
Kutatási eredmények - Az egész életen át tartó tanulás azért szükséges, mert… 

 

De hogy miért van egyáltalán szükség az egész életen át tartó tanulásra, arra a következő 

válaszokat kaptuk. A magyar válaszadók igen heterogén válaszokat fogalmaztak meg, 24 

százalék szerint a megszerzett tudás a jövedelem növekedésével jár, 21 százalék szerint ez 

alapvető emberi szükséglet, míg 20 százalék szerint emberi image-ünk növekszik általa. 14 

százalék gondolja úgy, hogy ettől a saját emberi értékünk növekszik a saját szemünkben, 13 

százalék szerint mások a gyarapodó tudásunknak köszönhetően jobban tisztelnek bennünket és 

8 százalék vallja, hogy ettől saját emberi értékünk növekszik, mások szemében. 

Romániában és Szlovákiában ismét közel azonos eredmények születtek, a Szlovákok 82, míg a 

Románok 73 százaléka véli úgy, hogy saját emberi értékünk növekszik a saját szemünkben, 16 

és 9 százalék szerint az emberi image-re van hatással és 7 – 7 százalékuk szerint ez egy az életen 

át tartó tanulás egy alapvető emberi szükséglet. A román és szlovák válaszok 1-1 százaléka 

szerint jövedelem gyarapodás érhető el általa és növekszik saját értékünk  mások szemében, de 

míg a románok 2 százaléka úgy gondolja, hogy a többlet tudás által mások tisztelnek bennünket 

jobban, addig a szlovák válaszadók egyike sem gondolja azt így. 

Szerbiában már nagyobb szórás fedezhető fel, 29 százalékuk szerint saját emberi értékünk 

növekszik mások szemében, 22 százalék adta le a voksát a mellett, hogy ez alapvető emberi 

szükséglet, 20 százalékuk pedig saját ember értékük növekedését értik alatta a saját szemükben. 

11 – 11 százalék lett azok válaszok aránya, akik azt mondják, hogy jövedelemgyarapodás és 

mások általi nagyobb tisztelet érhető el az élethosszig tartó tanulás által, míg 7 százalékuk 

szerint emberi image-ünk növekszik.  

Az ukrán válaszadók ebben a tekintetben befelé figyelnek, saját maguk értékelése növekszik a 

38 százalékuk szerint, 25 százalékuk jövedelem gyarapodást vár, 12 százalék szerint az image-

re van hatással, 11 százalék pedig azt mondja, ez alapvető emberi szükséglet. A mások általi 

tisztelet növekedését 9 százalék fogalmazta meg, 5 százalékuk pedig úgy véli, saját emberi 

értékünk fog növekedni mások szemében. 

  


