapján található, ingyenesen letölthető           

készletekből raktam össze. A kinézethez, mozgatáshoz és interakciókhoz ismét CSS-t és           180

JavaScriptet használtam, de ezúttal a korábbinál jóval energiahatékonyabb módon, valamint          

alapvetően mobiltelefonokra optimalizálva . A kérdőív felülete Angular -ban íródott, ami         181 182

egy JavaScript keretrendszer. 

Szerveroldalon ismét MySQL adatbázist használtam, de PHP helyett a Ruby -ben a           183

Ruby on Rails keretrendszer használatával fejlesztettem. Ez a játék szempontjából nem           184

jelent számottevő változást. Az adatbázisban a játékosok alapvető adatainak, az          

eredményeknek, az elrontott számoknak, a kérdéseknek és a válaszoknak hoztam létre táblát.            

A játékosok eredményeit minden pálya után frissítettem, az elrontott számokat viszont a            

rontás pillanatában – a játékot nem megakasztva – mentettem el. A kérdőívből érkező             

válaszokat a válaszadás pillanatában mentettem el. A kérdőív ezután a mentés sikerétől            

függetlenül a következő kérdésre ugrott. 

A játék elkészítésekor azzal számoltam, hogy az egyetem épületeiben nyílt hozzáférésű           

wifi hálózat működik, így a laptopomon futó szerverre bárki rá tud csatlakozni, aki ugyanazon              

178 https://quizlet.com/ 
179 Ez is valós problémája korunknak, de a játékot nem erre terveztem. 
180 http://kenney.nl/assets/space-shooter-redux és http://kenney.nl/assets/smoke-particles 
181 A játék számítógépen is játszható, ilyenkor a képernyőnek csak a középső harmadát használja. 
182 https://angularjs.org/ 
183 https://www.ruby-lang.org/en/ 
184 http://rubyonrails.org/ 
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a wifin van, és tudja a hálózat által a laptopomnak generált azonosítót (IP address). Amikor a                

helyszínen, néhány perccel a kezdés előtt szembesültem a ténnyel, hogy a vezeték nélküli             

hálózat már nem nyílt hozzáférésű, többféle sikertelen megoldási kísérlet után a telefonommal            

generált „hotspot” vezeték nélküli hálózat használata mellett döntöttem. Ennek hátulütője,          

hogy a hálózatra csak nyolc eszköz csatlakozhat, vagyis a laptopomon kívül összesen hét. A              

tizenöt diákot ezért megkértem, hogy párokban, illetve hármasával csatlakozzanak az általam           

megadott IP címre, és így töltsék ki a kérdőíveket, valamint így játsszák a játékot is. 

A játék ennek ellenére alapvetően sikeres volt, néhol érezhetően lassú volt a betöltés,             

illetve kevés hibát kellett menet közben orvosolnom, ugyanis némelyik mobiltelefon          

böngészője nem a megfelelő módon kezelte a játékot . Ezt a legtöbb esetben megoldotta, ha              185

a pár másik tagjának a készülékét használták. A játék utáni kérdőívnél csúszott be még egy               

hiba: a telefonom egyszer csak megszűntette a hotspotot. Amint észrevettem, újraindítottam,           

de egy páros összes második kérdőívre adott válaszát elveszítettem így, mivel a kérdőív nem              

figyelte a válaszok mentésének sikerességét. Mivel ez csak óra után tűnt fel, arra sem volt               

esélyem, hogy megkérjem az érintetteket, hogy ismételjék meg a válaszadást. 

A másik alkalomra készültem egy wifi sugárzóval (router), ezen keresztül mindenki           

tudott csatlakozni a szerverhez. A gondot itt az jelentette, hogy öt ember jelezte, hogy a               

telefonja nem játssza le vagy a játékot, vagy nem jeleníti meg a kérdőívet. Egy tablettel és a                 

saját telefonommal két embernek tudtam segíteni, de így is három unatkozó ember maradt a              

játék idejére. 

3.3.3. Fogadtatása 

Az első kérdőívet összesen 11 ember töltötte ki. Bár ez valójában a második             186

kérdőívre is igaz, a mobil hotspot megszakadása miatt annak a kérdéseire csak 10 válasz              

érkezett be. Egyik kérdésre sem volt kötelező válaszolni, a kihagyás lehetőségével azonban            

mindössze 7 alkalommal éltek a válaszadók. A kitöltők átlagéletkora 24 év, többségük (8 fő)              

nő volt, bár ez az adat nem feltétlenül releváns annak fényében, hogy az első csoport 15                

embere csupán 5 kérdőívet töltött ki. 

Arra a kérdésre, hogy ismernek-e a saját telefonjukra (K1/5) vagy más telefonra (K1/6)             

185 A készítés fázisában több Android, egy Windows Phone, egy iPhone egy Linux, egy Windows (számítógép) 
és egy MacBook eszköz böngészőiben (Chrome, Safari, Edge) teszteltem, ezek alapján módosítottam a 
programot, hogy minél böngészőfüggetlenebb legyen, de nem tudtam minden hibát hárítani. 

186 A kérdőívek: Függelék 3., a válaszokat tartalmazó táblázatok: Függelék 2.3. Az elemzés során a kérdésekre 
K betűvel és a kérdőív, majd a kérdés számával fogok hivatkozni (a K2/1 például a második kérdőív első 
kérdését jelenti), a kitöltő diákokra pedig D betűvel és egy egyedi számazonosítóval. 
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írt oktatóalkalmazásokat a nagy többség (2, illetve 1 fő kivételével) nemmel válaszolt. A             

következő (K1/7) kérdésre viszont, amelyben arra kérdezek rá, hogy terveznek-e          

mobiltelefonos, számítógépes házi feladatot adni, meglepően sokan (7 fő) adtak pozitív           

választ, ennek oka valószínűleg a „számítógép” jelenléte a kérdésben. Arra a kérdésre, hogy             

az órán használhatnak-e a diákok mobiltelefont (K1/9), a többség (8 fő) nemleges választ             

adott, főleg azzal a magyarázattal, hogy az elvonja a figyelmüket, nem kontrollálható, hogy a              

feladatot csinálják-e, illetve „egész nap eleget néznek lefelé”. 

