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Abstract—A cikkben bemutatásra kerül egy amerikai 
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I. BEVEZETÉS 

A. Az oktatástechnikai generáció fejlődése – A 
Multimédia előtérbe kerülése 

 
A mai gyerekek már a Z generációhoz tartoznak (1995-

2012 között születettek) [1], illetve az ún. digitális 
bennszülöttek; ez azért fontos, mert ők már az 
információs és kommunikációs technológia (IKT) 
világában nőnek fel. Mikor bekerülnek a hagyományos 
oktatási rendszerbe, számukra nem érdekfeszítő a papír és 
a ceruza, inkább az internet és az interaktív játékok kötik 
le a figyelmüket. Az interaktivitás nem más, minthogy a 
„felhasználó „párbeszédet” folytat a rendszerrel, 
amelynek során befolyásolni képes a rendszerműködés, 
vagyis a számítógép a felhasználó utasítása alapján 
cselekszik.” [2]. Tehát ezek a gyerekek egyfajta 
önállóságot szeretnének elérni a számítógép 
használatával.  

Ahogy BENEDEK (2013) [3] is megemlíti munkájában 
az „atipikus tanulás” előnyeit, úgy itt is fontos ezt 
kihangsúlyozni, hiszen a lényege, hogy mindenki a saját 
tempójában tanulhat, és nem kötődik a hagyományos 
oktatáshoz. Ilyen például a távoktatás vagy a 
magántanulás tanári segítséggel vagy éppen nélküle az 
egyéni tanulás. Mind arra szolgál, hogy megtanulja, az 
ember hogyan kell tanulni magától. A nyelvtanulást 
segítő interaktív programok is ezt a célt hivatottak 
szolgálni. Így alakult ki az ember-gép közötti 
kommunikáció. Kezdetben kötött volt az asztali PC-k 
miatt, de a 21. században már mindenki számára elérhető 
lett az ún. mobil kommunikáció eszközei, mint az okos 
telefon, tablet és az ehhez hasonló multimédiás 
eszközökkel. Mivel ezekre már operációs rendszereket 
telepítenek, így mindenféle alkalmazást telepíthet rá a 
felhasználó, mint például szótárat vagy nyelvi fejlesztő 
programokat. 

Az asztali számítógépek megjelenésével egy időben az 
oktatásfejlesztés is igényelte az informatikai eszközök 
felhasználását az oktatásban. Az interaktív tábla [14] 
megjelenése mérföldkövet jelentett a digitális oktatásban. 
Ez egy három elemből álló eszköz, amely magába foglal 
egy számítógépet (laptopot), amiről a program fut; egy 
projektort, ami pedig kivetíti a számítógép vagy laptop 
képernyőjét az interaktív táblára vagy egy sík felületre. 
Maga a tábla érintés-érzékeny, hasonlóan a mai „okos” 
eszközökhöz. Továbbá van egy ún. fényceruza (light 
pen), ami egérként funkcionál, mivel szintén van benne 
egy érintés-érzékelő funkció. 

 
1. ábra: Az interaktív tábla részei 

Az interaktív tábla előnye, hogy együttműködésre 
sarkallja a tanárt és a diákokat is. Csoportmunkára is 
tökéletesen alkalmas, ahol a tanár csak a közreműködő, 
segítő szerepét látja el. Ezen felül motiválja a diákokat a 
tanulásra és a közös munkára. 
Ez a technológia képes az információ multi-modális 
bemutatására [15], ami például a bonyolultabb, 
tudományos értelmezésben is segítheti a tanulókat a 
megértésben, például egy egyetemi feladat 
feldolgozásában. 

Sajnos elég sok időbe telt mire a pedagógusok nagy 
része befogadta ezt az új oktatási eszközt, mivel a tanárok 
zöme még a digitális bevándorlók közé tartozik (lásd: 1. 
táblázat), így számukra nehéz elsajátítani például az 
interaktív tábla kezelését. Jelenleg is vannak 
pedagógusok, egyetemi professzorok, akik ellenzik az új 
digitális tanulási eszközöket és a régi hagyományos 
oktatási módszereket részesítik előnyben. Ez nem 
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feltétlenül probléma, attól még nem rossz oktató valaki, 
hogy nem használ modern eszközöket a tananyag 
feldolgozásához. Nem is beszélve az olyan tárgyakról, 
amik verbális alapokon nyugszanak, mint például a 
pszichológia vagy dráma órák. 

Az 1. táblázat az oktatástechnika fejlődését szemlélteti 
a médiákat generációkba sorolva. Az 1- 4 sorok 
SCHRAMM alapján [4], amit ma már ki kell bővíteni az 
„okos” eszközökkel is. 
1. Táblázat: Oktatástechnikai generáció fejlődése 
csoportosítva 
 
Oktatás-
technikai 
generáció 

Közvetítő Eszköz Korcsoport 
generáció 

1. csoport valóságos 
tárgy 
szimbólum 

modell, makett 
applikáció 
ábra falitáblán, 
vázlat 

digitális 
bevándorlók 

2. csoport nyomtatott 
anyagok 

tankönyv 
munkafüzet 
feladatlap 

X generáció 

3. csoport auditív 
vizuális 
audio-
vizuális 

magnetofon, 
lemezlejátszó 
állóképvetítő 
mozgókép-
vetítő dia, 
írásvetítő 
videó, 
televízió, 
hangosfilm 

Y generáció 

4. csoport interaktív 
média 
digitális 
taneszközök 

számítógépes 
oktatói és 
tanulói 
alkalmazások, 
nyelvi labor, 
multimédiás 
oktatás, 
Internet 
 

Z generáció 

5. csoport „okos” 
eszközök: 
tabletek és 
smart 
telefonok 

számítógépes 
oktatói és 
tanulói 
alkalmazások, 
multimédiás 
oktatás, 
Internet 
játékok, 
filmek 
 

digitális 
bennszülött 

 
Jól látható az 1. táblázatból, hogy az eszközök mennyit 

fejlődtek. Viszonylag rövid idő alatt eljutottunk a 
valóságos tárgyi reprezentálástól, avagy a tárgyak saját 
megtapasztalásától (Rousseau eszméjétől: „vissza a 
természetbe”) a számítógépes alkalmazásokig. 

Jelenleg az 5. oktatástechnikai generáció korát éljük, 
amely számos lehetőséget kínál a pedagógiában. 
Vizsgálódás tárgyát fogja képezni a továbbiakban a 

számítógépes oktatói és tanulói szoftverek ezen belül is a 
Computer - Assisted Learning (CAL) avagy az egyéni 
tanulási eszközök [5] [15]. Itt fontos kiemelni azokat a 
tulajdonságait egy egyéni tanulást segítő számítógépes 
programnak, amellyel hatékonyan lehet az ismereteket 
megszerezni és begyakorolni.  

Mivel az elemzés egy nyelvfejlesztő programra épül, 
így a Computer –Assisted Language Learning (CALL) 
[14] előnyeit és hátrányait kell figyelembe venni és az 
alapján részletezni a szoftver tulajdonságait. 

A 21. század már abszolút a technológia világa, így a 
foreign language (FL) [14], azaz idegen nyelv tanulása 
már javarészt digitális keretek között zajlik. Maga a 
kifejezés (CALL) egy olyan nyelvtanulási technikát takar, 
ami számítógéphez vagy valamilyen „okos” eszközhöz 
(például tablet, iPhone stb.) kötött, így kívánják előnyben 
részesíteni az interaktív tanulást, szemben a 
hagyományos oktatási eszközökkel. Azonban a CALL-al 
kapcsolatos kutatások általános problémái is felmerülnek, 
mint a szegényes kutatási terv leírások vagy olyan 
tanulmányok, amelyek képzetlen programhasználókon 
épülnek. 

Elsősorban lényeges, hogy a program megteremtse 
számunkra a „párbeszéd” lehetőségét, még ha csak 
egyirányú a kommunikáció, akkor is, mert ez teszi 
lehetővé a program interaktív mivoltát. Más szóval olyan 
környezetet biztosít, mintha egy tanár felügyelete alatt 
tanulnánk, csak ez esetben a tanár a számítógépes 
program. A másik lényeges szempont, amit egy 
nyelvprogramnál figyelembe kell vennie a 
programtervezőnek az az, hogy értékelő legyen, és javítsa 
is a hibákat.  

BENEDEK (2005) [5] szerint ezek a programok 
didaktikai feladatokat látnak el, mint például a gyakorlást 
szolgáló programok, ismeretszerző programok, 
problémamegoldó programok, szimulációs, illetve 
modellezős programok és a játékprogramok. Esetünkben 
ki kell emelnünk a gyakorlást, ismeretszerzést szolgáló 
programokat, illetve a játékprogramokat. A gyakorló 
programok lényege, hogy a megszerzett ismereteket 
rögzítse. Továbbá a program figyelemmel kíséri a 
felhasználó haladását és teljesítményét, közölve az 
eredményeket, típushibákat. Az ismeretszerző programok 
célja, hogy új ismereteket továbbítsanak. Fő szerepkörük 
az oktatás és az ellenőrzés. Miután tényeket és 
fogalmakat közvetítenek, a végén egy ellenőrző teszt 
segítségével mérik le a tanulók tudását. Végül, de nem 
utolsó sorban a játékprogramok hasznossága a motiváló 
erejükben rejlik és főleg gyerekeknél nagyon hasznos. 

