
Eötvös Loránd Tudományegyetem Pedagógiai és Pszichológiai Kar  

Neveléstudományi Intézet 

Andragógia és Művelődéselmélet Tanszék, Andragógia MA szak 

Kurzus: Andragógiai kutatások és fejlesztések 

Tanár: dr. Kovács Zsuzsa 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FELNŐTTEK TANULÁSI NEHÉZSÉGEI  

Krízishelyzetekben választott megküzdési stratégiák empirikus vizsgálata 

Kutatási összefoglaló 

Keresztesi Judit A21YTQ 

Molnár Attila Károly H9QG5B 



 2 

TARTALOMJEGYZÉK 

1. BEVEZETÉS .............................................................................................................. 3 
1.1. A kutatás előzményei .......................................................................................... 3 
1.2. Problémafelvetés................................................................................................. 3 
1.3. A kutatás célja..................................................................................................... 4 
1.4. Hipotézis ............................................................................................................. 4 
1.5. A kutatás módszertana ........................................................................................ 4 

2. ELMÉLETI KUTATÁS ............................................................................................. 5 
2.1. A felnőttség értelmezése .....................................................................................5 
2.2. A felnőttek tanulása ............................................................................................ 5 

3. GYAKORLATI KUTATÁS....................................................................................... 6 
3.1. Előkészületek ...................................................................................................... 6 
3.2. Adatgyűjtés ......................................................................................................... 6 
3.3. Eredmények ...................................................................................................... 11 

4. ÖSSZEFOGLALÁS.................................................................................................. 12 
5. IRODALOMJEGYZÉK............................................................................................ 13 
6. MELLÉKLETEK...................................................................................................... 14 

 



 3 

1. BEVEZETÉS 

 

Tapasztalatból tudjuk, hogy a felsőoktatásban történő részvétel különösen sok időt és energiát 

követelő, a felnőttekre jellemző mindennapi feladatoktól sok időt és energiát elvonó 

tevékenység. Az elmúlt években saját élményeinken keresztül ismertük fel a szervezettség, a 

felkészültség fontosságát a tanulásban. E kompetenciák használatával, úgy gondoljuk, ki-ki a 

maga igényeinek megfelelő minőségben elvégezheti az adott szakot, és diplomát szerezhet. 

Ehhez azonban, tapasztalataink szerint, olykor a saját erőforrásokon kívül szükség lehet 

egyéb, az adott időben és helyen keletkezett problémák leküzdését támogató további 

segítségre, ami olykor mások bevonását feltételezi a probléma feldolgozásába. 

 

1.1. A kutatás előzményei 

 

Jelen empirikus andragógiai kutatás az Eötvös Loránd Tudományegyetem Pedagógiai és 

Pszichológiai Kar Andragógia és Művelődéselmélet Tanszékének 2014–2015-ös tanévében, 

az Andragógiai kutatások és fejlesztések c. kurzus keretében került elvégzésre. Kutatási 

témaként a felsőoktatásban részt vevő tanuló felnőttek tanulási problémáit választottuk. 

 

1.2. Problémafelvetés 

 

Felnőttkorban a tanítás alapvetően nem értelmezhető fogalom, helyette felnőtt tanulóról 

beszélhetünk.  A tanuló felnőtt autopoetikus rendszer, tanulása önszervező jellegű, nem 

tanítható akarata ellenére. (Feketéné, 2002) A külvilágból érkező  impulzusokat, információt 

szelektíven érzékeli, és csak a már meglévő tapasztalataira vonatkoztatja. Ha azok nem 

illeszkednek a tapasztalataihoz vagy, ha a tanuló nem talál megfelelő magyarázatot arra, 

hogyan illeszthetők az új ismeretek a meglévő tapasztalatokhoz, akkor azokat vagy 

átértelmezi vagy megtartja vagy visszautasítja. (Sz. Molnár, 2009) A múltbéli tapasztalat és a 

vele együtt járó magyarázat – mint kognitív séma – könnyen ellenállhat a változásnak. A 

tanuló ekkor krízisbe kerül, és ezt a krízist úgy oldhatja fel (Nahalka, 1998), hogy 

valóságkonstrukcióit átalakítja. A valóságkonstrukció átalakítása komplex probléma, 

megküzdési stratégia szükséges megoldásához. Ezzel kapcsolatban az foglalkoztatott 

bennünket, hogy a felnőttek vajon milyen megküzdési stratégiákkal rendelkeznek olyan 

esetekre, amelyekben valóságkonstrukcióikhoz nem illeszkedő információkat szükséges 

befogadniuk. Arra is kíváncsiak voltunk, hogy a megküzdési stratégia kreativitása összefügg-
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e azzal a körülménnyel, hogy a felnőtt külső vagy belső késztetések hatására folytatta 

tanulmányait.  

 

1.3. A kutatás célja 

 

E kutatás célja lehetséges megoldások keresése a formális tanulási folyamatok közben 

felmerülő, a tanulást megnehezítő jelenségek kezelésére. A problémák megoldására irányuló 

technikák megismerésére, élő helyzeteket vizsgáltunk azzal a reménnyel, hogy találunk olyan 

bevált gyakorlati módszereket, amelyek alkalmazhatók a felnőttek tanulás közben jelentkező 

problémáinak kezelésére. 

 

1.4. Hipotézis 

 

Feltételezzük, hogy amennyiben belső motivációtól vezérelt a felnőtt tanulása, a felnőtt 

kreatívabban választ megküzdési stratégiát és elszántabban próbálkozik túljutni egy tanulás 

során felmerül krízisen, mintha külső motívum hatására tanul. 

 

1.5. A kutatás módszertana 

 

Célunk megvalósításához konkrét adatokra volt szükségünk, így olyan személyekhez 

fordultunk, akik saját tapasztalataik által tudtak információt szolgáltatni. A vizsgálódáshoz 

szükséges adatokat kérdőíves módszerrel gyűjtöttük össze. A kutatás időszakában a 

felsőoktatás intézményrendszerében tanulók körében a tanulási nehézségekre és azok 

lehetséges megoldási lehetőségeire kérdeztünk rá. A minta nagyságát tekintve, 

megelégedtünk egy 50 válaszból álló adatsorral. Az online kérdőívvel, a statisztikai adatokon 

felül 13 pontban igyekeztünk adatot gyűjteni a tanulási szokásokkal, illetve a tanulás közben 

felmerülő problémákkal kapcsolatban. A kérdések egymásra épülő sorát úgy szerkesztettük 

meg, hogy az utolsó kérdésben a kérdőívek kitöltői kellő motivációval rendelkezzenek a 

múltban megélt tanulási problémáikról történő megnyilatkozásra. 
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2. ELMÉLETI KUTATÁS 

 

A kutatás gyakorlati megvalósítása mellett elvégeztük a téma elméleti körüljárását. Ehhez 

felhasználtuk az andragógia szakirodalmából a kutatásra vonatkozó publikációkat, melyek 

listáját az Irodalomjegyzékben tüntettük fel. 

