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Pordány Sarolta: 

Az önirányító tanulás kiemelkedő kutatói 
a XX. század második felében 

 
 
A tanulmány az önirányító tanulás kutatásának főbb kérdéseit elemzi az angol nyelvterületen 
1960-as évektől a 80-as évek végéig végzett fontosabb kutatások tükrében.58  
Az önirányító tanulás (Self-Directed Learning – SDL) „klasszikusainak” – Tough A. M. és Knowles, 
M. – a magyar szakcikkekben is gyakran idézett definícióiból és kutatási eredményeiből kiindul-
va bemutatja a témához kapcsolódó szakkifejezéseket és azok magyar fordítását, továbbá a té-
mához kapcsolódó kutatások főbb megállapításait. Áttekinti az angol nyelven publikáló, az SDL 
területén tekintélyesnek számító kutatók főbb megállapításait és eredményeit. 
Az önirányító tanulásra vonatkozó, a XX. század második felében felélénkült kutatások az alábbi 
általánosan elfogadott definícióira épültek: „… olyan folyamat, amikor az egyén mások segítsége 
nélkül fogalmazza meg tanulási szükségleteit, kitűzi a céljait, kiválasztja tanárait és a szükséges 
taneszközöket, valamint értékeli saját tanulási teljesítményét.” 
A nemzetközi kutatási eredmények csak korlátozottan, nagy késéssel jelenhettek meg a hazai 
szakmai folyóiratokban, így azok összefoglaló jellegű áttekintése segítheti a kutatómunka elin-
dulásának megalapozását. 
 
 
Bevezetés  
 
A felnőtt tanuló a XXI. sz|zad elején, az elektronikus és a papír alapú inform|ciók mennyisége 
miatt valódi v|laszt|s előtt |ll: ön|llóan v|gjon neki a tanul|snak, vagy tan|r ir|nyít|s|val 
zajló, szervezett képzési form|ban saj|títsa el a sz|m|ra szükségesnek tartott ismereteket. Így 
ismét komoly kutatói figyelem ir|nyul az ön|lló tanul|s, az ön|lló felnőtt- és időskori tanul|s 
mibenlétére. A téma ir|nti érdeklődés fokozód|s|t az elektronikus eszközök haszn|lat|ra 
épülő ismeretgyűjtés és tanul|s széles körű elterjedése, az idegen nyelvek elsaj|tít|s|nak va-
lamint az informatikai eszközök haszn|lat|nak nagy csoportokra kiterjedő |ltal|nos szükség-
lete indította el. Mindezek növelték az ön|lló ismeretszerzés módszertani kérdései ir|nti ér-
deklődést is, amely tov|bbi kutat|sokat gener|lt. Az autonóm tanul|sra ir|nyuló kutat|sok 
utóbbi évtizedekre jellemző „renesz|nsz|t” a robottechnika és a mesterséges intelligencia-
kutat|s területei tov|bb erősítik. A hazai andragógiai publik|ciókban is egyre többször szere-
pelnek az ön|lló tanul|ssal összefüggő kérdéskörök.  
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Jelen tanulm|nyunkban az 1960-as évektől az 1980-as évek végéig lezajlott legjelentősebb 
nemzetközi, angol nyelvű felnőttképzési kutat|sok eredményeit tekintjük |t, azzal a céllal, 
hogy |tfogó képet nyújtsunk az ön|lló felnőtt tanul|s újabb hazai kutat|si ir|nyainak kijelölé-
séhez. Azoknak a kutat|si eredményeknek a történetét mutatjuk be, amelyek a tanul|snak azt 
a form|j|t vizsg|lt|k, amikor a felnőtt saj|t maga kezdeményezi a tanul|st, és tervezetten, 
ön|lló tanul|si programot valósít meg. 
 
 
Az önirányító tanulással összefüggő, leggyakrabban használt szakkifejezések, kulcssza-
vak 
 
A hazai szakirodalomban az angol kutat|sokban haszn|latos self-directed learning – önirányító 
tanulás – szakkifejezés gyakran egyszerűsítve csak önálló tanulás  fordít|ssal szerepel. Nem 
gyökeresedett meg az önir|nyító tanul|s nemzetközi publik|ciókban rendszeresen haszn|lt 
rövidítése: az SDL, és nem is alkottunk új rövidítést erre a tanul|s-típusra. A téma értelmezési 
köre a pedagógi|ban és az andragógi|ban is meglehetősen szerte|gazó. Az ön|lló tanul|ssal 
kapcsolatos szakkifejezés-csoport egyike az autonóm tanulás (autonomous learning), amely-
nek a felnőttképzési szakirodalomban |ltal|nosan elfogadott jellemzői szorosan kapcsolódnak 
a szó eredeti jelentéséhez. Az autonóm szó és a belőle sz|rmaztatott tov|bbi szakkifejezések 
jelentését – a többi tudom|nyterülethez hasonlóan – a görög szó alapj|n értelmezzük. Szóösz-
szetételek előtagjaként az auto-, aut szórészek az utótagnak valamilyen önmag|tól, saj|t 
adotts|g|ból, önerejéből való képességét, tulajdons|g|t jelölik; az ön- előtaggal képzett sza-
vak értelmezése: saj|t maga, önmaga. Az autonóm személyiség: ön|lló, mag|nak törvényt sza-
bó, önir|nyító; m|soktól függetlenül cselekvő, vagy erre lehetőséggel bíró.  
 