Fontos részletezni az 1. táblázatbeli fogalmakat, mint a 
digitális bevándorlók, a digitális bennszülöttek vagy az X, 
Y, Z generációt.  

A digitális bevándorlók és bennszülöttek [6] egy 
fogalomkörbe tartoznak, így együtt is kell taglalni őket. 
GÜNTHER szerint [6] a digitális bevándorlók azok az 
emberek, akik az idősebb generációhoz tartoznak és csak 
életük során jött be az Internet, míg a digitális 
bennszülöttek már a technika világába születtek és jól 
tudnak hozzá alkalmazkodni. Mindkettő típusú ember 
ugyanúgy tudja kezelni az Internetet vagy az „okos” 
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eszközöket, csak a megközelítésük más. Ha azt vesszük, 
hogy az első generáció (digitális bennszülött) [7], akiket a 
digitális kor vívmányai vesznek körül jóval, nagyobb 
előnnyel rendelkeznek, mint a régebbi generáció. Elég, ha 
azt megnézzük, hogy ki-hogyan telepít fel egy programot 
például. A digitális bevándorló azzal kezdi, hogy 
elolvassa a telepítési útmutatót és az utasításokat lépésről 
lépésre követve telepíti fel a programot. Ezzel szemben a 
digitális bennszülött magától telepíti fel, mivel menet 
közben rájön, hogy mik a helyes lépések. A célt mind a 
ketten elérik, csak az új generáció kreativitása itt 
szembetűnővé válik.  

 
2.  ábra: A digitális bennszülöttek (digital 

natives) és a digitális bevándorlók (digital 
immigrants) közti különbségek 
szemléltetése [8]. 

  
A 2. ábrán látható, sárga színnel jelölt digitális 

bennszülött erőssége az egyszerre sok feladat megoldása, 
a párhuzamos gondolkodás, a multimédia és a 
multimédiás források, mint az Internet. A másik, kék 
színnel ábrázolt digitális bevándorló védjegye, hogy 
egyszerre csak egy feladatra koncentrál, a szekvenciális 
gondolkodás, a szövegre hagyatkozás és a limitált 
források, mint például az újság dominál. Innen is nagyon 
jól kivehetők a különbözőségek. Ebből láthatjuk, hogy a 
tanulók gyökeresen megváltoztak, máshogy 
gondolkodnak és a mai oktatási rendszer elavult 
számukra, ezért van szükség a digitális pedagógiára. 

B. E-learning – Blended learning: A hagyományos 
oktatási formák elhagyása és/vagy új oktatási formák 
bevezetése 

Az e-learning és a blended learning, mindkettő új 
pedagógiai fogalomnak számít hazánkban. Az e-learning, 
mint ahogy a neve is mutatja egy olyan tanulási forma, 
mely elektronikus úton megy végbe, online tanulásnak is 
szokták hívni, mivel számítógép és/vagy Internet is 
szükséges hozzá. Ezt legfőbbképpen a távoktatásban 
használják, a felsőoktatásban, ahol a tanulók saját 
tempójukban haladhatnak, bizonyos megkötésekkel [9]. 
Míg a másik fogalom a blended learning avagy a „vegyes 
tanulás” vagy „kombinált tanulás” alatt már beleérthetjük 
a tanári segítséget és a szükséges személyes vagy online 
konzultációkat. Ez egyfajta kombinációja az online 
tanulásnak és a face-to-face (szemtől szembeni) 
hagyományos oktatásnak [10] [11]. 

Az e-learning-et többnyire felnőtt, dolgozó, családos 
emberek szokták választani, mivel a legnagyobb előnye, 
hogy az ember akkor tanulhat és olyan tempóban, amilyet 
ő elképzel. Ebben az esetben azonban szükséges a 
személyes motiváció, ami elengedhetetlen a cél elérését 
illetően. Ez manapság a rohanó világunkban nem igazán 
kivitelezhető, vagy az ember egy darabig még motivált, 
aztán inkább felhagy vele, mondván erre nincs ideje. 
Persze, mindig vannak kivételek, de a fogyasztóiparnak 
az átlagot kell néznie és azok igényeinek megfelelnie. Az 
ilyen típusú embereknek szüksége van egy olyan 
személyre – ez esetben tanárra – aki kellőképpen fenn 
tudja tartani az adott tanuló figyelmét és aktivitását, míg a 
kívánt eredményt el nem éri. Ez a hátránya az e-learning-
nek, hogy nem igazán van külső segítség és motiváció. 
Továbbá limitált az elérése, mivel valamilyen 
számítógépes vagy „okos” eszköztől függ a program 
használata; míg mondjuk, egy könyvet bárhová magával 
tud vinni az ember és nincs akkumulátora, ami 
lemerülhet. 

A blended learning ennek egy kombinált változata, 
ahol tanár is közreműködik, mint segítség és iránymutató. 
Más szóval egyfajta vegyítése a hagyományos oktatási 
formáknak az e-learning-el. Egyrészt a tanár nyomon 
tudja követni így a tanuló fejlődését és fel tudja venni a 
diák ritmusát, másrészt költséghatékony, rugalmas és 
interaktív [11]. 

Nyelvtanulás szempontjából a blended learning egy 
nagyon jó módszer. Egy idegen nyelv oktatását két részre 
lehet osztani. Van a passzív része, amit a tanulónak 
egyedül kell megcsinálnia, mint például tesztfeladatok, 
hallás utáni szövegértés, íráskészség és nyelvtani 
gyakorlatok egy program segítségével számítógépen 
keresztül. Ez teljesen megfelel a hagyományos oktatási 
módszereknek csak digitális környezetbe van helyezve. 
Aktív része a tanárral való gyakorlás online, vagy 
személyes konzultáció alkalmával. Ekkor fejlesztheti a 
tanuló a beszédkészségét társalgási gyakorlatokkal [12]. 

A következő részben egy e-learning típusú nyelvtanuló 
program, a Rosetta Stone [13] hatékonyságát fogjuk 
vizsgálni. 
 

II. ROSETTA STONE NYELVFEJLESZTŐ PROGRAM 
MÓDSZERE 

A Rosetta Stone egy Computer Assisted Language 
Learning (CALL) program, amit 1992-ben hoztak létre 
azzal a céllal, hogy a nyelvtanulás egy természetes és 
ösztönös folyamat legyen. Ezt az interaktív technológia 
segítségével akarták véghezvinni. Egyik alapító tagja a 
cégnek álmodta meg az ötletet egy németországi útja 
során, mikor is azzal, hogy belevetette magát a kultúrába 
és a mindennapokba, elsajátította a nyelvet is. Az 
elgondolás így született meg, miszerint kontextusba 
helyezve képeket, hangokat fordítás nélkül, meg lehet 
tanulni egy idegen nyelvet. Arra épít, hogy 
anyanyelvünket is ilyen módon sajátítjuk el. Neve a híres 
leletről, a rosettai kőről lett elnevezve, utalva arra, hogy 
ez a program is képes feltárni a nyelvtanulás sikerének 
nyitját [13]. 
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Honlapjuk szerint 24 féle nyelvet kínálnak, a 
legismertebbtől, mint az angol nyelv ráadásul két 
dialektusban is (angol/brit és amerikai) a legritkábbakig, 
mint a héber, a perzsa és a filippínó. A kutatás főként a 
brit angolra specializálódott, így ennek elemzése kerül 
majd a továbbiakban középpontba. 

A közkedveltebb nyelvekből level 5-ig érhető el a 
program, minden egyes level 4 unit-ból áll, ami 4 
témakört fed le. Egy level elvégzése körülbelül 24 órát 
vesz igénybe. Minden unit 10 részből áll: először egy 
core lesson-el indul, amiben az adott témakör alapszavait, 
kifejezéseit és nyelvtanát gyakoroltatja. Utána külön 
szedve jönnek az egyes elemei a unit-nak, mint:   
 

3. ábra: Részletes elemei az English (British) 

Level 1, Unit 1-nek 
 

Kiejtés, szókincs, nyelvtan, hallás és olvasás, csak 
olvasás, írás, beszéd és egy áttekintésből áll. A legvégén 
a Milestone, azaz mérföldkő, pedig egy rövid párbeszédet 
tartalmaz, ahol ki kell egészíteni a képeket szöveggel 
(írásban és beszédben egyaránt). Ez egyfajta levezetése a 
level-nek. 

