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Bevezetés 

A tudás alapú társadalmakban az emberi erőforrás központi szereppel 

rendelkezik, ezért annak folyamatos fejlesztése objektív módon 

meghatározható gazdasági, össztársadalmi érdek. A fejlett államok 

munkaerőpiacán egyre inkább felértékelődik a megfelelő szakképesítéssel 

rendelkező, kompetens, gyorsan alkalmazkodó munkaerő, amelynek 

további jellegzetessége a mobilitás, valamint a proaktivitás. Az Európai 

Unió tagállamaiban megjelent a stratégia az élethosszig tartó tanulásról, 

képzési akciótervek, oktatási reformok és paradigmák jelölik ki a kívánatos 

utat, nem csupán a gyermekek oktatásának- nevelésének színterén, hanem 

az andragógiai célrendszerekben is. Európai szinten prioritássá vált az 

élethosszig tartó tanulás, az ehhez kötődő képességek fejlesztésének 

szükségessége a gazdasági versenyképesség növelése érdekében 

(Commission, 2008). Egy nemzet teljesítőképességét, gazdasági 

eredményességét determinálja az egyének esélyegyenlőségének szintje is, 

amely bár közvetett módon, de hozzájárul az életminőség magas 

színvonalának kialakításához, fenntartásához. Statisztikai adatok 

(Mikrocenzus, KSH 2016) alátámasztják, hogy az iskolai végzettség a 

munkavállalás esélye és eredményessége szempontjából kulcs szereppel 

bír. A végzettség növekedésével együtt jár a foglalkoztatottak arányának 

növekedése, illetve a munkanélküliek arányának csökkenése is (KSH, 

2016). Amíg a 8 osztálynál alacsonyabb iskolai végzettséggel rendelkező 

személyek foglalkoztatási rátája 27%, az érettségivel rendelkező 

személyeké 69,3%, addig a diplomás munkaképes korú populáció esetében 

ez a szám 83,4%- ot tett ki. 

A kulturális művelődéshez, oktatáshoz és tanuláshoz való joghoz való 

alapvető hozzáférést az Alaptörvényünk tartalmazza (Magyarország 

Alaptörvénye VII. cikk, IX. cikk, XXIX. cikk.14.; XV. cikk (2) bekezdése. 

15; X. cikk (1) bekezdése). Ezen felül a Felnőttképzési törvény (2013. évi 

LXXVII. törvény a felnőttképzésről) mondja ki, hogy „annak érdekében, 

hogy a hazánkban élő személyek meg tudjanak felelni a gazdasági, 

kulturális és technológiai fejlődés kihívásainak, eredményesen 

kapcsolódhassanak be a munka világába, sikeresek lehessenek életük 

során, és a felnőttkori tanulás és képzés segítségével az életvitel minősége 

javulhasson, szükség van a szakmai, a nyelvi és a támogatott képzések 

szervezettségének növelésére, tartalmuk minőségének és megvalósításuk 

ellenőrzésének erősítésére” (2013. évi LXXVII. törvény a 



felnőttképzésről). A vizsgálatok eredményei egybehangzóan felhívják a 

figyelmet arra, hogy hazánkban a tudástársadalom munkaerőpiacáról 

kiszoruló felnőttek közül a legtöbben be sem kerülnek a felnőttképzési 

folyamatokba (Ábrahám, 2014). Az Európai Unió statisztikáit vizsgálva a 

felnőttek képzése területén hazánk elmaradása jelentős, hiszen a 15- 64 

éves korcsoportban a felnőttképzés tekintetében a lemaradásunk az uniós 

átlaghoz (11.2%- EU 28, 2020. január) képest mindössze 6 %- ot tesz ki. 

Svédország jár az élen 31.4%- os részvétellel, a sereghajtó pedig Románia 

az 1.2%- os rendkívül alacsonynak tekinthető mutatóval (Eurostat, 2019). 

  



Témaválasztás indoklása  

Témaválasztásom hátterét több tényező indokolta. Emberi erőforrás 

tanácsadóként másfél évtizede veszek részt alacsony iskolai végzettséggel 

rendelkező személyek munkaerőpiaci helyzetének javítását célzó 

projektekben hazai és nemzetközi színtereken egyaránt. Különböző, a 

munka- pályatanácsadáshoz kötődő humánszolgáltatások biztosításán 

keresztül egyéni, vagy csoportos formában támogatom azokat a 

munkaerőpiaci szempontból hátrányos helyzetű személyeket, akik 

esetében a szervezett képzések, személyiségfejlesztő strukturált csoportos 

foglalkozások a foglalkoztathatóságot segítik elő, az egyéni pályafutás 

rendszerét javítják, alakítják ki. Munkám során megtapasztaltam, hogy a 

felnőttek esetében a tanulás, a személyiség fejlődése nem minden 

személynél egyéni, belső igény, önként, örömmel vállalt tevékenységként 

határozható meg, mint inkább egy nehéz élethelyzetből (pl. állás elvesztése, 

gyermekgondozási időszak utáni visszatérés szükségessége) fakadó, 

kötelező feladat, amelyet a munkavállalás nehézségei okoznak, s amelyet 

egy külső rendszer erőltet rájuk. Ugyanakkor találkoztam olyan képzésben 

résztvevő csoporttagokkal is, akik érdeklődésüknek, munkaértékeiknek 

megfelelően választhattak szakmai képzést, esetleg felnőttképzést 

kiegészítő tevékenységként életpálya tanácsadást, s így egyéni életútjukban 

a tanulást követően a munkavégzés örömforrássá vált, a szakképzettség 

hivatássá emelkedett, támogatva ezzel az egyén és mikrokörnyezete 

alkalmazkodását, társadalmi beilleszkedését. Mindezek a személyes 

tapasztalatok, megfigyelések vezettek arra, hogy a szakmai végzettséggel 

nem rendelkező, felnőttképzésbe bevont személyek tanulási igényeit, 

szokásait tudományosan, objektív módon is megvizsgáljam. 