Ezekből a görög szóértelmezésekből, fordít|sokból következik az autonóm tanuló 
(autonomous learner) defini|l|sa is, akit olyan személlyel azonosítunk, aki saj|t maga ir|nyítja 
és ellenőrzi tanul|s|t, önképzését. Ugyan elmondható, hogy többé-kevésbé mindenki maga 
ir|nyítja a tanul|s|t, de gyermekek esetében az iskola elkezdésekor döntően a tan|r ir|nyít|-
s|val történik a tananyag, tov|bb| a módszerek és az ütem meghat|roz|sa. Elmondhatjuk, 
hogy minél ink|bb magunk v|lasztjuk meg tanul|sunk tartalm|t és módj|t, ann|l ink|bb ön|l-
ló tanulóv|, autonóm tanulóv| v|lunk. 
 
A tov|bbiakban |ttekintjük a felnőtt ön|lló tanul|ssal összefüggő, leggyakrabban haszn|lt 
angol szakkifejezések, kulcsszavak megfelelőit a hazai szaknyelvben. A tém|hoz kapcsolódó 
publik|ciók és a hazai szakmai rendezvényeken elhangzó szóbeli közlések alapj|n az al|bbi 
list|t |llítottuk össze: 
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Angol szakkifejezések 

 
Magyar megfelelője 

autonomous learning/learner autonóm tanul|s /ön|lló tanu-
l|s/tanuló 

self-directed learning/learner (SLD) önir|nyító tanul|s/tanuló 
informal learning inform|lis tanul|s 
active learning aktív tanul|s 
non-formal adult learning nem-form|lis felnőttképzés 
adult autonomous learning/learner felnőtt autonóm tanul|s 
self-regulated learning/learner önszab|lyozott tanul|s/tanuló 
autodidaxis /autodidacts önképzés / autodidaxis 
self-planed learning ön|llóan tervezett tanul|s 
highly intentional learning erős sz|ndékra épülő tanul|s 
self-teaching öntanít|s 
self-instruction önir|nyít|s 
self-education ön|lló tanul|s 
independent study független tanul|s 
individual study egyéni tanul|s 
self-propelled learners önmaga |ltal haj-

tott/működtetett tanul|s 
 
A fenti szakmai szót|r elkészítése sor|n szembesültem azzal a problém|val, hogy meglehető-
sen kevés olyan összehasonlító elemzést tartalmazó publik|ció jelent meg, amelyre t|masz-
kodhattam volna, így kénytelen voltam saj|t fordít|sban közölni a szakkifejezéseket. 
 
 
I. Az önirányító tanulás (SDL) „úttörő” kutatói - visszatekintés 
 
Az 1970-es évek minden kétséget kiz|róan a self-directed learning (SLD) – az önir|nyító tanu-
l|s évtizede volt, amelyet a t|rgykörben végzett empirikus kutat|sok bősége, valamint 
Malcom Knowles és Allen Tough tudom|nyos kutat|sai fémjeleztek. 
 
A hatvanas években fokozódott az érdeklődés a humanisztikus elméletek ir|nt Maslow, Abra-
ham és Carl Rogers munk|ss|g|nak köszönhetően, és ezek alapvetően hozz|j|rultak az önir|-
nyító személyiség tanul|si aktivit|sa ir|nti érdeklődés kialakul|s|hoz. Carl Rogers tanul|s-
értelmezése, mely szerint „a tanulásban a legfontosabb a tanulás folyamatának a megértése, s a 
hozzá társuló önállóság, önkritika és önértékelés”, fontos lépés volt az ön|lló tanul|s jelentősé-
gének újrafelfedezéséhez. Karl Popper ismeretelméleti munk|ss|ga pedig az oktat|s-filozófiai 
alapokat teremtette meg az ön|lló tanul|s kutat|s|hoz. Popper a tanul|s új megközelítésére 
tett javaslatot, szerinte a tanul|st nem lehet induktív módon értelmezni, hanem abból az elő-
feltevésből kell kiindulni, hogy az igazi instrukció a tanuló emberből indul ki. 
A felnőttek önir|nyító tanul|s|val (SLD) kapcsolatos XX. sz|zad végi szakmai gondolkod|s 
elindít|sa M. S. Knowles 60-as és 70-es években, az Egyesült Államokban végzett, úttörőnek 



 
 

