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Az autonóm tanulás kognitív 
összetevői: egy kutatás 

várt és nem várt eredményei

1. Bevezető
Kutatásom célja a tolmácshallgatók autonóm tanulói viselkedését meghatározó kog
nitív komponensek vizsgálata. Kutatásomat az Eötvös Loránd Tudományegyetem 
Bölcsészkara Fordító- és Tolmácsképző Központjának posztgraduális kurzusán végez
tem. Kutatásom eszközéül a hallgatók által készített introspektiv naplók szolgáltak. A 
következőkben először az autonóm tanulás definíciójára tett legfontosabb kísérleteket, 
majd a kutatás és az adatgyűjtés körülményeit mutatom be. Dolgozatomat a kielem
zett adatok értelmezése zárja.

2. Az autonóm tanulás
Az autonóm tanulás fogalma sokrétű, és a pedagógiai autonómia számtalan formát 
ölthet, ezért úgy gondolom, első megközelítésben érdemes Little nyomán azt szemlél
tetni, hogy mit nem értünk autonóm tanuláson. Az autonóm tanulás nem egyenlő a tanár 
nélküli, osztály termen kívüli elszigetelt tanulással; tantermi körülmények között pe
dig nem a tanári felelősség teljes átruházását jelenti, hiszen nem arról van szó, hogy a 
tanulók magukra hagyatva úgy boldogulnak, ahogy tudnak. Az autonómia nem egy 
tanítási módszer a sok közül, tehát nem valami olyan, amit a tanárok a diákokkal „csi
nálnak”. Az autonóm tanulás nem egységes, könnyen megfogható és leírható magatar
tásmód, valamint nem a tanulók által elért állandó, konstans állapot (Little, 1990:7).

Little szerint az autonóm tanulás fogalmának egyik lehetséges megközelítési mód
ja, hogy azt „mint alapvető emberi magatartásformát” igyekszünk megragadni. En
nek értelmében elmondhatjuk, hogy az ember autonóm módon viselkedik, amikor se
gítség nélkül képes megoldani egy feladatot „olyan körülmények között, amelyek 
különböznek attól a kontextustól, amelyben a sikeres feladat-megoldáshoz szükséges 
tudást és jártasságot megszerezte”. Az ember fejlődése során tulajdonképpen a tanulás 
„biológiai és társadalmi célja az autonómia elérése, hiszen enélkül nem válhatnánk sem 
igazán éretté, sem igazán szocializálttá” (Little, 1996:3).

Az autonóm tanulás egy másik definíciója szerint az nem más, mint a tanuló azon 
képessége, hogy „kezébe vegye”, irányítsa saját tanulását, ami azt jelenti, hogy a tanu
lás minden aspektusával kapcsolatos döntésért felelősséget vállal és felelősséggel tar
tozik. Ez a képesség tehát a döntéshozatal szintjén nyilvánul meg, ahol is a döntések a 
tanulási folyamat következő területeire vonatkoznak: tanulási célok kitűzése, a tarta
lom és a haladás meghatározása, az alkalmazandó módszerek és technikák kiválasztá
sa, az elsajátítás folyamatának (ütem, idő, hely stb.) nyomon követése, az elsajátított 
tartalom értékelése (Holec, 1981:3). Holec szerint az autonóm tanuló képes ezen dön-



Az autonóm tanulás kognitív összetevői 41

tések mindegyiket meghozni azzal a tanulási folyamattal kapcsolatban, amelyikben részt 
kíván venni. Ennek megfelelően a definíció fontos eleme tehát a tanuló motivációja, 
azonban az autonóm tanulást csupán tanulás-szervezési képességként fogja fel.