A feladatokban különböző képeket találunk, amelyek 
egy-egy szituációt mutatnak be. A felhasználónak 
párosítania kell a képeket a hozzájuk tartozó szöveggel. A 
level 1, unit 1, lesson 1 kivételével vagy egy szót vagy 
egy egész mondatot kell beilleszteni. A kivételben még 
csak a kiejtéssel barátkozhatunk meg, amit szótagolva és 
végül egyben kell kiejteni. Természetesen itt is a 
szavakhoz kép társul. Ráadásul a hallott szótagot össze 
lehet kapcsolni az írott vetületével, ezzel gyakorolva az 
egyszerűbb szavak leírását. 

 
4. ábra: Level 1, Unit 1, Lesson 1 egy feladata 

 
Ahogy a 4. ábrán is látszik, először 

kiejti az anyanyelvi beszélő a szótagot, 
majd a tanuló következik. Ha a félkör 
alakú csík a zöld kör felett zöld, akkor jól 
teljesítettünk, ha narancssárga, akkor félig 
jól, ha sárga, akkor rosszul. Addig kell 
ismételni, amíg zöldre nem vált és írja, 
hogy eddig mit sikerült kiejteni. A jelzés 
alól csak a review, vagyis az áttekintés és 
a milestone, azaz a mérföldkő 
feladatsorok kivételek, mert tesztként 
funkcionálnak. 

Egy-egy feladatsor végén van egy 
scoring, azaz értékelés. 

A 5. ábrán látható a feladatsor végső 
eredménye (scoring), amit százalékosan 
ad meg. Mellette jobb oldalt felsorolja a 
program, hogy mennyi feladat lett jó, 
mennyi lett rossz, mennyi lett átugorva és 
mennyit egyáltalán nem nézett meg a 
tanuló. Ezek alatt felkínálja az ismétlés 
lehetőségét vagy a folytatását az előző 

leckéknek, illetve visszatérhet a felhasználó a kezdő 
képernyőre. Fontos, hogy ha jól teljesített az illető, akkor 
azonnal felkínálja a következő leckére való ugrást.  

 

 
5. ábra: Értékelő ablak (Level 1, Unit 4, 

Lesson 3) 
 

A színeknek is jelentősége van, mint ahogy látni lehet 
az ábrán a 9% narancssárgával van ugyanúgy, mint a 
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mellette lévő 1 hibás válasznál is (1 incorrect). A 
narancssárga szín azt jelenti, hogy még jobb lenne 
ismételni és gyakorolni, mielőtt továbbmenne az illető. 
Ellentétben a zöld színnel, ami a helyes válaszokat is 
jelöli. Ha zölddel mutatja, a százalékos teljesítményt 
bátran mehet a tanuló tovább, hisz jól teljesítette a lecke 
feladatait és elsajátította annak tartalmát. Emellett 
lényeges azt is megemlíteni, hogy a feladatoknál azonnal 
reagál a program, hogy helyes-e a válasz egy zöld színű 
pipával vagy ellenkező esetben egy narancssárga X-el. 

 

III. A ROSETTA STONE NYELVFEJLESZTŐ PROGRAM 
ELEMZÉSE ÉS KIÉRTÉKELÉSE 

A. A program mélyebb szintű elemzése 
A Rosetta Stone egy interneten megrendelhető, illetve 

letölthető nyelvfejlesztő szoftver. A hivatalos honlapot 
felkeresve [13] tájékozódhatunk a programról, de azonnal 
a kedvezményes vásárlás jelenik meg és csak az oldal 
alján lehet megtalálni az „About Us” (rólunk), és a 
felkínált nyelveket. Itt, ha az angol nyelvet kiválasztjuk, 
rögtön felajánlja az oldal a választható csomagokat, 
amiket meg lehet vásárolni. Kétféle van: az egyik 
tartalmazza az összes szintet (level-t) az adott nyelvből, 
több mint 80 000 forintért (átszámítva euróról) vagy a 
másik csomag, amely csak egy szintet tartalmaz, 
majdnem 60 000 forintba kerül. További online opciók is 
vannak, amivel bővíteni lehet a csomagokat, mint például 
online társalgás anyanyelvű beszélővel, vagy különböző 
applikációkra lehet még ezt a programot letölteni. 
Emellett azt is hangsúlyozza, hogy egy háztartásban kettő 
számítógépre engedélyezett a program feltelepítése és 
maximum 5 felhasználója lehet. Ezzel kerülik el, hogy 
esetleg más is hozzáférhessen a programhoz díjmentesen. 

Az oldalon ezeken felül még van egy próbaverzió, 
amit ki lehet próbálni. Érdekessége, hogy semmit nem 
kell letölteni, egy e-mail címet kér, utána ki lehet 
választani a nyelvet. Ezután megjelenik egy kis ablak 7 
darab feladattal mindössze. Az első képen apró betűvel 
oda van írva, hogy ha megvásárolja az illető a programot, 
akkor lesznek kiejtést gyakorló feladatok is. A második 
feladatnál felugrik egy ablak, amin instrukciókkal látja el 
az érdeklődőt. 

 
6. ábra: A Rosetta Stone internetes 

próbaverziója 
 

Érdekfeszítő több szempontból is, mert egyrészt 
nincsenek magyarázatok a megvásárolt programban, 
mivel ezzel kívánták a készítők rekonstruálni a valós 
szituációkat például egy idegen országban. Másrészről a 
7 feladat nem kínál megfelelő információt és kedvet 
ahhoz, hogy valaki pénzt áldozzon egy nyelvfejlesztő 
programra, mikor egy nyelviskolás kurzus is körülbelül 
ennyibe kerül egy hónapra és az intenzív kurzus 
általában. 

Miután megvásároltuk a programot, a telepítése már 
egyszerű. Azok számára jelenthet problémát, akik csak 
magyarul tudnak és az idősebb korosztályba tartoznak, 
mivel magyar nyelven nem létezik még ez a szoftver. A 
telepítés után létre kell hozni a felhasználót vagy 
felhasználókat és utána a szintet kiválasztva már meg is 
jelenik a gyakorlóprogram kezdőképernyője és már lehet 
is kezdeni a nyelvtanulást. 

 

 
7. ábra: A Rosetta Stone kezdőképernyője 
 

A feladatokhoz nincs semmiféle magyarázat, ahogy 
azt a honlapon is feltüntették, illetve a bevezetőben. Jobb 
felső sarokban találhatóak a fő funkciók: kilépés a 
programból, bevezető, segítségkérés, szintváltás stb. A 
bevezetőben szó van egy bizonyos „dynamic immersion” 
kifejezésről, ami annyit jelent, hogy ha a nyelvtanuló 
belemerül az adott nyelvbe és környezetébe – mindezt 
dinamikusan, azaz tudásszomjjal – sikeresen elsajátíthatja 
az idegen nyelvet. 

5 féle típusú feladat különböztethető meg a 
programban: kiejtett szöveg társítása 4 kép közül az 
egyikhez; egy képhez társítani kiejtett szöveget (4 közül); 
4 leírt szó vagy mondat helyes társítása adott képhez; egy 
lyukas mondat kiegészítése 3 lehetőség közül (1 szóval 
kell kiegészíteni); illetve egy írott szöveghez társítani 
kiejtett szöveget (4 közül). Ezek a metódusok arra 
szolgálnak, hogy a tanuló fejleszthesse kommunikációs 
készségét, írott, hallott és olvasott szövegértését egy 
idegen nyelv tanulása során. 
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8. ábra: “Dynamic Immersion” magyarázata 

felugró ablakban 
 

Továbbá fontos kiemelni a program fő 
jellegzetességét, még pedig, az automatic speech 
recognition (ASR) [14], azaz automatikus 
beszédfelismerő funkcióját. Ezzel lehetővé teszik a 
készítők egyrészt az interaktív mivoltát a szoftvernek, 
másrészről pedig nagyon jó lehetőséget kínálnak a 
tanulónak, hogy beszédkészségét is magasabb szintre 
emelje ennek a technológiának köszönhetően.  

Az elemzés szempontjából 9 alany vett részt a 
program tesztelésében. A korosztályok széles spektrumát 
igyekeztünk felsorakoztatni; a 17 évestől egészen a 64 
évesig. Mindegyikük külön – külön próbálta ki a 
nyelvfejlesztő programot, de segítő mindig jelen volt, ha 
valakinek szüksége volt rá. Lényeges, hogy mindenki 
más – más szinten volt, de a vélemények így is közel 
azonosak voltak korcsoportonként, ahogy az alábbi 
táblázatban látható: 

 
2. Táblázat: Tesztalanyok interjúinak 

szövegátiratából készített elemzése a 
programnak 

 
A 2. táblázatban bal oldali függőleges oszlopban 

találhatók az alanyok. Az N, nőt jelent; az F betű pedig 
férfit. A betűk melletti számok az életkorukat jelzik. A 
legfelső vízszintes sorban a program tulajdonságai 
vannak felsorolva. Itt a legfontosabbak kerültek előtérbe, 
mint a hasznosság, értelmezhetőség, kezelhetőség, 
monotonitás, tanári segítség igénye, az automata 
beszédfelismerő (ASR) technológiával való 

összeférhetőség, illetve a szókincs „életszerűsége”, azaz 
mennyire használható a valós életbeli szituációkban. A + 
jel igent jelent, a – pedig nemet, illetve a +/- azt jelenti, 
hogy bizonyos szempontokból igen is, meg nem is 
valamitől függően. 