82/145 

mondható felnőttoktat|si munk|ss|g|hoz kapcsolódik. A felnőttoktatás modern gyakorlata 
című könyvében Knowles úgy hat|rozta meg az andragógi|t, mint „a felnőtt tanulás kialakuló-
ban lévő technológiáját”. Négy alapfeltevése volt a felnőttek tanul|s|val kapcsolatban: 
 
 a függőségből az önir|nyít|s ir|ny|ba mozdulnak; 
 hajlandók felülírni a tapasztalatok hatalmas t|rh|z|ból építkező tud|sukat a tanul|s 

folyamat|ban; 
 készek tanulni, ha új szerepeket, feladatokat érzékelnek; 
 az önir|nyító tanul|s képessége az élet sz|mtalan m|s területén is hasznosítható, úgy a 

mag|néletben, mint a szélesebb t|rsadalmi részvételben. 
 
A felnőttképzést „a felnőttek tanulását segítő művészet és tudomány” szavakkal hat|rozta meg. 
Szerinte az andragógia olyan alternatív pedagógia, amely elsősorban tanuló-központús|got 
jelent. Az önir|nyító tanul|sra pedig az al|bbi definíciót alkotta: „olyan folyamat, amikor az 
egyén mások segítsége nélkül fogalmazza meg tanulási szükségleteit, kitűzi a céljait, kiválasztja 
tanárait és a szükséges taneszközöket, valamint értékeli saját tanulási teljesítményét.”  
 
Imm|r klasszikusnak sz|mító alapművében Knowles az al|bbi főbb meg|llapít|sokat tette: 
 
 az önir|nyított tanul|st végző felnőtt többet tanul, jobban tanul, megőrzi a tanultakat, 

és jobban tudja alkalmazni azt, mint a reaktív tanuló; 
 a hatékony felnőtt élet feltételezi az életen át tartó (eredeti szóhasználat), folyamatos, 

hatékony és kreatív önir|nyító tanul|st; 
 a motiv|ciók, az attitűd, a belső erőforr|sok és képességek folyamatosan fejlesztésre 

szorulnak a felnőttkori tanul|s sor|n. 
 
A tan|rok szerepével kapcsolatos elképzelése is az önir|nyító tanul|s kialakul|s|val kapcsola-
tos kutat|sokat erősítette:  „… A tanárok tanulóikat egyéniségként fogadják el, akkor tanuló-
társsá kell válniuk, hogy a tanulóik eközben önmaguk fejlesztőivé, «tanáraivá» válhassanak. 
Gyakorlatilag ez a közös tapasztalati alap feltárását, a felfedezhető ellentmondások közös elem-
zését, az alternatív megoldásmódok közös keresését és a lehetőségek értékelését jelenti. Úgy, 
hogy a tanulás «kereső-kutató tevékenységgé» v|ljék. 
 
Knowles m|ig aktu|lis javaslatokat fogalmazott meg a felnőttoktat|ssal foglalkozók sz|m|ra: 
 
 alakítsanak ki kooperatív tanul|si légkört; 
 hozzanak létre olyan mechanizmusokat, amelyek kedveznek a kölcsönös tervezésnek; 
 |llítsanak fel diagnózist a tanulók szükségleteinek és érdeklődésének meg|llapít|s|ra; 
 alkossanak egym|sra épülő tevékenységeket, hogy a célt teljesíteni tudj|k; 
 valósíts|k meg a tervet a módszerek megv|laszt|s|val, a tananyagokkal, és a tanul|st 

segítő egyéb forr|sokkal; 
 értékeljék a tanul|si tapasztalatok minőségét, hogy fel tudj|k |llítani a diagnózist a to-

v|bbi tanul|si szükségletekhez. 
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Az önir|nyító tanul|s és a tanul|si szerződések terén kifejtett munk|ss|g|ért Knowles 1985-
ben megkapta az egyik legnagyobb amerikai tudom|nyos elismerést, bekerült a „Dicsőség 
csarnokába. (Hall of Fame) 
 
Az önir|nyító tanul|s (SDL) m|sik nagy „úttörője”, Allen Tough kilenc orsz|gra kiterjedő em-
pirikus kutat|sokat végzett a hatvanas évektől. Az ő kutat|sai eredményeire hivatkoztak a 
legtöbbet a szakm|ban, neve haz|nkban is ismert a felnőttek tanul|s|val foglalkozók körében. 
Legjelentősebb és „legfelkavaróbb” kutat|si eredményei a tanul|s tervezésével kapcsolatosak 
voltak, ugyanis meg|llapította, hogy a felnőttek tanul|si programjainak csak 20%-|t tervezik 
meg szakemberek, hivat|sos oktatók, a tanul|sok tov|bbi 80% esetében azonban amatőrök 
végzik el ezt a munk|t. A nem professzion|lis tanul|s-tervezői munk|t maguk a tanulók vég-
zik el (73%), egy bar|tjuk segít (3%), vagy egy bar|ti csoport vesz részt ebben (4%). 
 
