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Tanulási célok, fejlesztendő kompetenciák  

 

Alapvető célkitűzéseim az andragógia képzésen belül fogalmazhatók meg. 
 
Iskolai végzettség 
Mesterszakos tanulmányaimat magas minőségű munkámmal kívánom végezni. A 
tanegységeket nemcsak önmagukban, de összefüggéseikben is érteni törekszem. Minden 
tanulási tevékenységemmel egyfajta alapozást kívánok végezni a jövőre tekintve, melyek az 
alábbiakban fogalmazhatók meg: 
− magasan értékelhető, minőség- és eredményorientált hallgatói munka; 
− egy speciális szakterület körvonalazása; 
− a PhD képzésben való részvétel személyi feltételeinek megteremtése; 
− publikáció; 
− eddigi tanulmányi tapasztalataim alkalmazása az önkéntességben; 
− az andragógiai elméletek és a gyakorlat saját magamon (mint felnőtt tanulón) történő 

használata. 
 
Munkaerőpiaci orientáció 
A munkavállalás igényeinek megfelelő végzettség, tudás, elhivatottság összehangolása egy 
méltó színvonalú kereső tevékenység megvalósítása érdekében. 
 
Személyes példamutatás 
Mind tanulási, mind kutató, illetve munkaerőpiaci tevékenységemben a társadalmi 
igényeknek megfelelő magatartással kívánom támogatni a felnőttek tanulásának, 
pályaorientációjának ügyét. 



Fogalomtár 

 

Tudásmenedzsment 
1. Tanuló társadalom 

„A tanulás áthatja a társadalom egészét: jelen van a gazdasági szervezetekben, a 
politikában és a kormányzásban, ott van a mindennapi érintkezéseinkben, és szinte 
minden területen meghatározza azt, hogy mennyire vagyunk képesek problémáinkat 
megoldani.” (Kraiciné és Csoma, 2012.  197. o.) 

2. Vállalati tudástőke 
„Azt tükrözi, hogy a vállalati vagyon (egyesek szerint legnagyobb értékű) eleméről 
van szó. Egy cég tudástőkéje három összetevőből áll: a piaci kapcsolatok tőkéje, az 
ún. strukturális tőke és az emberi tőke.” (Sándori, 2001) 

3. Tacit tudás 
Olyan tudás, amely „az egyének fejében, személyes tapasztalataiban rejtőzik. Döntő 
szerepe van a gyakorlati problémák megoldásában annak ellenére, hogy gyakran nem 
hogy másoknak, de tulajdonosának sincs tudomása a létezéséről – aztán egyszer csak 
történik valami, és a titkos tudás megmutatkozik. Ezt a fajta tudást sejtik az ösztönös 
megérzés mögött.” (Sándori, 2001) 

4. Explicit tudás 
„ Az a fajta tudás, amit birtokosának sikerült megfogalmaznia.” (Sándori, 2001) 

5. A tudás innováció-menedzsmentje 
A hatékony tudásteremtés megvalósítása, amelyet segíthet az egyének autonómiája, a 
tudásuk közötti átfedés, a megújulás és problémamegoldás kényszere, az 
információkhoz történő hozzáférés lehetősége, valamint a szervezeti bizalom. 
(Feketéné, 2014) 

 
Önirányított tanulás 

1. Tanulási atmoszféra 
A felnőttek tanulásában olyan pszichikus klímát kell kialakítani, amelyben a tanulót 
elfogadják, megbecsülik, a tanár és a diák között a kölcsönösség szelleme uralkodik. 
(Cserné, 2006. 99. o.) 

2. Tanulási motívumok 
A tanuló késztetése a minőségi tanulásra jellemzően a következők tekintetében: 
munkahely, jól informáltság, szabadidős tevékenység, otthoni tevékenység, 
mindennapos feladatok, megfelelés a külső elvárásoknak. (Sz. Molnár, 2009) 

3. Konstruktivista tanulásfelfogás 
„Az egyén nem elsősorban elsajátítja az objektív létező tudást, hanem felépíti, aktívan 
megkonstruálja saját egyéni, csak rá jellemző tudásszerkezetét. [...] A 
konstruktivizmus szerint a megismerés, a tudás a sikeres cselekvések lehetővé tételét 
szolgálja.” (Cserné, 2006, 85. o.) 