A játékot alapvetően pozitívan értékelték . Az általános „mennyire tetszett” (K2/2,          187

1–10 skála) kérdésre adott válaszok átlaga 8,8, a legrosszabb érték 5 volt. Pozitívumként             

olyan játékelemeket említettek meg, mint például a választási lehetőség , a könnyű           188

megtanulhatóság , a kihívás , a versengés , a tanulásra való alkalmasság és a játék jelleg.             189 190 191

Egyesek szerint izgalmas, kreatív, illetve innovatív volt, egy ember emelte ki a hangok             

jelenlétét. 

A játékkal kapcsolatban megemlített negatívumok közül legjellemzőbb volt a         

mobiltelefon órai jelenléte, a játék egyhangúsága és korlátozott használhatósága az          192

oktatásban. Volt, akinek a római számok jelentettek nehézséget, másnak a szintlépés szabályai            

nem voltak egyértelműek. Egy ember írta a nemek közötti különbséget , illetve egy ember             193

szerint a játék agresszív és antiszociálissá tesz. 

A játék egyes elemeit (K2/5–12, 1–4 skála) átlagosan pozitívan értékelték a           

megkérdezettek: a válaszok átlaga csak a „csillagszerzés mint motivációs erő” kérdés (K2/11)            

esetében lett kevesebb, mint három (2,7). Ennek lehet az az oka, hogy a csillagszerzés nem               

egyéni döntésen alapult (ellentétben például a szigetes játékkal), valamint, hogy az           

űrhajóvásárláson kívül csak olyan dolgokra lehetett elkölteni, amelyeket anélkül is időről           

időre megkaptak. Ezzel szemben a játék kezelhetőségét (K2/7) majdnem mindenki          

maximálisra értékelte (3,8). 

187 A második kérdőív első kérdésével – mivel az nem a játékra, hanem általában a videojátékokra vonatkozott 
– itt nem foglalkozom. A kérdés NPS (Net Promoter Score) eredménye (9,09) nem kifejezetten magas, de a 
csoport hozzáállását véleményem szerint reálisan mutatja. A NPS-számításról bővebben: 
https://vcc-live.hu/2014/12/08/ugyfelmegtarto-ugyfelelmeny-meres 

188 vö. autonómia mint belső motivációs faktor (Németh, 2015, p. 15) 
189 vö „ease of use” in Jones, 2014, p. 14 
190 D6: „Rá vagyunk kényszerítve a viszonylag gyors gondolkodásra” 
191 vö belső motiváltság, versengés és szabályok: a nyelvoktató játékok „hármas sarokvasa” (Cornillie és köre, 

2012, p. 244) 
192 vö változatosság in Csíkszentmihályi, 1990, p. 152 és Prievara, 2015, p. 152 
193 vö Cornillie és köre, 2012, p. 244: a férfiak és nők arányáról a „gamer”-ek között 
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Arra a kérdésre, hogy szívesen adna-e fel ehhez hasonló házi feladatot (K2/14),            

majdnem mindenki ugyanazt válaszolta, mint az első kérdőív azonos témájú kérdésére (K1/7)            

– egyetlen ember volt, aki pozitív irányba módosította hozzáállását (D8), ami meglepő volt,             

hiszen a többi kérdésre adott válasza a legnegatívabbak közé tartozott. Az utolsó két kérdésre              

(K2/15,16: mit hiányoltál a játékból, mit fejlesztenél rajta) lényegében a K2/4 kérdésre (mi             

tetszett a legkevésbé) adott válaszukat fejtették ki a diákok. 

Érdekes összefüggés volt még, hogy a játékot leginkább lepontozó három válaszadó           

(D4,5,8, a játékelemekre vonatkozó válaszaik átlaga: 2,375, 2,375 és 3) valójában végig a             

mobiltelefon jelenléte ellen volt. Válaszaikon ez nem módosít, csupán annyit sejtet, hogy nem             

konkrétan a játék, hanem inkább a játék típusa nem tetszett nekik. 

Hármuk játékban elért eredményei igen eltérőek: D4 érte el a kutatásban részt vevők             

közül a legkevesebb pontot (7 500) és szintet (4), míg az csupán egyszer fordult elő vele,                

hogy rossz gombot választott. D5 jutott a válaszadók közül a legmagasabb szintre (8), a              

pontok tekintetében pedig második lett (43 400), viszont meglehetősen sokszor (15)           

tévesztett. D8 szintek (5) és pontok (12 400) szempontjából is átlagos volt, és ő is csupán                

egyszer hibázott. Ezek az adatok, valamint, hogy a legtöbbször (27 alkalommal) tévesztő diák             

(D10) az egyik legpozitívabb értékelést és a legépítőbb javaslatokat adta, azt mutatja, hogy a              

diákok játékhoz való viszonyulása egyáltalán nem függött a játékban elkövetett hibáktól . 194

3.3.4. Értékelése 

Összességeben az Asteroid Shooter a legsikeresebb és a legellentmondásosabb játék lett           

a három közül. Az alapvetően házi feladat jellegű és rendszeres játszásra tervezett oktatójáték             

mindössze tíz-tíz percig volt használatban, diákonként egy (vagy még kevesebb) alkalommal,           

egy tanórán, de így is sok pozitív és negatív vonását mutatta meg. Ezek nagy része paradox                

ellentétpárokban jelent meg. 

Most először fordult elő, hogy programozási ismereteim nem korlátoztak az          

elképzeléseim megvalósításában, mégis ötletek terén sokkal szegényesebb lett ez a játék, mint            

az előzőek. Mind a szerver-, mind a kliensoldali kódokat meglehetős magabiztossággal, és            

gyakorlottsággal kezeltem, az olyan technikai részletek, mint az elemek mozgatása,          

animálása, a kezelőfelület kialakítása, valamint az adatok azonnali vagy pálya végi mentése,            

amelyek az előző esetekben nehézséget, vagy korlátot jelentettek, ebben csupán rutinfeladatok           

194 vö 2.6.5 Stresszmentes környezet 
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voltak. Az ötletek viszont – talán az idő szűkre szabottsága miatt – mintha hiányoztak volna: a                

diákok által hiányként említett változatos ellenségek, szintenkénti változások, vizuális         

változatosság valóban hiányoztak a játékból. 