Ezzel szemben Little (1991) meghatározása szerint az autonóm tanulás nem kizá
rólag és még csak nem is elsősorban a tanulás szervezésében merül ki. Az autonómia 
a kritikus gondolkodásra, az elvonatkoztatásra, a döntéshozatalra, valamint az önálló 
cselekvésre vonatkozó képesség. Alapfeltétele és egyben következménye is, hogy a 
tanuló egyfajta pszichológiai viszonyt létesít a tanulás folyamatával és tartalmával. Az 
autonómia képessége a tanuló tanulási módjában, illetve abban érthető tetten, hogy a 
tanuló a megtanultakat hogyan alkalmazza szélesebb kontextusokban. Ez a definíció 
tehát már az autonóm tanulás kialakításához szükséges kognitív tényezőket is figye
lembe veszi.

A szakirodalomban fellelhető egyik legegyszerűbb definíció szerint az autonómia 
nem más, mint a tanulási folyamat szisztematikus irányítására, kontrollálására (control) 
való képesség. Minden ennél pontosabb meghatározás túlságosan leszűkíti a kutató 
mozgásterét, hiszen az autonóm tanulásra való képesség többdimenziós, tehát több 
összetevőből álló képesség, amely egyénenként, kontextustól, illetve időtől függően 
változhat (Benson, 2001: 59-60). Az irányítás/kontroll a tanulási folyamat három szint
jén jelenik meg: a tanulásszervezés, a kognitív folyamatok (tanuláspszichológia) és a 
tanulás tartalmának (tanulási szituációk) szintjén. Az autonóm tanulás definíciója itt 
egy harmadik, az előző két meghatározáshoz képest új elemmel bővül: a szociális as
pektussal. Ennek értelmében a tanulási helyzetek irányításának szintjén az autonóm 
tanulónak képesnek kell lennie a más tanulókkal való együttműködésre, valamint a tanu
lási folyamatban való közös részvételre. A tanulási folyamat irányításának három szintje 
természetesen nem különül el szigorúan, hanem kölcsönösen függ egymástól (Benson, 
2001:75).

Modern definíciója szerint az autonóm tanulás leginkább a tanulói magatartásban 
érhető tetten. Az autonóm tanulóról általánosságban elmondható, hogy aktív, kitartó, 
motivált módon viselkedik, és tud társaival együtt dolgozni, tud másokra hagyatkozni. 
Az autonóm tanuló ilyesfajta, elsősorban a tanulói viselkedésre koncentráló leírása 
azonban megtévesztő, mivel azt sugallja, hogy az „ideális”, kiváló tanulmányi ered
ményeket elérő, példás magatartású tanulóról van szó, aki soha nem mulaszt, és min
dig elkészíti a házi feladatot is.

Az autonóm tanulás meghatározásakor ezért nem szabad megfeledkezni a tanulói 
viselkedést vezérlő, annak alapjául szolgáló kognitív tényezőkről sem. A tanulói auto
nómia tehát nem merül ki abban, hogy valaki mindig elkészíti a házi feladatot. Az a 
kérdés, hogy miért cselekszik így. Azért, mert a szüleinek vagy a tanárának akar a ked
vében járni, vagy esetleg belső készetetésből, mert érdeklődik a téma iránt. És ez for
dítva is igaz. Ha egy tanuló külső tényezők miatt nem tudja mindig maximálisan telje
síteni a tanórai követelményeket, még nem feltétlenül jelenti azt, hogy ez a tanuló nem 
autonóm. Hiszen ha tudatában van mulasztásának következményeivel, és azt más mó
don, például tanórán kívül pótolja, ez a cselekedete autonóm tanulói gondolkodásról 
árulkodik. Az autonóm tanulásra való képesség a kritikus gondolkodásra, a reflexióra, 
a tanulással kapcsolatos döntéshozatalra és az önálló cselekvésre való képesség. Mint 
ahogy azt láttuk, előfeltétele és következménye, hogy a tanuló egyfajta pszichológiai 
viszonyt alakítson ki a tanulás folyamatával és tartalmával.
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Az autonóm tanulás általános definíciója után az alábbiakban az autonóm tanulás
nak egy szűkebb kontextusban, a tolmácsképzésben végzett vizsgálatának körülményeit 
mutatom be.