4. Tanulási stratégiák 
Olyan komplex eljárásrendszerek, melyek segítségével a tanulókban alapvető 
gondolkodási-megismerési algoritmusok alakulnak ki. E műveletek más probléma 
megoldására is alkalmazhatók. (Cserné, 2006) 

5. Önmenedzselés 
A felnőttek saját tanulásukért felelősséget vállalnak, egyúttal mozgósítják a 
gondolkodásukat, az érzelmeiket tanulási céljaik megvalósítása érdekében. (Sz. 
Molnár, 2009). 

 



Internetes keresési napló 
 

Tanuló társadalom: nagyjából 63 900 találat (0,41 másodperc)  

Keresési eredmények 

[PDF]innováció menedzsment kézikönv - Magyar Innovációs ... 
www.innovacio.hu/...pdf/innovacio_menedzsment_kezikonyv.pdf 
2006. jún. 29. - A vezetés és az innováció menedzsment fogalma . .... 
Atudásmenedzsment fogalma és modelljei . ... Vállalati tudásmenedzsment technikák. 
 
[DOC] INNOVÁCIÓ MENEDZSMENT 
www.bokik.hu/download.php?id=4288 
Innovációmenedzsment témakörben, ..... A K+F, a szaktudás és a szervezeti (szervezési) 
forma – és ez újdonság – is egyre kevesebb versenyelőnyt jelent, ... 
 
[PDF]Innováció menedzsment képzés anyaga.PDF - Kreatív Ipari ... 
kikk.hu/.../810/Innováció%20menedzsment%20képzés%20anyaga.PDF 
2010. jan. 1. - Az innováció menedzsmentjének megvalósítása a vállalatoknál . ..... „Az 
innováció a tudás alkalmazásának folyamata, a termékek és ... 
 
"INNOVÁCIÓ- MENEDZSMENT 1. INNOVÁCIÓ ... - SlidePlayer 
slideplayer.hu/slide/2316563/ 
Az innováció tervezése24 1.2.1.4. Az innováció módszertani elemei29 
1.2.2.Tudásmenedzsment, mint az innovációt támogató eszköz34 1.2.2.1. A tudás és ... 
 
[PDF]KÉPZÉSINNOVÁCIÓS FOLYAMATOK SZERVEZÉSÉNEK ... 
www.szie.hu/file/tti/archivum/Schwartz_Kitti_phd.pdf 
AZ INNOVÁCIÓS  FOLYAMATOK INTÉZMÉNYI MENEDZSMENTJE  . 
..... tudáslétrehozásában és terjesztésében két aspektusból – képzési és kutatás-fejlesztési. 
 
Innováció Menedzsment Tudástranszfer Kft. 
www.innovmen.hu/ 
Szeretettel Köszöntjük az Innováció Menedzsment Tudástranszfer Kft. honlapján. 
Cégünket 2012-ben hazai magánszemélyek alapították. Alapításkor az ... 
 
[PDF]Az innováció fogalma, innovációs menedzsment - Baranya ... 
bmvk.hu/downloads/online_tudastar/innovacio.pdf 
a menedzsment-rendszereket fedi. .... innovációhoz szükséges információval,tudással, 
emberi .... nagyvállalati menedzsment óhatatlanul távolabb van a piactól ... 
 
[PDF]iNNOvációmeNedzsmeNT és iNNOvációs sTrATégiák 
unipub.lib.uni-corvinus.hu/1737/1/vt_2014n10p42.pdf 
Írta: Z Sára -  2014 
és iNNOvációs sTrATégiák. – A vállAlATi Tudás szerePe Az iNNOvációs. 
fOlYAmATOkbAN. A szerzők kutatásának célja, hogy az innovációmenedzsment és az ... 
 