 

  



A dolgozat céljai, felépítése 

Az értekezés elsődleges célja, hogy a felnőttképzésbe vont, alacsonyan 

iskolázott, szakképzettséggel és érettségi bizonyítvánnyal nem rendelkező 

személyek tanulással, egyéni fejlődéssel összefüggő igényeit, motivációit 

térképezze fel, kiemelt figyelmet fordítva a tanuláshoz, munkavállaláshoz 

kötődő értékekre. Az alacsony iskolai végzettségű személyek 

felnőttképzésben való részvételével kapcsolatos kérdések, feltételezések 

jelennek meg a disszertációban, előtérbe helyezve az olyan feltáró kutatási 

módszereket, amelyek mentén a nevezett csoport eredményes 

munkaerőpiaci integrációja a felnőttképzésbe való nagyobb arányú 

részvétel, kisebb mértékű lemorzsolódás révén realizálódhat. Alacsony 

iskolai végzettségű, szakképzettséggel és érettségi bizonyítvánnyal nem 

rendelkező célcsoportokat vizsgálunk a kutatás empirikus részében, akik 

feltételezésink szerint sajátos tanulási szokásokkal, motívumokkal 

rendelkeznek. Ebben a tekintetben Kenderfi (2006) definíciója adja a 

keretet, mely kimondja, hogy alacsony iskolai végzettségűnek tekinthetjük 

azokat, akik az általános iskolát sem fejezték be, vagy rendelkeznek ugyan 

8-12 osztállyal, de a munkaerőpiacon konvertálható, versenyképes 

szakképzettséggel, érettségi bizonyítvánnyal nem (Kenderfi, 2006). 

A felnőttképzés lehetőséget nyújt az iskolarendszerű képzés anomáliáinak 

korrigálására, lehetőségeket nyújtva a gyorsan változó gazdasági és 

technológiai feltételekhez való alkalmazkodás folyamatában (Mayer, 

2000). A témában született korábbi hazai kutatások (Tót, 2000; Berde 

2002;) általános összefoglalást adnak a magyarországi felnőttképzés 

hatékonyságáról, a Nemzeti Foglalkoztatási Szolgálat által lebonyolított 

munkaerőpiaci képzésekről, a szakmaszerzéshez, általános 

kompetenciafejlesztéshez, nyelvi programokhoz kapcsolódó 

eredményekről, azonban a vizsgálatok nem foglalkoznak mélyen az egyes 

hátrányos helyzetű csoportok speciális motivációjának kérdéseivel, 

esetleges problémáival a tanulás folyamatához kapcsolódóan. 

Az értekezés felvonultatja mindazokat a releváns témaköröket, amelyeket 

a vizsgálat szempontjából fontosnak tartottunk elemezni, így az alábbi 

felépítést követi a munka: az első elméleti fejezetben a felnőttképzés 

fogalomrendszerével, a felnőttképzés funkcióival, a felnőttképzés 

megtérülési mutatóival és a felnőttképzésben való részvétellel, illetve a 

lemorzsolódás témakörével foglalkozunk, kitérve a hátrányos helyzet és az 



alacsony iskolai végzettségűek felnőttképzését érintő irodalmakra. A 

második fő fejezet a tanulás folyamatát járja körül, a tanuláselméletek, az 

önszabályozó tanulás, a felnőtt mint tanuló vizsgálatán keresztül. Ebben a 

fejezetben írjuk le a tanulási motivációhoz kapcsolódó modelleket, 

valamint az értékek fogalomrendszerét. A munka következő része a 

hipotéziseket mutatja be, majd pedig a vizsgálati módszerek, a vizsgálat 

helyszínének, mintájának leírása következik, amelyet a kutatásunk 

eredményei követnek. Kutatási eredményeink összefoglalásával együtt 

írjuk le a tipológiát, amelyet az összefoglaló fejezet zár le.  

 

 

  



A dolgozat hipotézisei, kutatási módszerek 

Hipotéziseink megalkotása során abból a megállapításból indultunk ki, 

hogy a munkaerőpiaci igények, és a felnőttképzésben elérhető képzések, 

valamint a képzésbe vonható, munkaképes korú egyének sajátos 

igényeinek harmonizációja ritkán valósul meg (Köllő, 2009). 

Munkánkban négy hipotézist fogalmaztunk meg: 

H1: Feltételezzük, hogy a célcsoport általános iskolai pozitív és negatív 

tanulási tapasztalatai és a felnőttkori tanuláshoz való viszonya között 

kapcsolat mutatható ki. 

H2: Feltételezzük, hogy az auditív, globális tanulási stílus jellemzi a 

vizsgált mintát, melynek hátterében a tanulási stratégiák alkalmazásának 

hiányossága húzódik meg. 

H3: Feltételezzük, hogy a képzést megelőzően biztosított, felnőttképzési 

tevékenységhez kapcsolódó szolgáltatások elégségesek ahhoz, hogy a 

képzésben résztvevők rendelkezzenek megfelelő mennyiségű releváns 

információval a képzés tartalmát, annak munkaerőpiaci értékét illetően. 

H4: Feltételezzük, hogy a munkával kapcsolatos biztonság értékként 

jelenik meg a vizsgált mintában, mely motivációként hat a tanulási 

folyamatban. 