3. A kutatás
Kutatásom helyszíne az ELTE BTK Fordító- és Tolmácsképző Központja (FTK). Ku
tatásom a 2002/2003-as tanévben az Európai Uniós konferenciatolmács-képzésre 
(EMCI) beiratkozott hallgatókra terjedt ki. A első szakasza tulajdonképpen már az előző, 
2001/2002-es tanévben lezajlott, amikor is az akkor még az AB képzésben (szakfordí
tó- és tolmácsképzés magyar és egy idegen nyelvből) részt vevő hallgatók egyéni gya
korlását irányítottam. Ekkor volt alkalmam megfigyelni a hallgatók munkáját, és meg
állapítani, hogy tanulói magatartásuk alapján magas fokú tanulói autonómiával rendel
keznek. Ezt nemcsak az a tény támasztotta alá, hogy heti több alkalommal gyakoroltak 
egyénileg önszerveződő csoportokban és tanulópárokban, hanem az is, hogy a gyakorlás 
tartalmát, menetét és ritmusát saját maguk határozták meg. A hallgatókkal folytatott 
informális beszélgetéseim mindezt csak megerősítették.

Mivel az EMCI-képzésre sikeres alkalmassági vizsga után úgy is be lehet iratkoz
ni, hogy ajelöltek az FTK-ban már korábban, vagy más magyarországi, illetve külföl
di tolmácsképző-intézményben szereztek tolmácsképesítést, az erre a képzésre felvett 
hallgatók két csoportba oszthatók: azok, akik közvetlenül az előző évben, az FTK AB 
képzésén szereztek tolmácsképesítést, és azok, akik korábban, vagy nem az FTK-ban 
szereztek tolmácsképesítést. Kutatásom az előbbiekre vonatkozik, hiszen őket ismer
tem, és az ő tanulói magatartásukat volt lehetőségem korábban megfigyelni. A kuta
tásnak ez a része tehát longitudinális jellegű, amely induktív módon vizsgálja az auto
nóm tanulást.

A kutatás célja, hogy a tolmácshallgatókra jellemző tanulói autonómiának a kogni
tív összetevőit, és a közöttük levő viszonyt közelebbről megvilágítsa. A kutatás eszkö
zéül a naplóírást választottam, mivel az introspektiv, hosszabb távon, rendszeresen 
készített feljegyzések a kritikus gondolkodás megnyilvánulásához természetes kontex
tust biztosítanak. A naplóírás továbbá jól tükrözi nemcsak tartalmilag, hanem formai
lag is a tanulási folyamat nem viselkedésbeli jellemzőit, úgymint a nehézségeket, örö
möket, a tanuló gondolatait, kételyeit, érzelmeit, önfegyelmét stb.

A 2002/2003-as tanévben az EMCI-képzésre összesen huszonkét hallgató iratko
zott be. Ebből tizenegyen, tehát a csoport fele tanult a 2001/2002-es tanévben az FTK- 
ban. Közülük véletlenszerűen választottam ki négy hallgatót, akiket a tanév első heté
ben megkértem arra, hogy a tanév során tanulásukról vezessenek introspektiv naplót. 
Ehhez mindenkinek két füzetet adtam: az egyik az első félévre, a másik a második 
félévre vonatkozott. Az első félév végén ugyanis átnéztem a feljegyzéseket, és vissza
jelzést adtam nekik róluk.

Az év elején elmondtam a kiválasztott hallgatóknak, hogy a naplóírás nemcsak 
adatokat szolgáltat a kutatásomhoz, hanem nekik is minden bizonnyal hasznukra vá
lik majd, ha időt szakítanak a tanulási tapasztalataik átgondolására. A dolgozat pontos 
témáját azonban nem árultam el, csupán annyit tudtak, hogy a tolmácsképzéssel kap
csolatban végzek kutatást.

