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Hogyan tanulunk?
Szociológiai felmérés népfõiskolai szerepvállalással

A Magyar Népfõiskolai Társaság „Tanulási formák sok-
színûsége: hogyan tanulunk?” címmel megbízást nyert a
Nemzeti Szakképzési és Felnõttképzési Intézet pályázatán
olyan, országos hatókörû felmérés megvalósítására, amely
(reprezentatív mintavétel alapján) a teljes magyar felnõtt
népesség tanulási motivációját hivatott feltárni. A kutatás
elsõrendû célja a hazai felnõttképzésnek a tényleges
igényekhez való lehetõség szerinti közelítése.

A kutatást a szakértõi team úgy tervezte meg, hogy a
célirányos kérdésekre kapott válaszok mind a különbözõ
lakossági régek (munkavállalók, munkaadók, munka -
nélküliek), mind pedig a felnõttképzés szolgáltatók és
irányítók elvárásairól és elképzeléseirõl képet adjanak. Ennek
érdekében felmérõink az ország 7 régiójában (megyénként
100–100) 2100 kérdõívet töltenek ki a reprezentativitás
szempontjai szerint kiválasztott személyekkel közösen. A
személyes adatfelvételt megyénként 3–4 fókuszcsoportos
beszélgetés is alátámasztja (12–16 fõnyi részvétellel), majd
személyes (telefonos és/vagy online) megkereséssel a
munkaadók, döntéshozók és ellátók (megyénként 10–10
személy) körére is kiterjed a vizsgálódás.

FELKÉSZÜLÉS TÁGULÓ KÖRÖKBEN

A kérdõívek és egyéb munkaanyagok kialakítását 2008
októberében kezdte meg a Magyar Népfõiskolai Társaság
elnökének irányításával a felnõttképzés valamint a szocioló-
gia szempontjait képviselõ szakértõi csoport. A többféle
szempontnak több lépcsõben való egyeztetése után jelentõs
állomást jelentett a tervezõknek a térségi koordinátorokkal
közös több napos mûhelymunkája Balatonszepezden január
elsõ felében, majd a hónap végén szintén Balatonszepezden
egészült ki a munkacsapat a felmérõk szélesebb körével.

2009. január 24–25-én a kutatási projekt irányítóin és a
hét térségi koordinátoron kívül a leendõ kérdezõbiztosok
kéttucatnyi csoportja végezte el végezte el a „puding-
próbát” – azaz a kérdéssorok alapos tartalmi és logikai
„átrágása” után a gyakorlatban is kipróbálták a
munkaeszközöket (gyakorlaton természetesen azt kell
értenünk, hogy szerepjáték-szerûen, páronként, majd pedig
(fókusz)csoportként „játszották el” az interjú-, illetõleg a
csoportos beszélgetés szituációt.
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A kétnapos felkészítõ tréning természetszerûleg csapatépítõ
játékkal kezdõdött. A régiók képviselõinek bemutatkozását
Diósi László (Ipoly-menti Népfõiskolai Társaság) animálta.
Ezt követõen Sz. Tóth János PhD ismertette nagy vonalakban
a Magyar Népfõiskolai Társaság kutatási programját. A mód-
szertani kérdésekrõl négyen is szóltak. A célokról, célcsopor-
tokról, a kiválasztás szempontrendszerérõl és módszereirõl
Baka József (Jelen-Lét Szabadmûvelõdési Egyesület) és Nagy
Júlia (Budapest Környéki Népfõiskolai Szövetség) beszélt,
majd az interjúkészítés munkaeszközeit (kérdõívek) Keresztesi
József (Magyary Zoltán Népfõiskolai Társaság) és Porkoláb
Lajos Bihari Szabadmûvelõdési és Népfõiskolai Egyesület)
mutatta be.

A kérdõívek tartalmáról alább részletesebben szólunk, a
kiválasztás szempontjairól azonban itt kell megjegyezni, hogy
a mintavételnél sajátos gondot jelent a reprezentativitást szol-
gáló véletlenszerûség és a kutatás tárgyának megfelelõ
célirányos merítés. Tekintve azonban, hogy a kutatás nem sta-
tisztikai számszerûségek megállapítására irányul, hanem (a
tanulással kapcsolatos) jellegzetes attitûdök feltárására –
melyeknek elemzése nyomán a zárótanulmány lesz hivatott
felnõttképzés-politikai következtetések levonására –, aligha
sértik meg a szociológiai felmérés szakmai szabályait az aláb-
bi megkötések.