A dizájn, a kép- és a hangeffektek rendben voltak, hála a Kenney Group honlápjáról              

származó készletnek, de lehetett volna egy kicsit színesebben, összetettebben használni ezt a            

készletet. A játék egy elsődlegesen mobilra tervezett, alapvetően platform- és          

böngészőfüggetlen alkalmazás. Nem voltak benne olyan kezelési hibák, mint a szigetes           

játékban, mégis az okostelefonok böngészői közötti számtalan különbség miatt több telefonon           

játszhatatlan volt. A pontok jól ki voltak találva, volt tapasztalati (XP), élet- (HP) és              

vásárlópontok (RP), de a vásárlásra felhasználható csillagok a levegőben lógtak, mivel           

nemigen volt mit vásárolni rajtuk. Az irányítás egyszerű volt, de nem hagyott autonómiát, a              

játékosnak csupán egy választása volt: a legközelebbi aszteroida számának megfelelő gomb           

megnyomása. A szintek közötti fokozatos nehezítés ezzel szemben ötletesen lett megoldva, de            

hiányzott, hogy egy-két szint után valami speciális jutalmat kapjon a játékos, olyat, amit az              

alacsonyabb szinteken nem használhatott. Többen írták, hogy ötletes, kreatív volt az           

oktatójáték, de azt is sokan észrevették, hogy meglehetősen korlátozottak a lehetőségei. 

Két dolgot azonban tisztán mutatott a játék. Egyrészt azt, hogy a játék által biztosított              

stresszmentes környezetben a hibák, tévesztések valóban negatív felhang, a játékélmény          

elrontása nélkül tudnak lecsapódni, a visszajelzések melletti újrakezdés lehetősége pedig          

pozitív hatással van a tanulás-tanítás folyamatára . Másrészt azt, hogy a videojátékok           195

oktatásba való bevezetése, az IKT eszközök tanulássegítő használata elsősorban nem          

technikai, fejlesztői, játéktervezői kérdés, hanem – meglévő, működő oktatjátékok esetén – a            

tanárok hozzáállásának függvénye. 

Érdekes tanulsággal szolgált továbbá a wifi hiánya is. Egyrészt arra mutatott rá, hogy a              

játék – bár a mobiltelefon nagyon egyéni jelleget kölcsönöz neki – akár csoportosan is              

játszható, még ha ez mind a játékélményt, mind a tanulás eredményességét csökkeni is.             

Másrészt azt jelezte, hogy ha egy tanár újdonsággal készül az órájára, különösen, ha az              

ennyire technikafüggő, mindig kell B tervvel készülni. Akár az egész csoport, akár csak azok              

számára, akik éppen nem tudnak játszani (a hálózat, vagy készülékük korlátai miatt). 

3.3.5. Módosítási javaslatok 
Ez a program alapvetően egyszer használatos oktatójátéknak készült. Ez nagyrészt az           

195 vö D7 (16 tévesztéssel ő hibázott a második legtöbbet): „Megtanultam felismerni a számokat harmincig :-)” 
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aszteroidák méretéből adódó korlátozottsága miatt volt, és ennek következményeként került          

bele a kérdőív, valamint emiatt nem tettem elérhetővé az interneten. Amennyiben mégis úgy             

döntenék, hogy  továbbfejlesztem, a következőket módosítanám rajta. 

A számonkérhető tananyagon a játék említett korlátossága miatt nem sok lehetőség van            

fejleszteni, hiszen ha száz fölé megyünk, egyes számok mindenképpen le fognak lógni vagy             

az aszteroidáról, vagy a gombokról. Legfeljebb annyit lehetne bővíteni, hogy a sor-, osztó- és              

szorzószámnevek is bekerülnek, vagy más nyelveket is beveszek. 

A játékot iskolai környezetben nem óra közben adnám fel (maximum dolgozatírás           

helyett), hanem folyamatos javítási lehetőségként, vagyis a diák legjobb eredménye          

valamilyen számítás alapján befolyásolná a féléves vagy év végi jegyét. A diákok között egy              

féléven keresztül tartó versenyt hirdetnék, amelynek kategóriánkénti nyerteseit (legtöbb pont,          

legmagasabb szint, legtöbb élet, leghosszabb játékkal töltött összes idő) oklevéllel és némi            

dolgozatban, vagy tanórán felhasználható lehetőséggel (egy feladat kihagyása a dolgozatban,          

egy házifeladat-hiány elnézése…) jutalmaznám. Ennek megfelelően a tanári felületet         

kiegészíteném a szükséges eredménytáblákkal. 

A játékot sem színesebbre , sem lányosabbra nem tudom elképzelni, a megjelenést           196 197

legfeljebb azzal tudnám színesíteni, hogy győzelem esetén a játékos űrhajója diadalmasan           

felúszik a pálya tetejére, valamint a gratuláló szöveg valamilyen animációval, színesen jelenik            

meg. 

A játékelemeket egyrészt ellenséges űrhajókkal, és ufókkal, másrészt szintvégi         

főellenségekkel színesíteném. Az ellenséges űrhajók tudnának lőni, ezért gyorsabban meg          

kellene semmisíteni őket, illetve olykor lehetne páncéljuk, az ufók pedig időnként helyet            

változtatnának, például ha tíz másodpercen belül nem lövi le őket a játékos, két aszteroidával              

hátrébb húzódnának, és azok után lenne ismét tíz másodperc a kiiktatásukra. A főellenség egy              

nagy aszteroida lehetne, aminek a megsemmisítéséhez legalább tizenöt lövés szükséges. 