A naplóíráshoz nemcsak szóban, hanem írásban is adtam útmutatást. Ebben hang
súlyoztam azt a tényt, hogy a tanulásukról folytatott rendszeres reflexió jótékony ha-
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tással van fejlődésükre. Továbbá megadtam a naplóírás szempontjait: milyen nyelven, 
mennyit, mikor és miről írjanak. Felhívtam figyelmüket arra is, hogy véleményem 
szerint a naplóírás egyetlen hátránya, hogy időigényes tevékenység. Ezenkívül kértem 
őket, hogy az én óráimról is nyugodtan írjanak, mert szívesen veszem a visszajelzést, 
még akkor is, ha az esetleg negatív. Végezetül természetesen tájékoztattam őket, hogy 
a naplókat névtelenül is be lehet adni, és hogy minden információt bizalmasan fogok 
kezelni.

A 2002/2003-as tanév során tehát négy hallgató készített feljegyzéseket az FTK- 
ban végzett konferenciatolmács-képzés során tapasztalt tanulási folyamatról. Két hall
gató két szemeszteren, kettő pedig egy szemeszteren keresztül. A naplók elemzését 
formai és tartalmi szempontok alapján készítettem el. A formai szempontok között a 
bejegyzések gyakorisága, hosszúsága, stílusa, a nyelv és a nyelvezet szerepelnek. A 
tartalmi elemzést táblázat segítségével végeztem. A táblázat egyik oszlopa a bejegy
zés dátumát, a másik az idézeteket, a harmadik pedig az idézetekkel kapcsolatos, a 
tanulói autonómiára vonatkozó megjegyzéseimet tartalmazza.

Dolgozatomban a hely szűkössége miatt nincs lehetőség a kutatásom során gyűj
tött adatok elemzésének bemutatására. Dolgozatom negyedik részében ezért a kielem
zett adatok eredményeit értékelem.

4. Eredmények
Az elkészült naplók elemzése után összegezve megállapítható, hogy a naplóírók to
vábbra is autonóm tanulóként viselkednek: rendszeresen készülnek, gyakorolnak tan
órán kívül. Képesek tanulásukat megszervezni, célokat valósítanak meg; munkamód
szereket választanak ki és alkalmaznak, stb. A naplók mindazonáltal azt is egyértelműen 
igazolták, hogy mind a négy naplóíróra alapvetően jellemző a kritikus gondolkodás és 
a tudatosság mind önmagukat, mind társaikat, a tanulási folyamatot, a tanulási környe
zetet stb. illetően. Amennyiben a naplóírók valamilyen problémával találkoznak, azt 
igyekeznek körülírni, a probléma megoldására kérdéseket tesznek fel, és egyben vá
laszt is keresnek rá, a problémamegoldással kapcsolatban konkrét teendőket fogalmaz
nak meg. Tisztában vannak saját tanulási nehézségeikkel, és azzal is, hogy mi nem okoz 
nekik problémát. Ismerik a jó minőségű konferenciatolmácsolás-teljesítmény kritéri
umait, és ahhoz mérik saját teljesítményüket. Az egyéni gyakorláshoz olyan feladato
kat választanak, amelyek fejlődésüket elősegítik.

A négy napló formai és tartalmi elemzése arra is rávilágított, hogy naplóíróknak mint 
autonóm tanulóknak a gondolkodása milyen közös komponenseket tartalmaz. Mind a 
négy esetben a naplók reflexióról, önreflexióról, értékelésről és önértékelésről szólnak. 
A feljegyzések kivétel nélkül tartalmazzák ezt a négy elemet. Mindennek tükrében 
megállapítható, hogy a tolmácsképzésre sajátosan jellemző tanulói autonómia kogni
tív komponensei a reflexió, önreflexió, értékelés és önértékelés. A négy komponens
ről továbbá elmondható, hogy folyamatos és ciklikus, állandóan fejlődő jelenségek: a 
már elértnek vélt állandó dekonstruálásával és újrakonstruálásával jár.