A megyei szinten megcélzott 100 fõnek – akiket képzések
résztvevõibõl, munkaügyi kirendeltségek névjegyzékeibõl,
álláskeresõ klubok és hasonló csoportok tagjaiból célszerû
kiválasztani – az alábbi arányok szerinti megoszlását tartja
kívánatosnak a kutatási terv:

Munkaerõ-piaci státus:
munkavállaló 40 %
munkanélküli 40 %
egyéb 20 % 
(nyugdíjas, rokkantnyugdíjas, GYES-en, 
GYED-en lévõk, börtönbõl szabadultak)

Iskolai végzettség:
Befejezetlen általános iskola 40 %
Általános iskola 20 %
Szakmunkásképzõ 20 %
Szakközépiskola, gimnázium, fõiskola, egyetem 20 %

Nem:
nõ 50%
férfi 50 %

MIRE KÍVÁNCSI A FELMÉRÉS?

A 64 kérdést tartalmazó kérdõív (természetesen a személy
szerinti azonosíthatóság nélkül) a válaszadó társadalmi státusá-
nak az alábbi lényeges vonásaira terjed ki:

• Lakóhelyének jellege, lakóhelyéhez való viszonya
• Neme, életkora
• Legmagasabb iskolai végzettsége, igazolható szak -

képzettsége
• Munkaerõ-piaci mobilitása, jelenlegi munkahelye (ha

van), foglalkozása, munkaköre, beosztása
• Ha munkanélküli, mióta? Elõzõ munkahelye(i),

munkaköre(i)
• Idegennyelv-tudása

A tényszerû adatok után a válaszadónak a tanulással kap -
csolatos élményei és értékítéletei következnek. Az iskolai
kudarcok és sikerek felidézése, azok okának, forrásának
(tanárok, tantárgyak, tanulócsoport, közösségi események)
behatárolása után a „második eséllyel” kapcsolatos
elképzeléseket kutatja a kérdõív. Ide tartoznak az élettervek és
az esetleges sikeres vagy sikertelen tanulási próbálkozások.

Leendõ kutatóink föliratkoznak a kutatás
terepének áttekintõ térképére

K U T A T Á S



25 ÉV

Magyar Népfőiskolai Társaság2018/4 51
15

A második rész kérdéssora arra irányul, hogy a válaszadó
milyen tanulási színtereken szerezte az általa legfontosabbnak
tartott ismereteit, készségeit, és ezeket milyen mértékben tudta
hasznosítani, illetõleg tartja átadhatónak szûkebb és tágabb
környezete számára.

A harmadik kérdéscsoport azt kutatja, milyen formában,
miért tanul(t) vagy tanulna szívesen a megkérdezett személy, s
melyek a tanulását és tanulási eredményeinek elismerését meg-
nehezítõ, vagy éppen azt segítõ tényezõk. Kitõl kér(t) segít-
séget, ha a tanulásban, a tanulási utak megválasztásában
önerõbõl nem boldogul(t), illetve milyen további, tanulással
kapcsolatos tervei vannak.

Végül pedig az adatközlõ családi, gazdasági és szocio-kul-
turális profiljára vonatkozó kérdések zárják a kérdõíves beszél-
getést.

A fókuszcsoportos beszélgetések lényegében ugyanezt a
problematikát járják körül – vagy ha tetszik, exponálják,
amennyi ben megelõzik az egyéni adatfelvételt.

A PUDING KÓSTOLÓJA

A kérdõívvel kapcsolatos nyitott kérdések tisztázása és néhány
megfogalmazás pontosítása után a részvevõk plénuma párokra
oszlott, mégpedig azon elv alapján, hogy egymást eddig nem,

Gyakoroljuk a fókuszcsoportos interjúkészítést

Nagy Júlia koordinátor felvázolja térsége sajátosságait

K U T A T Á S
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A kiválasztás vezérelvei – szociológiai 
és földrajzi jellemzõk

Magas munkanélküliség, sok roma, peremváros, agglome -
ráció, aprófalvak Pest megyében