Az önir|nyító tanul|s (SLD) jelentőségének indokl|s|ra alkotta meg az ismert haszn|lt „jég-
hegy hasonlatát”, mely szerint a felnőttoktatók sok éven |t jórészt csup|n a jéghegynek a víz 
felszíne felett l|tható részével foglalkoztak, azaz érdeklődésüket a szakemberek |ltal ir|nyí-
tott tanul|sra (professionally guided learning) fókusz|lt|k. Arról gondoskodtak elsősorban, 
hogy legyenek szervezett oktat|si form|k, kurzusok, tanfolyamok, műhelyek és levelező okta-
t|s. 
 
Kutat|sai, melyeket Kanad|ban, Torontóban végzett, a 70-es évekre jellemzően a tanulóké-
pességre, a tanulékonys|gra valamint a felnőtt tanulók tanul|si jellemzőire ir|nyultak. Meg|l-
lapít|sai szerint a felnőttek tanul|s|nak körülbelül 14 %-a zajlik csoportos keretek között; 10 
%-a olyan csoportokban, amelyeket kinevezett és fizetésért alkalmazott tan|r, vagy oktató 
vezet, 4% pedig egym|ssal egyenrangú tagok csoportjaiban. A felnőtt tanulók tanul|si prog-
ramjuk 3%-ban teszik meg csup|n, hogy az oktat|si segédanyagok (programozott oktat|si 
segédanyagok, magnószalagok) sorrendjét, előír|sait követik. 
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Jelentőségükre való tekintettel t|bl|zatos form|ban összefoglaltuk Tough kutat|sainak négy 
főbb kérdéscsoportj|t és azok meg|llapít|sait. 
 
Az önálló tanuló Kérdések Tough kutat|si eredményei 

(1960 - 1980) 
1/ tanul|ssal kap-
csolatos döntések 

Milyen tanári szerepeket vesz át az auto-
nóm tanuló? 

 tanul|si célkitűzés 

 a tanul|s megtervezése 

 a szükséges forr|sok, tananyagok 
felkutat|sa 

 saj|t tud|sszintjének meghat|ro-
z|sa 

 időbeoszt|s 

Átlagosan 9 különböző szerepet vesz |t 
az autonóm tanuló a form|lis oktat|s-
ban tan|rok |ltal végzett feladatokból, 
„szerepekből”. 
 

2/ a tanuló kap-
csolata a környe-
zetével 

Milyen nehézségekbe ütközik az önálló 
tanuló tanulása során? 
Mikor fordul valakihez segítségért?  
Kitől fogad el segítséget/kihez fordul segít-
ségért? 

Az önir|nyított tanul|si folyamatban a 
tanuló közvetlen környezetéből |tlago-
san 10 személy vesz részt segítőként: 
bar|tok, rokonok, ismerősök, tanuló-
t|rsak,  

 a segítők h|romnegyede „ama-
tőr” 

 a segítők egynegyede profesz-
szion|lis cég, vagy szolg|ltató, 

3/ tanul|si moti-
v|ció, célok 

Milyen okból/ milyen céllal kezdett tanulni 
a felnőtt önálló tanuló? 

A tanulás célja 70%-ban a közvetlen 
hasznosíthatós|g. Felhaszn|l|sa: 
gyermeknevelés, zöldségtermelés, 
kézműves tevékenységek a h|ztart|s-
ban, 
20%-a kív|ncsis|g, valaminek a tiszt|-
z|sa vagy tud|sfelhalmoz|s célj|ból 
történik. 
5% -a valamilyen végbizonyítv|ny, 
vagy diplomaszerzési célból. 
 

4/ a megkezdett 
tanul|s folytat|s|-
nak módozatai  
 

Mi történik a form|lis képzések befejező-
dése ut|n?  

Eredmények: 

 önképzésre alkalmas tanul|si 
csomagok/ lemezek, hangzó 
anyagok; 

 tanuló h|lózatok kialakul|sa; 

 tanulócsoportok/p|rok kiala-
kul|sa; 

 önsegítő csoportok (betegcso-
portok) létrejötte; 

 önsegítő könyvek (How to 
…)kiad|sa 

 
Allen Tough egyetemist|kkal végzett torontói kutat|sait sz|mosan megismételték, hat|sa igen 
jelentős volt. Iskol|k alakultak ki az önir|nyító tanul|sra épülve, és bizonyos típusú kutat|so-
kat többször is megismételtek. A legjelentősebb a „Tough Iskola” volt.  
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II. Tanítványok és követők - Jelentősebb kutatási eredmények az önirányító tanulás 
területén 
 