A négy közös komponens leírása előtt érdemes megjegyezni, hogy az egyik napló
írónál egy ötödik összetevő is megfigyelhető. A naplóíró tanulói gondolkodásában 
ugyanis a négy közös komponens mellett meghatározó szerepet játszik még az önbá
torítás, önmotiváció. Mindez egybecseng Ushioda véleményével, aki szerint az auto
nóm tanulás szempontjából a motivációnak aktív funkcionális szerep jut. A motiváci-
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ónak a szerepe ebben az értelemben a tanulásban való részvétel fenntartása. Az önmo
tiváció pedig a hatékony motiváló gondolkodásra való képesség (Ushioda, 1996:2-3). 
A naplóíró önmotiváló gondolkodása arról tanúskodik tehát, hogy sikerült kialakíta
nia azokat az alapelveket, amelyek segítségével nemcsak a reflexió és az értékelés, de 
az önmotiváló gondolkodás is szerves részét képezi tanulói autonómiájának. Ezt az 
önmotiváló gondolkodást azonban a másik három naplóírónál nem sikerült kimutatni, 
ezért nem szerepel a tolmácshallgatók autonóm tanulói gondolkodásának alapvető 
komponensei között. Mindez természetesen nem azt jelenti, hogy a többi naplóírónál 
kizárható az önmotiváció. Csupán azt lehet megállapítani, hogy naplójuk nem tartal
maz erre vonatkozó adatot, valószínűleg azért, mert kevésbé jelentős mértékben van 
jelen. Az önmotiváció Oxford megközelítése szerint az affektiv tanulói stratégiák közé 
tartozik. Ebben a csoportosításban az önbátorítás mellett a szorongás/félelem csökken
tése és a saját érzelmi állapot felmérése is autonóm tanulói gondolkodásra vall (Ox
ford, 1990:21). Ez a két utolsó stratégia pedig mind a négy naplóírónál jelen van.

Visszatérve a négy közös komponenshez elmondható, hogy a reflexió többek kö
zött a tanulásra, a tolmácsolásra, a tanártól vagy társtól kapott visszajelzésre vonatko
zik. Ezenfelül a naplóírók a tanulási folyamattal kapcsolatban tanulságokat vonnak le, 
okokat, megoldásokat keresnek, jövőbeli teendőket, feladatokat, tanulási stratégiákat 
fogalmaznak meg. Az önreflexió során pedig ezeket saját magukra vonatkoztatják, a 
tanulással kapcsolatos dilemmáikat, nehézségeiket, mentális és fizikai állapotukat elem
zik, saját magukra vonatkoztatott kívánságaikat, félelmeiket, valamint a teljesítményüket 
befolyásoló tényezőket fogalmazzák meg. Ezzel egy időben tulajdonképpen minden 
tanórai vagy tanórán kívüli tanulással, tolmácsolással kapcsolatba hozható jelenség 
értékelés tárgya is egyben: a képzés, a tanórák, a tanárok, a feladatok, a felhasznált 
szövegek. A külföldi tanulmányutak, a vizsgák, a meglátogatott vagy éppen elvégzett, 
éles tolmácsolási eseményekhez kapcsolódó tényezők (pl. tolmácsolási helyzet, elő
adók, a konferencia szervezettsége), tapasztalt tolmácsok teljesítménye, társak teljesít
ménye stb. Mindezzel párhuzamosan megy végbe az önértékelés mikro- és makró-szin
ten. A naplóírók mikro-szinten értékelik saját nyelvi teljesítményüket (pl. nyelvtani, 
szintaktikai, szövegszintű hibák, megoldások, stílus, kiejtés), a pillanatnyi tolmácsolási 
teljesítményüket, a már elsajátított és a még javítandó tolmácsolási készségeiket. Az 
önértékelés makró-szintjén pedig a fentiekből általánosításokat vonnak le, illetve saját 
fejlődésüket értékelik.

A naplók a négy komponens viszonyára szintén rávilágítottak. A folyamatos tanu
lói reflexió, önreflexió, értékelés és önértékelés egymással állandó kölcsönhatásban van: 
egymástól nem mindig határolódik el élesen. Mind a négy komponens hat a másikra, 
illetve alapja a másiknak. Ennek értelmében nincs reflexió önreflexió nélkül, és fordít
va, értékelés önértékelés nélkül, és fordítva. Valamint az is elmondható, hogy a refle- 
xió/önreflexió állandó kölcsönhatásban van az értékeléssel/önértékeléssel, és fordítva 
(lásd 1. ábra).
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1. ábra: A tolmácshallgatók tanulói autonómiájának kognitív komponensei 
és a közöttük fennálló viszony