A vizsgálat két módszerrel került lebonyolításra. A kérdőíves kutatásban a 

Heves megyében és Nógrád megyében élő, a kutatás időpontjában 

legfeljebb 12 osztállyal, de szakképzettséggel és érettségi bizonyítvánnyal 

nem rendelkező, munkaképes korú (15-64 éves) személyek vettek részt. A 

kutatás idejében a mintába véletlenszerűen bekerült megkérdezett 

személyek valamely felnőttképzési programban, érvényes felnőttképzési 

szerződéssel rendelkezve, de még a szakképesítés megszerzése előtt 

jelentek meg válaszadóként. A kérdőíves lekérdezés menete a két 

megyében jelen lévő felnőttképzést folytató intézmények felkeresésével 

indult, melyhez az adott megye kormánybiztosainak megszólításával 

kezdtünk hozzá, akik támogatásukkal nagymértékben segítették a kutatás 

eredményességét. A kormánybiztosok által kijelölt felnőttképzést folytató 

szervezetek személyes felkeresésével indult a mintavételi eljárás 

folyamata, melynek további jellegzetessége, hogy az adott szervezet által 

meghatározott (a kutatási céloknak megfelelő célcsoporttal rendelkező), a 



megyében elérhető OKJ-s képzések résztvevőit szólíthattuk meg 

személyesen, tehát összességében a mintavétel az elérhetőség elvén 

alapult.  

A kvalitatív kutatásmódszertani eszköz, a strukturált interjú esetében az 

alanyok száma összesen 9 fő volt. Kiválasztásuk szintén elérhetőségi 

alapon valósult meg, felkeresésük, és a kutatásban való részvételre való 

felkérésük személyes meghívással történt, kiválasztásuk szempontjai 

között elsődleges szempont volt, hogy legalább tíz éves releváns szakmai 

tapasztalattal rendelkezzenek a vizsgált alacsony iskolai végzettséggel 

rendelkező személyek felnőttképzési folyamataival, tanulási szokásainak 

megfigyelésével összefüggésben, és elsősorban a kutatás földrajzi 

lehatárolásának két megyéjében végezzék szakmai munkájukat. 

 

  



Tudományos kutatási eredmények a hipotézisek tükrében 

Empirikus vizsgálatunkban a hazai és nemzetközi szakirodalmak 

tanulmányozása, saját szakmai tapasztalataink alapján az alábbi 

jellegzetességekre hívjuk fel a figyelmet az egyes hipotetikus állítások 

igazolásával, vagy elvetésével összefüggésben: 

H1: Feltételezzük, hogy az általános iskolai tanulási tapasztalatok és a 

felnőttkori tanuláshoz való viszony között kapcsolat mutatható ki. 

A közoktatásban korábban szerzett kudarcok (évismétlés, osztálytársakkal, 

pedagógusokkal való konfliktusos kapcsolat) negatív, ugyanakkor a pozitív 

érzelmek (pl. iskolai versenyen elért sikerek) támogató hatással vannak a 

későbbi, felnőttként folytatott tanulási folyamatokra. Kontraszelekció 

jellemzi a hazai felnőttképzés rendszerét, hiszen elsősorban azok a 

személyek vesznek részt a képzésekben, akik eleve rendelkeznek 

valamilyen szakmai végzettséggel. Azok a felnőtt tanulók profitálnak 

leginkább a képzésekből, akik a középiskolai és felsőoktatási rendszerben 

is megjelentek már, tehát a tanulási motivációik, tapasztalataik 

hozzásegítik őket a további ismeretek hatékony megszerzéséhez. A 

felnőttkori tanulás függ a korábbi (gyermek- és ifjúkori) tanulás tartalmától 

és formájától. A tanulás minden előző állomása befolyásolja a következő 

állomás „minőségét”. Minél több idő telik el a befejezés és az újrakezdés 

között, az újbóli indulás annál több nehézséget okozhat (Csoma 2005). 

Ezzel összefüggő hipotézisünk nem nyert igazolást. A kérdőívünkben 

megkérdezett egyének 51,3%- ra volt jellemző, hogy az általános iskolai 

tanulmányok folytatása alatt tanulási nehézségekkel küzdött, ám ennek 

ellenére a lekérdezés időszakában zajló OKJ- s képzésből való kilépésről 

nem gondolkodik csupán 11,5%- a ennek a csoportnak. Ugyanakkor egy 

következő kereszttábla elemzés rámutatott arra, hogy a korábban tanulási 

nehézséggel küzdő személyek újabb képzésbe való jelentkezésére kisebb 

az esély, hiszen a válaszadók 53,3%- a jelölte válaszában azt, hogy nem 

szeretne új képzésben részt venni. A vizsgált minta esetében 62 fő nem 

adott választ a pozitív iskolai élményekkel kapcsolatosan, ami azt 

feltételezi, hogy ezek a személyek nem rendelkeztek kellemes élményekkel 

az általános iskolai tanulási folyamataikban, 95 főnek kedvenc tartárgya 

sem volt. A mintánkat képező 187 személy közül 46 fő (24,6%) 