David W. Livingstone értékelő és összefoglaló elemzésében kifejti, hogy a 70-es években 
végzett inform|lis tanul|ssal kapcsolatos kutat|sok eredménye szerint az emberek  – füg-
getlenül koruktól, nemüktől, szoci|lis helyzetüktől, nemzetiségüktől – |tlagosan évente öt 
nagyobb tanul|si programot végeznek, és azok mindegyike |tlagosan 100 ór|s. Így az i n-
form|lis módon végzett tanul|sra fordított idő évente |tlagosan 500 óra. Ezek a nagyon is 
biztatónak tűnő kutat|si eredmények egész kutató csoportokat inspir|ltak arra, hogy e l-
mélyülten és szisztematikusan foglalkozzanak az önir|nyító tanul|s (SDL) megismerésé-
vel. A lefolytatott empirikus vizsg|latokat Bound 1981-ben h|rom fő terület szerint cso-
portosította: 
 

 az autonóm tanul|s (ezt a szakkifejezést használta) jellegét; 
 a tanuló karakterét vizsg|lók; 
 a tan|r tanul|si folyamatban betöltött szerepét elemzők. 

 
A tov|bbiakban |ttekintjük a leglényegesebb vizsg|latokat végző, vezető kutatók főbb meg|l-
lapít|sait: 
 
P. R. Penland (1977) orsz|gos felmérést végzett az Egyesült Államokban arra a kérdésre ke-
resve a v|laszt, hogy milyen okokra vezethető vissza, amikor valaki egyedül kezd el tanulni. A 
kapott eredmények meglepőek voltak, ugyanis a pénzre és az utaz|si nehézségekre vonatkozó 
hagyom|nyos v|laszok az utolsó helyre kerültek. 
 
A kutat|s eredményeként kapott rangsor az al|bbi volt: 
 
 v|gy az ön|lló tanul|s adta nyugalomra, 
 v|gy a saj|t tanul|si stílus haszn|lat|ra; 
 a tanul|si stílus flexibilis haszn|lata és v|ltoztathatós|ga; 
 v|gy a saj|t maga |ltal meghat|rozott tanul|si keretrendszer haszn|lat|ra; 
 nem ismert egyetlen olyan tanfolyamot sem, ahol olyan ismereteket oktattak volna, 

amely őt érdekelte, 
 azonnal hozz| akart l|tni a tanul|shoz, nem akarta megv|rni, amíg egy szervezett tan-

folyam elkezdődik; 
 időhi|ny ahhoz, hogy részt vegyen szervezett, csoportos képzésben; 
 nem kedveli a tan|r |ltal ir|nyított, form|lis oszt|lytermi légkört; 
 nincs elegendő pénze a fizetős tanfolyamokon való részvételre; 
 a közlekedési nehézségei lettek volna, a tanfolyamra való eljut|s túl nehéz, illetve túl 

költséges lett volna sz|m|ra. 
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H. B Long az autonóm tanul|s területén végzett kutat|sokat a 80-as években. Meg|llapította, 
hogy az autonóm tanul|s: manifeszt|ciója a tanuló autonómi|j|nak, ön|llós|g|nak. A defini|-
l|sra vonatkozóan jelezte, hogy „… nem lehetséges egyetlen meghatározást adni az önálló, au-
tonóm tanulásra, mert a tanulásnak ez a folyamata három dimenzióból szemlélhető: szociológi-
aiból, amikor a tanuló elszigeteltsége, környezeti kapcsolatai a meghatározóak, pedagógiaiból, 
amikor a tanulói aktivitás a tárgy és pszichológiaiból, amikor a tanuló mentális állapotát vizs-
gáljuk”.  

 
Scott Amstrong felsőoktat|si modellkísérleteket végzett az Egyesült Államokban, amikor is a 
hallgatókkal időfelhasználási-szerződést (time contract) kötött. Meg|llapodtak, hogy napi 
rendszerességgel tanul|si naplót vezet a tanuló, amelyben rögzíti, milyen oktat|si form|n vett 
részt, mennyi időt töltött el, milyen ismereteket és készségeket szerzett. 
 
L. M. Guglielmino 1977-ben fejlesztett ki azt a sk|l|t (Self-Directed Learning Readiness Scale – 
SDLRS), amelyet tov|bbfejlesztve azóta is gyakran haszn|lnak a felnőttek önir|nyító tanul|sra 
való felkészültségének mérésére. Az első úgynevezett készenlét az önálló tanulásra-skálájához 
(self-directed learning readiness scale), az al|bbi nyolc faktort t|rsította: 

- nyitotts|g a tanul|si lehetőségek ir|nt; 
- belső koncepció egy hatékony tanuló mibenlétéről; 
- ötletek és függetlenség a tanul|sban; 
- t|jékozotts|g a felelősség |tv|llal|s|ról az ön|lló tanul|sban; 
- a tanul|s szeretete; 
- kreativit|s 
- jövőir|nyults|g; 
- képesség az alapvető tanul|si módszerek haszn|lat|ra és a problémamegold|sra. 

 
Ezt a sk|l|t sz|mos kutat|sban haszn|lt|k és tesztelték. A Guglielmino – SDLRS skála alapj|n 
lefolytatott kutat|sokat végzők iskol|v| szerveződtek, és igen jelentős hat|st fejtettek ki a 
tudom|nyos életben. 
 