 

2.1. A felnőttség értelmezése 

 

A felnőttség meghatározásához Zrinszky (2008) szerint több gondolatmenettel is eljuthatunk. 

Figyelembe vehetjük a naptári életkort, az anatómiai, biológiai és fiziológiai életkort, de 

számottevően befolyásolhat a pszichikus életkor figyelembe vétele is a felnőtt állapot 

meghatározásakor. Fentieken kívül találkozhatunk a szociális életkor jelentőségével, a felnőtté 

válás ütemének nemek közötti különbségével, valamint az életkori változásokon keresztül 

megfigyelhető különböző fejlődéslélektani jegyek megjelenésével. 

A különböző filozófiai megközelítések mellett nem kerülhető ki a jogi irányvonalon 

érvényes meghatározás, mi szerint felnőtt „a felnőttképzésben részt vevő természetes 

személy, aki a nemzeti köznevelésről szóló törvény alapján a tankötelezettségét teljesítette.”1 

 

2.2. A felnőttek tanulása 

 

Zrinszky (2008) megfogalmazásában a felnőttek tanulásának minőségét jellemzik a meglévő 

kompetenciák, ezenkívül a tanulékonyság. Utóbbi összetevői a motiváció, a tudás 

hasznosításának lehetősége, a már meglévő tudás, valamint a társadalmi feltételek. Ezek közül 

a motivációt emelnénk ki – ebben az összetevőben látjuk a tanulás folyamatosságának 

egyénileg véghezvihető minőségi megvalósítását. Itt fontosnak tartjuk megjegyezni, hogy a 

tanulás sikeressége a motiváltság és a demotiváltság irányából egyaránt megközelíthető. „A 

motívumok szerepét a felnőttképzésben kiindulópontnak tekintik, felkeltésükre 

erőfeszítéseket tesznek (főként deficit esetében), de nem foglalkoznak a fenntartásukkal. A 

felnőttek tanulásában gyakran nem a motiváció felkeltése a legfontosabb andragógiai feladat, 

hanem az ellenható motivációk legyőzése, azaz segíteni a felnőttet az akadályozó tényezőkkel 

való megküzdésben.” (Sz. Molnár, 2009) 

                                                
1 2013.évi LXXVII. törvény a felnőttképzésről, 2. § 9. bek. URL: 
http://net.jogtar.hu/jr/gen/hjegy_doc.cgi?docid=A1300077.TV (letöltve: 2014.12.11. 10:30) 
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A motiváció, valamint a tanulás könnyítése tekintetében Zrinszky (2008) a tanítás 

minőségének javítására, s az ezen keresztül megvalósuló motiváció-fokozásra utal, 

ugyanakkor kijelenti a tanuló részéről teljesítendő megküzdés szükségességét. Utóbbival 

kapcsolatban az a véleményünk, hogy a tanulási folyamatok minőségi kivitelezéséért 

elsősorban a tanuló felelős. 

 

 

3. GYAKORLATI KUTATÁS 

 

3.1. Előkészületek 

 

A kutatás megkezdése előtt kutatási tervet készítettünk, melyben meghatároztuk a 

kiindulópontot, megneveztük a problémát, megfogalmaztuk hipotéziseinket, összegyűjtöttük 

az induláshoz szükséges szakirodalmi forrásokat, és megterveztük a vizsgálat menetét. Külön 

figyelmet kellett fordítanunk a teammé válás megvalósítására, ami leginkább a gondolati 

összehangolódásban, továbbá a közös munkára alkalmas hely és idő egyeztetésében 

nyilvánult meg. 

 

3.2. Adatgyűjtés 

 

A mintavételt elektronikus kérdőívek formájában valósítottuk meg. A GoogleDrive 

űrlapkészítő szolgáltatását használtuk fel a sablonok elkészítésére. Egymásra épülő kérdéseket 

fogalmaztunk meg, melyek közül a stratégiai fontosságúakat kötelezően kitöltendővé tettük. 

A vizsgálathoz kapcsolódó alapadat tábla a 2. számú mellékletben található. A kérdéssor 

összeállításánál tekintettel voltunk arra, hogy egy intim élményre kérdezünk rá, olyan 

területet kutatunk, melynek részletei általában mélyinterjúk segítségével tárhatók föl 

biztonsággal. Nekünk azonban nem volt lehetőségünk mélyinterjúk megszervezésére, ezért a 

kérdéseket igyekeztünk úgy sorrendbe rendezni, hogy azokon végighaladva a válaszadók 

emlékezetükbe idézhessenek olyan eseményeket is, amelyeknek már nem tulajdonítanak 

jelentőséget vagy olyanokat, amelyeket azért igyekeztek elrejteni önmaguk elől, mert 

kellemetlen élményt jelentenek.    
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A minta szociodemográfiai profilja
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1. ábra: A minta szociodemográfiai profilja 

 

Az online módon, sztenderd kérdőíven lekérdezett adatokat Excel programban dolgoztuk föl, 

ebben készítettük a diagramokat és az elemzéseket. A mintavétel során törekedtünk arra, hogy 

a válaszadókat egyetemi vagy főiskolai tanulmányuk közben vagy közvetlenül tanulmányaik 

elvégzése után érjük el. A válaszadók többsége az ELTE Andragógia szak Mesterképzéséből 

és a SZIE GTK BA vagy Mesterképzéséből került ki. A minta elemszáma 44 volt. A 

mintában tehát nagyszámú egyetemi végzettségű, Budapesten lakó, 20 és 40 év közötti 

válaszadó volt. Többségében, 66%-ban a kérdésekre nők adtak választ. 

2. Hogyan fogalmazható meg az oka annak, 

hogy most felnőttként, szervezett tanulási 

keretek között tanul?
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2. ábra: A kérdőív 2. kérdése 
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A megkérdezettek 66%-a (29 fő) belső motivációból vett részt felsőfokú képzésben, a 

fennmaradó 34% (15 fő) külső motiváció hatására tanult. Belső motivációként a következő 

válaszokat említették: (a) tudományos karriert építek, (b) nem számít a tudás gyakorlati 

hasznosíthatósága, (c) a tudásvágy hajt, (d) közösségi munkámat hatékonyabban szeretném 

végezni, (e) szellemi frissen tartásom miatt tanulok. A válaszadók külső motivációként 

említették, hogy külső elvárásoknak szeretnének megfelelni, a családnak vagy a 

munkahelynek.  

