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Programvezető: Prof. Dr. Hunyady György 

 

DOKTORI (PHD) DISSZERTÁCIÓ TÉZISEI  
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Disszertációmban egy olyan tanuló szervezet fejlődését vizsgáltam 

szervezetpszichológiai szempontból, amely önmaga is képzést végez, amit az 

élménypedagógia, pozitív pszichológia és a flow-élmény megközelítésével fejleszt. 

Az OTP Fáy András Alapítvány, illetve az általa működtetett OK Központ szervezet-

irányítási és oktatási munkáját illetően disszertációm szervezetpszichológiai 

megközelítése ezért a stratégiaalkotással és a formális szervezet megújulásának vezeti 

be a neveléstudományi, illetve pozitív pszichológiai kutatásokat (Cyert, March,1992).  

Egy képző szervezet esetében az elsődleges kihívást természetesen magának az 

oktatásnak az átalakulása jelenti. Ezek között az infokommunikációs robbanás 

következményeit azonosítja a szakirodalom (Tomorrow’s, 1991), amikor nem csupán 

a technológia, hanem a tudásmegosztás módja is változik (Castells általános „tudás-

társadalom” koncepciója nyomán Jan van Dijk holland szociológus a média által 

vezérelt hálózattársadalomról írt [Dijk, 2006]). A fiatalok mobileszköz használata az 

OK Központ, mint képzőszervezet számára a tudásbázis bővülését, a földrajzi és 

időbeli korlátok leomlását, valamint az élményszerűség dominanciáját jelenti 

kihívásként. (OpenEducationEuropa, 2012. december). 
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I. Szervezeti alkalmazkodás és szervezeti tanulás a képző szervezetek esetében 

Az oktató szerveztek és az ilyen politikák általánosan is szembesülnek ezzel a 

helyzettel, amire stratégiai szintű változásokkal reagálnak (Robinson, 2013). Nem 

csupán a módszereket, de magukat az oktatási célokat is átalakítják (Mitra, 2016). Így 

jelenik meg a kritikus gondolkodás kialakítása prioritásként (Paul, Elder, 2012). 

Abban egyetértés van, hogy információk szűrése ezt mindenképp igényli (BECTA, 

2008), de akadályozza ezen készségnek a XXI. század egyik fő kompetenciájaként 

való elfogadását (Paul, 2007) a megkövesedett iskolai gyakorlat (Robinson, 2013). 

A képzéssel foglalkozó szervezetekben a tanári és tanulói szerepnek az átalakulása az 

elsődleges változás. Ez határozta meg az OK Központ szervezeti stratégiájának a 

fejlesztését is. 

Sugata Mitra 2016. januárjában a pedagógia jövőjéről szóló előadásában a Londoni 

Bett Show kiállításon elmondta: az oktatási stratégiaváltás egyik kulcsa, hogy 

miképpen változik az oktatók, a tanárok szerepe. Véleménye szerint a tanár szerepe 

barátivá válik, ez váltja fel a vezetői, mentori szerepet. A személyes megszólítás, 

főleg a bátorítás átveszi a tanácsadás szerepét. A magyar tapasztalat is ezt igazolja: az 

Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet 2014-ben végzett kutatásában a kérdezett diákok 

94%-nak kiemelkedő szempont a tanár megítélésében az elérhetőség, 

megkereshetőség, bizalom (Nikitscher, 2016). 

Fontos fogalmi keret a szervezeti tanulás képességéhez kapcsolódóan a szervezet 

abszorpciós (átalakító, megemésztési) képessége (Steensen, 2013). Az abszorpciós 

képesség minősíti a szervezet tanulási képességét (OLC) és annak eszközeit. Arra utal, 

hogy a kívülről megszerzett tudást a szervezet miként és milyen mértékben képes 

„megemészteni”, felvenni, azaz hasznosítani. Az abszorpciós képesség gyakorlatilag 

az új információk asszimilációját figyeli és alakítja át a szervezet számára annak 

hasznosítható formájában. 