 

  

196 vö D7, D8 válasza a K2/16 kérdésre 
197 vö D11 válasza a K2/16 kérdésre 
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4. Konklúzió 
Bár kutatásom nem tekinthető reprezentatívnak sem mérete, sem a minta kiválasztása alapján,            
úgy gondolom, így is számos tanulsággal szolgált. Ezek a tanulságok egyrészt a videojátékok             
oktatásban való használatára (4.1.), másrészt az ezzel kapcsolatos kutatói és fejlesztői           
munkára (4.2.), harmadrészt pedig a diákok és a tanárok  hozzáállására (4.3.) vonatkoznak. 198

4.1. Videojátékok használata a nyelvoktatásban 
A kutatás elsősorban arra mutatott rá, hogy a gépesített tananyagnak nem kell feltétlenül             

játéknak lennie ahhoz, hogy eredményesen működhessen. Az Astérix nem volt játék, csupán            
igyekezett annak tűnni. Véleményem szerint, ha egy program az általam bemutatottakhoz           
hasonló céllal készül el, de közben nem állítja magáról azt, hogy játék, ugyanolyan pozitív              
hatásai lehetnek. A diákok számára ilyen pozitívumok a korlátlan újrakezdési lehetőség, az            
azonnali visszajelzés és a régebbi tananyagokhoz való visszatérés lehetősége. A tanárok           
mindeközben pontos információt kapnak arról, hogy ki, mikor, mennyi ideig foglalkozott az            
otthoni feladattal, melyek azok a szavak, nyelvtani szabályok, amelyek egy-egy diáknak, vagy            
éppen az egész csoportnak nehézséget okoznak. Emellett a dolgozatok otthoni, valamint a            
házi feladatok óra eleji javításának feladatától is mentesülnek, ami ideális esetben azt            199

eredményezi, hogy több idejük lesz az órákra való felkészülésre, a diákokkal való személyes             
törődésre és önmagukra, a tanórákon pedig több olyan feladatot végezhetnek, ami tanári            
felügyeletet vagy csoportos interakciót igényel. 

Természetesen nem gépesíthető a teljes tananyag. Illetve egyes részeit, még ha a            
technika fejlődése folytán automatizálhatóak is, pedagógiai megfontolásból nem érdemes         
átadni a számítógépeknek. Ilyen például a szóbeli feladatok nagy része: memoriterek, érvelő            
és vitafeladatok, szituációs és csoportos szóbeli feladatok, valamint írásban a fogalmazások,           
fordítások. Viszont nagyon könnyű és célszerű automatizálni a munkafüzeti feladatok nagy           
többségét, azokat, amelyeknek részenként összesen egy vagy kettő jó megoldása van, továbbá            
a nyelvtan egyes elemeit vagy szólistákat számonkérő dolgozatokat. 

A tananyag egyes szeleteinek számítógépes játékokba való átültetése már jóval          
összetettebb feladat. Amellett viszont, hogy a gépesített tananyag minden előnyét hordozza,           
számos egyéb módon segítheti a tanulás-tanítás folyamatát. Ezek egy része már a            
szakirodalom, illetve a kutatás kapcsán említésre került: ilyen a flow élmény , a motiváltság            200

, az avatár és a történet által kialakított érzelmi kötődés , az észrevétlen tanulás , a              201 202 203

stresszmentes környezet , valamint a versengésre és csapatmunkára sarkalló        204

198 A kutatás szempontjából a tanári mesterszakos hallgatók is a tanárok csoportjába tartoznak. 
199 amennyiben nem egyszerre fejlesztői, karbantarói és tesztelői is a programnak 
200 l. 2.2. 
201 l. 2.6.2., valamint a diákok visszajelzései: „nem tanulásnak fogtam fel” (Patrona, D2), „játszani ültem 
le, nem tanulni” (PPKE, D10) 
202 l. 2.6.4. 
203 l. 2.3. 
204 l. 2.6.5. 

55 



közösségélmény . 205

Kutatásomnak érdekes tanulsága volt továbbá, hogy amikor az Asteroid Shooter az első            
csoportnál került bemutatásra, és a wifi hiánya miatt a hallgatók csak hat készüléken tudtak              
játszani, a problémát részben megoldotta, hogy csoportokban próbálták ki a játékot. Noha            
feltételezhető, hogy így sem a játékélmény nem volt akkora, sem a tanulási folyamat olyan              
eredményes, mintha mindenki külön készüléken játszott volna, de legalább a tanóra egységét            
megőrizte, ellentétben a második alkalommal, ahol csak néhány ember nem tudott játszani, ők             
viszont magukra lettek hagyva a kutatás idejére. 

Bár sem a szakirodalomban, sem a kutatásban nem találkoztam a jelenséggel, fontosnak            
tartom még a játékokban rejlő lehetőségek között megemlíteni a kultúra oktatását és az             
anyanyelvi környezetet . Gard tesz említést a mesterséges terek és a kulturálisan elhibázott            206 207

játékelemek használatáról, amelyekről azt állítja, hogy a játékos ismeretei miatt képesek           
elrontani a játékélményt. Véleményem szerint ennek a fordítottja is igaz: amennyiben a            
kulturális elemek helyükön vannak, és valódi, akár a játékon kívüli funkciójuk is van, az a               
játékos ismereteit gyarapíthatja. Ha például egy szerepjátékban felépítjük a versailles-i          
kastélyt vagy a Szent Péter-bazilikát, a játékosnak ugyanolyan maradandó élmény lesz benne            
sétálni, mintha a valóságban látogatott volna el ezekre a helyekre, nem is beszélve arról, hogy               
azokra a helyekre is bejuthat, amelyek a látogatók elől el vannak zárva. Még kézenfekvőbb az               
ilyen terek előnye, ha élőben már nem látogatható helyekről van szó. Ha például egy ókori               
Rómában játszódó játék keretén belül az egyes templomok, terek, utcák, középületek stb.            
korhű rekonstrukcióként jelennek meg, a játékos olyan oldaláról ismerheti meg – szinte            
odafigyelés nélkül – az örök várost, amire a valóságban nem nyílik lehetősége. Továbbá a              
kulturális élmény magában foglalja az avatár öltöztetését, fegyverkezését, étkezését, valamint          
az őt körülvevő nem játékos karakterek (non player character, NPC) viselkedését, szokásait. 