évismétlésre kényszerült az általános iskola alsó vagy felső tagozatának 

valamelyik osztályában. Ezen csoporton belül 11 személyre volt igaz, hogy 



mindkét iskolai időszakban kellett évet ismételnie tantárgyi bukás 

következtében.  Ezt a csoportot külön is elemeztük, s azt találtuk, hogy ők 

még kevésbé látják reálisnak egy új képzésbe való bekapcsolódásukat 

(58,7% nem választ adott), illetve a számonkéréstől való félelmekkel 

kapcsolatban is (37% fél) magasabb arányokat jelöltek meg, mint azok, 

akik nem kényszerültek évismétlésre (28% fél).  Az interjún kapott 

válaszok értelmében szintén azt állapíthatjuk meg, hogy a megkérdezett 

szakértőink jellemzően nem tapasztaltak összefüggést az általános iskolai 

tanulási sajátosságok és a felnőttképzés eredményessége között. Többen 

találkoztak szakmai útjukban azzal a jelenséggel, hogy inkább az életkori 

sajátosságok játszanak szerepet abban, hogy a felnőttként tanuló személy 

milyen viszonyrendszerben (értékek, motívumok) gondolkodik egy 

szakma megszerzéséről. „Ez attól is függ, hogy milyen korban lép be az 

egyén a felnőttképzésbe. Ha nem sokkal az általános iskola befejezése után, 

akkor sok esetben hasonló eredményeket produkál. Ha már kissé érettebb 

fejjel ül vissza az iskolapadba, akkor talán motiváltabb, érettebb, ezért 

jobban képes teljesíteni, vagy éppen az ellenkezője, ha nem belső 

motiváltságból, hanem valamilyen külső (esetleg kényszerítő) hatásra 

kezdi el a képzést. Ebben a második esetben már kisebb az összefüggés az 

általános iskolai eredmények és a felnőttképzés eredményei között.” (’E’ 

interjú alany) 

H2: Feltételezzük, hogy az auditív, globális tanulási stílus jellemzi a 

vizsgált mintát, melynek hátterében a tanulási stratégiák alkalmazásának 

hiányossága húzódik meg. 

A tanulási stratégiák a tanulási tevékenységre vonatkozó tervek, amelyek 

az információgyűjtést, az információ feldolgozását, és annak szükség 

szerinti előhívását foglalják magukba. Az ilyen tervszerű megközelítést 

azonban csak azok a személyek tudják alkalmazni, akik a saját értelmi 

működésükre vonatkozóan megfelelő szintű tudással rendelkeznek, és 

képesek azt irányítani. Ezt nevezzük metakogníciónak: olyan kogníció, 

amely egy szinttel felette van a szokásos gondolkodásnak. Ahhoz, hogy az 

egyén a saját értelmi folyamatait tanulmányozás tárgyává tegye, elvont 

gondolkodás szükséges. Emiatt kijelenthető, hogy a metakogníció csak az 

értelmi fejlődés legmagasabb szintjén, a formális gondolkodás szakaszában 

jelenik meg. Hipotézisünk részben a tanulási képességek vizsgálatára 

vállalkozott, amikor a vizsgálatunkban a különböző tanulási módszerek 

alkalmazásának körülményeit figyeltük meg. Vizsgálatunk eredményei 



alátámasztották hipotetikus állításunkat. Kérdőíves vizsgálatunk alapján a 

mintánkat tekintve a legmagasabb értéket az auditív tanulási stílus kapta, 

mely összesen 309 alkalommal jelent meg a válaszok között, mint az 

egyénre jellemző tanulási stílus. Ezt követte 277 jelöléssel a mozgásos 

stílus, majd 267 alkalommal jelölték meg a válaszadók a csend stílusát. 

(Stílusonként 2 állítást vonultattunk fel.) Az auditív stílus jellegzetessége, 

hogy elsősorban a hallott információkra támaszkodik, ezért a tanulási 

folyamatban alkalmazott jegyzetelési technikák alkalmazása is esetleges 

marad. A 187 fős mintánkban a színes filcek, a vizualitást támogató 

szövegkiemelők mindössze 96 fő esetében jelentek meg a felkészülés 

idejében, s még ennél is kevesebben, mindössze 51 esetben jelölték meg a 

tanulók azt, hogy cetlikkel próbálják meg támogatni saját 

ismeretelsajátítási folyamataikat. A korábbi kutatások (Mező, 2007; 

Rétallérné, 2009, Bernáth, 2013) arra világítottak rá, hogy a vizuális stílus 

preferenciája érhető tetten a leggyakrabban, illetve, hogy a kognitív 

képességek folyamatos fejlesztésének eredményeképpen, az önreflektív 

gondolkodás megerősödésével az egyre komplexebb technikák kerülnek 

előtérbe. A szakirodalmakban megismert, idevágó eredmények szerint a 

közoktatásban alkalmazott oktatási módszereknek is van abban szerepe, 

hogy mely tanulási stílust részesítik előnyben a tanulók, hiszen a gyakran 

alkalmazott frontális oktatási módszerek elsősorban a vizuális és az auditív 

stílust támogatják. Hipotézisünk igazságát továbbá azt is alátámasztja, 

hogy a kérdőívünk nyitott kérdéseiben, amikor személyes példákat kértünk 

az egyes tanulási stílusokhoz kapcsolódóan, mindössze az auditív 

(meghallgatom, felmondom) és a vizuális (ábrát rajzolok) stílusokhoz 

adtak meg válaszokat a felnőttképzésbe bevont személyek. A hatékony 

kognitív stratégia alkalmazásának hiányával összefüggésben a modulzáró 

vizsgákra való felkészülés folyamatának vizsgálata, valamint a definíciók 

megtanulásának módja is felhívja a figyelmünket. Ennek elemzése során 

azt kaptuk, hogy a legnagyobb arányban a „magolás”, mint elsajátítási 

tevékenység jelent meg, a válaszadók esetében, közel 36%- a válaszolt 

eszerint. Nagyon beszédes a válaszadás mellőzése, mint adat, hiszen a 

kérdéssel összefüggésben üresen hagyott válasz azt feltételezi, hogy a 

válaszadó nincs annak tudatában, hogy miként tanul meg egy definíciót. 