A hagyományos tudásmenedzsment modellt tehát a szervezeti innováció 

összefüggésében – a szervezeti tanulás képességének (OLC) megjelenésével –

egészíthetjük ki (1. ábra). 
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1. ábra:  A tudásmenedzsment átdolgozott működési modellje  

Forrás: saját grafika 

Mintzberg (1994) 5P modellje szerint a szervezetek stratégiai tervezésének alapjai a 

következők: Plan (terv), az írott stratégia; Ploy (manőverezés), a tanulás és tervezés 

összhangja; Pattern (séma), a napi gyakorlat és szervezeti rutinok; Position 

(pozicionálás), a környezethez való igazodás; Perspective (világnézet, kilátás), a 

szervezet tagjainak közös nevezője (Mintzberg, 1994).  

Mindezek alapján tekintve, az OK Központot tanuló szervezetként azonosítja az a 

gyakorlat is, hogy elindulása óta folyamatosan mérik az oktatáson részt vett diákok 

elégedettségét, több kérdésen keresztül értékelve a tréning egészét és a trénert magát 

is. Az elégedettség-mérés mellett azonban a pedagógiai és szervezet-megújulási 

szemlélet egyszerre jelentkezik a képzés során és a kutatás során is igazolt 

személyzeti politikában is. 

A szervezeti megújulás egyik fontos oktatás-szakmai stratégiai döntése volt, hogy az 

oktatók képzettsége lehetőleg különböző legyen, és ne csak pedagógusokat 

alkalmazzon az Alapítvány. Ennek az volt a célja, hogy a belső képzések és a 

folyamatos tananyagfejlesztés során különböző szakmák és tudományágak egyaránt 

képviseltessék magukat. Így valósul meg az az interdiszciplináris szakmai működés, 

amely a pénzügyekben és gazdaságban alkalmazott megközelítések alapja. Ennek 

megfelelően a kutatásban résztvevő oktatók között volt pszichológus, tanár, 

gyógypedagógus, közgazdász és kommunikációs szakértő is.  

Mindennek az eredménye visszaköszönt a kutatásunk során. A diákok által a vizsgálat 

során megfogalmazott jellemzők tehát egy tudatos oktatás-tervezés és működés 

végeredményei, amire az OK Központ törekedett szervezetfejlesztő tevékenysége 

során. 

Egy konkrét vizsgálatban, az OK Központban végzett fókuszcsoportos felmérés során 

a résztvevők által jellemzőként leírt kifejezések szófelhője mutatja, hogy a 
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legnagyobb gyakorisággal az alábbi szavak hangzottak el: fejlődés/fejlődő, fiatalos, 

innovatív, oktatás, csapat, trendi, inspiratív.  

Összegezve tehát, láthattuk a szervezeti kultúra, szervezeti átalakulás és tanuló-tanító 

szervezet jellegzetességeit a magyar oktatás szervezeti kontextusában vizsgált konkrét 

intézmény, az OK Központ munkájára vonatkoztatva. Azt is láttuk, hogy magának a 

szervezetben zajló oktatási tevékenységnek a sajátosságaira hatnak a szervezeti 

kultúra jellemzői és viszont. A fentebbiekben ismertetett szakirodalmi áttekintést és a 

szervezeti stratégia, átalakulás, tanuló szervezet dinamikát az alábbi ábra foglalja 

össze és vezet át egyben az OK Központ, mint képzést folytató tanuló szervezet belső, 

pedagógiai sajátosságainak elemzéséhez. 

 

 

2. ábra:  Szervezet-pszichológia, szervezeti tanulás – összegzés 

Forrás: saját ábra 
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II. Az OK Központ képzéseinek pedagógiai-elméleti beágyazódása 

Egy tanító szervezetben különösen fontos a szervezeti tanulás szempontjából, hogy 

milyen az a pedagógiai felfogás, amely jellemzi a képzést. Az általam vizsgált OK 

Központban alkalmazott képzési elvek szervesen illeszkednek a megszokott iskolai 

oktatástól eltérő pedagógiai irányzatok felfogásába, ezért bemutatásukat ezekhez 

illesztve végzem el. Az élménypedagógia, játékpedagógia és Montessori-pedagógia 

elemeinek ismertetése pedig átvezet az empirikus kutatásunk során kiemelten vizsgált 

flow-élmény értelmezéséhez. 