Az alanyok interjúinak szövegátirata a csatolmányban 
elérhető. Ez egy 15 kérdésből álló interjú volt, ami a 
program erősségeire és gyengeségeire próbált rákérdezni. 

A 2. táblázatból világosan levonható az egyes 
korcsoportok általános véleménye. A 17-18 éves 
korosztály szerint (N17 (2 személy); N18) a program nem 
igazán hasznos számukra, nehezen értelmezhető, 
szókincse nem életszerű, tanári segítségre nincs szükség 
és monotonnak tartották a feladatokat. Azonban 
viszonylag könnyen kezelhető és jó a beszédfelismerése 
(ASR) a programnak. 

A következő korcsoport a 20-21 éves korosztály volt 
(F20 és N21). Véleményük itt is hasonlóságot mutatott 
sok tekintetben. Mindegyikük szinte egyetértett a szoftver 
hasznosságában, értelmezhetőségében, kezelhetőségében; 
illetve, hogy az ASR-el nehéz volt együttműködniük és a 
szókincs némely szempontból jó, de van még 
fejlesztenivaló rajta. F20 véleménye eltér N21-től a 
monotonitását illetőleg a programnak. 

Két 25 éves alany volt, viszont nemük különbözött. Itt 
is a 7 tulajdonságból 5-ben egyetértés mutatkozott. 
Egyedül a program kezelhetőségében és monotonitásában 
tértek el a nézőpontok. 

Az utolsó korcsoport az idősebb generációból 
képviseltette magát 59 és 64 évesen. A vélemények itt 
már különböztek. F64 könnyen értelmezhetőnek és 
kezelhetőnek vélte a szoftvert; ráadásul az ASR 
technológiával sem volt fennakadása, míg N59-nek 
ezeket illetően negatív a tapasztalata. Itt valószínűleg a 
más – más környezet, érdeklődési kör befolyásolta a 
személyeket, vagy csak az adott pillanatban N59 
stresszesebb volt, ezt nem lehet kijelenteni. 

Mindenesetre 
rendkívül érdekes, hogy a 
hasonló korosztályú 
egyéneknek hasonló volt 
a tapasztalatuk is a 
programot illetően. 

Összességében a 9 
alany által levonható az a 
következtetés, miszerint a 
Rosetta Stone angol (Brit) 
nyelvfejlesztő programja 
alapvetően hasznos, 

valamennyire 
értelmezhetőek a 

feladatok (4-5 személy vélte így a 9-ből – továbbiakban 
4-5/9); valamint a program kezelhető, viszont kissé 
monoton és tanári segítséget igényel (4-5/9); szókincse 
megfelelő, illetve az ASR technológia még alulfejlett 
(3/9). 

B. A Rosetta Stone kiértékelése 
A tesztelések és az interjúk után részletes elemzés alá 

került az első szint vizsgálata a programból (level 1), 

tul.: 
alany 

Hasznos Értelmezhető Kezelhető Monoton Tanári 
segítség 

ASR 
+/-? 

Szókincs 

N25 + + + - - - + 
F25 + + - + - - + 
N18 - - +/- + - + - 
N17 - - + - - - - 
N17 + - +/- +/- + + +/- 
F20 +/- +/- + + + - +/- 
N21 + + + - +/- - +/- 
F64 + + +/- - + + + 
N59 + - - - + - + 
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ezzel bővebb áttekintést nyújtva az olvasónak. Az idegen 
nyelv tanulásának alap pilléreit vizsgáltuk: a szókincset 
és a nyelvtant, mivel ha ez a kettő nincs meg, a 
nyelvtanulás nem lesz sikeres. Unit-okra bontva van 
összeszedve az információ a 3. táblázatban. Ennek 
kiértékelése a táblázat alatt található meg. 

 
 

3. Táblázat: Az első szint részletes bemutatása 
angol szókincs és nyelvtan szempontjából 

 

Level 1 Vocabulary (Szókincs) Grammar (Nyelvtan) 

Unit 1: Language Basics 
(Nyelvi alapok) 

színek, köszönés, számok, 
egyszerűbb tárgyak, foglalkozások, 
ételek és egyszerűbb igék (enni, 
inni, olvasni stb.) 

folyamatos jelen idő használata, 
rendhagyó és nem rendhagyó 

főnevek többes száma, birtoklás, 
kérdésfeltevés, alany egyeztetése 

a létige ragozott alakjával 
 

Unit 2: Greetings and 
Introduction 

(Üdvözlés és bemutatkozás) 

bemutatkozás, életkor, városok, 
országok, nemzetiségek, család, 
lakóhely, otthon 

birtokos személyes névmások; 
határozott és határozatlan névelők 
használta, mutató névmások, térbeli 
elhelyezkedés kifejezése 

Unit 3: Work and School 
(Munkahely és iskola) 

óra, napszakok, évszakok, hét 
napjai, számok, köszönés, napirend, 
tisztálkodó eszközök 

egyszerű és folyamatos jelen idő 
használata, kérdőszavak 

Unit 4: Shopping 
(Vásárlás) 

tájékozódás, vásárlás, különböző 
valuták (font, euro, dollár), fizetési 
eszközök, szabadidős 
tevékenységek, különböző boltok 
(élelmiszerbolt, könyves bolt stb.), 
boltok nyitva tartása 

passzív szerkezet, határozott és 
határozatlan névelő, mennyiség 
határozók, összetett mondatok, 
hasonlóság és különbözőség 
meghatározása, melléknév fokozása 

A 3. Táblázat egy bővebb áttekintést kínál a Rosetta 
Stone első szintjének szókincsbeli gazdagságáról, illetve 
nyelvtanáról. Feltételezve, hogy a level 1-et teljesen 
kezdők használják a nyelvtan nehéznek minősül. A Unit 4 
nyelvtanában megtalálható a passzív szerkezet használata, 
amit középiskolákban szokás tanítani haladó 
nyelvtanulóknak, nem pedig kezdőknek. N59 és F64 
számára szinte érthetetlen volt a nyelvtani része a 
feladatsoroknak (level1), mivel nincs magyarázat hozzá és 
gyorsan váltogatja a feladatokat a program, így 
gondolkozni sincs idő. Ráadásul annyira nem 
gyakoroltatja be a program a nyelvtant, hogy azt 
ösztönösen lehetne használni valós helyzetekben. 

A témakörökhöz a kiválasztott szavak nagyjából 
megfelelőek, de korántsem elegendőek. A 4. táblázatban 
látható lesz egy konkrét szószedet a Unit-okból kiírva és 
táblázatba szedve, abból lehet feltételezni, hogy nem 
elégséges a szókincstára a level 1-nek. 

Ezen felül továbbra is hangsúlyozni kell, hogy nem 
kultúrákhoz kötött a szókincs és egyes szavakra nagyobb 
hangsúlyt fektet, ami nem biztos, hogy annyira tipikus az 
angoloknál. Például a rizs szót (rice) olyan képeken 

ábrázolja, amiken ázsiai emberek szerepelnek. Ami 
leginkább szembetűnő volt az a feladatok folyamatos 
ismétlődése lesson-ökön (leckéken) keresztül. Minden 
egyes unit négy lesson-ből áll. A lesson 1 egy rövid 
bevezető, erre épül a többi három lecke. Egy darab 
szókincsfejlesztő és egy darab nyelvtani feladatsort 
tartalmaz, ellentétben a többi három leckével, amelyekben 
duplán szerepelnek ezek a részek. Régi mondásunk tartja 
„ismétlés a tudás anyja”, csak sajnos itt minden második 
feladatcsokor ugyanazokat a feladatokat tartalmazza 
összekeverve a sorrendet, mint az azt megelőzőben. Ez azt 
jelenti, hogy a szókincs nem bővül, és még untatja is a 
program a felhasználót monotonitásával, amit az alanyok 
véleménye is többségében megerősít. 

Az alábbi táblázatban (4. Táblázat) azok a szavak 
vannak feltüntetve, amik a feladatokból lettek kigyűjtve, 
így pontosan mutatja a level 1 szókincs szintjét és 
tartalmát. 