Az olvasás, mint elsajátítási módszer mindössze 10 esetben jelent meg a 

válaszok között, értelmezéssel (7 fő), vagy a szöveg leírásával (6 fő) pedig 

még ennél is kevesebben próbálkoznak a tanulók. A vizsgákra való 

felkészülés módszereinek megismerése is fontos eredménye a kutatásnak. 



A „tanulás” kulcsszót adta meg a minta 40,6%-a. Semmilyen választ nem 

adott a megkérdezettek közül 62 fő, azaz 33,1%. Mindössze 3,7% azoknak 

az aránya, akik jegyzet vagy vázlat készítéssel készülnek fel a 

megmérettetésre, és csupán egy személy írta le a „szövegkiemelés, 

aláhúzás” szavakat. Az interjúkból kapott válaszok alapján szintén 

elmondható, hogy az oktatói tapasztalatokkal rendelkező szakértők szerint 

is a legjellemzőbb tanulási stratégia a mechanikus stratégia, amely a hallás 

(„odafigyelek az órán”) preferenciájára helyezi a hangsúlyt az 

ismeretelsajátítási folyamatban.  „Legjellemzőbb sajnos a magolás, a 

megértés nélküli tanulás kizárólag a vizsgán való megfelelés céljából. 

Kisebb csoportoknál előfordul, hogy egymással, közösen próbálják 

értelmezni a tananyagokat.” (’B’ interjú alany).  

H3: Feltételezzük, hogy a képzést megelőzően biztosított humán 

szolgáltatások elégségesek ahhoz, hogy a képzésben résztvevők 

rendelkezzenek megfelelő mennyiségű releváns információval a képzés 

tartalmát, annak munkaerőpiaci értékét illetően. 

Kutatásunkban a minta elérésével összefüggésben fel kell hívnunk a 

figyelmet arra, hogy a kérdőívünk adatszolgáltatásához hozzájáruló, 

felnőttképzésbe bevont, alacsony iskolai végzettséggel rendelkező 

személyek kivétel nélkül a Heves megyei és a Nógrád megyei 

kormányhivatalok által koordinált foglalkoztatási és képzési projektekben 

célcsoporttagként regisztrált egyének voltak, lekérdezésükben a 

kormányhivatalok munkatársai és az adott, felnőttképzésre szerződött 

intézmények kollégái adtak személyes támogatást. A 187 fős mintát 

tekintve elmondható, hogy a legtöbb személyt, 139 főt a kormányhivatal 

munkatársa vonta be a képzésbe, csupán 13 személy válaszában jelent meg 

a képzési szakértő, mint támogató személy a bevonás fázisában. A kapott 

információk és szolgáltatások tekintetében azt találtuk, hogy a képzés 

tartalmát 129 esetben, míg a követelményeket 119 esetben ismertették a 

tanulni vágyókkal, amely a legtöbb esetben papír alapon történt, tehát az 

adott szakember egy előre kinyomtatott dokumentumot adott át a 

jelentkezőknek. A tanulók képzéssel, annak munkaerőpiaci értékével 

kapcsolatos információkat önálló módon jellemzően nem szereztek, 39%- 

ban vannak jelen azok a válaszadók, akik önként utánanéztek az adott 

képzéssel kapcsolatosan a háttér információknak. Ennek hátterében a 

kapott tudnivalókkal kapcsolatos igények magasabb szintje állhat. 

Vizsgáltuk azt is, hogy a képzésen résztvevő személyek milyen 



pályaelképzelésekkel rendelkeznek, véleményük szerint milyen 

munkakörökben, milyen szervezeteknél, intézményeknél lehetséges az 

elhelyezkedésük. Ennek elemzését természetesen az adott képzést tekintve 

vettük górcső alá. A kérdésre nem adott választ a minta 22,9%- a, 3,7% 

volt azoknak az aránya, akik a „nem tudom” választ adták, tehát 73,4%- 

ban releváns kulcsszavakat, gazdasági társaságok neveit adták meg. E 

témakörhöz kapcsolva megvizsgáltuk azt is, hogy a válaszadóinknak volt -

e lehetősége az adott képzésbe való belépést megelőzően más képzést is 

választani. A minta 8%- a nem adott választ, 59,9% jelezte, hogy legalább 

két- három képzés közül választhatott, míg 32,1%- nak erre nem volt 

lehetősége. Az interjúkban is megjelent ez a témakör, szakértőink az alábbi 

válaszokat adták: „Nem kifejezetten van önkéntes tájékozódás, inkább a 

direkt, irányított információs folyamatok a jellemzőek a munkaerőpiaci 

szereplők részéről, képzők részéről. Saját motiváció alapján 

információkeresés minimális vagy egyáltalán nem jellemző.” (’A’ alany). 