A folyamatos reflexió, önreflexió, értékelés és önértékelés alkotja az autonóm ta
nulói viselkedés kognitív alapját. A négy komponens állandó működése támogatja te
hát a döntések kivitelezését, a tanulási stratégiák megvalósítását, a tanulásszervezést, 
az önszervezést, az ehhez szükséges tervezést, a gyakorlószövegek kiválasztását, a 
gyakorlótárs kiválasztását, az időpont, a hely, a felhasznált technikai eszközök stb. 
meghatározását (lásd 2. ábra).

2. ábra: A tolmácshallgatók autonóm tanulói viselkedése és a reflexió/önreflexió/értékelés/ 
önértékelés közötti kapcsolat

A naplók elemzésének egy másik, előre nem várt eredménye, hogy az autonóm tanu
lás definíciójára új fényt vet. A dolgozatom elméleti részében áttekintett szakirodalom 
szerint az autonóm tanulás komplex és sokszínű konstruktum, amelynek több definí
ciója létezik. Ezek közül emlékeztetőül következnek a legelfogadottabbak. Ennek ér
telmében az autonóm tanulás nem más, mint

• a tanuló azon képessége, hogy kezébe vegye, irányítsa saját tanulását, ami azt je
lenti, hogy a tanulás minden aspektusával kapcsolatos döntésért felelősséget vállal és 
felelősséggel tartozik (Holec, 1981:3);

• a kritikus gondolkodásra, az elvonatkoztatásra, a döntéshozatalra, valamint az 
önálló cselekvésre vonatkozó képesség (Little, 1991);

reflexió
tanulás, tolmácsolás, visszajelzés, 
tanulságok, okok, megoldások, 

teendők, feladatok, tanulási 
stratégiák stb

értékelés
képzés, tanórák, tanárok, feladatok, 

felhasznált szövegek, 
tanulmányutak, vizsgák, 

tolmácsolási eseményekhez 
kapcsolódó tényezők, tapasztalt 
tolmácsok teljesítménye, társak 

teljesítménye stb.

önreflexió
dilemmáik, nehézségeik, mentális és 
fizikai állapot, kívánságok, félelmek, 

teljesítményt befolyásoló 
körülmények stb.

önértékelés
nyelvi teljesítmény, tolmácsolási 

teljesítmény, tolmácsolástechnika, 
fejlődés stb.

tolmácshallgatók autonóm tanulói viselkedése

döntések, tanulási stratégiák megvalósítása, 
tanulásszervezés, önszervezés, tervezés, gyakorlószöveg 
és társ kiválasztása, a gyakorlás időpontjának, helyének, 

a felhasznált technikai eszközöknek a kiválasztása

reflexió / önreflexió / értékelés / önértékelés
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• a tanulási folyamat szisztematikus irányítására, kontrollálására való képesség 
(Benson, 2001:59-60).

A három definíció közös eleme, hogy az autonóm tanulást a tanuló részéről egyfajta 
tudatos, a tudat által kontrollált cselekvésnek fogja fel. Ezek szerint a tanuló, amennyi
ben megvan rá a lehetősége, rendelkezik a szükséges tanulási módszerekkel és a szán
dékkal, akkor tud, képes autonóm módon tanulni, viselkedni. Az autonóm tanulás fen
ti meghatározásaiban a képesség szó nem a pedagógiai pszichológiai értelemben ér
tendő, tehát nem „az egyének pszichikus tulajdonsága [...], ami valamilyen tevékenység 
gyakorlása révén fejlődik ki, és a tevékenység végzésében nyilvánul meg” (Csapó, 
2003). Az autonóm tanulás definíciójában a képesség egy cselekvés vagy cselekvés
sor megvalósításának fizikai képességét, lehetőségét jelenti. (A két értelmezés közötti 
különbséget némileg jobban megvilágosítja az angol szóhasználat. Az autonóm tanu
lás definíciójához alkalmazott szó a capacity, míg a pedagógiai pszichológiai iroda
lom az ability szakkifejezést használja.)