3. Az alább felsoroltak közül mely jellemzők 

hatnak ki tanulása minőségére? [A szülők 

iskolai végzettsége]

34%

64%

2%

Kihat

Nem hat ki

Nem töltötte ki

N=44

 
3. ábra: A kérdőív 3. kérdése (1. válaszlehetőség) 

 

3. Az alább felsoroltak közül mely jellemzők 

hatnak ki tanulása minőségére? [A nem-

tanulással töltött évek]

61%

36%

2%

Kihat

Nem hat ki

Nem töltötte

N=44

 
4. ábra: A kérdőív 3. kérdése (2. válaszlehetőség) 
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A harmadik kérdésben azt vizsgáltuk, hogy mely jellemzők hatnak ki a válaszadók 

tanulásának minőségére. A mintából kiderül, hogy a nem várt események szignifikánsan, 

86%-ban hatnak ki a tanulás minőségére. Mindössze 11% gondolta úgy, hogy a nem várt 

események a tanulás minőségét nem befolyásolják. 61% vélte úgy, hogy a nem tanulással 

töltött évek hatnak a tanulás minőségére, és 35% gondolta úgy, hogy ennek éppen ellenkezője 

igaz.  

 
5. ábra: A tanulási krízisek feloldásának aránya 

 

Az ötödik kérdés arra irányult, hogy az interjú alanya szembesült-e olyan problémával 

tanulmányai során, amelyet a probléma keletkezésének pillanatában megoldhatatlannak vélt, 

de ma már könnyen megoldhatónak tart. A vizsgálatból kiderült, hogy 66%-nak volt ilyen 

megoldott krízise, 34%-nak pedig nem. Kérdőívünk gerincét jelentette ez a kérdés, melyet 

azért tettünk föl, hogy felhozza, előfeszítse annak a krízisnek emlékét, amelyet kutatásunk 

vizsgálni igyekezett. Amennyiben a felnőtt tanulónak nem volt ilyen élménye, akkor 

tekinthetjük válaszát irrelevánsnak a kérdőív végeredményének szempontjából. Tudjuk, hogy 

megoldott krízishelyzetekre nem mindig emlékeznek krízisként az interjúalanyok vagy 

hajlamosak elbagatellizálni az általuk hozott megoldások jelentőségét. Ezért a 8. kérdésnél 

további kísérletet tettünk arra, hogy egy esszékérdés segítségével mégis felszínre hozzunk egy 

korábban megoldhatatlannak tűnő, de mára megoldott, tanulással összefüggő problémát, ha az 

alany életében volt ilyen. Ezért a statisztikai elemzés során az alany akár az ötös, akár a 

nyolcas kérdésre igenlő választ adott, mi válaszát igennek vettünk, vagyis úgy kezeltük, hogy 

a megkérdezett átesett tanulással összefüggő krízisen. A válaszadók 77%-a (34 fő) vagyis 

jelentős többsége átesett akkor elháríthatatlannak vélt, de  ma már megoldhatónak tudott 

akadályon. Tíz fő, vagyis 23% nem tapasztalt ilyen helyzetet vagy nem emlékszik rá. 

Feloldott tanulási krízis

77%

23%

Van

Nincs

N = 44 
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 Amennyiben az 5. kérdésben az alany igennel válaszolt, vagyis volt tanulással összefüggő 

krízise, a válaszadónak további alkérdéseket tettünk föl. Az első ilyen alkérdés az volt, hogy 

ez külsőleg motivált vagy belsőleg motivált tanulási szituációban fordult-e elő. 

 
6. ábra: A tanulás motivációja 

 

A megkérdezettekből harmincnégyen vélték úgy, hogy átestek tanulással összefüggő krízisen. 

Közülük 62% (21 fő) belső motivációból tanult ekkor, míg 38% (13 fő) külső motiváció 

hatására vett részt tanulási szituációban.  Hipotézisünk az volt, hogy egy belsőleg motivált 

tanulási helyzetben a felnőtt tanuló kreatívabb eszközökkel, hatékonyabban próbálja meg 

feloldani a krízist, mint egy olyan tanuló, aki külső kényszer hatására került tanulási 

környezetbe.  

Kreatív-nem kreatív megoldást használók
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7. ábra: Megoldások típusai a tanulási problémákra 

 

5. a) Ha előfordult ilyen krízis, fel tudná idézni, hogy 

akkor éppen önszántából, belső késztetés hatására 

tanult vagy valamilyen külső körülmény hatására 

(például környezeti, munkahelyi elvárásnak eleget 

téve) folytatott tanulmányokat?

62%

38%
Belső motivációból.

Külső motivációból.

N = 34 
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Az adattábla utolsó oszlopa egy esszékérdés volt. A problémát az jelentette, hogy az utolsó 

oszlopban szereplő válaszokat minőségi mutatóvá kellett alakítanunk. Kétféle mutatóra volt 

szükségünk, így a válaszokat minősíteni voltunk kénytelenek; többnyire intuitíve el kellett 

döntenünk, hogy az adott válasz kreatívnak vagy nem kreatívnak minősül. Nem minősítettük 

kreativitásnak, ha valaki megoldásként „keményebben dolgozott”  de kreatívnak minősítettük, 

ha valaki új módszert alkalmazott (például gyorsolvasást tanult, külső tanulótársakat vont be 

vagy szakértő segítségét kérte a krízis elhárításához). Összesítettük az eredményeket, és az 

előbb leírt kritériumok alapján 34 főt vizsgáltunk, ebből 24%, vagyis 8 fő kreatív eszközöket 

használt a krízis megoldásakor, 29%, vagyis 10 fő nem kreatív megoldásokat alkalmazott, és 

16 fő nem adott értékelhető választ.  
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8. ábra: A tanulási motiváció forrása 

 

Ahhoz, hogy hipotézisünket igazolni tudjuk, megoszlásvizsgálatot készítettünk azok között, 

akik értékelhető választ adtak, és megállapítottuk, hogy a belső motivációból keletkezett 

tanulási krízis során 6 fő használt kreatív megoldást, és 3 fő nem kreatívat, míg a külső 

motivációból keletkezett tanulási krízis során 2 fő használt kreatív megoldást, és 7 fő nem 

kreatívat.  

 

3.3. Eredmények 

 

Mintánk nem reprezentatív ugyan, de ebben a minikutatásban hipotézisünket igazoltuk, mely 

szerint belső motivációból keletkezett tanulási krízis során a felnőtt tanuló szignifikánsan 
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kreatívabb megoldásokat használ ahhoz, hogy túljusson egy krízisen, mint az, akinél a 

tanulási krízis külső motivációra keletkezett tanulási szituációban jött létre. 

 

4. ÖSSZEFOGLALÁS 

 

Korábban megfogalmazott problémafelvetésünkre született hipotézisünk igazolására egy 

Google Survey kérdőívet használtunk eszközként. A kapott adatokat kvantitatív módszerrel, 

Excel program segítségével elemeztük ki. Kutatásunkban vizsgáltuk a felnőtt tanuló tanulási 

helyzetét motiváló tényezők irányát, és ehhez kapcsolódóan felmértük, hogy a krízisre adott 

megoldások milyen természetűek: kreatívak vagy nem kreatívak. Az elemzés során 

megállapítottuk, hogy a belső motivációból keletkezett tanulási krízis során, a felnőtt tanuló 

szignifikánsan kreatívabb megoldásokat használ ahhoz, hogy túljusson egy krízisen, mint az, 

akinél a tanulási krízis külső motivációra keletkezett tanulási szituációban jött létre. Úgy 

véljük, hogy e minikutatás eredménye arra érdemes, hogy további, reprezentatív mintán 

vizsgáljuk meg ezt a hipotézist.  