R. M. Smith (1976) az ön|lló tanul|sra való készenlét hi|ny|t is vizsg|lta, kimutatva, hogy ezt 
nem úgy kell felfogni, mint valamilyen hib|t, vagy alkalmatlans|got, hanem a tanul|si módok-
ban megmutatkozó eltéréseket. Kutat|saival prób|lta azonosítani a tanulók tanulási preferen-
ciáit (learning preference), melyeket individu|lis tanul|si stílusokból (individual learning 
style) vezetett le. 
 
J. Mezirow Az önir|nyító tanul|s kritikai megközelítését tartalmazó tanulm|ny|ban kifejtette, 
hogy nincs még egy olyan koncepció, amely központibb helyet foglal el a felnőttképzésben, 
mint az önir|nyító tanul|s. Tanulm|ny|ban kifejti, hogy az önir|nyító tanul|s (SDL) a felnőtt-
képzés alapfilozófi|j|hoz vezet vissza bennünket, mely szerint feladatunk az orient|ció, mely 
sor|n megerősítjük az embereket abban, hogy maguknak is képesnek kell lenniük gondolatok 
felvetésére és érzelmeik szab|lyoz|s|ra. 
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A Nottinghami Andragógiai Csoportnak (Nottingham Andragogy Group, 1983) azért volt jelen-
tős szerepe a nyolcvanas években, mert – többek között – kísérletet tett a felnőttkori tanul|s 
új értelmezésére, újabb tanul|s-definíció megalkot|s|ra. Szerintük a tanul|s célja lényegében 
nem m|s, mint képessé tenni magunkat arra, hogy megértsük tapasztalataink jelentését, ér-
telmezni tudjuk a tapasztalatainkat, és értékeket valósítsunk meg az életünkben. „Új dolgokat 
általában úgy tanulunk, hogy kibetűzzük, kihámozzuk a jelentését egyéni tapasztalatainknak. 
Olyan szempontjait vesszük figyelembe a tapasztalatainknak, amelyik eddig még nem voltak 
nyilvánvalók számunkra, és késztetést érzünk arra, hogy értékeljük saját eddigi értelmezéseink 
jelentését”. 
 
Szerintük az SDL megértéséhez h|rom egym|ssal összefüggő tanul|si funkciót kell értelmez-
ni: 
 Instrumentális tanulás (instrumental learning) ez akkor relev|ns, amikor a környeze-

tünket vagy m|sokat kív|nunk ellenőrizni, problém|kat akarunk megoldani, illetve cél-
ir|nyosan tanulunk egy témakört. 

 Dialógusra épülő tanulás (dialogic learning) – amikor annak a megértésére teszünk kí-
sérletet, hogy mit akarnak sz|munkra mondani azok, akik kommunik|ciót kezdemé-
nyeznek velünk. Ez a felnőttkor legjellemzőbb tanul|si módja, amely mor|lis kérdése-
ket, ötleteket, értékeket, elvont szoci|lis, politikai vagy oktat|si nézeteket és érzelme-
ket foglal mag|ba. A mindennapi életben zajló beszélgetések folyam|n folyamatosan 
konfront|lódunk m|sok nézeteivel és értékeljük a besz|molókat, a magyar|zatokat, 
érveléseket és a kétségbe vonható dolgokat. Az írott kommunik|ción, a j|tékon, a moz-
gó képeken a tévén és a művészeteken keresztül megkíséreljük megtanulni mindazt, 
amit m|sok gondolnak, és azt is, ahogy értelmezik a dolgokat. 

 Önértékelő tanulás (self reflective learning) – saj|t magunk megértését segítő tanul|s, 
amely az önreflexióra épül. 

 
Mindegyik tanul|si funkciónak megvan a maga megkülönböztető tanul|si célja, tartalma, és 
módszere. 

 

Lorys F. Oddi, (1987) valamint Merriam és Caffarella (1999) – az önir|nyító tanul|ssal (SLD) 
kapcsolatos kutat|sokat két csoportba sorolta: 

 

 folyamat ir|nyults|gú kutat|sok, 

 személyiségi karakter alapú kutat|sok. 

 

Hangsúlyozt|k, hogy miközben a kutat|sok többsége az önir|nyító folyamat oldal|ról (process 
of self-instruction) közelíti ezt a tanul|si módot, a pszichológiai megközelítés sem hagyható el. 
Szerintük ugyanis a tanuló személyiségi jegyeinek figyelmen kívül hagy|sa inadekv|t v|laszo-
kat eredményez. Az önirányitóan-tanuló-személyiség (self-directed learning-personality) és a 
személyes jellemvon|sok döntően meghat|rozz|k ezt a tanul|si módot és annak folyamat|t. 

