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1. A kiindulópont Közvetlen tapasztalat, olvasmány 
− Saját tanulási élmények 

− A felnőtt tanulói környezet megfigyelése 
− Sz. Molnár Anna (2009): A tanuló felnőtt. In: Golnhofer Erzsébet 

(szerk.): A tanulás sokszínű világa. Tanulásfelfogások különböző 
nézőpontokból. A Pedagógusképzés tematikus száma, 2–3. sz. 
199–220. o. 

− Mihály Ildikó (2003): Felnőttek tanulása – elméleti és gyakorlati 
tapasztalatok. Új Pedagógiai Szemle, 10. sz. 121–132. o.  

2. Problematika Mi látszik központi kérdének? Ennek milyen alárendelt kérdései 
vannak? 
Mit szeretnénk megtudni? 
Központi érdeklődésünk a felnőttek tanulásának fejleszthetőségére 
irányul. Arról szeretnénk többet megtudni, hogyan és mely elemek 
erősítésével segíthető elő a felnőttek tanulása. 
A probléma alárendelt kérdései lehetnek: 

− maga a felnőttoktatás fogalma nem egyértelműen definiált; 
− az öregedéssel együtt járó tanulási problémák; 
− a tanulást nehezítő hatások szociokulturális eredete; 

− az önirányító tanulás problémái; 
− az időbeosztás nehézségei. 

Szeretnénk megtudni, hogy milyen stratégiát választ egy felnőtt 
tanuló, ha megoldhatatlannak tűnő problémával szembesül vagy olyan 
információ felvételére kényszerül, amelynek befogadására nincs 
konstrukciója.  

3. Feltételezés 
(hipotézis) 

Tapasztalataink alapján vagy józan megfontolásból milyen választ 
lehet adni? 
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.  

4. Szakirodalmi 
tájékozódás 
 

Szakirodalomban felmerültek-e ezek a problémák? 
Milyen megoldási próbálkozások voltak? 
Sz. Molnár Anna tanulmányában (2009) olvasható, hogy a tanulásban 
való részvétel okainak kutatása értékes hozzájárulást ad a 
felnőttoktatás megismeréséhez, mert feltárja azt a nagyszámú és igen 
sokféle okot, melyek a felnőtteket tanulásra ösztönzik. Ezeknek a 
megértése pedig létfontosságú az olyan jövőbeni hatékony fejlesztési 
projektek kidolgozásához, megvalósításához, amelyek közvetlenül 
szolgálhatják a leendő tanulók igényeit. 



 3 

 Az andragógiai források általában bizonyos kritériumokhoz kötik 
az önálló tanulást, így a tanulónál számos, közöttük elsősorban nem 
kognitív tulajdonság, képesség meglétét feltételezik. Ezek közül talán 
a legfontosabb, hogy intenzitásában erős, irányultságában határozott 
tudás iránti igény jellemezze a tanulót, és tudja, hogy tisztáznia kell 
tanulási célkitűzéseit, azt, hogy mit szeretne tanulni. Az önálló tanulás 
akkor eredményes, ha erre a tanuló maga is törekszik, ha pozitív 
tanulási attitűdökkel rendelkezik, ha a feladatokat teljesíthetőnek ítéli 
meg, különben önállóságát magárahagyatottságként éli át. A felnőtt 
tanulónak magának is igényelnie kell, hogy önálló tanulásra képes 
tanulóként kezeljék, hogy ismerje önmagát (önismeret), saját tanulási 
stílusát, előzetes tudását, személyes erőforrásait és az akadályozó 
tényezőket is. A felnőtt önálló tanulási vállalkozása sikeresebb lehet, 
ha konkrét probléma, élethelyzet megoldását reméli a tanulástól, 
mintha valamilyen általános cél lebegne a szeme előtt. (Sz. Molnár, 
2009) Más szerzők más fogalmi keretben gondolkodnak, és a 
fentiekkel több szálon összekapcsolódó, azonos vagy hasonló 
személyes tulajdonságokat említenek: önértékelés, énkép, megküzdési 
képességek, attribúciók, önhatékonysági meggyőződések, különböző 
önészlelések, önértékelés, önreflexió, felelősségtudat, kreativitás, az 
önmegvalósítás iránti igény.  

5. Konkrét 
vizsgálati terv 

Kérdésünkre honnét nyerhetünk hiteles, igazolható választ? 
Mit érdemes vizsgálnunk: tanulókat nevelőket, intézményt, 
szervezetet, módszert, eszközöket? 
Milyen körben, mennyiségben? Erre mi a legmegfelelőbb módszer? 
Hogyan tudjuk dokumentálni vizsgálatainkat? 
Leíró stratégiánk keretein belül, az andragógiai valóság egy területén 
meglévő helyzetet kívánunk elemezni. Kérdéseinkre 
irodalomelemzés, dokumentumelemzés, statisztikai adatok elemzése 
és a felnőttkoruk valamely pontján formális, informális vagy non-
formális tanulásban résztvevő felnőttek körében végzett kérdőíves 
vizsgálatokból nyerünk választ.  

Kutatásunkban felnőttek tanulási módszereit vizsgáljuk, továbbá 
adatot nyerünk arról, hogy megküzdési stratégiáikat kreatívan, saját 
maguk konstruálják, vagy előzetes tanulmányaik alapján tesznek szert 
kríziskezelési módszerekre.  
 
Kutatásunkban 15, ma is tanuló felnőttet keresünk meg online 
kérdőívünkkel. 

A kutatás dokumentálása a kutatási tervből, a kutatás közben 
születő részeredmények írásos áttekintéséből és a zárótanulmányból 
áll. Az utóbbiban részletes kitérünk a kutatás előzményeire, 
metodikájára és eredményére.  
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6. Anyaggyűjtés Az eltervezett módszerekkel tények, adatok, összefüggések, együttes 
előfordulások, vélemények, értékelések összegyűjtése. 
Az eredmények interpretálásánál elsődleges szempontunk, hogy a 
kutatásról, a témáról a lehető legobjektívebb, legpontosabb, 
legmélyebb, leggazdagabb képet kapjunk. Ne maradjon kiaknázatlan 
semmi, ami a tudomány vagy a gyakorlat számára hasznos lehet, s ne 
legyen semmi olya kiolvasható, amire a kutatás eredményei nem 
adnak alapot. Az interpretálás kitér az adatok értelmezésére, az adatok 
elemzésére, az adatok értékelésére, következtetésekre, az adatok 
általánosíthatóságára, javaslatokra, ajánlásokra.  

7. Az elemzés - Mennyiségi: számszerűsítés 
- Minőségi: a kérdésre való válaszadás 
Az adatok elemzése során igyekszünk meglátni az összefüggést 
eredményeink és a hipotézis-igazolás között. Akkor tekinthetjük 
igazoltnak hipotézisünket, ha a megkérdezett, belső motiváció 
hatására tanuló felnőttek túlnyomó része kreatívabban vagy 
hatékonyabban jut keresztül a tanulás során kialakult krízispontokon, 
mint azok, akik tanulmányaikat külső kényszer hatására folytatják.   

8. Ellenőrzés, 
összegzés, 
további kérdések, 
tanulságok 

Az empirikus kutatás végén áttekintjük a teljes anyagot, ezzel 
megkeressük a horizontálisan releváns adatok vertikális 
összefüggését, egyszersmind önellenőrzést végzünk a leírtak 
helyességéről. Összefoglalóban röviden leírjuk a vizsgálat során nyert 
tapasztalatokat és a nyitva maradt kérdéseket, valamint levonjuk a 
tanulságokat. 

 

 