 



 13 

5. IRODALOMJEGYZÉK 

 

Zrinszky László (2008): A felnőttképzés tudománya. Bevezetés az andragógiába. Okker, 
Budapest 
 
2013. évi LXXVII. törvény a felnőttképzésről, 2. § 9. bek. URL: 
http://net.jogtar.hu/jr/gen/hjegy_doc.cgi?docid=A1300077.TV (letöltve: 2014.12.11. 10:30) 
 
Sz. Molnár Anna (2009): A tanuló felnőtt. Pedagógusképzés, 7. 2–3. sz. 199–220. URL: 
http://www.diral.hu/publikaciok/A_tanul%C3%B3_feln%C5%91tt.pdf  (letöltve: 2014.10.26. 
07:25) 
 
Feketéné Szakos Éva (2002): A felnőttek tanulása – új felfogásban. Akadémiai Kiadó, 
Budapest. 
 
Nahalka István (1998): A tanulás. In: Falus Iván (szerk.): Didaktika. Nemzeti Tankönyvkiadó, 
Budapest, 117–158. 
 
 
 
 



 14 

6. MELLÉKLETEK 

 

 

1. sz. melléklet: a felnőttek tanulási problémáival kapcsolatos kérdőív 
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2. számú melléklet: alapadat tábla (N=44) 
Neme:  Legmagasabb 

iskolai 
végzettsége 

Születési 
éve: 

Lakhelye: 1 2 3a 3b 3c 4 4a 5 5a 5b 6 7 8 8a kor 

Nő BA Egyetem   Budapest Egyetem 
tudományos karriert 
építek Kihat Kihat Kihat 

Igen, minden 
évben 
egyszer. Igen. Van. 

Belső 
motivációból. 

Úgy éreztem, ki 
szeretnék hátrálni 
a feladatból. 

Kihasználom a 
tanulást segítő 
tényezőket. Nem. 

Igen, formális 
tanulási 
környezetben. 

Külső személy segített át 
rajta egy új módszerrel és 
azzal, hogy felismertem az 
akadályt magát.   

Nő egyetem   Budapest Egyetem 

Nem számít a tudás 
gyakorlati 
hasznosíthatósága, a 
tudásvágy hajt. Kihat Kihat Kihat 

Igen, minden 
hónapban. Igen. Van. 

Belső 
motivációból. 

Büszkeséget 
éreztem. 

Ismerem tanulási 
stílusaimat., 
Kihasználom a 
tanulást segítő 
tényezőket. Igen. 

Nem volt 
ilyen.     

Férfi egyetem   
Pest 
megye Egyetem 

Szeretnék szakmailag 
előrelépni. Kihat Kihat Kihat Nem.   Van. 

Belső 
motivációból. 

Úgy éreztem, ki 
szeretnék hátrálni 
a feladatból. 

Igyekszem 
megszüntetni a 
tanulást gátló 
tényezőket. Nem. 

Nem volt 
ilyen.     

Férfi Egyetem 1969 Budapest Egyetem 

Közösségi munkámat 
hatékonyabban 
szeretném végezni. 

Nem 
hat 
ki Kihat 

Nem 
hat 
ki 

Igen, minden 
évben 
egyszer. Igen. Van. 

Belső 
motivációból. Megijedtem. 

Ismerem tanulási 
stílusaimat., 
Igyekszem 
megszüntetni a 
tanulást gátló 
tényezőket., 
Kihasználom a 
tanulást segítő 
tényezőket. Igen. 

Igen, formális 
tanulási 
környezetben. 

Hatalmas mennyiségű 
szakirodalom elolvasása. 
Szerintem hagyományos 
olvasási technikával ez 
lehetetlen. Ma sem tudnék 
túljutni az ilyen 
problémákon, ha nem 
alkalmaznék egy 
számomra újszerű 
módszert. Gyorsolvasást 
és villámolvasást 
tanultam. 45 

Nő 
főiskolai 
diploma 1991 Budapest Egyetem 

Szeretnék szakmailag 
előrelépni. 

Nem 
hat 
ki 

Nem 
hat 
ki Kihat 

Igen, minden 
évben 
egyszer. Igen. Nincs.     

Ismerem tanulási 
stílusaimat. Igen. 

Nem volt 
ilyen.   23 

Nő 
posztgraduális 
(főiskola) 1981 Budapest Egyetem 

Szeretnék szakmailag 
előrelépni., belső 
motiváció Kihat 

Nem 
hat 
ki Kihat 

Igen, 
néhányszor 
egy évben. Igen. Nincs.     

Ismerem tanulási 
stílusaimat., 
Kihasználom a 
tanulást segítő 
tényezőket. Igen. 

Nem volt 
ilyen.   33 
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Nő oklevél 1977 Budapest Egyetem 
Szeretnék szakmailag 
előrelépni. 

Nem 
hat 
ki Kihat Kihat alkalmanként Nem. Nincs.     

Ismerem tanulási 
stílusaimat., 
Kihasználom a 
tanulást segítő 
tényezőket. Nem. 

Nem volt 
ilyen.   37 

Nő főiskola 1968 
Fejér 
megye Egyetem 

Szeretnék szakmailag 
előrelépni., szellemi 
frissentartás 

Nem 
hat 
ki Kihat Kihat 

Igen, minden 
évben 
egyszer. Igen. Nincs.     

Ismerem tanulási 
stílusaimat., 
Kihasználom a 
tanulást segítő 
tényezőket. Nem. 

Nem volt 
ilyen.   46 

Nő egyetem 1961 

Bács-
Kiskun 
megye Egyetem 

Nem számít a tudás 
gyakorlati 
hasznosíthatósága, a 
tudásvágy hajt.       

Igen, minden 
hónapban. Igen. Van. 

Külső 
motivációból. Örömöt éreztem. 

Igyekszem 
megszüntetni a 
tanulást gátló 
tényezőket. Nem. 

Nem volt 
ilyen.   53 

Nő diploma 1986 Budapest Egyetem 

A társas 
kapcsolatokat 
keresem., Szeretnék 
szakmailag előrelépni. Kihat Kihat Kihat 

Igen, minden 
hónapban. Igen. Van. 

Külső 
motivációból. 

Úgy éreztem, ki 
szeretnék hátrálni 
a feladatból. 

Igyekszem 
megszüntetni a 
tanulást gátló 
tényezőket. Igen. 

Igen, non-
formális 
tanulási 
környezetben. 

