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HAZAI TANULMÁNYOK A FELNŐTTEK TANULÁSÁRÓL 

Feketéné Szakos Éva (szerk.): Fókuszban a felnőttek tanulása, Gödöllő, 2006.  

Szent István Egyetem Gazdasági- és Társadalomtudományi Kar Tanárképző Intézet. 151 p.

Hiánypótló tanulmánykötetet* szerkesztett Feketéné Dr. Sza-
kos Éva, a Szent István Egyetem docense a felnőttkori tanu-
lásról és a felnőttoktatás-politika egyes kérdéseiről. A kötet 
címe is jelzi, hogy elsősorban a tanulásra fókuszálnak az írá-
sok, ezen belül is az önálló felnőttkori tanulás mibenlétéről 
olvashatnak az érdeklődők. A téma ugyan sokszor szóba kerül 
a médiában, a mindennapi családi beszélgetésekben, de leg-
gyakrabban a népszerűsítő tanulás-módszertan újabb „csodái-
ról” tájékoztatjuk egymást. Így aztán nem meglepő, hogy a 
„könnyű és gyors tanulás ígéretét” kínáló munkák iránt nagy az 
érdeklődés a tankönyvpiacon, hiszen az erőfeszítések nélküli ta-
nulást ígérő „termékek”, kazetták, módszerek jó áron eladhatók, 
ahogy arról Zrinszky László is ír a kötet egyik bevezető tanulmá-
nyában (24. o.). 

A szerzők természetesen reálisabban közelítenek a tanulás-
hoz, és mélyebb összefüggéseit mutatják meg a felnőttek önálló 
vagy szervezett ismeretszerzésének. A nyelvi igényesség, a szóis-
métlés elkerülése miatt írtam előző mondatomban a tanulás he-
lyett az ismeretszerzést, pedig ezzel kivívom az egyik szerző, 
Cserné Ader-mann Gizella rosszallását, aki a laikus tanulásfelfo-
gás csapdáival foglalkozó írásában kifejti, hogy csak „… az ok-
tatás elméletében járatlan kívülállók” azonosítják a tanítást az 
ismeretátadással, a tanulást pedig az ismeretszerzéssel (54. o.). 
Értelmezése szerint „… a laikus felnőttoktató szakemberré válá-
sának egyik állomása a konstruktivizmus paradigmájának elsajátí-
tása”. A konstruktív pedagógiáról egyébként a kötetben több 
szerző is ír, és a kötet szerkesztője, Feketéné Dr. Szakos Éva ma-
ga is a téma egyik legelismertebb hazai és nemzetközi szaktekin-
télye. A konstruktivizmus lényegét Cserné Adermann Gizella 
ezekkel a szavakkal foglalja össze: „… ugyanabból a tanításból 
mindenki mást és mást tanul és hasznosít” (57. o.). Zrinszky 
László is foglalkozik a konstruktivizmussal, és érdekes meg-
jegyzést tesz eszmefuttatása végén, melynek teljes egészét idé-
zem, ugyanis logikusan foglalja össze a problémát: „A felnőttek 
tanulásáról való tudásunkat és vélekedéseinket természetesen befo-
lyásolják alapvető andragógiai és kognitív folyamatokra vonatkozó 
filozófiai nézeteink is. Például Feketéné Szakos Éva a konstrukti-
vizmusnak «az andragógia számára releváns tézisei» között sorolja 
fel, hogy e szerint a megismerés-elmélet szerint a «a tanár tanítása 
nem egy az egyben determinálja azt, amit a tanuló tanul. A tanulást 
nem a tanítás, hanem sokkal inkább a tanuló kognitív és emotív struk-
túrái, illetve ezzel összefüggésben élettörténeti tapasztalatai (tanulás-
története) határozzák meg.» Ez valóban következik a konstruktiviz-
mus alapvető tételeiből, mindamellett más alapokon is el lehet jutni 
ugyanezekhez a megállapításokhoz” (21. o.). 