„Jellemzően személyesen, ill. ismerősökön, családtagokon keresztül 

tájékozódnak, általában kötelező megjelenés során, pl. Álláskeresőként a 

Foglalkoztatási osztályon való megjelenési kötelezettség teljesítési 

kényszerére reagálva.” (’K’ alany). Mindezek értelmében hipotézisünket 

igazoltnak tekintjük, ugyanakkor fel kell hívni a figyelmet még egyszer 

arra a tényre, hogy a válaszadóink kivétel nélkül olyan felnőttképzési 

program keretében tanultak, amely valamilyen támogatott, az Európai Unió 

által finanszírozott projekt tevékenysége volt, így ez torzító hatásként van 

jelen ebben a témakörben. További szempont ehhez kapcsolódóan az a 

tény, hogy a 100/2021. (II. 27.) számú Kormány rendelet a foglalkoztatást 

elősegítő szolgáltatásokról és támogatásokról rendelkezik arról, hogy a 

regisztrált álláskeresőknek a rendeletben meghatározott szolgáltatásokat 

nyújtja. Ezek között megjelenik a 17. §- ban az információnyújtás, mely a 

foglalkozásokról, a térségben elérhető képzésekről, a régió, a megye, 

valamint a kistérség munkaerőpiaci helyzetéről, a munkaerő-kereslet és -

kínálat helyi jellemzőiről, a foglalkoztatást elősegítő támogatásokról és 

egyéb szolgáltatási formákról való tájékoztatást foglalja magában.  

H4: Feltételezzük, hogy a munkával kapcsolatos biztonság értékként 

jelenik meg a vizsgált mintában, mely motivációként hat a tanulási 

folyamatban. 

A felnőttkori tanulás függ az egyén tanulástörténetétől, tanulási 

szokásaitól, a problémamegoldási stratégiáitól, illetve a tanulás 



megbecsülésétől, értékétől is a családi és baráti közösségekben (Balogh–

Vidékiné, 2009). Az értékek vizsgálata során hatféle érték kategóriára 

(szellemi ösztönzés, irányítás, függetlenség, altruizmus, anyagiak, 

munkával kapcsolatos biztonság) vonatkozóan tettük fel kérdéseinket, 

mindegyik kategóriához két kérdést megfogalmazva. Azt találtuk, hogy a 

munkával kapcsolatos biztonság, az anyagiak és az altruizmus kategóriák 

jelentek meg a legtöbb esetben (341, 336, 314 válasz a gyakoriság 

tekintetében) a minta válaszaiban, míg az irányítás elutasított értékként 

jelent meg a megkérdezettek körében. Kereszttábla elemzéseink 

eredményei arra hívták fel a figyelmet, hogy a munkával kapcsolatos 

biztonságnak, mint értéknek, kiemelt szerepe van a vizsgált mintában. 

Szignifikáns összefüggést találtunk a munkabiztonság, valamint a 

tanulásról való gondolkodás kapcsolatának vizsgálata során: azoknak a 

személyeknek a 89,3%, akik számára fontos a biztos munkavégzés, igennel 

válaszoltak a tanulási értékeket tisztázó kérdésünkre is. Az életkor 

tekintetében is szignifikáns összefüggést találtunk a munkával kapcsolatos 

biztonság, mint érték kategória tekintetében. Az első korcsoportban a 

munkabiztonság 81,5%- kal van jelen, a második (25-34 évesek) 

csoportban teljes mértékben. A 41 (35-44 éves) válaszadó közül 40 fő 

számára volt ez az érték kiemelt, míg az idősebbek esetében 83,3%- ban 

fordul elő a munka biztosságának elismerése a tanulási értékek között. 

Továbbá azt is feltételeztük, hogy a válaszadóink szerint fontos a 

munkavállaláshoz a tudás, illetve, hogy az egyéni öt éves életpályaépítésre 

vonatkozó tervekben milyen elemek jelennek majd meg egyéni szinten. A 

tudás fontosságára vonatkozó kérdésünkre 162 pozitív válasz érkezett, ami 

egyértelműen alátámasztja a feltételezésünket. Az okok elemzése során 

három fő kategóriát alakítottunk ki, amelyek az ’esély’, a ’siker’ és a 

’munka’ kulcsszavakkal írhatóak le. A kérdőívünk utolsó nyitott kérdésre, 

mely a jövőbeli életpálya tervekre vonatkozott a válaszok legnagyobb 

arányát a ’Munka’ szó (illetve ennek szinonimái, vagy az adott képzéshez 

rendelhető meghatározott munkakör megnevezése) teszik ki, 54 fő adott 

ebbe a kategóriába sorolható választ. A ’Siker’, ’Sikeresség’ szavak 39 

esetben fordultak elő a válaszok között, míg a ’Vállalkozás’, ’Nyugdíj’, 

’Nem tudom’ kategóriák 9-9-9 esetben fordultak elő. Azoknak a 

személyeknek az aránya, akik valamilyen sikertelenséggel, 

kilátástalansággal kapcsolatos kulcsszót adtak meg, 12%- ot tett ki. Az 

interjúban kapott válaszok azonban árnyalják feltételezésünket, itt is 



megfigyelhetőek a pozitív, a tudással összefüggő hajtóerők. Mindezek 

értelmében hipotetikus állításunkat igazoltnak tekintjük. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



Összefoglalás 

Legfontosabb eredményeink között azt találtuk, hogy az általunk vizsgált 

mintában a korábbi általános iskolai tapasztalatok, élmények nem hatnak 

ki a felnőttként folytatott, szakmaszerzéssel összefüggő tanulásra. A 

tanulási stratégiákhoz kapcsolódó hipotézisünkkel összefüggésben arra a 

következtetésre jutottunk, hogy az alacsony iskolai végzettséggel 

rendelkező csoportok esetében felülreprezentált az auditív, vizuális, 

globális tanulási stílussal rendelkező személyek aránya, amelynek 

hátterében a tanulási stratégiák implementálásának hiánya húzódik meg. 