Coaching képzésen 
elsajátított technikák 28 

Nő főiskola 1970 
Pest 
megye Egyetem 

Szeretnék szakmailag 
előrelépni., Külső 
elvárásoknak 
szeretnék megfelelni 
(pl. család, 
munkahely). 

Nem 
hat 
ki 

Nem 
hat 
ki Kihat 

Igen, de nem 
meghatározott 
időnként,, 
csak ha 
kötődik 
valamihez Igen. Van. 

Belső 
motivációból. 

Úgy éreztem, ki 
szeretnék hátrálni 
a feladatból. 

Kihasználom a 
tanulást segítő 
tényezőket. Nem. 

Igen, formális 
tanulási 
környezetben.   44 

Nő 
főiskolai 
diploma 1990 Budapest Egyetem 

Szeretnék szakmailag 
előrelépni. 

Nem 
hat 
ki 

Nem 
hat 
ki Kihat 

Igen, minden 
hónapban. Igen. Van. 

Belső 
motivációból. 

azon igyekeztem, 
hogy elhárítsam az 
akadályt 

Kihasználom a 
tanulást segítő 
tényezőket. Nem. 

Nem volt 
ilyen.   24 

Nő 
Főiskolai 
oklevél 1974 Budapest Főiskola 

Szeretnék szakmailag 
előrelépni., Nem 
számít a tudás 
gyakorlati 
hasznosíthatósága, a 
tudásvágy hajt. 

Nem 
hat 
ki Kihat 

Nem 
hat 
ki 

Igen, minden 
évben 
egyszer. Igen. Van. 

Belső 
motivációból. 

Büszkeséget 
éreztem. 

Igyekszem 
megszüntetni a 
tanulást gátló 
tényezőket., 
Kihasználom a 
tanulást segítő 
tényezőket. Igen. 

Igen, 
informális 
tanulási 
környezetben.   40 

Férfi BA 1988 Budapest Egyetem 

Szeretnék szakmailag 
előrelépni., Közösségi 
munkámat 
hatékonyabban 
szeretném végezni., 
Külső elvárásoknak 
szeretnék megfelelni 
(pl. család, 
munkahely). 

Nem 
hat 
ki Kihat Kihat 

Igen, minden 
évben 
egyszer. Igen. Nincs. 

Belső 
motivációból.   

Ismerem tanulási 
stílusaimat., 
Igyekszem 
megszüntetni a 
tanulást gátló 
tényezőket., 
Kihasználom a 
tanulást segítő 
tényezőket. Nem. 

Nem volt 
ilyen.   26 
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Nő főiskola 1987 Budapest Egyetem 

Szeretnék szakmailag 
előrelépni., Közösségi 
munkámat 
hatékonyabban 
szeretném végezni., 
Külső elvárásoknak 
szeretnék megfelelni 
(pl. család, 
munkahely). 

Nem 
hat 
ki 

Nem 
hat 
ki 

Nem 
hat 
ki 

Igen, minden 
hónapban. Igen. Van. 

Belső 
motivációból. 

Úgy éreztem, ki 
szeretnék hátrálni 
a feladatból. 

Igyekszem 
megszüntetni a 
tanulást gátló 
tényezőket., 
Kihasználom a 
tanulást segítő 
tényezőket. Nem. 

Nem volt 
ilyen.   27 

Nő BA 1970 

Komárom-
Esztergom 
megye Egyetem 

Szeretnék szakmailag 
előrelépni. 

Nem 
hat 
ki 

Nem 
hat 
ki Kihat 

Igen, de nem 
határozható 
meg, hogy 
milyen 
gyakran. 
Ahogy az élet 
hozza. Igen. Van. 

Külső 
motivációból. Megijedtem. 

Ismerem tanulási 
stílusaimat., 
Kihasználom a 
tanulást segítő 
tényezőket. Nem. 

Igen, non-
formális 
tanulási 
környezetben. 

Változtatnom kellett az 
időbeosztásomon és 
pontosan meg kellett 
szerveznem a napomat és 
éjszakámat ahhoz, hogy 
hatékonyan tudjak tanulni. 44 

Nő Egyetem 1975 Budapest Egyetem 
Szeretnék szakmailag 
előrelépni. Kihat Kihat Kihat 

Igen, minden 
évben 
egyszer. Igen. Van. 

Belső 
motivációból. 

Úgy éreztem, ki 
szeretnék hátrálni 
a feladatból. 

Ismerem tanulási 
stílusaimat., 
Igyekszem 
megszüntetni a 
tanulást gátló 
tényezőket., 
Kihasználom a 
tanulást segítő 
tényezőket. Igen. 

Igen, formális 
tanulási 
környezetben. 

Képtelen voltam 
hozzákezdeni a 
szakdolgozatom 
megírásához. Nem én 
vettem észre az 
elekadásomat, hanem egy 
családtagom, aki segített 
felismernem az 
akadályokat, és megtalálni 
a megoldashoz szükséges 
eszközöket, illetve 
mindvégig támogatott, 
amíg túl nem jutottam a 
krízisen. 39 

Férfi BA 1977 Budapest Főiskola 

Szeretnék szakmailag 
előrelépni., Külső 
elvárásoknak 
szeretnék megfelelni 
(pl. család, 
munkahely). Kihat Kihat Kihat 

Igen, 
tízévente 
talán egyszer. Igen. Van. 

Külső 
motivációból. Megijedtem. 

Ismerem tanulási 
stílusaimat., 
Igyekszem 
megszüntetni a 
tanulást gátló 
tényezőket., 
Kihasználom a 
tanulást segítő 
tényezőket. Nem. 

Igen, formális 
tanulási 
környezetben. 

Új módszer keresése a 
régi nem bevált/rossz 
helyett 37 

Férfi főiskolai 1990 
BAZ 
megye Egyetem 

Szeretnék szakmailag 
előrelépni. 

Nem 
hat 
ki 

Nem 
hat 
ki 

Nem 
hat 
ki 

Igen, minden 
hónapban. Igen. Nincs.     

Kihasználom a 
tanulást segítő 
tényezőket. Igen. 

Nem volt 
ilyen.   24 

Nő Főiskola 1983 

Jász-
Nagykun-
Szolnok 
megye Egyetem 

Szeretnék szakmailag 
előrelépni. 

Nem 
hat 
ki Kihat Kihat 

Igen, minden 
évben 
egyszer. Igen. Van. 

Belső 
motivációból. 

Úgy éreztem, ki 
szeretnék hátrálni 
a feladatból. 

Igyekszem 
megszüntetni a 
tanulást gátló 
tényezőket., 
Kihasználom a 
tanulást segítő 
tényezőket. Nem. 

Nem volt 
ilyen.   31 

Nő BA 1966 
Heves 
megye Egyetem 

Keresem a társas 
ösztönzést., 
Szeretnék szakmailag 
előrelépni., ön 
magamnak szeretnék 
megfelelni Kihat Kihat Kihat 

Igen, minden 
évben 
egyszer. Igen. Van. 