 
4. Táblázat: Az egyes Unit-ok 

szókincsgyűjteménye 

Level 1: 
Szókincsgyűjtemény Unit-okra bontva 
Unit 1 (60 db) Unit 2 (57 db) Unit 3 (49 db) Unit 4 (70 db) 

rice, egg, man, woman, 
boy, girl, water, milk, 
apple, pen, fish, drinking, 
eating, sleeping, driving, 
walking, running, writing, 
books, bed, cup, police 
officer, flower, wearing, 
T-shirt, shoe, skirt, 

family, son, daughter,  
mother, father, parent, 
baby, children, play, 
bowl, friend, flat, house, 
door, television, radio, 
computer, desktop 
computer, laptop, 
window, toilet, sink, 

work, restaurant, school, 
hospital, outside, inside, 
morning, night, before, 
after, lunch, breakfast, 
week, month, day, year, 
visit, guest, smell, taste, 
good, bad, hand, foot, 
toes, fingers, speak, 

sunglass, umbrella, ticket, 
ladder, need, money, 
want, new, fruit, 
vegetable, meat, jewelry, 
clothes, toys, sell, 
supermarket, DIY shop, 
bookshop, buy, cake, 
bakery, chocolate, toy, 
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trouser, dress, hat, plate, 
pupil, doctor, newspaper, 
tree, car, cat, bicycle, 
sandwich, teacher, 
cooking, mobile phones, 
phone, chair, table, coat, 
shirt, ball, moon, sun, 
sky, grass, dog, coffee, 
bread, horse, adult, big, 
small 

living room, kitchen, 
bathroom, dining room, 
bedroom, grandmother, 
grandfather, hug, 
husband, wife, kiss, love, 
sister, brother, listen, 
watch, sit, stand, live, 
country, city, bridge, 
park, street, bridge, 
jumper, jeans, belt, suit, 
sock, tie, hair 

person, people, animal, 
game, study, wake up, 
wash, wet, dry, dirty, 
clean, face, toothbrush, 
toothpaste, teeth, brush, 
soap, towel, pillow, sheet, 
blanket 

broken (break), soap, 
clothes, medicine, play, 
concert, film, football, 
golf, tennis, juice, carrot, 
tea, orange, like, small, 
cinema ticket, cost, metal, 
wood, paper, plastic, 
credit card, coin, cheque, 
expensive, inexpensive, 
light, heavy, fast, slow, 
pay, camera, young, 
different, same, size, fit, 
open, close, chemist, toy 
shop, cash 

A 4. táblázatból jól látszik milyen alapvető, illetve 
annyira nem odaillő szavak vannak. Unit 2-nél ki lett 
emelve egy szó, még pedig a „sink”, azaz mosogató. Ha 
megnézzük a ház alapvető szobái, részei vannak 
felsorolva, mint a kitchen (konyha), a living room 
(nappali) vagy a dining room (ebédlő); viszont a szobák 
felszereléseiről nem tesz említést, például, hogy mi 
található általában egy hálószobában. Mégis a mosogatót 
valamilyen okból kifolyólag a program fontosnak tartotta 
beleilleszteni a témába. Unit 3-nál pedig témakörhöz nem 
illő szavakat találhatunk, mint a fürdőszobai eszközök: a 
fogkefe (toothbrush), törölköző (towel) vagy a fogkrém 
(toothpaste); illetve a hálószobában megtalálható dolgok, 
mint a párna (pillow). A témakör a unit 3-nál a munkahely 
és az iskola volt, mint ahogy az a 3. táblázatban fel lett 
tüntetve; mégsem illenek bele a kiemelt szavak a 4. 
táblázatból. A unit 4 szavai közül csak hármat érdemes 
kiemelni, a „DIY shop” (barkácsbolt), a broken (a break, 
ige 3. alakja, avagy a past participle), azaz törni ige és az 
„inexpensive” (nem drága, olcsó). A „DIY shop” egy 
abbreviáció, azaz rövidítése a „do-it-yourself”-nek 
(csináld magad). Az N56 és F64-nek nagyon nehéz volt 
például erre a szóra rájönni, mert a kép, amit 
hozzárendeltek nehezen felismerhető volt. Továbbá egy 
rövidítés mindenképpen magyarázatot igényel, így nem 
célravezető csak a rövidítést megadni egy nyelvtanuló 
számára. A másik problematikus szó a „broken” volt, ami 
egy passzív szerkezetű mondatban volt feltüntetve 
semmilyen magyarázatot nem adva hozzá. Először is ez a 
„break”, azaz törni ige 3. alakja, amit passzív szerkezetnél 
is használnak. Az ige első alakja egyszer sem szerepelt, 
tehát így joggal félrevezetheti a tanulót a feladat és rosszul 
tanulja meg például ezt az igét, ami az aktív szókincs 
részét képezi. A harmadik szó, ami említést igényel az az 
„inexpensive” (nem drága, olcsó). Ezt a szót rögtön az 
„expensive” (drága) után említi a program, ami nem 
probléma, csak ennél gyakoribb szó az olcsóra a „cheap”. 
Másrészről az in- egy fosztóképző, amit eddig még nem 
használt a program, de az utolsó unit-ban egyetlen szó 
erejéig ezt megteszi. Itt ugyanúgy fennáll a veszélye a 
félreértelmezésnek, mivel angolban a fosztóképzők, vagy 
prefixumok (jelentésmódosító szó, előtag) különbözőek és 
nincs rájuk konkrét szabály mikor, melyiket kell 
használni. Így, hogy csak egy példát rakott be a program, 
lehetséges, hogy rosszul rögzül majd a tanulóban ez a 
nyelvtani jelenség. 

Mindent egybevéve, gondolva itt az alanyok 
véleményére és tapasztalatára; a program szubjektív 
értékelése alapján jó, némi fejlesztésre és átgondolásra 
azonban szorul. Az alanyok legtöbbje is észrevette azt, 
ami egy tanárnak azonnal feltűnne, így a program 

feltalálói is mélyebbre áshatnának a nyelvtanulás 
tekintetében és hatékonyságában. Ahogy az fentebb is 
említve volt (lásd: „a program mélyebb szintű elemzése”), 
az alapító tagok között nem szerepelt nyelvtanár, sőt 
semmilyen tanár. Ez feltételezi, hogy amatőr módon 
készítették a programot és a jelenlegi vezetőség tagjai 
között is csak egy ember szerepel, aki a lexikai tudásért 
felel [16]. Azonban mindenki tanulhat, nem is keveset a 
program által, mert a szavak többsége hasznos a való 
életben és a mondatok sem annyira bonyolultak, hogy ne 
lehetne megtanulni. 

IV. ÖSSZEFOGLALÁS 
Mennyire hatékony a Rosetta Stone egy idegen nyelvet 

tanulni vágyó személy számára? Ha a rohanó 
mindennapokat nézzük, rendkívül hasznos, mivel 
bármilyen mobil applikációra feltelepíthető és így az 
ember magával viheti bárhová, akár nyaralásra is. 
Emellett könnyen kezelhető a program a fiatalabb 
korosztály számára, de az idősebbeknek is ajánlott. 
Egyéntől függ, hogy ki igényel segítséget hozzá. Továbbá 
fontos kiemelni, hogy figyelemfelkeltő és motiváló a 
program, mert azonnal váltakoznak a feladatok és a 
beszédkészség fejlesztő részeknél muszáj a tanulónak 
koncentrálnia, ha sikeresen teljesíteni akarja a 
feladatokat. Interaktív jellege kétségtelen, mivel vizuális 
és verbális elemeket tartalmaznak a leckék. 

Szókincsét illetően a készítők igyekeztek a valós 
szituációkhoz mérten összeállítani, azonban kultúrától 
függetlenül szerkesztették, ami nem mindig szerencsés. 

Az ASR, azaz beszédfelismerő technológia hagy némi 
kívánnivalót maga után, amit az alanyok véleménye is 
alátámaszt. Ezt a jövőben remélhetőleg fejleszteni fogják 
a program készítői. 

Alapjában véve a célnak megfelel a program, még 
pedig, hogy egy alapfokú tudást megszerezhessen a 
tanuló a kívánt nyelvből. Viszonylag könnyen kezelhető 
és gyorsan elsajátítható egy alapszókincs, amivel már 
boldogulhat az ember a hétköznapokban egy számára 
idegen országban. 
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CSATOLMÁNYOK 
 

2014.08.15. 
Interjú szövegátirata 1. 

 
Alany neme: Nő 
Életkora: 25 év 
Nyelv: Középfok 

1. Hasznosnak tartottad a Rosetta Stone programot? Ha igen/nem, miért? 
Igen, hasznosnak tartottam a programot. Kiejtésben nagyon sokat segített. 

2. Konkrétan melyik feladattípus volt a leghasznosabb/ legfeleslegesebb szerinted? 
Mindegyik típust hasznosnak találtam, de legjobban a hallás utáni gépelés tetszett. 
A feladatok könnyen értelmezhetőek voltak? 
Igen, teljesen érthetőek voltak. 

3. Könnyen kezelhető volt a program számodra? 
Igen, teljesen jól tudtam kezelni. 

4. Mennyire volt monoton? 
Nem tartottam monotonnak egyáltalán. 

5. Tudtál jegyzetelni közbe szavakat, amiket esetleg nem értettél? 
Persze, tudtam jegyzetelni, hiszen nem időre megy és akkor tartok szünetet, amikor szeretnék. 

6. Zavaró volt, hogy nem tudtad visszanézni a hibákat, amiket az egyes feladatsorokban elkövettél? 
Igen, szívesen visszanéztem volna őket. 