INNOVÁCIÓ MENEDZSMENT KÉZIKÖNV 
docplayer.hu/525045-Innovacio-menedzsment-kezikonv.html 



Innovációs marketing... 107 5.5. Az innováció-menedzsment időszerű hazai súlypontjai... 
109 Irodalom... 111 6. Tudásmenedzsment... 113 6.1. A tudásalapú ... 
 
[PDF]Ingyenes innováció menedzsment képzés - Pécsi ... 
aok.pte.hu/de/download/index/9109 
Ingyenes, öt modulos innováció menedzsment képzést szervez a PTE ... kialakítása a Dél-
dunántúli Régió egyetemi tudásbázisaiban" című projekt keretében. 
 
 

Vállalati tudástőke: nagyjából 3 760 találat (0,30 másodperc)  

Keresési eredmények 
 
[PDF]A tudástőke kialakulása és hatása a vállalati menedzsmentre 
www.kgt.bme.hu/doktori/phds/boda_gy.pdf 
Eltolódás a vállalatok tangible és intangible vagyonelemei között. 13. 1.2. A tudásvállalat ... 
A tudástőke megjelenésének hatása a vállalati  stratégiára. 44. 1.7. 
 
Vállalati tudástőke - MEK 
mek.oszk.hu/03100/03145/html/km2.htm 
A tudástőke mint kifejezés azt tükrözi, hogy a vállalati  vagyon (egyesek szerint legnagyobb 
értékű) eleméről van szó. Egy cég tudástőkéje három összetevőből ... 
 
A tudástőke mérése - MEK 
mek.oszk.hu/03100/03145/html/km3.htm 
Eszerint egy vállalat könyv szerinti értékének és piaci értékének különbsége nem ... 
megszámlálható, kézzelfogható módon tanúsítják az intézményi tudástőke ... 
 
[PDF]10 A tudástőke mérési módszerei és használhatóságuk 
bodaandpartners.com/wp-content/.../A_tudastoke_meresi_modszerei.pdf 
Írta: B György -  Kapcsolódó cikkek 
Tanulmányunk a tőke természetével foglalkozik, noha a tudástőke mérése a címe. Majd látni 
... tei nem szüntethetik meg a vállalat tudás eszközeinek értékét. 
 
A tudástőke kialakulása és hatása a vállalati ... - Bookline 
bookline.hu › Könyv › Vállalatgazdaságtan 
 Értékelés: 3 -  2 szavazat 
A tudástőke kialakulása és hatása a vállalati  menedzsmentre, szerző: dr. Boda György, 
Kategória: Vállalatgazdaságtan, Ár: 3 213 Ft. 
 
Vásárlás: A tudástőke szerepe a vállalati stratégiában (2014) 
konyv.arukereso.hu/a-tudastoke-szerepe-a-vallalati -strategiaban-2014-m... 
A tudástőke szerepe a vállalati  stratégiában (2014) vásárlás 2 016 Ft! Olcsó 
Atudástőke szerepe a vállalati  stratégiában 2014 Könyvek árak, akciók. A tudástőke ... 
 
[PDF]Lőre Vendel 
kgk.sze.hu/images/dokumentumok/kautzkiadvany2011/.../LoreVendel.p... 
A szintézis modell másrészről magyarázatot ad a vállalati  versenyképesség és ... Jelen 
tanulmányban a tudástőke vállalati vetületeit vizsgálom, és kifejezetten ... 