Belső 
motivációból. Pánikba estem. 

Ismerem tanulási 
stílusaimat. Nem. 

Igen, formális 
tanulási 
környezetben.   48 
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Nő főiskola 1974 Budapest Egyetem 

Közösségi munkámat 
hatékonyabban 
szeretném végezni. 

Nem 
hat 
ki 

Nem 
hat 
ki Kihat Nem. Nem. Nincs. 

Belső 
motivációból.   

Kihasználom a 
tanulást segítő 
tényezőket. Nem. 

Nem volt 
ilyen.   40 

Nő 
Felsőfokú 
szakképzés 1990 Budapest Egyetem 

Szeretnék szakmailag 
előrelépni., Külső 
elvárásoknak 
szeretnék megfelelni 
(pl. család, 
munkahely). 

Nem 
hat 
ki 

Nem 
hat 
ki Kihat 

Igen, minden 
hónapban. Igen. Van. 

Belső 
motivációból. Pánikba estem. 

Ismerem tanulási 
stílusaimat., 
Igyekszem 
megszüntetni a 
tanulást gátló 
tényezőket., 
Kihasználom a 
tanulást segítő 
tényezőket. Igen. 

Igen, formális 
tanulási 
környezetben. 

Miután átestem az első 
pánikon, mindent 
elkövettem, hogy 
lehiggadjak és 
megtaláljam a megfelelő 
megoldást a probléma 
megszüntetésére. Addig, 
amíg nem higgadtam le, 
nem volt értelme a krízis 
elhárításán gondolkozni. 
Ha ilyen történik, általában 
a séta segít, ilyenkor ki 
tudom szellőztetni a fejem. 24 

Nő 
középfokú 
kereskedelmi 1976 Budapest Egyetem 

Szeretnék szakmailag 
előrelépni. 

Nem 
hat 
ki 

Nem 
hat 
ki Kihat 

Igen, minden 
hónapban. Nem. Nincs.     

Kihasználom a 
tanulást segítő 
tényezőket. Nem. 

Nem volt 
ilyen. 

A jelenlegi élethelyzetem 
miatt nem rendelkezem 
tanulásra fordítható 
szabadidővel, így a 
tanulmányaimat most nem 
tudom folytatni. Ha túljutok 
ezen az életszakaszon 
szívesen beszámolok róla. 38 

Nő Egyetem 1985 Budapest Egyetem 
Szeretnék szakmailag 
előrelépni. 

Nem 
hat 
ki Kihat Kihat 

Igen, minden 
hónapban. Igen. Nincs.     

Ismerem tanulási 
stílusaimat., 
Kihasználom a 
tanulást segítő 
tényezőket. Nem. 

Nem volt 
ilyen. Nem volt ilyen 29 

Férfi Főiskola 1983 
Pest 
megye Főiskola 

Külső elvárásoknak 
szeretnék megfelelni 
(pl. család, 
munkahely). Kihat Kihat Kihat 

Igen, minden 
évben 
egyszer. Igen. Nincs. 

Külső 
motivációból.   

Ismerem tanulási 
stílusaimat., 
Igyekszem 
megszüntetni a 
tanulást gátló 
tényezőket. Nem. 

Igen, formális 
tanulási 
környezetben. 

Tudatosult bennem, hogy 
igenis meg KELL 
csinálnom a vizsgát, és ez 
segített erőt venni 
magamon! 31 

Férfi főiskola 1986 
Heves 
megye Főiskola 

Szeretnék szakmailag 
előrelépni., Keresem 
azt a tudást ami 
később segí 
boldogulni az életben. 

Nem 
hat 
ki 

Nem 
hat 
ki 

Nem 
hat 
ki 

Igen, minden 
hónapban. Igen. Nincs.     

Ismerem tanulási 
stílusaimat., 
Kihasználom a 
tanulást segítő 
tényezőket. Nem. 

Igen, non-
formális 
tanulási 
környezetben. 

Probléma: Sok esetben 
rövid idő állt 
rendelkezésemre 
felkészülni egy-egy 
vizsgára. Legtöbbször egy 
hét. Ezeket az anyagokat 
persze korábban 
megkaptam de nem 
vettem kézbe, csak a 
következő vizsga anyagát. 
Ennek következében 
akkor sem tudtam 
hatékonyan megtanulni ha 
10x átolvastam, mert az 
anyag nem tudott 
elmélyülni, és kevertem a 
dolgokat vagy nem 
emlékeztem a részletekre. 
Egyszerűen az 
időintervallum ami az 28 
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ismétlések (elolvasások) 
között eltelt, nem volt elég. 
Megoldás: Az anyagot 
hetekkel előtte a kezembe 
vettem és szántam rá 20 
percet. Ilyenkor nem 
tanultam meg egy betűt 
sem, csak elolvastam a 
tartalomjegyzéket és 
megismerkedtem a 
tananyag szerkezeti 
felépítésével, 
kulcsszavaival. Ezt akár 
kétszer is meg tettem egy 
egy anyagnál. Ennek 
köszönhetően, amikor 
kezembe vettem az 
anyagot és tanulni 
kezdtem, már az elején 
tudtam hogy az olvasott 
szöveg/fejezet mekkora 
része az egésznek, mihez 
kapcsolódik és milyen 
összefüggésben áll az 
anyag többi fejezetével. 
Tehát meg volt az anyag 
váza és csak a részleteket 
kellett megismernem. 
Nekem ez sokat segített. 
Azt hiszem Domján László 
Hatékony tanulás 
mesterfogásai című 
könyvében is lehet 
találkozni ezzel a 
koncepcióval. 

Nő középfokú 1977 Budapest Főiskola 

Szeretnék szakmailag 
előrelépni., Külső 
elvárásoknak 
szeretnék megfelelni 
(pl. család, 
munkahely). Kihat Kihat Kihat 

Igen, minden 
hónapban. Igen. Nincs. 

Külső 
motivációból.   

Igyekszem 
megszüntetni a 
tanulást gátló 
tényezőket. Nem. 

Nem volt 
ilyen. nem volt ilyen 37 

Nő Főiskola 1978 
Pest 
megye Egyetem 

Szeretnék szakmailag 
előrelépni. 

Nem 
hat 
ki Kihat Kihat 

Igen, minden 
évben 
egyszer. Igen. Van. 

Belső 
motivációból. Pánikba estem. 

Igyekszem 
megszüntetni a 
tanulást gátló 
tényezőket. Igen. 

Nem volt 
ilyen. Nem 36 

Nő egyetem 1959 
Pest 
megye Egyetem 

Szeretnék szakmailag 
előrelépni., Külső 
elvárásoknak 
szeretnék megfelelni 
(pl. család, 
munkahely). Kihat Kihat Kihat 

Igen, minden 
évben 
egyszer. Igen. Van. 