Emellett (vagy inkább ezen belül) a játék, a nem játékos karaktereken és a háttér              
feliratain keresztül anyanyelvi környezetként is működhet. A játékos – amellett, hogy sokszor            
a küldetés része, hogy az egyes szereplőkkel eredményesen kommunikáljon – folyamatosan ki            
van téve az őt körülvevő emberek és feliratok nyelvi áradatának, így akaratlanul is elkap              
egy-egy beszélt nyelvi fordulatot, nyelvtani szerkezetet, éppen úgy, mint például egy külföldi            
tanulmányút vagy nyaralás esetében. Ismét, ez a jelenség fokozott előny lehet a holt nyelvek              
esetén. 

4.2. A kutatói és fejlesztői munka 
A játékok utólagos értékelését célzó kutatások, amilyeneket magam is végeztem,          

kiválóan megfelelnek a videojátékok és az oktatás kapcsolatát vizsgáló tanulmányokhoz. Az           
oktatójátékok szempontjából viszont az lenne az ideális, ha a játék létrejöttét ugyanannyi            
kutatás előzné meg, mint a szórakoztató játékok esetében, és a játék elkészülte után is              

205 vö. 2.6.5. – a közösség szerepe 
206 Jones, 2014 beszél egy Croquelandia nevű játékról, amelyet egy külföldi tanulmányúthoz hasonlít (p. 
13), de nem említi az ebből fakadó kulturális és nyelvi lehetőségeket. 
207 in Stuart, 2010, l. 2.7.2. 
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ugyanannyi idő és energia fordulna a tesztelésre és a finomhangolásra . Ezen kívül előnyös             208

lenne, ha az oktatójátékok is profi cégek munkájaként jönnének létre, és elkészülésük után is              
maradna egy karbantartói-fejlesztői csapat mögöttük. Mindez azt lenne hivatott biztosítani,          
hogy a hangsúlyosan megjelenő oktatási célzat ne nyomja el a játékélményt. 

Az előző fejezetben említett, ókori Rómában játszódó oktatójáték készítésénél a          
következő csoportok közös munkájára építenék. Az ókortudós csapat felelne a          
helyszínrekonstrukciókért, az épületekért, ruházatért, élelmiszerekért, fizetőeszközökért,      
haditechnikáért, a küldetések környezetéért, hátteréért, valamint a latin nyelv beszélt és írott            
formáinak korhű megjelenéséért. A grafikus csapat az ő útmutatásuk alapján építené fel a             
játék épületeit, készítené el a karaktereket, öltözködésüket, a különböző helyzetekre (étkezés,           
politika, háború…) jellemző mozgásokat. Külön csapatok foglalkoznának a történettel, a nem           
játékos karakterek viselkedésének kialakításával, a játékelemek kialakításával és az         
oktatásban való használatával (katonaságon belüli jelvények, a vásárló pontokon keresztül          
bemutatni az ókori pénzverést…), valamint az egyéni és csoportos küldetések kialakításával.           
Ezen kívül egy pedagógusokból és programozókból álló csapat csak azért felelne, hogy ezek a              
küldetések megfelelő mennyiségű tananyagot kérjenek számon, illetve ennek eredményeire a          
tanároknak csoportonként legyen rálátása. 

A játékot, a széleskörű hozzáférés érdekében, internetes MMORPG (massively         
multiplayer online role playing game)-ként lenne célszerű közzétenni, amelyre meghívás útján           
lehet regisztrálni. A meghívót a tanároknak az iskola, a diákoknak a tanár adná. A játékot               
használó-használtató tanároknak annyira kellene érteniük a játékhoz, hogy egyrészt a diákok           
esetleges kérdéseire válaszolni tudjon, másrészt a saját felületüket (meghívóküldés, csoportok,          
egyének eredményeinek lekérdezése stb.) kezelni tudják, esetleg fejlesztésre, javításra és          
tananyagra vonatkozó javaslatokat adhatnának játék mögött álló karbantartásért felelős         
csapatnak. 

Egy ilyen játék elkészítéséhez, üzemeltetéséhez és karbantartásához szükségséges        
összeg valószínűleg akkora, hogy sem a tanárok, sem az iskolák nem tudnák fedezni. Ahhoz,              
hogy valóban minőségi, de minden diák számára ingyenesen elérhető oktatójáték szülessen,           
állami támogatás szükséges. 

Az automatizált tananyag és a drill jellegű oktatójátékok elkészítése ennél sokkal           
egyszerűbb, de emiatt a játék-adta előnyök csak kis mértékben, vagy egyáltalán nem            
találhatóak meg bennük. Bár viszonylag kis programozási tudást igényelnek, és elméletileg           
bármelyik tanár képes lehet ilyen programot írni kellő önképzést követően, itt is érdemes             
szétválasztani egy pedagógiai és egy programozói csapatot, nehogy a fejlesztés, a tesztelés, és             
a karbantartás miatt a tanárnak extra időt és energiát kelljen rááldoznia, ami a programnak is               
és a tanóráknak is a kárára válhat. 

Ha valaki mégis oktatóprogramot szeretne írni, annak a következőket javaslom. Az           
internetes, böngészőalapú alkalmazások nem csak amiatt felelnek meg kiválóan erre a célra,            

208 vö. 2.7.2. 
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mert alapvetően platformfüggetlenek, hanem amiatt is, mert a létrehozásukhoz szükséges          
programnyelvek viszonylag egyszerűek. Bár szoros értelemben nem tekinthető        
programnyelvnek, a böngészőalapú alkalmazások alapja a HTML , ez határozza meg az           209

alkalmazás egyes elemeit (szöveg, gomb, kép, link, szövegbeviteli mező, elemcsoportok stb.).           
Ezeknek az elemeknek a megjelenése a CSS-sel, viselkedése a JavaScript-tel határozható           
meg. Ennek a három nyelvnek az alapszintű elsajátítása nem igényel nagyon nagy            
erőfeszítést: kitartó tanulás, gyakorlás mellett talán egy nyári szünet is elég hozzá. Előnyük             
továbbá, hogy használatukhoz nem kell semmilyen közvetítő program: megírásukhoz         
elegendő egy egyszerű szövegszerkesztő (például Jegyzettömb), futtatásukhoz pedig egy         
böngésző. 

