
Eötvös Loránd Tudományegyetem Pedagógiai és Pszichológiai Kar  

Neveléstudományi Intézet 

Andragógia és Művelődéselmélet Tanszék, Andragógia MA szak 

Kurzus: Tanuláselméletek és alkalmazásuk az andragógiában 

Oktató: dr. Kovács Zsuzsa 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TANULÁSELMÉLETEK A GYAKORLATBAN  

felnőtt tanulókkal készített interjúk alapján 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Készítette: Molnár Attila Károly H9QG5B 



 2 

TARTALOM 
 
 
BEVEZETÉS ................................................................................................................... 3 
A FELNŐTT-TANULÁS ÉRTELMEZÉSE NAPJAINKBAN ...................................... 3 
TANULÁSELMÉLETEK – TANULÁSI MODELLEK................................................. 3 

A hagyományos tanuláselméletek............................................................................... 3 
A tanulás transzformatív értelmezése ......................................................................... 4 
A tapasztalati tanulás felnőttkorban............................................................................ 4 
Az önirányított tanulás ................................................................................................ 4 

A MOTIVÁCIÓ ÉS A TANULÁS ÖSSZEFÜGGÉSEI FELNŐTTKORBAN.............. 5 
A felnőttek tanulási motivációi ................................................................................... 5 
A felnőttek tanulása a digitális korban........................................................................ 5 
Kritikus gondolkodás, kritikai szempontok a tanulásban ........................................... 5 
Szervezeti tanulás........................................................................................................ 6 
A tanulás és a felnőttképzés kapcsolata, lehetőségei .................................................. 6 

AZ INTERJÚKBÓL SZÁRMAZÓ INFORMÁCIÓK FELDOLGOZÁSA.................... 7 
1. sz. interjú................................................................................................................. 7 
2. sz. interjú................................................................................................................. 8 

KÖVETKEZTETÉSEK ................................................................................................. 10 
SZEMÉLYES VÉLEMÉNY.......................................................................................... 10 
ÖSSZEFOGLALÁS....................................................................................................... 11 
IRODALOMJEGYZÉK................................................................................................. 12 
MELLÉKLETEK........................................................................................................... 13 

1. sz. melléklet: Az interjúk kérdései ........................................................................ 13 
2. sz. melléklet: A Budakalász Gimnázium logója ................................................... 13 
3. sz. melléklet: A Kalmár Autósiskola logója .........................................................13 



 3 

BEVEZETÉS 

 

Azzal a feltevéssel gyűjtöttem adatot jelen dolgozatomhoz, hogy a tanulási modellek a 

különféle tanulási folyamatokban különböző sajátosságaikon keresztül gyakorolnak hatást a 

tanulásra és magára a tanulóra. A gyakorlatban megjelenő tanulási modellek vizsgálatához 

félig strukturált interjúkban kérdeztem formális és nem-formális környezetben tanuló 

felnőtteket arról, miként élik meg a tanulással járó problémákat, és hogyan találnak megoldást 

e problémákra. A tanulásban megjelenő modellek sajátosságait a szakirodalom és az élő 

helyzetek adta információk felhasználásával szintetizáltam, megkeresve az elmélet és a 

gyakorlat párhuzamait. 

 

 

A FELNŐTT-TANULÁS ÉRTELMEZÉSE NAPJAINKBAN 

 

A kultúra és a társadalmi kontextus szerepe abban látszik, milyen mértékben fejleszthetők a 

felnőttek képességei. Zrinszky (1996) a motiváción, a tudás hasznosításán és a meglévő 

tudáson keresztül világítja meg a felnőttek tanulásának (és a tanulékonyság) lényegét, 

valamint igen fontosnak tartja a felnőttek figyelmének, a tanulást segítő, illetve gátló 

érdeklődésnek a vizsgálatát. Meghatározónak tekinti az érzelmek jelenlétét, továbbá a 

gondolkodást mint problémamegoldó folyamatot.  