7. Igényelnéd a programhoz tanár segítségét, illetve magyarázatát? 
Nem, számomra teljesen érthető. 

8. A Speaking részeknél mennyire volt nehéz úgymond „együttműködni” a programmal? 
Elég sokszor, mintha hiába ismételgettem volna helyesen a szavakat, mondatokat nem fogadta el. De lehet, hogy ez 
egyéni mikrofon probléma. 

9. Mennyire tartottad hasznosnak a Milestone részeket az egyes level-ek végén? 
Hasznosnak tartottam. 

10. Az egyes témakörök szókincse elég életszerű volt? 
Azt hiszem, hogy igen. 

11. A Writing résznél mennyire volt érthető, hogy ha hibáztál, akkor mit kell kijavítanod? Illetve mennyire volt nehéz a 
program virtuális billentyűzetét kezelni hozzá? 
Teljesen érthető volt, hiszen a kurzor a hibás részhez ugrott és azonnal tudtam javítani. Nem kezeltem a virtuális 
billentyűzetet, hiszen érzékelte, ha a saját gépemen gépelek. Ez nagy pozitívum volt számomra. 

12. Mennyi ideig tudta fenntartani az érdeklődésedet a program? 
Sokáig. 1-2 órát körülbelül. 

13. Szintedhez megfelelő level-t sikerült találnod? 
Némi segítséggel találtam rá a megfelelő level-re. De a legelső szinttel kezdtem, ami ugyanolyan izgalmas volt 
számomra. 

14. Mit javasolnál a készítőknek a további fejlesztésekhez? 
Az elkövetett hibákat vissza lehessen keresni, legalább az első alkalommal. Lehetne bővíteni a szinteket, úgy értem még 
több szint kreálásával esetleg nehezebb, de fontos szavakkal.  
Lehetne egy olyan feladat, ahol a szónak csak bizonyos betűi vannak feltüntetve és a gyakorlónak billentyűzet 
segítségével kellene hallás alapján kipótolni a hiányzó betűket, persze kép ne segítsen. 

2014. 08.29. 
Interjú szövegátirata 2. 
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Alany neme: Férfi 
Életkora: 25 év 
Nyelvtudás: alapfok 

1. Hasznosnak tartottad a Rosetta Stone programot Ha igen/nem, miért? 
Igen. Felelevenítette a szókincsemet kicsit. 

2. Konkrétan melyik feladattípus volt a leghasznosabb/ legfeleslegesebb szerinted? 
A leghasznosabb a szókincsfejlesztő feladatok voltak, a legfeleslegesebb pedig a kiejtéses példák, azaz a beszéd. 

3. A feladatok könnyen értelmezhetőek voltak? 
Igen, viszonylag hamar rá lehetett jönni. 

4. Könnyen kezelhető volt a program számodra? 
Nem, kifejezetten nehéz volt. 

5. Mennyire volt monoton? 
Nagyon monoton volt számomra, sajnos. Az irány pedig jó. 

6. Tudtál jegyzetelni közbe szavakat, amiket esetleg nem értettél? 
Igen, tudtam egy keveset. 

7. Zavaró volt, hogy nem tudtad visszanézni a hibákat, amiket az egyes feladatsorokban elkövettél? 
Igen, mivel így nehezen tanul az ember a hibáiból ugyebár. 

8. Igényelnéd a programhoz tanár segítségét, illetve magyarázatát? 
Nem, egyedül is rá lehet érezni. 

9. A Speaking részeknél mennyire volt nehéz úgymond „együttműködni” a programmal? 
Kifejezetten nehéz volt együttműködnöm. Nem mindig érzékelte a hangomat a program. 

10. Mennyire tartottad hasznosnak a Milestone részeket az egyes level-ek végén? 
Feleslegesnek tartottam. Semmi pluszt nem adott. 

11. Az egyes témakörök szókincse elég életszerű volt? 
Szerintem igen. 

12. A Writing résznél mennyire volt érthető, hogy ha hibáztál, akkor mit kell kijavítanod? Illetve mennyire volt nehéz a 
program virtuális billentyűzetét kezelni hozzá? 
Érthető volt, nem okozott gondot. 

13. Mennyi ideig tudta fenntartani az érdeklődésedet a program? 
5 percig körülbelül. 

14. Szintedhez megfelelő level-t sikerült találnod? 
Persze. 

15. Mit javasolnál a készítőknek a további fejlesztésekhez? 
Szintbővítés kéne, még több, hasznos és életszerű szavakkal. 

2014.09.05. 

Interjú szövegátirata 3.  

Alany neme: Nő 
Életkora: 18 
Nyelvtudás: középfok 

1. Hasznosnak tartottad a Rosetta Stone programot? Ha igen/nem, miért? 
Nem, mert akkora tudást nem lehet vele szerezni, amellyel már tudnék beszélgetni minden gond nélkül például. 

2. Konkrétan melyik feladattípus volt a leghasznosabb/ legfeleslegesebb szerinted? 
Leghasznosabb a hallás utáni ismétlés volt, a többi viszont felesleges volt szerintem. 

3. A feladatok könnyen értelmezhetőek voltak? 
Nem annyira, mert nem volt hozzá útmutató. 

4. Könnyen kezelhető volt a program számodra? 
Viszonylag. Egyedül a virtuális billentyűzetet volt nehéz kezelni. 
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5. Mennyire volt monoton? 
Nagyon. Egy idő után már fejből tudtam a válaszokat. 

6. Tudtál jegyzetelni közbe szavakat, amiket esetleg nem értettél? 
Nem volt rá szükség, de amúgy se tudtam volna a feladatok között szinte nem volt szünet. 

7. Zavaró volt, hogy nem tudtad visszanézni a hibákat, amiket az egyes feladatsorokban elkövettél? 
Igen, mert így nem tanultam belőle semmit. 

8. Igényelnéd a programhoz tanár segítségét, illetve magyarázatát? 
Nem szükséges. 

9. A Speaking részeknél mennyire volt nehéz úgymond „együttműködni” a programmal? 
Igen, mert az én hangomra nagyon jól reagált, majdnem mindent elfogadott elsőre.  

10. Mennyire tartottad hasznosnak a Milestone részeket az egyes level-ek végén? 
Unalmas és haszontalan volt. 

11. Az egyes témakörök szókincse elég életszerű volt? 
Nem. 

2014.09.03. 

Interjú szövegátirata 4. 

Alany neme: Nő 
Életkora: 17 év 
Nyelvtudás: középfok 

1. Hasznosnak tartottad a Rosetta Stone programot Ha igen/nem, miért?  
Attól függ, hány éve tanul angolt az ember, mert ez szókincstől függ. 

2. Konkrétan melyik feladattípus volt a leghasznosabb/ legfeleslegesebb szerinted? 
A leghasznosabb feladattípus az volt, ahol hallottam a kiejtést. A többit sajnos feleslegesnek éreztem. 

3. A feladatok könnyen értelmezhetőek voltak?  
Nem, mert mindent keresgélni kellett. 

4. Könnyen kezelhető volt a program számodra?  
Nem volt nehéz, de a kiejtési feladatok nehézséget jelentettek. 

5. Mennyire volt monoton?  
Eléggé mert, sok az ismétlődő kép és mondat. 

6. Tudtál jegyzetelni közbe szavakat, amiket esetleg nem értettél?  
Igen, de csak ha kitaláltam, hogy mi az magyarul. 

7. Zavaró volt, hogy nem tudtad visszanézni a hibákat, amiket az egyes feladatsorokban elkövettél?  
Nem. 

8. Igényelnéd a programhoz tanár segítségét, illetve magyarázatát?  
Nem, csak valami útmutatót igényelnék, hogy mit hol találok, és hogyan kell kezelni a programot. 

9. A Speaking részeknél mennyire volt nehéz úgymond „együttműködni” a programmal?  
Eléggé, mert sose hallotta a program a mondatom végét. 

10. Mennyire tartottad hasznosnak a Milestone részeket az egyes level-ek végén?  
A kiejtés miatt hasznos volt, de a legtöbbnél nem lehetett rájönni, hogy mit kell csinálni és ez eléggé zavaró volt. 

11. Az egyes témakörök szókincse elég életszerű volt?  
Nem igazán. 

12. A Writing résznél mennyire volt érthető, hogy ha hibáztál, akkor mit kell kijavítanod? Illetve mennyire volt nehéz a 
program virtuális billentyűzetét kezelni hozzá? 
Nehezen érthető volt a writing, mert ha nem nagybetűvel kezdtem a mondatot, akkor már hibának vette, viszont ha nem 
raktam pontot a mondat végére, azt elnézte. Illetve elég nehéz volt megtalálni a kérdőjelet a virtuális billentyűzeten. 

13. Mennyi ideig tudta fenntartani az érdeklődésedet a program? 
Körülbelül fél percig. 
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14. Szintedhez megfelelő level-t sikerült találnod? 
Nem, mert a legmagasabb szint is túl könnyűnek bizonyult. 