Az emberi tőke és a szervezeti tudástőke értelmezése 
www.hrportal.hu › HR-Kontrolling rovat 
2010. nov. 9. - Erre példa a tudástőke, melynek szinonimája az intellektuális tőke (latin). A 
másik ok ... Az MGYOSZ vállalati  adózást érintő javaslattal áll elő 
 
Könyv: A tudástőke kialakulása és hatása a vállalati ... - Libri 
www.libri.hu/.../dr_boda_gyorgy.a-tudastoke-kialakulasa-es-hatasa-a-val... 
Könyv ára: 3591 Ft, A tudástőke kialakulása és hatása a vállalati  menedzsmentre - Dr. Boda 
György, Napjaink egyik meghatározó folyamataként ... 
 
A tudástőke kialakulása és hatása a vállalati menedzsmentre 
www.doktori.hu/index.php?menuid=193&vid=2499 
"A tudástőke kialakulása és hatása a vállalati  menedzsmentre". című értekezésének védését. 
gazdálkodás- és szervezéstudományok tudományágban. A védés ... 
 

 

Tacit tudás: nagyjából 6 370 találat (0,30 másodperc)  

Keresési eredmények 
 
Tacit és explicit tudás - MEK 
mek.oszk.hu/03100/03145/html/km5.htm 
A tudás menedzseléséről szóló valamennyi írás és előadás kitér a kimondatlan és a már 
szavakba öntött tudás különbözőségére, angol terminológiával: a tacit ... 
 
Mihály Ildikó :: Tacit tudás | Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet 
https://www.ofi.hu/tudastar/mihaly-ildiko-tacit 
Polányi Mihály híres könyvében, a Személyes tudásban bevezetett egy fogalmat, 
amely tacit knowledge, rejtett, hallgatólagos tudás néven vonult be a ... 
 
tacit tudás | Vállalati tudásmenedzsment 
https://tudasmenedzsment.wordpress.com/tag/tacit-tudas/ 
2010. nov. 7. - Posts about tacit tudás written by zoltanius70. ... A tudás fogalmának 
meghatározása azért nehéz, mert állandóan változik, hogy mit tekintünk ... 
 
[PDF]A TACIT TUDÁS STRUKTURÁLIS DEFINÍCIÓJA - Titoktan.hu 
www.titoktan.hu/_raktar/_e.../Tacit-tudas-strukturalis-definicioja.pdf 
Polányi Mihály a tacit tudás fogalmát először a Personal Knowledge. (Polanyi, M. ... Ezzel a 
multistruktúra elmélettel, az információ→ismeret→tudás hierarchikus ... 
 
[PPT]A tudás fogalmi hálója és felosztása 
www.bdf.hu/...tudasmenedzsment.../A%20tudás%20fogalmi%20hálója%... 
propozicionális,ismeret jellegű, véges számú kijelentéssel leírható tudást; képekben 
összegződő, jóval személyesebb jellegű tudást. explicit és tacit tudás. 
 
Információ és tudásmenedzsment jegyzet 1. rész - SlideShare 
www.slideshare.net/szszptr/informci-s-tudsmenedzsment-jegyzet-1-rsz 
2010. szept. 15. - A tudáskonverzió<br />A tudás tacit és explicit megjelenései nem 
elszigeteltek egymástól. Ez a négy konverziós átmenet adja a SECI modellt. 



[PPT]Tacit tudás megosztási piramis 
www.tudasmenedzsment.org/tudmenmuhely2011/.../Solyom_Andrea.ppt 
Sólyom Andrea PhD Hallgató . Tacit tudás megosztási piramis. avagy. Tudatosan Alakított 
Folyamatok? Széchenyi István Egyetem. Győr 2011.03.09. 
 
Tacit knowledge - Wikipedia, the free encyclopedia 
https://en.wikipedia.org/wiki/Tacit_knowledge 
Oldal lefordítása 
Tacit knowledge (as opposed to formal, codified or explicit knowledge) is the kind of 
knowledge that is difficult to transfer to another person by means of writing it ... 
 
[PDF]TACIT TUDÁS (TKIM) TESZT - ImpLab 
implab.hu/wiki/images/3/3c/ImpLab-TKIM_teszt.pdf 
Implicit Laboratórium Tudományos Egyesület www.implab.org. 1. TACIT TUDÁS  (TKIM) 
TESZT. Azok, akik kiemelkedő iskolai teljesítménnyel rendelkeznek nem ... 
 