Kutatásunkban vizsgáltuk azt is, hogy a képzésbe vont személyek milyen 

humánszolgáltatásokban, felnőttképzést kiegészítő tevékenységekben 

részesültek, illetve, hogy a képzéssel kapcsolatos (bemeneti feltételek, 

képzés tartalma, vizsgakövetelmények stb.) tájékoztatást milyen formában 

vehették igénybe a felnőtt tanulók. Azt találtuk, hogy bár a tájékoztatás a 

legtöbb tanuló esetében megvalósult, de a résztvevők egyéb 

szolgáltatásokat nem vettek igénybe, illetve az önálló, a képzések 

tartalmával kapcsolatos egyéni információ keresés sem jellemezte a 

mintánkat. Értekezésünk legérdekesebb részeként a tanulók tudással, 

tanulással összefüggő értékeinek a tanulmányozására tekintünk, amellyel 

összefüggésben a kereszttábla elemzések (Chi- négyzet próbával) 

eredményeképpen szignifikáns kapcsolatot találtunk a munkával 

kapcsolatos biztonság, mint érték és több más változó (eltartott gyermekek, 

életkor) tekintetében. Megállapítottuk, hogy a vizsgált mintánkban 

jellemző a munkával kapcsolatos biztonság értékének preferenciája, 

valamint az életpályaépítéssel összefüggő pozitív attitűd jelenléte. Jelen 

kutatáshoz kapcsolódó munkánk legnagyobb eredménye az az innovatív 

tipológia, amelyben az alacsony iskolai végzettséggel rendelkező tanulói 

csoportok tanuláshoz való viszonya alapján határoztunk meg négy 

differenciált egységet, s amelyekhez a jellegzetességek feltárásán és 

összegzésén túl módszertani ajánlásokat is megfogalmaztunk azzal a céllal, 

hogy az eredményességet növelő, lemorzsolódást csökkentő képzési 

szolgáltatások megvalósításával támogassuk e hátrányos helyzetű 

csoportokkal foglalkozó szakembereket, intézményeket. Veszélyeztetett, 

motiválatlan, alkalmazkodó és aktív csoportokat alakítottunk ki. A 

veszélyeztetett csoport tagjai számára az alap képességek fejlesztését, 

mentori támogatást javaslunk, a motiválatlanok számára az öndefiníció 

fejlesztésére helyeztük a hangsúlyt, az alkalmazkodó csoport tagjai 



számára véleményünk szerint elsősorban a tanulásmódszertani fejlesztés 

lehet szükségszerű, míg az aktív személyek esetében a 

pályaszocializációhoz kötődő képességek fejlesztését javasolnánk. 

Amennyiben az oktatói, szakértői kvalitatív interjúk ajánlásait is 

figyelembe vesszük, úgy szükségesnek látjuk egy a felnőttképzés bemeneti 

szintjén releváns képességtükör alkalmazását, amely felhívja a képzés 

koordinátorainak, valamint a jelentkezőknek is a figyelmét az esetleges 

hiányosságokkal kapcsolatosan. Mindemellett kiemelt jelentőségűnek 

ítéljük meg az alacsony iskolai végzettséggel rendelkező személyek 

esetében a folyamatos mentori támogatást, amely egyéni szinten nem 

csupán az eredményes tanuláshoz, a sikeres szakmaszerzéshez járul hozzá, 

de a képzésbe bevont személyek társadalmi integrációját is támogathatja. 

Vizsgálatunk objektív adatainak széleskörű elemzése alapján kijelenthető 

tehát, hogy mivel a tudás alapú társadalmakban a tanulási képességek 

fejlesztése még fontosabbá vált, társadalmi igénnyé lépett elő a tudás 

állandó megújítása, a személyek, közösségek és intézmények tanulási 

potenciáljának emelése, ezért a tanulási folyamatok tudatos szervezése, 

ellenőrzése kiindulási pontja kell legyen minden tanulási folyamatnak. A 

tanulási stratégiák kidolgozása és elsajátítása segíti a tanulást, tehát a 

tanításban is törekedni kell erre a tudatosságra, ezen módszerek releváns, a 

célcsoportok mentális jellegzetességeit mérlegelő alkalmazására. 

A hipotéziseinkkel összefüggésben, azok egymáshoz való 

viszonyrendszerében a legfontosabbnak azt találtuk, hogy bár nem 

találtunk összefüggést a korábbi iskolai tapasztaltok és a felnőttkori 

tanuláshoz való viszony tekintetében, mintákat mégis az auditív tanulási 

stílus jellemzi, mely a komplex tanulási stratégia alkalmazásának hiányát 

tételezi fel. Érdekes eredménynek tekinthető, hogy azok a személyek 

rendelkeznek legkevésbé tanulástechnikai ismeretekkel, akik tantárgyi 

bukásról, évismétlésről számoltak be. A szakirodalmakból megismert 

(Farkas, 2014) korábbi felnőttképzési szolgáltatások nyújtásával 

kapcsolatosan kutatásunk hasonló eredményekre hívta fel a figyelmet, 

hiszen vizsgálatunkban az alacsony iskolai végzettséggel rendelkező, 

mintánkba bevont személyekre is jellemző, hogy az információnyújtáson 

túl nem részesültek egyéb olyan humánszolgáltatásban, mely a képzés 

eredményes elvégzésében támogatta volna őket. Sem a tanulásmódszertani 

fejlesztés, sem az önálló munkaerőpiaci tájékozódás támogatása nem volt 

jellemző a képzés megvalósításának idejében. Kutatásunk negyedik 



hipotézise értelmében a munkával kapcsolatos biztonság, a jövő orientáció, 

mint érték jelen van a vizsgált minta preferenciájában, mely erős 

motívumként is értelmezhető a tanulási folyamat eredményességét 

vizsgálva. Vizsgálatunk eredményeképpen egy olyan speciális, az alacsony 

iskolai végzettséggel bíró felnőttek tanulásának támogatására alkalmazható 

tipológiát alakítottunk ki, amely a vizsgált célcsoport tanulási 

folyamatainak alap funkcióiból kiindulva határoz meg különböző tanulói 

típusokat, amelyek eltérő sajátosságokkal (szociodemográfia, képességek, 

motívumok) rendelkeznek. Az összefoglaló táblázat a következő oldalon 

szerepel. 