Ahhoz viszont hogy az alkalmazás képes legyen adattárolásra és -lekérdezésre, szükség           
van egy adatbázisra (legegyszerűbb talán a MySQL) és egy olyan szerveroldali nyelvre,            
amely azt az alkalmazással összeköti. Én a kutatásban szereplő játékokhoz PHP-t vagy Ruby             
on Railst használtam. Az volt a tapasztatalatom, hogy a PHP-t alapszinten elsajátítani            
könnyebb, Ruby on Railsben viszont könnyebb átlátható, és egyszerűen karbantartható kódot           
írni. A szerveroldali nyelvek elsajátítására egy másik nyári szünetet szánnék. Nehézség velük            
kapcsolatban továbbá, hogy szükségük van egy szerverre, amelynek telepítéséhez,         
konfigurálásához mindenképpen szakember segítségét javaslom. Az itt felsorolt nyelvek (a          
JavaScript alapok után érdemes a jQuery könyvtárral folytatni) alapszinten megtanulhatók a           
https://www.w3schools.com/ weboldalon, kivétel a Ruby on Rails, amelyet saját         
oktatóoldaláról (http://guides.rubyonrails.org/) javasolt elsajátítani. 

4.3. A diákok és a tanárok hozzáállása 
A diákok visszajelzéseiből kiderült, hogy a nagy többségük alapvetően nyitott a           

videojátékok oktatásban való használatára. Voltak ugyan néhányan, akik egyszer sem léptek           
be a játékba , de mivel véleményt sem írtak, nem volt egyértelmű, hogy ez az oktatójáték               210

ötletének elutasítása, a kamaszkori lázadás vagy egyszerűen technikai nehézségek miatt          
volt-e. A legtöbben csupán azt kifogásolták az Astérix és a Jeu des Îles programokban, hogy               
viszonylag kevés játékelemmel dolgoztak, valamint kötelező házi feladatként lettek feladva és           
számonkérve. 

A tanárok ezzel szemben jóval megosztottabbak a témát illetően. Míg sokan támogatják,            
kreatívnak, innovatívnak tartják az ötletet, mások szerint túl sok plusz munkával jár ,            211

nehezen felügyelhető, illetve veszélyes . Véleményem szerint ez legalább részben annak          212

tulajdonítható, hogy a tanárok nem tudják, hogyan lehet ellenőrizni az IKT eszközökkel            
végzett tevékenységeket, illetve, hogy túlságosan tartanak a videojátékok negatív hatásaitól.          
Ezt leghatékonyabban talán egy olyan kurzus bevezetésével lehetne ellensúlyozni, amin a           
leendő tanárok speciálisan az infokommunikációs technológia eszközeiről tanulnak. A kurzus          

209 Hypertext Markup Language 
210 l. 2.2.3. 
211 l. 3.1.3., a vezetőtanárom véleménye 
212 l 3.3.3. – bár a vélemények egy része a mobiltelefon órai használata ellen emelt hangot, a legtöbben a 
videojátékok által támogatott oktatás ellen szóltak. 
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részét képezhetné az óra alatti mobiltelefonhasználat ellenőrzésének technikája , a         213

videojátékoktól való függőség kérdése , vagy akár az oktatójátékok programozásának         214

alapjai. Emellett biztatni lehet a tanárokat és a tanárszakos hallgatókat, hogy a folyamatos             
önképzés és élethosszig tartó tanulás keretében foglalkozzanak ezzel a pedagógiailag is egyre            
aktuálisabb kérdéssel. 

4.4. Összefoglalás 
Ezek a tanulságok a következőképpen adnak választ a kutatás elején feltett kérdésekre: 

1. Lehet-e eredményesen integrálni a számítógépes játékokat az oktatásba? Lehet.         
Erre két módszer kínálkozik: meglévő, szórakoztató céllal készült játékok használata,          
illetve kifejezetten a tanulás-tanítás folyamatát segítő oktatójátékok készítése. 

2. Hogyan fogadnák a diákok és a tanárok a videojátékok által segített tanulást? A             
diákok nagy többsége pozitívan áll a videojátékok oktatásban való használatához,          
azonban nem szabad figyelmen kívül hagyni azokat sem, akik idegenkednek ettől a            
módszertől, és számukra kell alternatívát kínálni. A tanárok már sokkal          
megosztottabbak, azonban ez fakadhat abból is, hogy nincsenek tisztában a          
lehetőségek és a veszélyek valós méretével. 

3. Milyen feltételeknek kell teljesülniük ahhoz, hogy egy játék hatékonyan segítse a           
tanulás-tanítás folyamatát, de mindeközben játék maradjon? Egyrészt, ahhoz,        
hogy egy automatizált tananyagot eredményesen lehessen használni az oktatásban,         
nem szükséges, hogy játék legyen, hiszen már maga az automatizálás is sok előnnyel             
jár (hibázás és újrakezdés lehetősége, bőséges és azonnali visszajelzés, technikai          
segítség a tanárnak stb.). Egy játék azonban ennél jóval többet tud hozzáadni a             
tanulás-tanítás folyamatához: motivációt, érzelmi kötődést, kulturális és anyanyelvi        
környezetet stb. Ennek megvalósulásához pedig arra van szükség, hogy a játék           
pedagógusok és profi játékkészítők közös munkájának eredménye legyen. 