A szervezeti tanulásban a motiváció meghatározó jelentőségű. Az OK Központ 

oktatóinak esetében ezt Herzberg motivátor-higiéniás elmélete jellemzi leginkább 

(Klein, 2012). Eszerint különválaszthatók egymástól a munkahelyi higiéniás tényezők 

(pl. munkakörülmények, vezetési stílus) és a munkavállalókat célzó motivációs 

tényezők (pl. karrier út, elismerések stb.), úgy, hogy a szervezet menedzsmentje 

mindkét szegmensben a maximális cél elérésére törekszik. Az alap-motivátorokon túl 

(fizetés, munkakörülmények, biztonság, kihívás, stb.) ennek három fő eleme is 

megjelenik:  

1. Nagyobb felelősség és szabadság átadása a trénereknek az egyes gyakorlatok 

magyarázatakor, illetve annak a felelőssége, hogy az adott oktatott csoportot mely 

feladatsorral oktatja (standard vagy könnyített feladatok). 

2. A munkakör kibővítése azáltal, hogy nem csak elő kell adniuk a tananyagot, hanem 

azt fejleszthetik is.  

3. A munkakörök cseréjével, ami ebben az esetben a 37 oktatási modulból való 

választás lehetőségét jelenti. Így az is előfordulhat, hogy 7–8 éves korosztály 

oktatása után 17–18 évesek képzésében vesz részt a tréner.  

A disszertációm vizsgálatának tárgyát képző OK Projekt képzési megoldásait azoknak 

a pedagógiai áramlatoknak a tapasztalataiból állítottuk össze, amelyek kiemelt 

jelentőséget tulajdonítanak az élményeknek. Természetesen maga az élmény (amit 

sokféle módszerrel kiválthatunk), az élmény társítása az iskolai léthez vagy az iskolán 

kívüli oktatáshoz, mindig is szerves része volt az oktatási folyamatnak. 

Disszertációmban az edutainment-tel és annak jellemzőivel külön is foglalkozom, 

mivel az OK Központ működését, mind szervezeti, mind neveléstudományi 

szempontból ez a szó jellemzi leginkább. Mindennek egyik friss irányzata a GBL 
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(Game-Based Learning), azaz játékalapú oktatás, amely az IT technológia, a 

neveléstudomány és a pszichológia közelítéséből jött létre. Ez neveléstudományi 

szempontból az élménypedagógia, a játékpedagógia és az edutainment egyfajta 

továbbgondolása, amiben az oktatás a játékra, a játékosságra fókuszál. (Paras, 

Bizzocchi, 2005.) 

Az oktatás-módszertani megközelítésében, a tanulók számára élményt nyújtó oktatást 

jelentő módszerek összehasonlításában a Montessori iskola áll a legközelebb az OK 

Projekthez.  

 

III. Pozitív pszichológia: élmény és oktatás 

A pozitív pszichológia oktatási vonatkozásai már Martin Seligman (2002) boldogság-

meghatározásából is kézenfekvően adódnak. Szerinte a boldogság három fő 

alapeleme: pozitív érzelmek, elmélyülés (Csíkszentmihályi ezt nevezi a flow 

állapotnak), az élet értelme. 

Saját kutatásom egyik hipotézise szerint a pozitív pszichológia szemléletével 

kialakított oktatási stratégia képes flow-élményt előidézni az új generációk oktatásban 

még akkor is, ha korábban minimális volt, vagy egyáltalán nem volt kapcsolat a tanító 

szervezet és a tanulók között.  

Mint ismeretes, a flow feltételeiként a kihívások és a készségek egyensúlyát, valamint 

a célok és visszajelzések meglétét határozta meg. A szubjektív flow élmény 

megtapasztalását az alábbi jellemzők kísérik: fókuszált koncentráció, kiemelkedő 

tevékenység és figyelem, éntudatosság elveszítése, kontroll, időérzékelés eltorzulása, 

intrinzik motiváció megtapasztalása (Csíkszentmihályi, 2002). További jellemzője, 

hogy a tudat/tudatosság, a figyelem és az éberség összekapcsolódik és az információs 

túlterheltségből csupán egy kis szeletet ragad ki magának az egyén. Azok a fogalmak, 

amelyek a flow elérését jelzik: 
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3. ábra:  A flow fogalmi tere 

Forrás: Csíkszentmihályi, 2002 alapján 

Csíkszentmihályi munkássága alapján az oktatás és a flow kapcsolatát két irányból 

közelíthetjük meg: 

1. Miért jó az, ha a tanuló az oktatás során flow állapotba kerül? Csíkszentmihályi 

szerint azért, mert egyrészt a kihívás/képesség megközelítésben a tanuló elkerüli 

a szorongást (ebben az esetben a kihívások sokkal magasabbak, mint az egyén 

képességei). Másrészt elkerüli az unalmat is (nem unatkozik a tanórán), mint 

amikor a képességei magasabbak a kihívásnál. 
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4. ábra:  Képesség – Kihívás – Flow és oktatás 

Forrás: Csíkszentmihályi, 2002 

2. A flow-élmény állapotában lévő tanulás sokkal hatékonyabb az azt jellemző 

örömteli, boldog érzések, a mély bevonódás (teljes időtudat vesztés), és a 

célorientált, magas szintű koncentráció miatt.  