  



T
íp

u
s 

Szociodemográfiai jellegzetességek Tanulással összefüggő sajátosságok Egyéb (életpálya építéssel 

összefüggő jellegzetességek, 

értékek) 
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Kistelepülésen él (hátrányos helyzetű 

térségek), tartósan álláskereső, több 

eltartott kiskorú gyermek a 

háztartásban, vagy 45 év fölötti 

életkor. Alacsony iskolai végzettség 

(7-8 osztály hiánya), 

munkatapasztalatában hangsúlyos a 

közfoglalkoztatás. 

Tantárgyi bukás, évismétlés, 

tanulással összefüggő kudarcok, 

pozitívumok a társas kapcsolatok, 

főként auditív, mechanikus, impulzív 

stílus jellemzi. Saját tanulásában nem 

alkalmaz eszközöket (színek, cetlik), 

kevés időt szán a tanulásra, nem 

informálódik önállóan, nem tervez 

újabb képzést, kényszerként éli meg a 

tanulást, dühöt érez a tanulás 

kényszeréhez kapcsolódóan. 

Kilépése, lemorzsolódása reális 

veszély.  

Kilátástalannak éli meg saját 

élethelyzetét, nem érték 

számára a tanulás, tudás. A 

képzésbe való 

bekapcsolódással összefüggő 

egyetlen motivációs tényező 

az anyagi juttatás (képzési 

támogatás) 
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Jellemzően községben él, életkora, 

családi állapota változó, általában 8 

osztállyal rendelkezik. 

A tanulási motivációt a kedvezőbb 

(adott szakképzettséget igénylő) 

munkaerőpiaci lehetőségek 

kismértékben erősítik, a 

szakképzettség megszerzésére a 

magasabb jövedelem elérése 

érdekében vállalkozik. Tanulási 

stratégiája nem megfigyelhető, 

globális, mechanikus tanulás jellemzi, 

önismerete alacsony szintű. 

Életpályaépítéssel összefüggő 

tervei nincsenek, vagy csupán 

1-2 évre szólnak. 

Értékpreferenciái között az 

anyagiak értékköre 

kiemelkedik. 
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Jellemzően nagyobb lélekszámú 

településen (kedvező 

tömegközlekedéssel) vagy városi 

környezetben él, befejezett 8 

osztállyal rendelkezik, továbbtanulása 

gátja valamilyen korábbi családi, 

anyagi probléma. Háztartásában 

gyakran jelen van az általános iskolás 

korú eltartott 

Kezdetleges tanulási stratégiák 

megfigyelhetőek, látens módon ismeri 

a saját tanulási stílusát. 

Önismeretében vannak realisztikus 

elemek, ezek jelentőségét figyelembe 

veszi a képzési lehetőségek 

kiválasztása során. Tudásának 

fejlesztésével összefüggésben az okok 

között a kedvezőbb életfeltételek 

megteremtése mellett az eltartott 

gyermekeknek való példamutatás 

igénye is megfigyelhető. 

Életpályaépítéshez 

kapcsolódó képességeiben, 

személyiségjellemzőiben (pl. 

döntési stratégiák) 

fellelhetőek az önreflektív 

gondolkodás elemei, 

terveiben más képzés 

elvégzése is megjelenhet. 

Elfogadja, hogy a tudás, 

tanulás a magasabb 

életszínvonalat biztosító, 

komplexebb munkakörök 

ellátásával elérhető szakma 

pályafutás eszköze. 
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Jellemzően városi környezetben él, 

mikrokörnyezetében jelen vannak az 

általános iskolás korú eltartottak, vagy 

a már háztartásból kilépő fiatal felnőtt 

gyermekek. 

Tanulási stratégiája kialakult, releváns 

tanulási módszereket alkalmaz, 

proaktív módon reagál a 

munkaerőpiac által meghatározott 

kihívásokra, preferálja a piaci 

igényeknek megfelelő szakmai 

képzéseket. Szívesen részt vesz több 

képzésben. Önismerete átlagosan 

fejlett, érdeklődésének megfelelő 

képzést keres, önállóan dönt. 

Proszociális viselkedés 

jellemzi, megfelelő 

mértékben motivált, hosszú 

távú célokkal rendelkezik, 

érték számára a tudás. 

Stratégiai tervezés jellemzi az 

életpályájának építésében, a 

metakognitív tevékenységek 

jelen vannak. 

 

A tipológia további célja, hogy az egyes típusokhoz rendelt, elsősorban a 

tanulási stratégiákat, stílusokat elemző sajátosságok meghatározzák azokat 

a tanulást támogató módszertani eszközöket is, melyeket az adott típus 

támogatásával összefüggésben, véleményünk szerint alkalmazni érdemes, 



annak elérésére, hogy a tanulás eredményes legyen, s ezzel együtt a 

lemorzsolódás esélye csökkenjen. Kutatásunk eredményei egyértelműen 

rávilágítottak arra, hogy az alacsony iskolai végzettséggel a 

felnőttképzésbe lépő személyek tanulási folyamatának támogatása 

különösen fontos az eredményességi mutatók (foglalkoztatás elősegítése, 

társadalmi esélyegyenlőtlenségek) javítása érdekében. 
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