A másik kiemelt téma, amely több tanulmányban is termé-
szetszerűleg felvetődik: a tanárszerep-felfogás. Maróti Andor idézi a 
felnőttkori tanulás egyik klasszikusának, M. S. Knowles-nak ide 
kapcsolódó vélekedését, amely szerint „… a tanároknak tanulóikat 
                                                 

* Megrendeléssel kapcsolatos információk: 
http://www.feflearning.hu/hun/hun.php?page=f6 

egyéniségként kell elfogadni, és tanulótárssá kell válniuk, hogy a tanu-
lók eközben önmaguk fejlesztőivé, «tanáraivá» válhassanak” (13. o.). 
Magyar Edit a felnőttek tanítását sajátos interaktív helyzetként 
elemzi, és az ebből következő kommunikációs eszköztárat mutat-
ja be írásában (61. o.). Rakaczkiné Tóth Katalin pedig az elektro-
nikus eszközökkel végzett tanulástámogatás helyzetéhez igazodó 
tanári feladatokról írja, hogy „Változik a tanár szerep, amely egy-
fajta tanulást segítő, támogató, facilitáló szerep felé orientálódik. … A 
tanár szerepe, feladata nemcsak megváltozik, de bizonyos vonatko-
zásban meg is nő” (89. o.). 

A kötet harmadik fejezetében öt tanulmány a felnőttok-
tatás-politika kérdéseit tárgyalja. Az Európai Unió életen át 
tartó tanulás-koncepciójának egyes területeit, valamint a fel-
sőoktatás és a szakképzés felnőttképzési vonatkozásait elem-
zik, foglalják össze a nemzetközi szakirodalom alapján az is-
mert szerzők: Kálmán Anikó, Kraiciné Szokoly Mária, Emőkey 
András, Szilágyi Klára és Pethő László. Kiemelkedően gazdag 
hivatkozási jegyzékkel dolgozik Kálmán Anikó, aki – a tudo-
mányos írások követelményeinek megfelelően – állításait be-
ágyazza a hazai és nemzetközi publikációkba. 

Jó ötlet volt, az Unió gyakorlatához igazodva „jó példákat”, 
konkrét képzéseket is bemutatni. Balla Gábor Tamás ugyanis egy 
Székelyföldön megvalósított mezőgazdasági szaktanácsadói kép-
zés megszervezésének és lebonyolításának történetét, Szigeti Cecí-
lia és Bikás Ernőné pedig egy PHARE BCB-projekt keretében 
megvalósított kereskedőképzés tapasztalatait összegezte. Balla 
Gábor Tamás precízen elkészített beszámolójában kitér a képzés 
tanulókkal való értékeltetésének kísérletére is, amely jól példáz-
za a felnőttkori tanulás - tanítás egyedi helyzeteit: „… a résztve-
vők elmondták a tanfolyammal kapcsolatos észrevételeiket; ám a szé-
kely értelmiség közismert udvariasságával bíráló észrevétel nem hang-
zott el”(149. o.). 

Külön figyelmet érdemel Feketéné Szakos Éva tanulmánya, 
amely a tanulás és a cselekvés összefüggéseivel foglalkozik. A 
szerző azt a nagyon is aktuális kérdést veti fel, hogy „… lesz-e a 
kényelmes, kellemes tanulásból az éles helyzetekben (például a délke-
let-ázsiai szökőár vagy a földrengések) a cselekvést orientáló tudás?” 
(33.o.) A feltett kérdésre a felnőttek tanulását motiváló ténye-
zők rendszerezésével keresi a választ, és a reflexivitás valamint a 
cselekvéses tanulás lehetőségeiben látja a megoldást.  

A nyitott tanulásról Csoma Gyula közöl elemzést. Egy tör-
téneti jellegű írás is olvasható Szabóné Molnár Annától a hazai 
felnőttoktató szakma kialakulásáról. A nem-formális tanulás 
hazai definiálási és mérési kísérleteit több szerző is említi, egy 
tanulmány pedig át is tekinti a kérdéskör feldolgozottságának 
jelenlegi hazai állapotát, eredményeit és bizonytalanságait. 

A könyvet valóban hasznosan forgathatják mindazok a szak-
emberek, akiket a kötet szerkesztője előszavában megjelölt: a fel-
sőoktatás hallgatói, tanárjelöltek, andragógusjelöltek, felnőttképzési 
tárgyú továbbképzések résztvevői, a felnőttképzések kutatói és alkal-
mazói, de a közművelődés területén dolgozó szakemberek is. 