Az alábbiakban bemutatott kutatási eredmények is a flow skála alapján kerültek 

vizsgálatra. 

 

IV. Flow-megélés, tanulási hatékonyság és pszichológiai jellemzők az OK 

Központ diákjai körében 

A diákok közt nagymintán elvégzett kérdőíves adatgyűjtést kiegészítettük 

mélyinterjúkkal és közreműködői interjúkkal. (A kérdőív megtalálható a dolgozat 

mellékletében.) Az adatfelvétel 2016. április 12 és június 12 között, az Oktatási 

Központ megnyitása után mintegy három és fél évnyi szakmai tapasztalat birtokában 

indult. A megkérdezett diákok kiválasztása véletlenszerűen történt. A válaszadás 

mintegy 20–30 percet vett igénybe, úgy, hogy előtte egy intenzív tréningen vettek 

részt a diákok. A tesztcsomag több bemért kérdéssort tartalmazott. 

A kutatás kérdőíves adatfelvétele a 4 órás, pénzügyi-gazdasági-gazdálkodás tréningen 

részt vett iskoláskorú (14–19 éves) fiatalok körében zajlott, akik önkitöltős, 

papíralapú kérdőív kitöltésével válaszoltak a tréning hatékonyságát és 
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élményszerűségét vizsgáló, továbbá a résztvevők jellemzőire vonatkozó kérdésekre. 

A kérdőívet összesen 1376-an töltötték ki.  

Kutatásunk arra alkalmas, hogy a diákok flow-élményét egy szűkebb vonatkozásban 

rekonstruálja. A pozitív válaszok semmiképpen sem jelentik azt, hogy az OK Központ 

maga volna a megvalósult flow-központ is, de alkalmas arra, hogy a flow-hoz 

kapcsolódó személyiség-típusok, élmény-effektusok körét feltárja. A kutatás 

továbbvitelében is éppen a flow hozzáadott értékére igyekszünk majd koncentrálni. 

Flow faktorok 

A flow-állapotot mérő húsz állításból tizenegy alkotja a „kihívás–készség egyensúly” 

faktort, és kilenc az „egybeolvadás a feladattal” faktort.  

A „kihívás–készség egyensúly” faktor a feladatokra, tevékenységekre vonatkozik, a 

kontroll és a világos célok területeit fedi le. Amikor a kihívás-készség egyensúly 

fennáll, a válaszadó személy valószínűleg a flow-élményt él meg (Magyaródi et al., 

2013).  

„Az „egybeolvadás a feladattal” faktor az élmény átélésére vonatkozik – a 

bevonódásról, élmény minőségéről és az élmény kísérő tényezőiről szól” (Magyaródi 

et al., 2013. 31). Az összetartozó itemek összeadásával két indexet kapunk: a kihívás-

flow index elméleti maximuma 55, elméleti minimuma 11.  

Az egybeolvadás flow index esetén az elméleti minimum 9, az elméleti maximum 

pedig 45 pont. A magas pontszámok mindkét faktor esetében azt jelentik, hogy a 

diákok átélték a kihívás, illetve az egybeolvadás flow-élményét. Az összesített flow-

élmény faktor a két index összegeként áll elő, elméleti minimuma 20, elméleti 

maximuma 100 pont.  

A kihívás–készség és az egybeolvadás faktor átlagos értékei is magasabbak a 

tréningen, ott nagyobb mértékben éltek meg flow-állapotot a résztvevők, a kihívás-

készség faktor a tréningen eléri az elméleti maximumot.  

A minimum értékek a két alskála és az összesített flow skála esetében is 

alacsonyabbak az iskolai flow-nál. Az egybeolvadás faktorok egyik esetben sem érik 

el az elméleti maximumukat, valamint ennél a faktornál a tréning és az iskola átlaga 

kevésbé tér el. A résztvevő diákok tehát inkább a kihívás és készségeik közötti 
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egyensúlyi állapotból fakadó flow élményt élik meg inkább, a tréningen és az 

iskolában egyaránt. 

