
Lantos Tünde

PTE Neveléstudományi 
Doktori iskola
Doktorandusz hallgató

MELLearN Konferencia 2022.

Az informális tanulás útján szerzett 
tudás a pedagógus munkájában

Témavezető: 
Cserné dr. AdermannGizella

Kissné Dr. Zsámboki Réka



A tanulás, 
mint központi 
tényező



A felnőttkori 
tanulás keretei



Az egész életen 
át tartó tanulás
a pedagógus 
szakmai 
munkájában

A LLL igénye az oktatási-nevelési rendszerben

A pedagógusok kulcsszerepe a minőségi fejlesztésben

Fókuszban a pedagógusok szakmai fejlődése



Az informális 
munkahelyi 
tanulás

 „magában foglalja mindazokat a tanulási tevékenységeket, amelyek a
munkavégzéssel összefüggésben történnek” (Tőzsér, 2009, 9.)

 A munkahelyi tanulás számára legkedvezőbb a tanuló szervezeti
kultúra, melynek fő jellemzője a tudásmegosztás alkalmazása
(Kraiciné, 2009 ).

 A munkahelyi tanulást nem csak egyéni folyamatként
értelmezhetjük, hanem az egyéni folyamatok és a szervezeti
gyakorlatok összefonódásaként is.

 A munkahely, mint kontextus, a jövő tanulásának színtere lesz
(Benedek, 2009).



A kutatás 
bemutatása

A kutatási kérdések:

oMilyen a munkahelyi informális tanulásról és a tanulástámogatás
eszközeinek hatékonyságáról alkotott képe a kezdő és a többéve
pályán lévő pedagógusoknak?

oMilyen lehetőségek adottak az informális tanulás
megvalósítására, milyen támogatással bír a szervezet részéről és
mennyire élnek a pedagógusok ezzel a tanulási formával?

oMilyen az aktivitásuk a pedagógusoknak a tudásmegosztásban és
hatékonynak tartják-e a tapasztalatok megosztásán alapuló
tanulási lehetőségeket?

oA kezdő vagy a több éves szakmai gyakorlattal rendelkező
pedagógus tartja hatékonyabbnak az informális tanulást a
munkája során?



Mintavétel

A kutatás 
módszere

A minta nagysága, n=113. 

a kutatás módszere: az írásbeli kikérdezés 
- online kérdőíves adatfelvétellel 



A kitöltők életkor
szerinti 
megoszlása 
(N=113)
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Melyik tanulási 
keretet részesíti 
előnyben?
(N=113)

Életkor

Tanulási keret 30 év alatti 30-39 40-49 50-59

Formális 40,7% 15,4% 40,5% 22,6%

Nem formális 29,6% 53,8% 40,5% 41,9%

Informális 29,6% 30,8% 18,9% 35,5%



Tanulástámogatási
platformok
(N=113)

Életkor

Tanulástámogatási platformok 

használata munka során
30 év alatti 30-39 40-49 50-59

Online kurzusok, tanfolyamok 77,8% 76,9% 78,4% 91,7%

online szakmai források (pl. blog, 

fórum) 66,7% 84,6% 70,3% 72,2%

részvétel konferencián 48,1% 23,1% 51,4% 61,1%

mentori támogatás 37,0% 7,7% 18,9% 13,9%



Fontosnak 
tartja-e a 
munkahelyi 
informális 
tanulást?
(N=113)
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Legelterjedtebb 
tanulási módok
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A pedagógusok 
munkahelyi 
informális
tanulásának 
sajátosságai, 
megvalósulása
(N=113)
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A kutatási 
eredmények

A pedagógusok több tanulástámogatási platformot is igénybe
vesznek. Az 50 év feletti korosztály esetében az online, és a
személyes jelenlétű képzéseken való részvétel egyaránt népszerű.

A pedagógusok fontosnak tartják a munkahelyi informális
tanulást, életkortól, szakmai tapasztalattól függetlenül.

Legelterjedtebb tanulási módok: a szakirodalom olvasása, és a
kollégákkal történő szakmai beszélgetések.

A kitöltők véleménye alapján a munkahelyi informális tanulás
kevésbé támogatott az intézményvezetés részéről.



Következtetések, 
távlati célok

A téma vizsgálata fontos és nagyobb
figyelmet kellene kapnia. Az
intézményvezetésnek kulcsfontosságú,
támogató szerepe van a munkahelyi
informális tanulás menedzselésében. A kutatás fontos aspektusa az

is, hogyan tudják a szervezet
tagjai a megszerzett tudást
megőrizni, fejleszteni és
továbbadni az intézményi
hatékonyság és eredményesség
növelése érdekében.
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