 

 

TANULÁSELMÉLETEK – TANULÁSI MODELLEK  

 

A hagyományos tanuláselméletek 

 

Az andragógiai irodalom a tanulási folyamatokat több megközelítésből tárgyalja (Feketéné, 

2014). A behaviorista tanulási elmélet az emberi viselkedés megváltoztathatóságát tekinti 

alapnak, vagyis azt, hogy a tanulás a környezetből érkező ingerek hatására létrejövő 

viselkedésváltozás. Az elmélet szerint megfelelő ingerekkel megfelelő változásokat lehet 

elérni, s ezt tekinthetjük a tanulási folyamat egyik eredményének. A humanista elv a tanulást 

olyan tevékenységnek tartja, amely segíti az önmegvalósítást, egyúttal mozgósítja az érzelmi 

és fejlődési szükségleteket is. A kognitivizmus a tanulás során végbemenő 

információfeldolgozási folyamatokat tárgyalja, beleértve a beérkező ingerek feldolgozását, 
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tárolását és előhívását. A tanulásmódszertani elemek között itt megtalálható az önirányító 

tanulás mint módszer. A szociális kognitivizmus azt feltételezi, hogy az emberek egymástól 

tanulnak, a konstruktivista  felfogás pedig arra épül, hogy az egyén az objektum–szubjektum 

(külső és belső világ) szemben állásának felismerésével – és azzal, hogy a külső világ az 

elmében nem leképezhető – maga építi fel a saját valóságát, így a tanulás 

jelentéskonstruálásban nyilvánul meg. 

 

A tanulás transzformatív értelmezése 

 

Ennek az elméletnek a társadalmi haszna leginkább azon keresztül értelmezhető, hogy a nehéz 

élethelyzetben élő felnőttek problémáinak megoldásához a tanulás eszközét nyújtja segítségül. 

Fejleszti a kritikai látásmódot, így segíti az alkalmazkodás képességének kibontakozását, 

mintegy lebontva, átalakítva – transzformálva – a kezdeti állapotot (Feketéné, 2014). 

 

A tapasztalati tanulás felnőttkorban 

 

Colb (1984) a tapasztalati tanulás következő, egymást követő elemeiről értekezik: 

érzékelés–megfigyelés–gondolkozás–tapasztalatgyűjtés. 

E ciklikus folyamat elmélete szerint a felnőtteknek az eredményes tanuláshoz négy 

kompetenciára van szüksége: 

1. konkrét tapasztalatszerzésre, vagyis a valóságból származó konkrét tapasztalatokra; 

2. gondolkodó megfigyelésre, tehát a tapasztalatok megfigyelésére; 

3. absztrakt fogalomalkotásra, más szóval feltételezések kialakítására; 

4. aktív kísérletezésre, tehát találékony és kreatív megoldási változatokra.  

 

Az önirányított tanulás 

 

Tough (1997) szerint az önirányított tanulás – más szóval önművelés – a tanulás olyan, 

önszervezésen alapuló formája, amelynek során maga az egyén tűzi ki a tanulás célját, 

emellett meghatározza a tanulás tartalmát és a tanulás folyamatának megtervezését, 

eszközrendszerének felállítását. Az önirányító felnőtt tanuló önállóan valósítja meg a 

szükséges források megszerzését, és önmaga végzi az értékelést is. 
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Az önirányított tanulás elmélete az autonóm személyiséggé válást tűzi ki céljául. Ehhez 

azonban olyan segítőre van szükség, aki megkönnyíti e személyiségfejlesztő folyamatot 

(Feketéné, 2014). 

 

 

A MOTIVÁCIÓ ÉS A TANULÁS ÖSSZEFÜGGÉSEI FELNŐTTKORBAN 

 

A felnőttek tanulási motivációi 

 

A tanulásra ható tényezők alapvetően belső és külső motivációként vizsgálhatók (Zrinszky, 

1996. 30. o.) A motiváltság állapota továbbvizsgálható tartós, habituális és aktuális 

motivációként, valamint különbség tehető elsődleges és másodlagos motiváció között. 

Kispálné (2007b) elemzése azt az eredményt adta, hogy az általa vizsgált felnőttek többsége 

első helyen az érdeklődést nevezte meg a tanulás motívumaként, és csak utána az 

egzisztenciális és presztízsmotívumokat. Ebből arra lehet következtetni, hogy a 

megkérdezettek többsége önmagán belül érez indíttatást egy terület mélyebb megismerésére, 

kevésbé támaszkodik a külső hatásokból származó motívumokra. 

 

A felnőttek tanulása a digitális korban 

 

A felnőttek tanulása Kispálné elemző munkája (2007a) szerint jellemzően a számítógépek 

felhasználószintű ismeretén alapul. A tanulók nagy része rendszeresen használja az IKT-

eszközöket, s majdnem mindegyiküknek otthon is van számítógépe. A felnőtt tanulók 

igyekeznek ideális helyet és körülményeket választani a tanuláshoz, s kihasználni a 

számítógépek nyújtotta előnyöket. A szerző alapvető fontosságúnak nevezi a számítógépek 

használatát a tanulásban – utal a dolgozatok, prezentációk készítésére, valamint az internetes 

adatforrások használatára. 