Külső 
motivációból. Meglepődtem. 

Igyekszem 
megszüntetni a 
tanulást gátló 
tényezőket., 
Kihasználom a 
tanulást segítő 
tényezőket. Nem. 

Igen, formális 
tanulási 
környezetben. 

A muszáj nagy úr, 
midenen átsegít. Olyan 
élethelyzetbe 
kerültem,hogy a 
biztonságérzetemet csak 
az egyetem elvégzésével 
lehetett megoldani. 
Elhatároztam, hogy 
elvégzem az egyetemet. 
Mégpedig zárolt határidőn 
belül, a velem kötött 
szerződés miatt. Innentől 
kezdve pedig a képzelt 
vagy megtapasztalt 55 
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akadályokat leküzdve, 
eljutottam a végéig. 

Férfi főiskola 1985 Budapest Egyetem 

A társas 
kapcsolatokat 
keresem., Szeretnék 
szakmailag előrelépni. Kihat 

Nem 
hat 
ki Kihat 

Igen, minden 
hónapban. Igen. Van. 

Külső 
motivációból. Megijedtem. 

Ismerem tanulási 
stílusaimat., 
Igyekszem 
megszüntetni a 
tanulást gátló 
tényezőket., 
Kihasználom a 
tanulást segítő 
tényezőket. Igen. 

Igen, 
informális 
tanulási 
környezetben. 

Gondolatban a belső 
késztetés vitt előre, 
miszerint a tárgyból le kell 
tudni vizsgázni, ezzel 
bizonyíthatok 
önmagamnak és az 
édesapámnak is arról, 
hogy igen, képes vagyok 
rá. Rendszerezés (mit, 
mikor, hogyan kell 
megoldani, beadandókat 
elkészíteni, vizsgákra 
felkészülni), 
preferenciasorrend 
(sürgősségi, nehézségi 
sorrend a különböző 
tárgyaknál), és külső 
segítség, akár különtanári, 
akár szaktársi segítség, 
csapatszellem is segített 
átlendülni azokon a 
pontokon, amikor már 
legszívesebben feladtam 
volna. Rövidtávú 
memóriám hagy kívánni 
valót maga után... :) 
Hozzá kell tenni, hogy 
mivel minden félévet saját 
pénzen, költségtérítéssel 
fizettem, soha fel sem 
merült bennem, hogy 
tényleg abba hagyom, 
inkább a végét vártam az 
egésznek, főleg a második 
év végétől. Előtte azért 
még jó bulinak tűnt új 
ismeretekkel gazdagodni. 
A későbbiekben már 
inkább csak a papír, 
diploma megszerzése 
hajtott. Amikor tanulási 
mélypontom volt, többször 
előfordult, hogy játékosan 
próbáltam memorizálni, az 
visszahozta a tanulási 
kedvemet. Például 
krétatáblát szereztem be, 
whiteboard táblát is 
használtam, önmagamnak 
zéhá lapot nyomtattam, 
akár több példányban is 
úgy, hogy kihagytam 
belőle mondatokat, 
félmondatokat. Annyiszor 
töltöttem ki, amíg el nem 
sajátítottam egyes 
tantárgyak teljes anyagát. 29 
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Önmagam tanára voltam, 
elég nagy szigorral. Így 
élvezetesebb is volt. 
Gyakorlatilag mérni 
tudtam a fejlődésemet. De 
ezeket a módszereket 
leginkább csak a 
számomra nehezen 
tanulható tárgyaknál 
alkalmaztam. Ott, ahol az 
érdektelenségemet is le 
kellett gyűrnöm. 

Férfi 
felsőfokú OKJ-
s 1973 Budapest Egyetem 

Külső elvárásoknak 
szeretnék megfelelni 
(pl. család, 
munkahely). 

Nem 
hat 
ki Kihat Kihat 

Igen, 
tízévente 
talán egyszer. Igen. Van. 

Külső 
motivációból. Unalmat éreztem. 

Igyekszem 
megszüntetni a 
tanulást gátló 
tényezőket. Nem. 

Nem volt 
ilyen. - 41 

Férfi Főiskola 1976 
Nógrád 
megye Főiskola 

Nem számít a tudás 
gyakorlati 
hasznosíthatósága, a 
tudásvágy hajt. 

Nem 
hat 
ki Kihat Kihat 

Igen, néhány 
évente. Igen. Nincs. 

Belső 
motivációból.   

Ismerem tanulási 
stílusaimat., 
Kihasználom a 
tanulást segítő 
tényezőket. Nem. 

Igen, non-
formális 
tanulási 
környezetben. 

Az egyetlen komoly 
akadály, amellyel 
találkoztam, két részből 
állt: egyrészt a 
középiskolai eredményeim 
nem voltak elegendőek 
ahhoz, hogy tovább 
tanulhassa,másrészt a 
középiskola befejezése és 
a továbbtanulási szándék 
között 15 év telt el. Ez a 
tény és a nem megfelelő 
eredmények arra 
kényszerítettek, hogy egy 
javító érettségit tegyek, 
viszont az erre való 
jelentkezésre és a 
felkészülésre már csak 
három hónapom maradt, 
amely így komoly 
tervezést és arra az időre 
szigorú életmód-
változtatást 
igényelt.Nehezítette a 
dolgot az is, hogy a 
kiszemelt gimnázium 
vezetője sem biztatott 
azzal, hogy sok esélyem 
van, ami bár első 
hangzásra lehangoló volt, 
de ugyanakkor ez volt az 
a momentum, ami kellő 
eltökéltséget adott ahhoz, 
hogy "csak azért is" meg 
fogom csinálni. Végül -a 
részletektől eltekintve - a 
felkészülés sikerült és 
eredményes vizsgát 
tettem, így a 
továbbtanulásom elől ez 
az akadály is eltűnt. 38 
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Nő 
gimnáziumi 
érettségi 1970 Budapest Főiskola 

Külső elvárásoknak 
szeretnék megfelelni 
(pl. család, 
munkahely). Kihat Kihat Kihat 

Igen, minden 
évben 
egyszer. Igen. Van. 

Külső 
motivációból. 

Úgy éreztem, ki 
szeretnék hátrálni 
a feladatból. 

Igyekszem 
megszüntetni a 
tanulást gátló 
tényezőket. Igen. 

Igen, formális 
tanulási 
környezetben. 

Alább kellett adnom a 
maximalizmusomból. s el 
kellett foganom azt, hogy 
a részeredmény is sikeres 
lehet. 44 

Nő bachelor 1990 Budapest Egyetem 
Szeretnék szakmailag 
előrelépni. 

Nem 
hat 
ki Kihat Kihat 

Igen, minden 
hónapban. Igen. Van. 

Belső 
motivációból. 

Úgy éreztem, ki 
szeretnék hátrálni 
a feladatból. 

Kihasználom a 
tanulást segítő 
tényezőket. Nem. 