Országhatár / megyehatár mente / apró-, kisfalvak – 
Szobi kistérség: SZOB, LETKÉS, NAGYBÖRZSÖNY,
VÁMOSMIKOLA (4)

Megyehatár mente, tanyás térség, köztes zóna, érdekes
gazdasági-igazgatási központ – Ceglédi, nagykátai, dabasi
kistérség és egyes kistérségi központok, városok:
ABONY, ALBERTIRSA, CEGLÉD, NAGYKÖRÖS,
CEGLÉDBERCEL, CSEMÕ, ÚJSZILVÁS (7),
NAGYKÁTA, TÁPIÓBICSKE, TÁPIÓSZELE,
TÁPIÓSZECSÕ (4), DABAS, ÖRKÉNY (2), MONOR,
KÁVA (2), VÁC, ASZÓD, RÁCKEVE, 
ÉRD (megyei jogú város), VERESEGYHÁZ

Budapesti agglomeráció: KEREPES, VECSÉS, POMÁZ,
GÖD, FÓT, ZSÁMBÉK (6)

Jellegzetes roma közösségek még a településeken a fen-
tieken kívül: CSOBÁNKA, DÁNY, ZSÁMBOK,
GALGAHÉVÍZ (4)

Összesen 34 település (Pest megye 186 településébõl)
Egyéni interjúk: Varga Gyula, Balogh Judit, Szabó
Julianna
A 4–5 fókuszcsoportos interjú tervezett helyszíne:
Kerepes, Ráckeve, Vecsés, Nagykáta (ezeket Varga Gyula
vezeti, segítik Balogh Judit, Szabó Juli)

Összeállította:
Budapest, 2009-01-28.

Nagy Júlia
KMR koordinátor

A MINTAKIVÁLASZTÁSRA JAVASOLT TELEPÜLÉSEK PEST MEGYÉBEN
100 interjú; 60 egyéni, 40 fókuszcsoportos elkészítésére javaslat

vagy kevéssé ismerõk kérdezzék egymást, azaz válaszoljanak
közösen az attitûd- és/vagy szükséglet-feltáró kérdéssorra.

A jóllehet még nem „élesben”, de már a gyakorlatban zajló
ellenõrzõ munka újabb pontosítások szükségességére hívta fel
a figyelmet. Ezeket a „tesztelõk” a szerkesztõi csoportot
képviselõ Kárpáti Zoltán PhD (MTA Szociológiai Intézet)
közremûködésével nyomban érvényesítettek is a szövegben.

Hasonlóképpen, szerepjáték-szerûen próbálták ki a fókusz -
csoportos beszélgetést is a résztvevõk, a tervezés során pon-
tosan megszerkesztett forgatókönyv alapján. A módszertani
bevezetõ után – melyet B. Balogh Edit (KIFE) és Fehér
Lászlóné (Zalai Népfõiskolai Egyesület) tartott – két csoport
alakult. Az egyiket B. Balogh Edit, Fehér Lászlóné és Porkoláb
Lajos mediálta, a másikat Baka József, Nagy Júlia és Diósi
László mediálta (a harmadik személy ilyenkor a vélemények
rögzítését végzi).

A gyakorlati munka értékelésére mindkét esetben
Keresztesi József vállalkozott. A felkészítési program

lezárásaként pedig Mihályfi Márta (Magyar Népfõiskolai
Társaság Népfõiskola Intézet) a feladat-ütemezés egyeztetése
után átadta a felmérés résztvevõinek a munkaanyagokat és a
szükséges dokumentációt.

A munkaprogram a továbbiakban a következõképpen
alakul:

2009. április közepéig lezajlanak a fókuszcsoportos
beszélgetések, elkészül a 2100 interjú és a 210 online
lekérdezés. Ez követõen a felmérõ munka valamennyi
résztvevõje kiértékelõ megbeszélésen vesz részt. Április
végéig megtörténik a teljes adatfeldolgozás, június közepéig
pedig elkészül az elemzõ tanulmány, mely június folyamán
kötet formájában jut el a címzettekhez – azaz mindazokhoz,
akikre bármiféle felelõsség hárul a hazai felnõttképzés
korszerûsítéséért.

A munkabizottság ajánlásit országos zárókonferencia is
hivatott alátámasztani június végén.

t. i.
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