 

Kritikus gondolkodás, kritikai szempontok a tanulásban 

 

A felnőttek kritikus gondolkodását csupán érintőlegesen, annak egy szegmensén, a tanulást 

segítő forrásanyagok használatának értelmezésén keresztül szeretném körülírni. Indirekt 

módon, a kritikus gondolkodás elmaradásából származó problémákon át is megérthető a 

forrásanyagok megfelelő kezelésének szükségessége. Amikor Kispálné (2007b) azt vizsgálta, 
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miért születnek rossz eredmények a vizsgákon, azt találta, hogy a hallgatók gyakran olyan 

forrásanyagokból tanulnak, amelyeket nem személyesen készítettek (a megkérdezetteknek 

csupán a 29%-a dolgozza ki saját maga a tételeket), s mely anyagok a vizsga időszakában már 

elavultnak voltak tekinthetők. Mivel e tényezők – tehát a gyakran az internetről származó, 

kritikus befogadás nélküli anyagok használata, terjesztése – általában lerontják a 

vizsgaeredményeket, célszerűnek látszik a tanulást segítő források kritikai módon történő 

rendszerezése, szintetizálása. 

 

Szervezeti tanulás 

 

A tudásbázisú gazdaság gyors változása olyan versenyhelyzetet teremt, amelyben a helyüket 

leginkább azok a szervezetek állják meg, amelyek képesek értékes tudást felhalmozni. Czakó 

(2011) szerint ezek a szervezetek hatékonyabban alkalmazkodnak a változásokhoz, s ennek 

következtében jobban szerepelnek a piacon. A szervezeti tanulás olyan témakör, amely a 

szervezetek fenti képességével foglalkozik: „…az a folyamat, mely során megváltozik a 

munkavállalók viselkedése és gondolkodása és később ez a változás beépül a szervezetbe 

(institucionalizálódik). Ez a beépülés megjelenhet rutinokban, struktúrában, kultúrában és 

stratégiában is. A szervezeti tanulás fogalma alatt nem pusztán magát az új információ 

elsajátításának folyamatát értjük, hanem a folyamat eredményét is, mely egy új kompetencia 

elsajátítása.” (Czakó, 2011. 17. fej.) 

 

A tanulás és a felnőttképzés kapcsolata, lehetőségei 

 

Zrinszky (1996) szerint a tanulási eredményekhez való eljutás a módszerek hatékonyságában 

rejlik. A módszerek tekintetében három fontos momentumra világít rá a szerző: „a célt a 

lehető legbiztosabban, legteljesebben és a leggazdaságosabban” valósítsuk meg (Zrinszky, 

1996. 185. o.). További fókuszpontnak tartja, hogy a tanítás-tanulás módszereit célszerű mint 

a tanulási folyamat mozzanatait figyelni, hiszen e folyamaton belül minden elem kihat 

egymásra. Összefüggésükben kezelendők tehát a tanulást segítő módszerek; minőségében 

javíthatja a felnőttképzést a tanulók aktivizálása, az előadás menete, a szemléltetés, valamint 

a kommunikáció céltudatos használata. 
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AZ INTERJÚKBÓL SZÁRMAZÓ INFORMÁCIÓK FELDOLGOZÁSA 

 

1. sz. interjú 
 

A felvétel ideje: 2015.04.30. 
Nem: nő 
Kor: 37 
Foglalkozás: ápoló 
Iskolai végzettség: szakiskola 
Jelen tanulási intézmény: Budakalász Gimnázium Budatétényi Tagintézménye  
A tanulási folyamat célja: érettségi vizsgára való felkészítés 

 

Interjúalanyom, aki érettségi vizsga előtt áll, elmondta, hogy az érettségi bizonyítvány 

megszerzésére több oldalról is motivált. Egyfelől egy munkatársa továbbtanulási példája, 

másfelől a munkahelyi követelmények növekedése vezérelte a tanulás felé. Emellett az is 

megerősítette az érettségi megszerzése mellett való döntésében, hogy később olyan OKJ-s 

képzésben kíván részt venni, amelynek bemeneti követelménye az érettségi bizonyítvány. 