A kihívás–készség egyensúly flow értékei legnagyobb arányban a tréningen 

szóródnak, 37–43 pont között. Ez az iskola esetében átlagosan 29–35 pont között 

mozog. A feladattal való egybeolvadás flow élménye a tréningen 26–32 pont között 

mozog, az iskolában ez 19–25 pont.  
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5. ábra:  A tréningre és az iskolára vonatkozó "kihívás–készség egyensúly" 

illetve "egybeolvadás a feladattal" faktorok eloszlása a mintában 

Összességében nagyobb flow-élményt éltek meg a tréningen azok, akik érdeklődnek a 

pénzügyek iránt, vannak róla előzetes ismereteik, valamint azok, akik gimnáziumba, 

szakközépiskolába járnak. Azok a tanulók, akik jobban szeretnek iskolába járni, 

szintén nagyobb intenzitású flow-élményben részesültek.  
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A kutatásban résztvevők pszichológiai jellemzői 

Az egyes tanulási stílus alskálák pontértékét az azonos skálába tartozó állításokra 

adott pontszámokat összeadva kapjuk meg, így az egyes alskálák elméleti minimuma 

6, elméleti maximuma pedig 30.  

A három fő stratégia (mélyrehatoló, reprodukáló, szervezett) a hozzájuk tartozó 

alskálák pontszámának összegeként áll elő: a mélyrehatoló tanulási stílus egyesíti a 

mélyrehatoló, a holisztikus és az intrinsic stratégiákat. A reprodukáló tanulási stílus 

összegzi a reprodukáló, a szerialista és a kudarckerülő stratégiákat. A szervezett 

tanulási stílus a szervezett, sikerorientált és lelkiismeretes stratégiákból áll össze.  

 

Tanulási stratégia (alskála) n Minimum Maximum Átlag Szórás 

Holista 1151 6 30 22,4292 3,94153 

Mélyrehatoló 1112 6 30 20,1151 4,14208 

Lelkiismeretes 1180 6 30 19,8576 4,39254 

Szerialista 1133 8 29 19,5605 3,45965 

Instrumentális 1175 6 30 19,4009 3,73142 

Szervezett 1154 6 30 19,0728 4,00908 

Kudarckerülő 1162 6 30 18,2238 4,70360 

Intrinsic 1121 6 30 17,8956 4,77931 

Sikerorientált 1170 6 30 17,8231 4,11515 

Reprodukáló 1146 6 29 17,5846 3,69897 

1. táblázat A tanulási stratégia alskálák eloszlása a mintában 

 

Tanulási stratégia (főskála) n Minimum Maximum Átlag Szórás 

Mélyrehatoló 1007 18 89 60,546 10,299 

Szervezett 1090 19 90 56,748 10,123 

Reprodukáló 1050 22 84 55,474 8,861 

2. táblázat A tanulási fő stratégia pontszámok eloszlása a mintában 

 

A táblázatok alapján a jelen kutatásban részt vevő tanulók leginkább holisztikus és 

mélyrehatoló módon tanulnak, míg a legkevésbé a reprodukáló tanulási stratégia 

jellemző.  
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Az empirikus kutatás eredményeinek összefoglalása 

Dolgozatom három hipotézist állított fel, annak jegyében, hogy a flow-élmény az 

oktatásban multidiszciplináris megközelítésbe kerüljön. Az előbbiekben elemzett 

empirikus anyag fényében hipotéziseinket a következőkben értékeljük:  

1. Az első hipotézisünk szervezetpszichológiai megközelítésben vizsgálta a 

kvantitatív vizsgálat eredményét: „Amennyiben az oktató szervezet képes 

tanulószervezetként viselkedni, akkor az jelentősen támogatja az oktatás minőségét 

és képes pozitívan befolyásolni a tanulókat is.”  