15. Mit javasolnál a készítőknek a további fejlesztésekhez? 
Hasznosabb szavak betételét javasolnám, illetve az adott szavakat különböző szövegkörnyezetbe helyezném. 

12. A Writing résznél mennyire volt érthető, hogy ha hibáztál, akkor mit kell kijavítanod? 
 Illetve mennyire volt nehéz a program virtuális billentyűzetét kezelni hozzá? 
Semennyire. A kérdőjelet nagyon nehezen találtam meg a virtuális billentyűzeten. 

13. Mennyi ideig tudta fenntartani az érdeklődésedet a program? 
Az elején szórakoztatónak találtam, de aztán a végére már nagyon unatkoztam. 

14. Szintedhez megfelelő level-t sikerült találnod? 
Nem, túl könnyű volt számomra, pedig level 5-öt csináltam. 

15. Mit javasolnál a készítőknek a további fejlesztésekhez? 
Felejtsék el a hétköznapi életben nem használatos szavakat és ne ismétlődjenek a képek, mert az nagyon zavaró tud 
lenni. 

2014.09.08. 

Interjú szövegátirata 5.  
 

Alany neme: Nő 
Életkora: 17 év 
Nyelvtudás: Középfok 

1. Hasznosnak tartottad a Rosetta Stone programot? Ha igen/nem, miért? 
Igen, hasznosnak tartottam, mert a nyelvtanulás egy új módszerét ismertem meg, leendő tanárként ötleteket kaptam. 

2. Konkrétan melyik feladattípus volt a leghasznosabb/ legfeleslegesebb szerinted? 
Leghasznosabb az a feladat volt szerintem, mely során szavakat vagy egész mondatokat kellett ismételni hangosan, a 
legfeleslegesebb pedig az utolsó feladat (Milestone), melyben egy történet mondatait kellett kitalálni. 

3. A feladatok könnyen értelmezhetőek voltak? 
Nem, mert nem kaptam utasítást, nekem kellett rájönnöm, mit kell csinálni, ami időigényes volt. 

4. Könnyen kezelhető volt a program számodra? 
Néhány feladat során nehéz volt rájönni, hogyan kell kezelni a programot, de a végére hozzászoktam. 

5. Mennyire volt monoton? 
Monoton volt, mivel a szavak és mondatok ugyanazok voltak, viszont ez előnyt is jelent, hiszen könnyebben megjegyzi 
őket egy nyelvtanuló. 

6. Tudtál jegyzetelni közbe szavakat, amiket esetleg nem értettél? 
Nem tudtam, mert a feladattal törődtem, viszont a képek segítségével kitaláltam az addig ismeretlen szavak jelentését. 

7. Zavaró volt, hogy nem tudtad visszanézni a hibákat, amiket az egyes feladatsorokban elkövettél? 
Igen, mert a hibákból lehet tanulni, így amit egyszer rosszul válaszoltam meg, újra elrontanám. 

8. Igényelnéd a programhoz tanár segítségét, illetve magyarázatát? 
Igen, segítséget jelentett volna, ha egy tanár elmagyarázza, mik a feladatok, ezzel időt spórolhattam volna. 

9. A Speaking részeknél mennyire volt nehéz úgymond „együttműködni” a programmal? 
Nem volt nehéz, ha jól figyeltem, és helyesen ejtettem ki a szavakat, a gép elfogadta. Néha azonban többször kellett 
próbálkoznom. 

10. Mennyire tartottad hasznosnak a Milestone részeket az egyes level-ek végén? 
Nagyon hasznosnak tartottam őket, hiszen "az ismétlés a tudás anyja", a level-ek új kifejezéseit az emlékezetembe 
vésték. 

11. Az egyes témakörök szókincse elég életszerű volt? 
Voltak felesleges szavak, amiket sosem használnék, de nem árt, ha ilyen szavak is vannak a passzív szókincsemben. 
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12. A Writing résznél mennyire volt érthető, hogy ha hibáztál, akkor mit kell kijavítanod? Illetve mennyire volt nehéz a 
program virtuális billentyűzetét kezelni hozzá? 
Nem volt mindig érthető, néhány feladatnál többször kellett próbálnom. A billentyűzeten nehezen találtam meg egyes 
írásjeleket, például az aposztróf jelet. 

13. Mennyi ideig tudta fenntartani az érdeklődésedet a program? 
20-30 percig tartotta fenn. 

14. Szintedhez megfelelő level-t sikerült találnod? 
Egyes feladatok nagyon könnyűek voltak számomra, így azt hiszem, lehetett volna magasabb szintű is. 

15. Mit javasolnál a készítőknek a további fejlesztésekhez? 
Könnyebben értelmezhető és változatosabb feladatokkal kéne bővíteni, amelyek hétköznapibb kifejezéseket 
tartalmaznának. 

2014.09.07. 
Interjú szövegátirata 6. 

 
Alany neme: Férfi 
Életkora: 20 év 
Nyelvtudás: felsőfok 

1. Hasznosnak tartottad a Rosetta Stone programot? Ha igen/nem, miért? 
Csak részben tartom hasznosnak a programot, mert nagyon gyakran ismétli a feladattípusokat és benne a megoldásokat is 
egyaránt. 

2. Konkrétan melyik feladattípus volt a leghasznosabb/ legfeleslegesebb szerinted? 
Mindegyiket hasznosnak tartanám, ha nem vennénk figyelembe az előbb említett ismétléses problémát, mert maga az 
alapötlet jó. 

3. A feladatok könnyen értelmezhetőek voltak? 
Nagy része igen, de volt egy két feladat, aminél kellett egy kis idő mire rájöttem, hogy pontosan mit is kell csinálnom. 

4. Könnyen kezelhető volt a program számodra? 
Alapjáraton igen, egyedül a beszédfelismerővel voltak problémák, mert hiába ejtettem ki 5-ször jól egymás után egy 
szót, elég nehezen ismerte fel. 

5. Mennyire volt monoton? 
Nagyon! 

6. Tudtál jegyzetelni közbe szavakat, amiket esetleg nem értettél? 
Egyáltalán nem. Sajnos a program még csak esélyt sem adott rá. 

7. Zavaró volt, hogy nem tudtad visszanézni a hibákat, amiket az egyes feladatsorokban elkövettél? 
Igen nagyon, mert így nem lehet tanulni belőlük és nem tudom kijavítani őket. 

8. Igényelnéd a programhoz tanár segítségét, illetve magyarázatát? 
Igen, talán úgy lenne a leghatékonyabb. 

9. A Speaking részeknél mennyire volt nehéz úgymond „együttműködni” a programmal? 
Kimondottan nehéz volt. 

10. Mennyire tartottad hasznosnak a Milestone részeket az egyes level-ek végén? 
Az is jó ötlet, csak mivel sajnos ott is folyamatos ismétlések voltak, ugyan azokat a válaszokat kellett megadni, mint az 
egész fejezetben, így elég monoton volt. Továbbá egy-két feladatnál egyszerűen nem tudtam mit kell csinálni, vagy mit 
kellene válaszolni. 

11. Az egyes témakörök szókincse elég életszerű volt? 
Igen, de továbbra is az ismétlés miatt mégiscsak azt mondanám, hogy nem nagyon. Nem hiszem, hogy valaki 10 percen 
belül elmondja ugyanazt a mondatot kb. 8-szor. 

12. A Writing résznél mennyire volt érthető, hogy ha hibáztál, akkor mit kell kijavítanod?  
Illetve mennyire volt nehéz a program virtuális billentyűzetét kezelni hozzá? 
Semennyire, mert nem mutatta meg a program, hogy mi pontosan a hiba. A billentyűzet meg picit komplikált volt 
véleményem szerint, de meg lehetett szokni. 
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13. Mennyi ideig tudta fenntartani az érdeklődésedet a program? 
Fél órát foglalkoztam vele körülbelül 5 perc után már kínzásnak éreztem. 

14. Szintedhez megfelelő level-t sikerült találnod? 
Nem. Az alapfokot is alulról súrolja véleményem szerint. 

15. Mit javasolnál a készítőknek a további fejlesztésekhez? 
Fordítsanak rá sokkal több időt! 

2014.08.29. 
Interjú szövegátirata 7. 

 
Alany neme: Nő 
Életkora: 21 év 
Nyelvtudás: felsőfok 

1. Hasznosnak tartottad a Rosetta Stone programot? Ha igen/nem, miért? 
Hasznosnak tartom, mert nem idegölő szabályokkal, nem magyarázással vesz rá arra, hogy tanuljak meg egy nyelvet, 
hanem igényes, esztétikus fotókkal, és ahogy a program említi, arra alapoz, hogy úgy tanítson idegen nyelvet, ahogy az 
anyanyelvemet sajátítottam el. 

2. Konkrétan melyik feladattípus volt a leghasznosabb/ legfeleslegesebb szerinted? 
Leghasznosabb, amikor mondatokat kell hallás után beazonosítanom, párosítanom egy-egy képpel. A siker, amit ezek 
után érzek, hatalmas motivációt ad a továbbtanuláshoz. A legfeleslegesebb pedig… nem, ilyet nem tudnék mondani. 
Csak a speaking, writing részt kellene fejleszteni. 