A formális oktatásban részt vevő hölgy elmondta, számára kifejezetten a vizsgaszint 

elérése jelenti a célt, ezért a tanulási folyamat során önmagában kizárólag a középiskolai 

szintű tárgyi tudás területén érez változást, tehát az iskola adta rejtett tanterv különböző 

hatásait, érvényesülését nem érzékeli. 

A tanulnivaló – különösen a különböző tantárgyak összefüggésében – nem alkot egy 

nagyobb, összegezhető egységet a középiskolás nő számára. Ugyan látja az átjárási pontokat 

az egymással közvetlen kapcsolatba hozható tárgyak között, de nincs igénye e pontok 

keresésére, értékelésére, a szintézis megteremtésére. 

A feladatok nagy része, a tanuló számára elsőre általában ijesztően nehéznek látszik (ez 

jellemző a hároméves tanulási folyamat elejétől kezdve), de a gyakorlat azt mutatja számára, 

hogy végül minden tanulási nehézséggel meg lehet birkózni, akármilyen összetett legyen is az 

– az esszé típusú dolgozatok, a rájuk való felkészülés alkalmával különösen nagy 

bizonytalanságot keltenek a tanulóban. 

A tanulás megkönnyítésére az osztályban létrehoztak egy Facebook-csoportot, melyen 

keresztül megvalósult a tananyagcsere, valamint a csoport tagjainak tanórán kívüli rendszeres 

kommunikációja. A tanár–diák kommunikációt többek között az jellemzi, hogy nem marad el 

a visszaigazolás, a dicséret. (Alanyom azt is elmondta, hogy ez a tanárok többségére jellemző, 

de vannak kivételek.) A tanulási folyamat főszereplője egyértelműen a tanuló – a 

felnőttséggel járó különös jellemzők (speciális időbeosztás, munka melletti tanulás stb.) 
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figyelembevételével. Interjúalanyom számára elsősorban az érettségi bizonyítvánnyal járó 

jogi helyzet jelenti a jutalmazást a befektetett energiáért, hiszen tudja, hogy a tanulási 

folyamatnak az érettségivel korántsem lesz vége, sőt, csak azután indul a szakmája terén 

végzendő tanulás további, évekig tartó folyamata. 

A 37 éves diák esetében nemcsak az órákon és a tankönyvekből szerzett tudás segít a 

tanulmányokban való előrehaladásban, de jól kapcsolhatók e forrásanyagok tartalmához a 

saját tapasztalatok is. Nem egyszer megvitatják az órákon az osztály csoporttagjainak előzetes 

ismereteit, s gyakran a tanárok is megosztják a tananyaghoz köthető személyes élményeiket a 

tanulókkal. Ugyanakkor az is érzékelhető, hogy a középiskolai órákon részben a tekintély 

elvére építenek a tanárok – alanyom szerint ez azért van, mert a felnőtteket tanító 

pedagógusok kettős szerepben vannak: a nap egyik részében az ifjúságból kitevődő 

osztályokban tanítanak, máskor pedig felnőttekkel kell foglalkozniuk, s ez a váltás olykor 

meghaladja képességeiket. 

 

2. sz. interjú 
 

A felvétel ideje: 2015.05.03. 
Nem: férfi 
Kor: 50 
Foglalkozás: közalkalmazott 
Iskolai végzettség: egyetem 
Jelen tanulási intézmény: Kalmár Autósiskola 
A tanulási folyamat célja: motorhajó vezető kiképzése 
 

Interjúalanyomat a víz szeretete, a hajósok világának vonzereje, a kedvtelés újabb dimenziója 

motiválja a hajóvezetői engedély megszerzésére. Elmondása szerint annyira vonzódik a téma 

iránt, hogy a tanfolyami kereteket túllépve, további gyakorlati órákat vesz a tanulás 

szórakozással egybeköthető jellegének kihasználására. Ezzel megvalósul számára az az 

„áramlatélmény”, amelyről Csíkszentmihályi (2001) ezt vallja: ha az emberek olyan 

cselekvést végeznek, amit teljes átéléssel tesznek, egyfajta áramlatélménybe kerülnek. Itt 

többféle hatás együtt érvényesül, melyek közül az egyik eredményeképpen megváltozik az 

idővel kapcsolatos érzékelésünk (az idő az egyén érzékelésében lelassulhat vagy 

felgyorsulhat). Eközben azt érzi a flow-élményben részt vevő személy, hogy jó azt átélni. 