Ez a hipotézisünk nagyobb részt beigazolódott, mivel a diákok gyakorlatilag 

felsorolták a tanuló szervezet legtöbb jellemzőjét. Azonban az interjúk során 

kiderült, hogy többségük nem képes egy-egy általa megtapasztalt jelenséget 

mélyen értelmezni, a „dolgok mögé látni”. Így az interjúk egy részében azt 

tapasztaltuk, hogy a diákok nem mindenben képesek összekötni a jelenségeket, az 

érzelmeiket és az eredményeket, így konkrétan nem mondódtak ki olyan 

összefüggések, amiket vártunk volna. Például a tudatosan megtervezett oktatási 

környezet a pozitív érzések mellett, milyen gondolatokat indukált bennük?  

2. Második hipotézisünk pozitív pszichológiai megközelítésben vizsgálta tovább a 

kvantitatív vizsgálat eredményét. Arra voltunk kíváncsiak, hogyan mutatkozik meg 

a flow-élmény az oktatásban? Hogyan képes egy tanító, tanuló szervezet egy négy 

órás oktatás keretében, ismeretlen személyiségű és képességű gyerekeket is a flow-

élményig eljuttatni. Konkrét hipotézisünk: „A pozitív pszichológia szemléletével 

kialakított oktatási stratégia képes flow-élményt előidézni az új generációk 

oktatásban még akkor is, ha korábban minimális volt, vagy egyáltalán nem volt 

kapcsolat a tanító szervezet és a tanulók között.” 

Ez a hipotézisünk megerősítést nyert mind a kvantitatív, mind a kvalitatív vizsgálat 

alapján, annak a meglepő jelenségnek az ellenére, hogy kiderült, a gyerekek 

számára nem csak az oktatás körülményei és a módszertan jelentett újdonságot, 

hanem osztálytársaik is. A többség nem ismerte a csoportjába beosztott 

osztálytársak viselkedését és képességeit, és az is élményszerű volt számukra, hogy 

így csoportokban dolgozhattak. 
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3. Harmadik hipotézisünket neveléstudományi megközelítésben állítottuk fel: 

„Élményekre és szórakoztató (edutainment) feladatokra/tudástartalmakra épülő, 

inspiratív eszközökkel sikeresen oktathatók a középiskolások számára - még a 

felnőttek számára is nehézséget okozó - pénzügyi tudatosság is.” 

Az ilyen oktatási kihívás többelemű: az élményalapú társadalom által 

szocializálódott generációk esetében a pénzügyi, gazdasági, gazdálkodási 

ismeretek oktatását a gyerekek első hallásra a matematikához hasonlítják, amelytől 

a többség fél, negatív előítéletekkel kezel, részint családi tapasztalatok alapján is. 

A trénerek az oktatott gyerekekkel – az esetek többségében – először csak az 

oktatás során találkoznak. A gyerek számára újdonság az iskolai képzéstől eltérő 

nem frontális oktatás, és az új szabályok – például a szabályozott szabadság 

elvének – megismerése a képzés során. 

A hipotézist ezen feltételrendszerben is igazolta, hogy a kvantitatív kutatásból 

egyértelműen kiderült, az oktatáson részt vevő gyerekek túlnyomó többsége – saját 

elmondásuk alapján – tanult újat a képzés során. Ezen kijelentésük validitását 

mutatja, hogy rétegzetten is releváns válaszokat adtak: felnőtt korban 

használható/hasznosítható tudást adott: 62% számára, egyedül tudja 

kezelni/használni a pénzügyeit: 37%, képes volna tanácsot adni a szüleinek: 11%. 

A kvalitatív kutatásban részt vevő gyerekek a pedagógiai módszerről nyilatkozva 

elmondták, hogy a képzés során számukra a legfontosabb körülmények a 

következők voltak: csapatmunka, interaktivitás, játékosság. 

 

V. A disszertáció tanulságainak összefoglalása 

A kutatás során bebizonyosodott, hogy a tanulás során elért flow-élmény egyik alkotó 

eleme a játékosság, a játék alapú oktatás (Game-Based Learning). Az oktatási elemek 

azonban önmagukban nem játékok, valójában a tanulók sem játszanak, hanem játékos 

feladatokat oldanak meg. Azonban a játékos feladatok segítik a mélyebb bevonódást a 

tanulásba, lekötik a figyelmüket és lehetőségük van saját és társaik kreativitásának a 

kipróbálására is. 
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Az empirikus vizsgálatokkal feltárt flow-jelenlétet az OK Központ képzéseiben az 

alábbi ábrával foglaljuk össze: 

 

6. ábra:  Flow az oktatásban 

Forrás: saját ábra 
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