 
 



 
 

88/145 

III. Kritikák - új ortodoxia veszélye 
 
A több mint húsz évet |tfogó kutat|sok tapasztalatait legmélyebben Stephen Brookfield tekin-
tette |t a nyolcvanas évek végén, és a jelenlegi kutat|sok szempontj|ból is figyelemre méltó 
meg|llapít|sokat tett. Azt a következtetést vonta le, hogy: „ egy kritikátlanul elfogadott új aka-
démiai ortodoxia van kialakulófélben a felnőttoktatásban, amely az önirányító tanulást tekinti a 
felnőttoktatás céljának és legalkalmasabb módszerének”. A kutatók folyamatosan arra hivat-
koznak, hogy a felnőtt önir|nyító és ebből vonj|k le a felnőttoktat|s mibenlétére vonatkozó 
következtetést: a felnőttképzésnek a felnőttek önir|nyító tanul|s|t kell megerősíteni. A kuta-
tók – szerinte tévesen – abból a feltételezésből indulnak ki, hogy az önir|nyító tanuló teljes 
mértékben képes kontroll|lni saj|t tanul|si folyamat|t, Így a felnőttoktató ink|bb csak forr|s-
személynek tekinthető, puszt|n „facilitátor” szerepet tölt be. Ítéletét is mondott erről a meg-
közelítésről: akik ezt a logik|t követik, azok leszűkítik a tanul|s és a tanul|ssal kapcsolatos 
tevékenységek értelmezését. Amennyiben ugyanis az oktató nem törekszik arra, hogy alterna-
tív módon mutassa be a vil|got tanítv|ny|nak, akkor az oktató egy olyan „master technician” 
szerepet sz|n mag|nak, aki mor|lis v|kuumban dolgozik. Amennyiben egy oktató csak azt a 
szerepet végzi el, hogy segíti a tanulót önir|nyító tanul|si technik|j|nak kifejlesztésében, ak-
kor az oktató korl|tozza saj|t szereplehetőségeit, hogy értékközvetítést, ideológi|t, viselkedé-
si mint|kat, vagy jövőre vonatkozó elképzeléseket adjon |t a tanulónak. Ez a kritik|tlan aka-
démiai ortodoxia – mondja Brookfield – a felnőttoktatók szakmai biztons|gérzetének hi|ny|-
ra vezethető vissza. Abból indulnak ki, ha meg tudj|k hat|rozni a felnőtt tanulók speci|lis ta-
nul|si viselkedését, akkor megtal|lj|k saj|t szakm|juk szükségességének igazol|s|t. 
 
Az SDL tanuló kapcsolata a környezetével 
 
Tough többszörösen is bebizonyította kutat|saival, hogy az SDL tanulók erősen t|maszkodnak 
külső, t|rgyi forr|sokra és segítő személyekre. M. G. Moore (1973) szellemes megfogalmaz|sa 
szerint az SLD tanulót nem kell „intellektuális Robinson Crusoe-nak tekinteni, számkivetve és 
elszigetelve saját önellátó világában”. Tanul|si céljai megvalósít|sa érdekében könyveket, ta-
nul|si programokat, inform|ciókat keres. Brookfield alacsony iskol|zottak körében (low 
educational attainment) végzett kutat|sa is azt jelezte, hogy akik SLD tanulók voltak, azok ha-
t|rozottan összekapcsolt|k tanul|sukat a t|rsadalmi környezetükkel. Többségük helyi vagy 
orsz|gos szinten is prominens személlyé tudott v|lni a saj|t érdeklődési területén. V|lasztott 
területükhöz elhivatotts|g kellett, és a tanulók magas szintű tud|sra tettek szert anélkül, hogy 
élvezték volna a form|lis oktat|sban megvalósuló tervezettség és tan|ri ir|nymutat|s előnye-
it. A kutat|sban résztvevő ön|lló tanulók (independent learners) hat|rozottan és követhetően 
tagjai voltak egy inform|lisan tanuló h|lózatnak (informal learning network). Ez a h|lózat 
visszajelzéseket adott a tanul|si teljesítményről, alkalmat adott tud|suk összehasonlít|s|ra, 
és példaképeket, konzult|ciós lehetőséget biztosított sz|mukra. Könyvt|rak, oktat|si anyagok 
és egyéni oktatócsomagok helyett gyakran tanulóp|rokat, bar|tokat, szakembereket tekintet-
tek forr|sszemélynek. Ebből következően a tud|s közvetlenül egyik személytől a m|sik sze-
mélyhez |ramlott, inform|lis körülmények között. A képességfejlesztés és a tud|sszerzés in-
form|lis, beszédre épülő tranzakciók form|j|ban valósult meg. Azok, akik a h|lózat legtöbb 
ismerettel rendelkező, legelismertebb tagjai voltak, modell szerepet töltöttek be a többiek 
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sz|m|ra. J. P. Thiel (1984) megismételte ezt a kutat|st Quebecben, és hasonló eredményekre 
jutott a tanul|si h|lózatok tekintetében. 
 