Ebben az állapotban az embert nem a cselekvés célja motiválja, hanem maga a cselekvés 

(utóbbi sokkal erősebben). 
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Beszélgetőtársam elmondta, hogy a képzés alatt kialakult benne az a határozott érzés, 

hogy a tanfolyam hatására értékesebbnek tartja magát. Úgy fogalmaz: „több lettem”, továbbá 

utal a tanulásnak arra a jellegzetességére, hogy nemcsak szűken a tananyag köré 

csoportosulnak a tanulóban bekövetkező változások, hanem sokkal szélesebb körben 

értelmezve, a törzsanyag elsajátítása mellett az ismeretszerzésnek további nyereségei is 

vannak, úm. az intra- és interperszonális képességek fejlődése, a helyes időbeosztás 

gyakorlása, a kommunikációt igénylő helyzetek tudatos kezelése. 

A tanfolyamot végző férfi úgy érzi, képes átlátni az egész tananyagát, s ez úgy valósult 

meg, hogy igyekezett szintetizálni a részleteket, egészen addig, amíg azok össze nem álltak 

egy egésszé. Ehhez az oktatójától sok segítséget kapott. Így a tananyag feldolgozása, 

elsajátítása sem okoz nehézséget. Elmondása szerint oly mértékben konkrét és érthető a 

tananyag minden eleme, hogy könnyűnek bizonyul a tanulásra fordítandó idő megtervezése és 

a ráfordítandó energia beosztása. 

A tanulás eredményességének elősegítésére interjúalanyom elektronikus tananyagot is 

használ. Ezt önálló tervezéssel teszi, s olyan eredményeket vár tőle, amelyek egyrészt 

bizonyítják számára tanulási képességei magas fokát (egyfajta biztonságot keres a 

tanulásban), másrészt megadják a tudást és a magabiztosságot a vizsgára.1 

A hajóvezető tanfolyamon részt vevő férfi igen jól működőnek tartja a kommunikációt 

oktatójával. Elmondta, hogy a szakember jól szervezi mondanivalóját, mindig lehetőséget ad 

a kérdések feltételére, és követi a céltudatosan felépített tematikát, melyen keresztül nem 

marad ki semmilyen információ a tanulnivaló elsajátításának folyamatában. Egyik 

legfontosabb momentumként említi, hogy az oktató soha nem lép tovább a tananyagban, amíg 

minden résztvevő azt nem jelezte, hogy megértette az addig elhangzottakat. A tanári 

tekintélyelvűség már a múlté, az órákon az egyenrangúság, a demokratikus berendezkedés 

elve valósul meg. 

A tanuló a foglalkozásokon mindig középpontban érzi magát, legyen az elméleti vagy 

gyakorlati óra. A tanfolyam egészét tekintve azt látja, hogy az felnőttekre lett szabva, jellemző 

a kölcsönös tisztelet és az egymás nagyrabecsülése. A tanulás fő célja, vagyis a képesítés 

megszerzése mellett igazán nagy értéket képvisel számára az a „jutalom”, amit a tanulás 

közbeni élmény nyújt. 

 

 

                                                
1 A vizsga.hu internetes felület segítséget nyújt a vizsgára történő felkészülésben. 
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KÖVETKEZTETÉSEK 

 

Feltevésem, miszerint a tanulási modellek a különféle tanulási folyamatokban különböző 

sajátosságain keresztül gyakorolnak hatást a tanulásra és magára a tanulóra, mind a 

szakirodalmi forrásanyagok, mind az interjúk során gyűjtött adatok által igazolást nyert. 

Abban látom e feltevés igazolhatóságát, hogy a változó helyzetek változó reakciókat 

feltételeznek úgy a tanulók, mint a tanárok részéről. 

Úgy látom, nincs egy egységes stílus, forma, iskola, melyen keresztül huzamosabb ideig 

jellemezni lehetne az általam felvett tanulási folyamatok bármelyikét is, hiszen megtalálható 

bennük a tanulóközpontúság, a részben tekintélyelvűség, az önálló tanulás megvalósulása, a 

hálózati lehetőségek kihasználása – ugyanakkor az is kitűnik, hogy valamiféle „forradalmat” 

él át a tanítás, különösen a felnőttek tanítása. Több a hozott tudás szerepe, fókuszba kerül a 

tanuló, és kiszélesíti a tanulás lehetőségeit az IKT használata. 