Igen, formális 
tanulási 
környezetben. 

Átgondoltam, hogy 
hogyan tudom 
leghatékonyabban 
beosztani a tanulásra 
szánt időmet és próbáltam 
pozitívan szemlélni a 
dolgokat, bár ez nehéz 
volt, mivel az utolsó utáni 
vizsgalehetőségről volt 
szó és nemcsak évek 
munkája múlott a vizsga 
sikerén, hanem a jövőm 
is. 24 

Férfi érettségi 1980 Budapest Egyetem 

A társas 
kapcsolatokat 
keresem., Keresem a 
társas ösztönzést., 
Szeretnék szakmailag 
előrelépni. Kihat 

Nem 
hat 
ki Kihat 

Igen, minden 
hónapban. Igen. Van. 

Külső 
motivációból. szégyen 

Ismerem tanulási 
stílusaimat., 
Kihasználom a 
tanulást segítő 
tényezőket. Igen. 

Igen, formális 
tanulási 
környezetben. 

Tanuló társak 
segítségével, mind 
módszertani szempontból, 
mind a motiváció oldaláról. 
Precíz időtervezés, 
digitális kompetencia 
fejlesztése, megfelelő 
környezet kialakítása. 34 

Férfi Főiskola 1988 
Pest 
megye Egyetem 

Szeretnék szakmailag 
előrelépni., Közösségi 
munkámat 
hatékonyabban 
szeretném végezni., 
Külső elvárásoknak 
szeretnék megfelelni 
(pl. család, 
munkahely). 

Nem 
hat 
ki 

Nem 
hat 
ki Kihat 

Igen, minden 
hónapban. Igen. Van. 

Belső 
motivációból. 

Úgy éreztem, ki 
szeretnék hátrálni 
a feladatból. 

Ismerem tanulási 
stílusaimat., 
Igyekszem 
megszüntetni a 
tanulást gátló 
tényezőket., 
Kihasználom a 
tanulást segítő 
tényezőket. Nem. 

Igen, 
informális 
tanulási 
környezetben. 

Mindig a saját 
tapasztalataimra és 
tudásomra hagyatkoztam, 
igyekeztem ösztönösen 
megtalálni a 
legmegfelelőbb 
megoldást. Nem 
blokkoltam le az esetleges 
krízis helyzetekben, 
mindig megpróbáltam a 
legjobbat kihozni az adott 
szituációból. 26 

Nő érettségi 1979 Budapest Főiskola 

Szeretnék szakmailag 
előrelépni., A tudásból 
sohasem elég. 

Nem 
hat 
ki 

Nem 
hat 
ki Kihat 

Igen, egy 
évben 
többször, 
alkalom adtán Igen. Van. 

Belső 
motivációból. 

Egy újabb 
probléma, amely 
megoldásra vár, a 
céljaim elérése 
érdekében, ezáltal 
újabb 
tapasztalatokkal 
fogok gazdagodni. 

Ismerem tanulási 
stílusaimat., 
Igyekszem 
megszüntetni a 
tanulást gátló 
tényezőket. Nem. 

Nem volt 
ilyen. Nem volt ilyen. 35 

Nő Felsőfokú 1968 
Pest 
megye xxxx 

Külső elvárásoknak 
szeretnék megfelelni 
(pl. család, 
munkahely). 

Nem 
hat 
ki 

Nem 
hat 
ki Kihat 

Igen, minden 
évben 
egyszer. Igen. Van. 

Külső 
motivációból. 

Úgy éreztem, ki 
szeretnék hátrálni 
a feladatból. 

Igyekszem 
megszüntetni a 
tanulást gátló 
tényezőket. Nem. 

Nem volt 
ilyen. aaa 46 

Férfi egyetem 1981 Budapest Egyetem 
Szeretnék szakmailag 
előrelépni. Kihat Kihat Kihat 

Igen, 
tízévente 
talán egyszer. Igen. Van. 

Külső 
motivációból. 

Úgy éreztem, ki 
szeretnék hátrálni 
a feladatból. 

Ismerem tanulási 
stílusaimat. Nem. 

Nem volt 
ilyen. - 33 
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Nő főiskola 1987 
Pest 
megye Főiskola 

Külső elvárásoknak 
szeretnék megfelelni 
(pl. család, 
munkahely). 

Nem 
hat 
ki Kihat Kihat 

Igen, minden 
évben 
egyszer. Igen. Van. 

Külső 
motivációból. 

Úgy éreztem, ki 
szeretnék hátrálni 
a feladatból. 

Kihasználom a 
tanulást segítő 
tényezőket. Nem. 

Igen, formális 
tanulási 
környezetben. 

Nyelvismeret hiánya miatt 
kerültem ilyen helyzetbe. 
A leghasznosabb módszer 
az autodidakta módon 
megszerzett tudás volt. 
Adott nyelven hallgatott 
filmek, zenék, 
szótárprogramok, 
szótanító programok (pl. 
Quizlet) , netes szörfölés 
segítségével. A fizikai 
eszközökön kívül a 
munkahelyi kényszer és a 
megfelelő mennyiségű idő 
segítségével jutottam át 
ezen a krízisen. 27 

Férfi középiskola 1992 Budapest Egyetem 

A társas 
kapcsolatokat 
keresem., Szeretnék 
szakmailag előrelépni. 

Nem 
hat 
ki Kihat Kihat 

Igen, minden 
hónapban. Igen. Nincs. 

Belső 
motivációból. Örömöt éreztem. 

Ismerem tanulási 
stílusaimat., 
Kihasználom a 
tanulást segítő 
tényezőket. Nem. 

Igen, formális 
tanulási 
környezetben. Nem volt ilyen. 22 

Nő Felsőfokú 1986 Budapest Egyetem 

Szeretnék szakmailag 
előrelépni., Külső 
elvárásoknak 
szeretnék megfelelni 
(pl. család, 
munkahely)., Nem 
számít a tudás 
gyakorlati 
hasznosíthatósága, a 
tudásvágy hajt. 

Nem 
hat 
ki Kihat Kihat Folyamatosan Igen. Van. 

Belső 
motivációból. Pánikba estem. 

Ismerem tanulási 
stílusaimat., 
Kihasználom a 
tanulást segítő 
tényezőket. Igen. 

Nem volt 
ilyen. - 28 

Férfi technikus 1986 
Pest 
megye Főiskola 

Külső elvárásoknak 
szeretnék megfelelni 
(pl. család, 
munkahely). 

Nem 
hat 
ki Kihat Kihat 

Igen, minden 
hónapban. Igen. Nincs. 

Belső 
motivációból. 

Úgy éreztem, ki 
szeretnék hátrálni 
a feladatból. 

Kihasználom a 
tanulást segítő 
tényezőket. Nem. 

Igen, formális 
tanulási 
környezetben. 

Külső segítséggel az 
évfolyamtársak sokat 
segítettek. 28 

 

 

 

 

 

 