 

  

213 Ez természetesen nagyban függ a használt programtól, de például egy jól összeállított Kahoot! kvíz 
közben sem egyszerű mással foglalkozni, mert akkor a diák lemarad a válaszadásról. 
214 l. 2.7.1. 
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1.1. Astérix – a kezdőképernyő

1.2. Astérix – az adatok megadása

1.3. Astérix – a „történet”



1.5. Astérix – elkészült a varázsital

1.4. Astérix – a varázsital elkészítése

1.6. Astérix – harc a rómaiak ellen



1.8. Astérix – a rések befoltozása

1.7. Astérix – hibás válasz

1.9. Astérix – a játék vége



1.11. Jeu des Îles – kulcs megszerzése és a karaktergombok

1.10. Jeu des Îles – illedelmes köszönés

1.12. Jeu des Îles – lelépés az útról



1.14. Jeu des Îles – csillag megszerzése, kifejezés fordítása

1.13. Jeu des Îles – helyes válasz és gratuláció

1.15. Jeu des Îles – a teleportkapu



1.16. Asteroid Shooter – kezdés gomb 1.17. Asteroid Shooter – aszteroidák 
(a hajón egy bomba van)

1.18. Asteroid Shooter – aszteroida 
kilövése (volt benne egy pajzs)

1.19. Asteroid Shooter – szint 
megnyerése



1.20. Asteroid Shooter – szintlépés 1.21. Asteroid Shooter – gyakoriság 
másfélszeresre növelése

1.22. Asteroid Shooter – a hajó 
felrobban

1.23. Asteroid Shooter – újrakezdés



1.24. Asteroid Shooter – a játékos profilja



2. A diákok visszajelzései

2.1. Premontrei

1. Különösen segítettek az internetes házifeladatok, ugyanis olyan hosszú volt mindig, hogy 
nem tudtam nem tanulni belőle. Azóta főleg a számok, tökéletesen mennek.

2. Ami a játékot illeti, számomra nagyon hasznos volt, mert kiküszöbölte a 
figylmetlenségemből adódó hibákat.

3. Nekem nagyon tetszett az internetes játék és hasznosnak találtam, mert így már biztosabban 
tudok bizonyos dolgokat, amiket korábban megtanultam.

4. Az internetes játék sokat segített nekem az igeragozásban és a számokban is.

5. Az internetes feladatok hatalmas segítséget nyújtottak, a sok gyakorlás hatására már nem 
mindig kell átgondolnom a mondatot mielőtt kimondom.

6. Az internetes játékok sokat segítettek szerintem, mert begyakoroltuk, amit már egyszer 
megtanultunk, ha utána használjuk, akkor még meg is marad bennünk, de ez mindenképp jó 
ötlet.

7. Az Internetes házi nem rossz ötlet, de néha egy kicsit hosszú volt, de legalább egy életre 
megjegyeztem a számokat. Bár én jobban szeretem a hagyományos házikat.

8. A játékkal kapcsolatban pedig szerintem ez egy jó ötlet, de volt olyan feladat, ami nagyon 
hosszú volt. Alapjáraton tetszett, de mindennaposra nem javaslom, mert a diákoknak nem 
nagyon van idejük mindennap többet megcsinálni. (suli, különórák, család...) Ellentétben a 
hagyományos házikkal, ami kevesebb ideig tart és akárhol, akármikor meg lehet csinálni.

2.2. Patrona

1. Nekem a játék tetszett, nagyon ötletes volt. Annyit lehetne javítani rajta, hogy a pályák 
fokozatosan legyenek majd egyre nehezebbek. A játék alatt mondjuk még mehetne 
valamilyen zene. (Pl.: Mario :P) Ha nem nagy fáradtság, akkor a kis és nagy betük 
elfogadását is meg lehetne oldani. Ha magasabb „szinten” lesz a játék, akkor valamilyen 
kicsi videóval is lehetne „jutalmazni” a játékost.

2. A játékkal örömmel játszottam, nem tanulásnak fogtam fel.

3. A játék alapvetően nagyon jó ötlet, kár, hogy annyi rendszerhiba volt benne. Mindenesetre 
az alapötlet remek. Én nem kötlelezően adnám fel a játékot, hanem állandó javítási 
lehetőségként, amilyen Rita néninél a versfelmondás

2.3. PPKE-BTK



2.3.1. Előzetes attitűdfelmérés

Diák K1/1 K1/2 K1/3 K1/4 K1/5 K1/6 K1/7 K1/8 K1/9 K1/10

D1 nő 3x magyar- pedagógia iOS nem nem igen Keresés, teszt nem

D2 24 Magyar-történelem, magyar-pedagógia Android nem igen igen nem

D3 24 nő Android igen nem igen igen

D4 23 nő Magyar, angol, történelem, spanyol tanár iOS nem nem nem nem Figyelemelterelés
D5 23 férfi Törtenelem-Magyar-Pedagógia iOS igen nem nem - nem Elvonja a figyelmuket!!!!!

D6 24 férfi olasz-spanyol Android nem nem igen internetes cikkek, youtube-videók igen

D7 24 nő Német nyelv- magyar nyelv és irodalom Android nem nem nem Meg nem ismerek olyan programokat nem

D8 24 nő Magyar-olasz Android nem nem nem nem
D9 25 nő Angoltanár-franciatanár Android nem nem igen Quizz nem Egész nap eleget néznek lefelé.

D10 24 nő Magyar-etika Windows nem nem igen igen Kapcsolódó feladatokhoz
D11 25 nő francia, angol Android nem nem igen videó, zene nem nem szeretném

Elterelődhet a figyelme, nehezebben 
ellenőrizhető

4 választásos feladatok megoldása, 
alkotása (pl.:learningapps.org)

Ezeknek a feladatoknak a kivitelezése a 
tanórán nem valószínű, hogy stabilan 
megoldható.

Angoltanár, pedagógiatanár, magyartanár, 
médiatanár

Kutatás, autentikus listening feladat, 
szótátazás, játék, filmek

Hírportálok, közösségi média programok, 
programok,

Egy-egy szó vagy információ 
megkeresése
Elvonják a figyelmüket más 
alkalmazások

Mivel egyelőre nem ismerem ezeket, nem 
tudom, hogy hasznosak-e.

Mert nem biztos, hogy arra használnák, 
amire szeretném.