[PDF]A tudásfogalom ellentmondásai a közgazdaságtan és a ... 
www.eco.u-szeged.hu/download.php?docID=39412 
le, azaz lehet-e a rejtett tudást a tudásmenedzsment tárgya. Kulcsszavak: tudásmenedzsment, 
tudás, tanulás, tacit tudás, implicit tanulás. 1 Dr. Málovics Éva, ... 
 

 

Explicit tudás: nagyjából 28 500 találat (0,40 másodperc)  

Keresési eredmények 
 
Tacit és explicit tudás - MEK 
mek.oszk.hu/03100/03145/html/km5.htm 
Tacit és explicit tudás. A tudás menedzseléséről szóló valamennyi írás és előadás kitér a 
kimondatlan és a már szavakba öntött tudás különbözőségére, angol ... 
 
explicit tudás | Vállalati tudásmenedzsment 
https://tudasmenedzsment.wordpress.com/tag/explicit-tudas/ 
2010. nov. 7. - Posts about explicit tudás written by zoltanius70. ... A tudás fogalmának 
meghatározása azért nehéz, mert állandóan változik, hogy mit ... 
 
[PPT]A tudás fogalmi hálója és felosztása 
www.bdf.hu/...tudasmenedzsment.../A%20tudás%20fogalmi%20hálója%... 
 „a tudás körülhatárolt tapasztalatok, értékek és kontextuális információk ... A tudás egyik 
része az explicit tudás, amely kodifikálható és mások számára ... 
 
Explicit és implicit memória 
www.ektf.hu/hefoppalyazat/pszielmal/explicit_s_implicit_memria.html 
Az explicit memóriánk a múltban elsajátított tudást őrzi. Ez a tudás vonatkozhat saját 
személyünkre (pl. egy születésnapi buli) valamint a tágabb világról szóló ... 
 
[PPT]Tudásmenedzsment 
magyaryprogram.kormany.hu/download/.../Prez_Tudasmenedzsment.pp... 



1. A tudásmenedzsment módszertan tárgya: fogalmi keretek közös értelmezése. Személyes 
tudás differenciálása. Tacit tudás. Explicit tudás. A tudás szintjei. 
 
Információ és tudásmenedzsment jegyzet 1. rész - SlideShare 
www.slideshare.net/szszptr/informci-s-tudsmenedzsment-jegyzet-1-rsz 
2010. szept. 15. - A tudáskonverzió<br />A tudás tacit és explicit megjelenései nem ... 
az explicit tudás és tárgyi Bencsik Andrea a tacit tudás kifejezés helyett az ... 
 
[PPT]Tudásmenedzsment és szervezetfejlesztés a ... 
www.tudasmenedzsment.org/tudmenmuhely2006/docs/4-o&tumen.ppt 
Egy kis elmélet… Néhány alapfogalom. Tudás fajták: EXPLICIT : Formalizált ismeret ;; 
Könnyen átadható az egyén(ek) számára ;. IMPLICIT: A tudás azon része, ... 
 
[PDF]A tudásfogalom ellentmondásai a közgazdaságtan és a ... 
www.eco.u-szeged.hu/download.php?docID=39412 
a jeles magyar tudós, Polányi Mihály által kidolgozott „explicit és implicit tudás- 
megkülönböztetés” elméletből való kiindulás. Polányi bizonyos pszichológiai ... 
 
[DOC]A személyes tudás fogalmának értelmezése Polányi Mihály ... 
filozofia.unideb.hu/na/vol2011_2/201102_VK_Aszem.doc 
A hallgatólagos és az explicit tudás között mindkét irányba fennáll egy átmenet. Például, 
annak érdekében, hogy idegen nyelven helyes mondatokat tudjunk ... 
 