A tolmácsképzés során kialakított tanulói autonómiát illetően a tanulói naplók ta
nulmányozása révén arra a felismerésre jutottam, hogy a hallgatóknak nem kell tuda
tosan odafigyelniük arra, hogy mint tanulók autonóm módon gondolkodjanak és vi
selkedjenek. Tehát nincs szükségük a tudat irányítására ahhoz, hogy reflektáljanak a 
tanulási folyamat és a tolmácsolás elemeire vagy saját magukra, hogy folyamatos ér
tékelést és önértékelést végezzenek, és ezeket számításba véve cselekedjenek. A hall
gatók tehát automatikusan, a feladatvégzés, a gyakorlás, azaz a tanulási folyamat ré
szeként automatikusan reflektálnak és értékelnek.

Minderre egyrészt a naplók tartalmi elemzéséből következtettem, amely alapján 
megállapítható, hogy a reflexió és az értékelés milyen sokrétű és mélyreható. Másrészt 
pedig abból a tényből, hogy mind a négy napló tartalmát tekintve szinte elejétől a vé
géig reflektál és értékel. Minden bejegyzés azt bizonyítja, hogy a naplóíró számára 
természetes, hogy gondolkodik a tanulásról és a tolmácsolásról. Mint ahogy ennek 
alapján az is magától értetődő, hogy autonóm tanulóként viselkedik.

A naplóíratás segítségével végzett kutatásom másik eredménye tehát, hogy a fenti
ek értelmében az autonóm tanulás a tolmácshallgatóknál nem olyan tudatos cselekvés, 
amelyet képesek elvégezni, hanem készségként értelmezhető. A szakirodalomban fel
lelhető meghatározások ugyanis megegyeznek abban, hogy a készséget a tudat irányí
tásától független jelenségként értelmezik. Az alábbiakban néhány ilyen definíció kö
vetkezik. Ezek szerint a készség

• „a tudatos tevékenység automatizált komponense” (Nagy, 1981:80. In: Csíkos, 
2001:121);

• „Az egyik esetben készségnek nevezik magát a cselekvést, amely a gyakorlás fo
lyamán pszichológiai struktúráját, tökéletességének fokát meg változtatja. Más esetben 
csak a tudatos tevékenység automatizált komponensét látják bennük, amely a gyakor
lás folyamán alakul ki. [...]. A készségeket úgy tekintik, mint a gyakorlás eredményét 
[...].” (V. V. Csebüseva, 1974. In: Lénárd, 1982:35);

• „A cselekvés (és tevékenység) automatizált eleme, amely a tudat közvetlen ellen
őrzése nélkül funkcionál. A készség a teljesítményképes tudás része, a tanulás ered
ménye, ahol kellő számú gyakorlás eredményeként a cselekvéssor automatikusan le
fut” (Pfister, 2003).

Pfister csoportosítását követve továbbá elmondható, hogy a tolmácsolásra jellem-
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ző tanulói autonómia készsége egyrészt intellektuális, másrészt összetett készség (Pfis
ter, 2003).

Összegzésül érdemes megjegyezni, hogy az FTK-ban folyó tolmácsképzés során a 
hallgatóknak nemcsak a tolmácsolási készségeik, úgymint „a hallás utáni megértés [...], 
a beszédprodukció [...], az ismeretek, tudásanyag hatékony kezelése [...], a jegyzete
lés a hosszabb részek pontos visszaadásához [...], a beszéd és a hallás egyidejűsége 
[...]” (G. Láng, 2002: 82), hanem ezzel párhuzamosan az autonóm tanulás készsége is 
fejlődik. Mindez azt eredményezi, hogy a képzésben részt vevő hallgatók olyan auto
matikusan gondolkodnak és viselkednek autonóm tanuló módjára, amilyen automati
kusan jegyzetelnek konszekutív tolmácsoláskor, vagy beszélnek és hallgatnak szink
rontolmácsolás közben.
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