Kutató jellegű, közös tervezés/böngészés, 
Facebook profil filozófusoknak, 
könyvek, oldalak vezetése



2.3.2. A játékosok eredményei

Diák szint pontok tévesztések
D1 5 10000 1
D2 5 9000 9
D3 5 16000 0
D4 4 7500 1
D5 8 43400 15
D6 8 51800 1
D7 6 20950 16
D8 5 12400 1
D9 5 14500 0
D10 7 19600 27
D11 6 25300 7



2.3.3. A játék értékelése

Diák K2/1 K2/2 K2/3 K2/4 K2/5 K2/6 K2/7 K2/8 K2/9 K2/10 K2/11 K2/12 K2/13 K2/14 K2/15 K2/16

D1 8 10 Római számok 4 4 4 2 3 4 2 4 igen igen Hangeffektek Szuper ez így is
D2

D3 10 10 Az, h izgi volt 3 4 4 4 3 4 4 3 igen igen Több instrukció

D4 3 10 4 3 4 2 1 1 2 2 nem Komolyitani talán

D5 10 6 Innovatív 4 2 3 2 2 3 1 2 igen nem

D6 8 10 3 4 4 3 4 2 3 3 igen igen

D7 9 10 Lehetne kicsit színesebb 2 3 4 4 4 4 3 4 igen igen

D8 3 5 2 4 3 4 3 3 3 2 igen igen

D9 6 7 4 4 4 4 4 3 2 3 igen igen Nem

D10 10 10 Még kezdetleges. 2 3 4 4 3 4 3 4 igen igen

D11 8 10 fiús 3 4 4 4 4 4 4 4 igen igen nem lányos változat

Mi alakíthattuk a 
pályákat, izgalmas, 
mindig van választási 
lehetőség, könnyen 
megtanulható

Nem volt egyértelmű, h 
h kellvszintet lépni

Színek, csillagos háttér, 
űrlények, kiskacsák, 
csillagromboló

Nem kellett irányítani a 
gépet és tudtunk a 
szavakra koncentrálni.

Hogy telefonon kell 
játszani.
Egyhangú, hamar el 
lehet unni

Valtozatosságot 
hiànyoltam

Ne legyen ennyire 
monoton a játékmenet

Rá vagyunk 
kényszerítve a 
viszonylag gyors 
gondolkodásra

Korlátozottak vele 
kapcsolatban a 
lehetőségek

a játékmód adta 
lehetőségekhez képest 
nem

Megtanultam felismerni 
a számokat harmincig :-)

Nem igazán tudok ehhez 
hozzászólni még

Az egyes szinteket 
lehetne különböző 
színekkel és formákkal 
jelölni

Izgalmas volt, kreatív 
volt.

Hogy antiszociálissá 
tesz, agresszív, ahhoz túl 
gyors, hogy elolvassuk 
rendesen a számokat.

Jobban ki lehetett volna 
dolgozni...

Színeket élénkebbre, 
legyen több választási 
lehetőség, ne csak 
lövöldözős...

Vicces hangok, 
számtanulásra jó

Az okostelefon 
használata órán

Játszani ültem le nem 
tanulni.

Pályák vizuális 
változását esetleg, más 
ellensèget ( ufók, 
halálcsillag stb.)

Csak a technikai, 
virtuális részében, amit 
írtam

versengés, játékos 
tanulás



3. Az Asteroid Shooterhez tartozó kérdőívek

A 3.1.  és  3.2.  pont  a  két  kérdőív  kérdéseit  tartalmazza.  A kérdés  szövege  után  zárójelben  a
lehetséges válaszok találhatóak. A szöveg választípusnál a választ be kellett gépelni, a többinél a
felkínált  lehetőségek  (szavak  vagy  számok)  közül  választani.  A telefon  operációs  rendszerére
vonatkozó kérdésnél (K1/4) az „egyéb” válasz esetén nincs lehetőség pontosításra.

3.1. Előzetes attitűdfelmérés

1. Korod (év): (szöveg)

2. Nemed: (férfi/nő)

3. Szakpárod: (szöveg)

4. Milyen operációs rendszerű okostelefont használsz? (Android/Windows/iOS/egyéb)

5. Ismersz a szakjaidhoz kapcsolódó oktatóanyagot erre az operációs rendszerre? (igen/nem)

6. Ismersz a szakjaidhoz kapcsolódó oktatóanyagot más mobil operációs rendszerekre? 
(igen/nem)

7. Fogsz mobilon, számítógépen megoldandó házi feladatot adni? (igen/nem)

8. Ha igen, milyen típusúakat? Ha nem, miért nem? (szöveg)

9. Az óráidon használhatnak majd a diákok mobiltelefont? (igen/nem)

10. Ha igen, mire? Ha nem, miért nem? (szöveg)

3.2. A játék értékelése, mobiltelefonos házi feladat kérdése

1. Mennyire ajánlanád barátaidnak, kollégáidnak a számítógépes játékok által segített tanulást?
(0-10)

2. Mennyire tetszett az aszteroidalövős latin számnévtanulós játék? (1-10)

3. Mi tetszett benne a legjobban? (szöveg)

4. Mi tetszett benne a legkevésbé? (szöveg)

5. Mennyire tetszett a dizájn? (1-4)

6. Mennyire tetszettek a nehezítések? (1-4)

7. Mennyire érezted kezelhetőnek a játékot? (1-4)

8. Mennyire voltak egyértelműek a visszajelzések? (1-4)

9. Mennyire motiváltak a választási lehetőségek (űrhajó, nehezítések)? (1-4)

10. Mennyire motivált a pontszerzés? (1-4)



11. Mennyire motivált a csillagszerzés? (1-4)

12. Mennyire érezted hatásosnak tanulás szempontjából? (1-4)

13. Szívesen játszanál vele házi feladatként? (igen/nem)

14. Szívesen adnál fel ilyen házi feladatot? (igen/nem)

15. Volt valami, amit hiányoltál a játékból? (szöveg)

16. Milyen javaslataid vannak a játék esetleges javítására-fejlesztésére? (szöveg)