[DOC] Implicit és explicit tanulás 
cogsci.bme.hu/~ivady/sajatcikkek/implicit.doc 
Úgy tűnik azonban, hogy a tudattalan tudás nem kizárólag az ő sajátosságuk, hanem ez az 
óriási tudás minden emberre jellemző, de létezése csak akkor kerül ... 
 

 

A tudás innováció-menedzsmentje: nagyjából 63 900 találat (0,56 másodperc)  

Keresési eredmények 
 
[PDF]innováció menedzsment kézikönv - Magyar Innovációs ... 
www.innovacio.hu/...pdf/innovacio_menedzsment_kezikonyv.pdf 
2006. jún. 29. - A vezetés és az innováció menedzsment fogalma . .... 
Atudásmenedzsment fogalma és modelljei . ... Vállalati tudásmenedzsment technikák. 
 
[DOC] INNOVÁCIÓ MENEDZSMENT 
www.bokik.hu/download.php?id=4288 
Innovációmenedzsment témakörben, ..... A K+F, a szaktudás és a szervezeti (szervezési) 
forma – és ez újdonság – is egyre kevesebb versenyelőnyt jelent, ... 
 
[PDF]Innováció menedzsment képzés anyaga.PDF - Kreatív Ipari ... 
kikk.hu/.../810/Innováció%20menedzsment%20képzés%20anyaga.PDF 
2010. jan. 1. - Az innováció menedzsmentjének megvalósítása a vállalatoknál . ..... „Az 
innováció a tudás alkalmazásának folyamata, a termékek és ... 



 
"INNOVÁCIÓ- MENEDZSMENT 1. INNOVÁCIÓ ... - SlidePlayer 
slideplayer.hu/slide/2316563/ 
Az innováció tervezése24 1.2.1.4. Az innováció módszertani elemei29 
1.2.2.Tudásmenedzsment, mint az innovációt támogató eszköz34 1.2.2.1. A tudás és ... 
 
[PDF]KÉPZÉSINNOVÁCIÓS FOLYAMATOK SZERVEZÉSÉNEK ... 
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Egy 39 éves férfi tanulási jellemzői (interjú) 

 

Témám kidolgozásában egy, tanulmányait éppen folytató személlyel készítettem félig 

strukturált interjút. Interjúalanyom egy 39 éves férfi, aki munkahellyel rendelkezik, s munkája 

mellett OKJ-s képzésben vesz részt. A választott képzés: 

 

Számítógép-szerelő, karbantartó szakképesítés 34 523 021 

 

A megkérdezett személy nyíltan kifejtette céljait, hozzáállását a szóban forgó tanulási 

folyamatával kapcsolatban. Kérdéseimre adott válaszainak jellege, minősége azt sugallta, 

hogy felkészült jelentkezőként indult neki a képzésnek, egyúttal azt is bizonyította, hogy 

választása helyes volt mind szakmai, mind egyéni szempontból. 

 

− Milyen célok vezérlik a tanulását? 

− Elsősorban a több tudás. Emellett az idő hasznos eltöltése. A 

megszerzett tudás és maga a tanulási folyamat együttes hatásából eredő 

motiváció érzékelhető, ami további serkentést eredményez a tanulásra. Az 

ember elfoglalja magát olyan dologgal, ami érdekli. A munkaerőpiaci célok 

jelenléte sem kevés, a tanulás a későbbi álláskeresés alapja lehet. Továbbá a 

magánéletben is felhasználhatom az új tudásomat. 

− El tudna-e képzelni egy munkahelyet, azon belül egy beosztást, amit 

Ön tölt be? 

− Igen, a munka, amit szívesen végeznék: rendszerinformatikus 

munkakör (a rendszerinformatikus felügyeli, kezeli a vállalat szervergépeit, 

hálózatot üzemeltet, beállít, karbantart.) 