A 2. sz. interjú esetében több elemét látom a behaviorista elmélet megvalósulásának: 

megjelent a feladatorientált tanulás, a megerősítés és a környezet együttes hatása. 

Közvetlenül érzékelhető a viselkedésváltozás, melyet maga a tanuló igazol vissza. 

Mindkét interjúban tükröződni látom a konstruktivista modellt, hiszen mindkét tanuló átéli 

a felfedezés és a tanulnivaló (a tudás) részben önálló megkonstruálását. A középiskolai tanuló 

esetében még inkább erős a konstruktivista modell hatása – ez a számos dolgozaton keresztül 

(különösen a nyílt végű, esszé típusú feladatokon át) érzékelhető. 

Jelen van ezenkívül mindkét esetben a mintaadás, a professzionális segítség és a 

csoportmunka. Megjelenik az „AHÁ-élmény”, a tanulók lépten-nyomon felfedezőkké válnak. 

Kissé gyengíti a konstruktivizmus teljességét a középiskolai oktatásnak az a sajátossága, 

hogy esetenként még „gyerekeknek” tartják a felnőtt tanulókat. 

 

 

SZEMÉLYES VÉLEMÉNY 

 

Úgy gondolom, habár nem feltétlenül szükséges összehasonlítani az érintett két területet a 

tanulási modellek hatása mentén, mégis sok esetben megtalálható a közös csapásvonal. Nehéz 

eldönteni, melyek azok a legjelentősebb jellemzők, amelyek hasonlóvá teszik e két képzést, 

azok számos vonatkozásában. Annyit azonban sejtek, hogy a felnőttekkel való foglalkozás, a 

felnőttek tanulásának segítése, az érett személyiségekkel történő kapcsolattartás, a feladatok 
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felnőtt résztvevőkre szabása erős gerincét alkotja minden andragógiai folyamatnak, ezzel is 

bizonyítva e szakma elengedhetetlenül szükséges voltát.  

 

 

ÖSSZEFOGLALÁS 

 

A két interjúban elhangzottak és a felvett adatok elemzése során kimondható, hogy a felnőttek 

tanulása nem egysíkú folyamat. Jelen van a frontális oktatás szükségessége, az önirányított 

tanulás bekapcsolása, a jól átgondolt tananyag alkalmazása, valamint a minőségi 

kommunikáció igénye. Mind a középiskolai tanuló, mind a tanfolyami résztvevő 

megnyilvánulásai arra engednek következtetni, hogy elsősorban az egyéni érdekek mentén 

halad a felnőttoktatás és a felnőttképzés tervezése. Azt a feltételezést, miszerint a tanulási 

modellek a különféle tanulási folyamatokban különböző sajátosságain keresztül gyakorolnak 

hatást a tanulásra és magára a tanulóra, megerősítették azok a momentumok, amelyek a 

tanulók egyéni tapasztalatain keresztül szűrődtek le. A tanulás változatossága magába foglalja 

annak a lehetőségét, hogy a klasszikus iskolák által megfogalmazott modellek további 

változásokon, javulásokon, elsősorban a tanuló egyén érdekeit támogató tulajdonságaik 

mentén történő változásokon menjenek keresztül. 
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MELLÉKLETEK 

 

1. sz. melléklet: Az interjúk kérdései 
 

1. Mi volt az oka annak, hogy felnőttként belekezdjen a tanulásba? 

2. Érez-e valamilyen változást saját magában az eddigi tanulási folyamat közben, és ha 

igen, hogyan írná le azt? 

3.  Milyen a kapcsolata a tananyaggal? Könnyű-e, vagy nehéz a feladatokkal való 

megbirkózás? 

4. Használ-e hálózati eszközöket a tanulás megkönnyítésére? Ha igen, melyeket? 

5. Tapasztalatai alapján hogyan jellemezné a tanár–diák kommunikációt? 

6. Meglátása szerint ki az Ön által végzett tanulási folyamat „főszereplője”? 

7. Mi jelenti az igazi jutalmat a tanulásba befektetett erőfeszítéseiért? 

8. Mennyire számít a képzésben az Ön előzetes élettapasztalata? 

9. Hogyan érvényesül a tekintély-elv az Ön által látogatott órákon? 

 

2. sz. melléklet: A Budakalász Gimnázium logója 

 

3. sz. melléklet: A Kalmár Autósiskola logója 
 

 

 