3. A feladatok könnyen értelmezhetőek voltak? 
Igen, arra ösztönöz, hogy logikusan következtessem ki, mi is a feladatom. 

4. Könnyen kezelhető volt a program számodra? 
Teljes mértékben. 

5. Mennyire volt monoton? 
Monoton csak 3-4 óra tanulás után, de kis szünetet tartva újra izgalmas. 

6. Tudtál jegyzetelni közbe szavakat, amiket esetleg nem értettél? 
Nem, és nem is akartam. Játéknak fogtam fel. 

7. Zavaró volt, hogy nem tudtad visszanézni a hibákat, amiket az egyes feladatsorokban elkövettél? 
Egyáltalán nem. Mivel ha a teljes kurzust kezdem el, annyiszor begyakoroltatja a program, hogy feleslegesnek is 
tartanám. 

8. Igényelnéd a programhoz tanár segítségét, illetve magyarázatát? 
Talán a bonyolultabb nyelvtani részekhez. 

9. A Speaking részeknél mennyire volt nehéz úgymond „együttműködni” a programmal? 
Nagyon gyors reakciót vár el a felhasználótól. Ez negatívumként jött le számomra. A Speaking részt tartom a program 
legnagyobb gyengéjének. 

10. Mennyire tartottad hasznosnak a Milestone részeket az egyes level-ek végén? 
Izgalmasnak, de nem kifejezetten hasznosak számomra. 

11. Az egyes témakörök szókincse elég életszerű volt? 
Életszerű szerintem a témakörök szókincse, bár nem a megszokott alapokkal kezd. Gondolok itt a nyelviskola, 
nyelvkönyvek esetére. 

12. A Writing résznél mennyire volt érthető, hogy ha hibáztál, akkor mit kell kijavítanod? Illetve mennyire volt nehéz a 
program virtuális billentyűzetét kezelni hozzá? 
A virtuális billentyűzetet elég kezdetlegesnek tartom, a program intelligenciájához képest. A writing rész többé-kevésbé 
érthető volt. 

13. Mennyi ideig tudta fenntartani az érdeklődésedet a program? 
Mikor-hogy, tervezem, hogy tanulok meg vele nyelvi alapokat. 

14. Szintedhez megfelelő level-t sikerült találnod? 
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A Rosetta Stone programot, csak nyelvi alapok elsajátításához tudom elképzelni. Tehát az tudja a leginkább értékelni, 
aki a nulláról kezd. 

15. Mit javasolnál a készítőknek a további fejlesztésekhez? 
Azt, hogy lehetnének még interaktívabbak, változatosabbak a feladatok.  

2014.09.05. 

Interjú szövegátirata 8. 

Alany neme: Férfi 
Életkora: 64 év 
Nyelvtudás: abszolút kezdő 

1. Hasznosnak tartottad a Rosetta Stone programot? Ha igen/nem, miért? 
Nagyon szórakoztató volt és hasznosnak is találtam, igen. Bárcsak régebben is így lehetett volna nyelvet tanulni. 
Könnyebb így sokkal. 

2. Konkrétan melyik feladattípus volt a leghasznosabb/ legfeleslegesebb szerinted? 
Nem tudnék ilyet mondani, mindegyik nagyon hasznos volt számomra és tanultam belőlük. 

3. A feladatok könnyen értelmezhetőek voltak? 
Igen, nem okozott különösebb problémát. 

4. Könnyen kezelhető volt a program számodra? 
Igen, ámbár néhol segítségre szorultam, mivel nem írta, hogy mire kell kattintani vagy mi a feladat éppen. 

5. Mennyire volt monoton? 
Nem volt monoton, sőt! Minden egyes percben lekötötte a figyelmet. 

6. Tudtál jegyzetelni közbe szavakat, amiket esetleg nem értettél? 
Nem, de nem is akartam. Úgy gondolom nem ez a lényeg. 

7. Zavaró volt, hogy nem tudtad visszanézni a hibákat, amiket az egyes feladatsorokban elkövettél? 
Igen, zavaró volt. Nem tudtam, hogy mit rontottam el. 

8. Igényelnéd a programhoz tanár segítségét, illetve magyarázatát? 
Igen, mindenképpen. 

9. A Speaking részeknél mennyire volt nehéz úgymond „együttműködni” a programmal? 
Nem volt nehéz, jól reagált a hangomra és élveztem is. Ez volt a legszórakoztatóbb. 

10. Mennyire tartottad hasznosnak a Milestone részeket az egyes level-ek végén? 
Viccesnek tartottam, de hasznosnak nem mondanám. Annyira nem is értettem, hogy mi volt a feladat. 

11. Az egyes témakörök szókincse elég életszerű volt? 
Azt gondolom, igen. 

12. A Writing résznél mennyire volt érthető, hogy ha hibáztál, akkor mit kell kijavítanod? 
 Illetve mennyire volt nehéz a program virtuális billentyűzetét kezelni hozzá? 
Érthető volt, de nem kellett a virtuális billentyűzetet használnom, elég volt a gép billentyűzete. 

13. Mennyi ideig tudta fenntartani az érdeklődésedet a program? 
Sokáig, nem kötött le még így semmi. 

14. Szintedhez megfelelő level-t sikerült találnod? 
Természetesen. 

15. Mit javasolnál a készítőknek a további fejlesztésekhez? 
Csak így tovább! Nagyon jó az ötlet és örülök, hogy kipróbálhattam. 

2014.09.10. 

Interjú szövegátirata 9. 

Alany neme: Nő 
Életkora: 59 év 
Nyelvtudás: abszolút kezdő 
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1. Hasznosnak tartottad a Rosetta Stone programot? Ha igen/nem, miért? 
Nagyon is, mivel az én időmben még csak ehhez hasonlóval sem találkozhattunk. 

2. Konkrétan melyik feladattípus volt a leghasznosabb/ legfeleslegesebb szerinted? 
Mindegyiket hasznosnak találtam és nagyon élvezhető volt számomra. 

3. A feladatok könnyen értelmezhetőek voltak? 
Némelyik nem, mivel nem írták oda, hogy mit kell csinálni. Nehezen jöttem rá sajnos. 

4. Könnyen kezelhető volt a program számodra? 
Nem annyira, de nehéz volt az egérrel és a billentyűzettel bánni. 

5. Mennyire volt monoton? 
Egyáltalán nem volt az, sőt végig élveztem, mivel sose próbáltam még ilyet. 

6. Tudtál jegyzetelni közbe szavakat, amiket esetleg nem értettél? 
Nem, túl gyors volt ahhoz a feladat. Esélyt sem adott rá. 

7. Zavaró volt, hogy nem tudtad visszanézni a hibákat, amiket az egyes feladatsorokban elkövettél? 
Igen, mivel így nem tanultam belőle. Így nehezen lehet fejlődni, főleg egy nyelv tanulásánál. 

8. Igényelnéd a programhoz tanár segítségét, illetve magyarázatát? 
Igen, egyedül nehezen boldogultam, mivel nehezen kezelem a számítógépet is. Egy számomra ismeretlen program még 
nehezebbnek bizonyult, így segítséget kértem. 

9. A Speaking részeknél mennyire volt nehéz úgymond „együttműködni” a programmal? 
Rendkívül nehéz volt, nem tudtam mikor mit kell mondani éppen. Megzavart, hogy miután helyesen kiejtettem, még ő is 
még egyszer kiejtette és már jött is a következő feladat. 

10. Mennyire tartottad hasznosnak a Milestone részeket az egyes level-ek végén? 
Aranyos és jópofa volt, nem tartanám hasznosnak, de szórakoztató volt. 

11. Az egyes témakörök szókincse elég életszerű volt? 
Igen, teljesen hétköznapi szavak voltak. Némelyiket ismertem is, ami örömmel töltött el. 

12. A Writing résznél mennyire volt érthető, hogy ha hibáztál, akkor mit kell kijavítanod? 
 Illetve mennyire volt nehéz a program virtuális billentyűzetét kezelni hozzá? 
A hiba érthető volt, de nem tudtam mi a helyes válasz. Azt is hibának vette, hogy nem kezdtem nagybetűvel a mondatot. 
A mondat végére viszont már nem kellett a pont, nélküle is elfogadta. 

13. Mennyi ideig tudta fenntartani az érdeklődésedet a program? 
Az elején nagyon tetszett, de aztán a sok ismétlés miatt zavaróvá vált. Nagyjából 1 óráig tartotta fenn az érdeklődésemet. 

14. Szintedhez megfelelő level-t sikerült találnod? 
Persze. 

15. Mit javasolnál a készítőknek a további fejlesztésekhez? 
Nehezen érzékeli a program a beszédhangokat, ezen kéne változtatni, illetve sok ismétlődő feladat van. Számomra nem 
ártott volna utasítást is adnia a feladatokhoz, nehéz volt kitalálni, hogy mit kell csinálni. 