− Mennyire tájékozott a tanulási szolgáltatások terén (mi alapján 

választott képzőt)? 
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− Eredetileg egy másik helyen tűztem ki célul ugyanezt a képzést, de 

átirányítottak a jelenlegi intézménybe (e mögött több képző intézmény 

„összevonását” látom.) A választási szempontok között szerepelt, hogy 

könnyen elérhető helyen legyen, valamint az estis munkarend. Amíg hobby 

szinten tanultam, addig nem érdekeltek a képző intézmények, de amióta 

tudom, hogy az általam végzett képzés szerepel az OKJ-ben, értékesebbnek 

tekintem ennek a végzettségnek a megszerzését.  

− Milyen külső és belső motivációi vannak (elsősorban tanulási 

motiváció)? 

− Külső motivációt nem tudok megfogalmazni, hiszen egyrészt éppen 

egy hosszabb (mintegy hat hónapig tartó) álláskereső időszakon vagyok túl, 

másrészt egyedülálló vagyok, így csak magam előtt kell elszámolnom a 

céljaimmal. Viszont belső motivációm több is van. Egyrészt személyes 

igényem a tudásom fejlesztésére, másrészt számomra előnyösebb helyet 

szeretnék találni a munkaerőpiacon – és nem utolsó sorban előnyösebb 

munkakörülmények között szeretnék dolgozni. 

− Mennyire képes tanulási folyamatainak tudatos irányítására, képzési 

utak kialakítására, önálló menedzselésére, vagyis az önirányított tanulásra? 

− Ember tervez… Ha nincs iskolai napom, akkor tanulok egyénileg, de a 

munka dominál, tehát ha bejön egy fontosabb kereső tevékenységem, egyelőre 

azt kell, hogy előnyben részesítsem. A munkahelyen sajnos nem tudok 

tanulni, így a legtöbb időt a hétvégeken tudom a tanulással tölteni. Egyelőre 

az jellemző rám, hogy minden esetben egyedül tanulok, sok esetben önmagam 

kell, hogy kialakítsam a tanulásra szánt idő hatékony kihasználását. Emellett 

kezdem érezni, hogy némi külső segítségre is szükségem van, egyszóval a 

tanulás koordinálásához szaktanácsok is szóba jönnek. Az önmagam 

irányítása sok energiámat felemészti, és nincs sok tapasztalatom az egyénileg 

végzett tanulásban. 

− Milyen tanulási stílus jellemzi? 

− Eddig úgy tartottam, legjobb, ha egyedül tanulok, de újabban szívesen 

veszem, ha némi „indítást” hallok másoktól egy adott témában. Régebben a 

tanulásom egyedül történt, segítség nélkül, illetve zavaró is volt, ha mások is 

ott voltak. Mostanában igénylem a plusz segítséget, a különböző szakszavak 



elmagyarázását – a könnyebb megértés szempontjából sokkal jobb. Vannak 

olyan dolgok a tanulásban, amikor jobban szeretem a képi, illetve a rövid 

magyarázó leírást, de van, amikor a tanár amit mond, azt jobban meg tudom 

jegyezni. Vannak olyan helyzetek, például mozgás közben elolvasok egy-két 

mondatot, és mozgás közben mondogatom magamban.2 

− Mi jellemzi időgazdálkodását, napirendjét? Van-e ideje a 

tanulásának? 

− Olyan, hogy „mettől-eddig” tanulok, az kizárt, de például utazás 

közben is szoktam tanulni (ez eléggé sok, 1–1,5 órát jelent a napi utazásom 

során). Persze itt a tanulás hatékonysága jelentősen alacsonyabb, mint az 

otthoni környezetben. Ezenkívül azokon a napokon, amikor nincs oktatási 

nap, esténként 1–2 órát tanulhatok, illetve a hétvégi napokon (mintegy 4–4 

órát).  

− Sikerült-e, sikerülhet-e a megfelelő tanulási környezet kialakítása? 

Hogyan törekszik erre? Számára mit jelent a megfelelő tanulási környezet? 

− Igen, sikerült! Úgy alakítottam ki az otthoni környezetemet, hogy az 

segítse a tanulásomat.  Mivel a tanulandó szakmám eleve informatikai jellegű 

szakma, így elengedhetetlen a számítástechnikai környezet. Létrehoztam egy 

olyan tanulási környezetet, amelynek részei: nagyteljesítményű számítógép, 

szélessávú internet kapcsolat, a gyakorláshoz szükséges hardver egységek, 

valamint – a szoftver terén – segédletek, applikációk. Használok jelentős 

mennyiségű papír alapú tananyagot is, ezek digitalizálhatók, így könnyebben 

tudom rendszerezni őket. Otthon jellemző a csend, a lakás támogatólag hat a 

tárgyak elrendezésével, a színek harmóniájával. Számomra ez a környezet egy 

érzelmi biztonságot is jelent, hiszen nap mint nap támaszkodhatok erre a 

háttérre. 

 

Az interjú során kapott válaszok alapján alanyomról a következő kép alakult ki bennem. 

A 39 éves tanuló férfire jellemző, hogy tanulását igyekszik koordinálni. Kihasználja 

mind a szabadidő adta lehetőségeket, mind az előzetes tanulási tapasztalatai alatt szerzett 

képességeit. Célvezérelt személyiségként a tanulást is egyfajta befektetésnek tekinti a jövőre 

nézve. Tisztában van a lehetőségeivel, és képes megfogalmazni a tanulással kapcsolatos külső 

                                                 
2 Részlet az eredeti hangfelvételből: www.molnarattila.hu/tanstilus.mp3 (a felvétel jól tükrözi a felnőtt tanuló 
tanulási szokásainak változásait a kor, illetve a tapasztalatok tükrében) 



és belső korlátokat. Ezen belül – tanulási szokásain keresztül – felismeri a tanulási stílusokban 

rejlő lehetőségeket, és szelektív módon igyekszik alkalmazkodni. Pozitív élményként éli meg 

a tanulást, úgy gondolja, maga a tanulás mint cselekvés is élvezetet nyújthat 

(Csíkszentmihályi, 2001). Interjúalanyom konkrétan befektetésnek tartja a képzést, amiben 

részt vesz. Ezzel a gyakorlatban igazolja Schultz gondolatait (1983), melyek szerint az emberi 

beruházás méretének direkt módon történő megállapítására ugyan nincs eszköz, de a képzések 

képesek sugallani a ráfordítások beruházás jellegét. Az is látható, hogy itt az emberi tőke 

érvényesül, amely oly annyira az ember részét képezi, hogy nem választható el tőle, vagyis az 

egyén – bármilyen területen is tevékenykedjen – egész életében hasznosítja azt. 

Alanyom olyan benyomást tett rám, hogy képes koordinálni saját tanulását, meg tudja 

fogalmazni a céljait, és mindent megtesz annak érdekében, hogy tanulását a lehető 

legmagasabb minőségi jellemzőkkel folytassa. Felismeri, mely tanulási stílusokkal 

rendelkezik, s igyekszik ezek előnyeit kihasználni. Itt látható a személyben egyszerre 

megtalálható stílusok egyidejű jelenléte, s az, hogy ezt a többrétegű képességet az egyén 

szelektív módon, saját tanulása hatékonyságának növelésére használja. 

Az interjú alapján elkészítettem a tanuló személy SWOT-analízisét. Ebből jól látható, 

hogy a jellemzők között az erősségek dominálnak. Jóllehet, léteznek negatív befolyásoló 

tényezők a tanulása tekintetében, de felkészültnek látszik e negatívumok kezelésében. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Minden tekintetben megalapozottnak látszik azt kijelenteni, hogy a fenti képzésben 

résztvevő tanuló férfi tudatossága megfelelő minőségi környezetet teremt a felnőttekre 

jellemző tanulási folyamatok kezelésében, s úgy látszik, ez a tudatosság jelenti a jelen 

dolgozat alanya esetében a tanulás folytatásának biztosítékát.  
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