A tanulói tudatosság és eredményesség kutatása 
 
A leg|ltal|nosabban elfogadott definícióikban Tough és Knowles  is hangsúlyozta a tanuló sze-
repének jelentőségét a tanul|s megtervezésében és végrehajt|s|ban. Ugyanakkor azt is l|tni 
kell, hogy sok esetben a felnőtt előre kialakított tanul|si terv nélkül kezd a tanul|sba, vagy 
esetleg csak néh|ny apróbb célt tűz ki maga elé és nem is hat|rolja be pontosan a szakterüle-
tet. A tanul|s eredményességére vonatkozó kutat|sok azt igazolt|k, hogy előrelépés csak bi-
zonyos tanul|si standardok, kritériumok fel|llít|s|val történt. Ugyanakkor az ön|lló tanul|s 
sor|n megszerzett technik|k a későbbiekben különböző szakterületeken alkalmazhatók vol-
tak, ezek a technik|k ugyanis többé-kevésbé függetlenek a környezettől (context-free 
techniques) és az ismeretek tartalm|tól.  
 
Technikai értelemben önir|nyító tanulóv| lehet v|lni a célkitűzés, a forr|sok, a tananyag, a 
stratégi|k meghat|roz|s|val és a saj|t tanul|si folyamat értékelése terén, de ez akkor sikeres, 
ha előzetesen meghat|rozott keretek közé helyezve történik a tervezés. Az ön|llós|g kérdése 
a felnőttoktató szerepét is |talakítja. A korabeli kutatók szerint egyik fő feladata ilyen helyze-
tekben az oktatónak, hogy ösztönözze a felnőtt tanulókat annak megértésére, hogy a tud|s és 
az igazs|g környezetfüggő, hogy az értékrend kultur|lis konstrukció, és ösztönözze őket arra, 
hogy egyénileg és közösségben is tudjanak tevékenykedni, és ezt a készségüket |t is tudj|k 
adni m|soknak. 
 
Az önirányító tanulás kutatásának módszertani hiányosságai 
 
A kutat|sok nagy részét fehér középoszt|lybeliek körében végezték a hetvenes és a nyolcva-
nas években, és csak néh|ny vizsg|latot végeztek a munk|soszt|lyhoz tartozókkal. Nem foly-
tak kutat|sok az etnikai kisebbség körében, péld|ul az |ltaluk létrehozott, vagy közöttük mű-
ködő tanul|si h|lózatokról. Ezért péld|ul Brookfield arra figyelmeztetett, hogy nem szabad 
elfogadni egy viszonylag nagy sokas|gra érvényesnek tűnő tudom|nyos következtetést akkor, 
amikor veszélyesen szűk körben folytak csak empirikus vizsg|latok. 
 
A kutat|si módszerekkel kapcsolatos |ltal|nos hi|nyoss|gokat az al|bbiak szerint összegezte: 
 
 nem megfelelően bizonyító erejű az ön|lló tanul|s sor|n bekövetkező belső v|ltoz|sok, 

és a tud|sgyarapod|s mérésére szolg|ló eszközt|r; 
 a haszn|lt módszerek (kérdőívek, interjúk) megfélemlítik (pl. a munk|soszt|lyhoz tar-

tozó) a tanulót. 
 a kutat|sok módszertan|nak kialakít|sakor az önir|nyító tanul|s minőségével kapcso-

latos feltételezések eltúlzottak. 
 nagyon vitatható és agg|lyos a minőségnek és a teljesítménynek a tanulók besz|molói-

ra épített mérése; 
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 a tanul|ssal töltött ór|k sz|ma ad bizonyos visszajelzést, de ez nem elegendő az elsaj|-
tít|s minőségének megítéléséhez. 

 
Az önir|nyító tanul|ssal kapcsolatos kutat|sok erős szakmai kritik|t kaptak m|s kutató k-
tól is. Ezekből a kritikai véleményekből a legjelentősebbek az al|bbi h|rom területet éri n-
tették: 
 

1/ Az individualista elfogultság jellemezte a kutat|sokat, mert abból indultak ki, hogy a 
legtöbbet akkor tanulunk, amikor ön|llóan tanulunk, és ezt szembe |llított|k a közösségi, 
vagy form|lis, csoportos tanul|ssal. 

 
2/ A társadalmi osztályok azonosságára vonatkozó előítéletesség, abban mutatkozott 

meg, hogy a kutat|sok legnagyobb részét hivat|sos szakemberekkel, vagy di|kokkal vége z-
ték. Volt néh|ny kutat|s, amely m|s t|rsadalmi csoportokra is kiterjedt, és ezzel meger ő-
sítve l|tt|k Tough (1975) következtetését, mely szrint az önir|nyító tanul|st hasonlóan 
végzik a különböző t|rsadalmi csoportokhoz tartozó személyek.  

 
3/ A kérdésfeltevések tendenciózussága tetten érhető volt. Ugyanis így tették fel a kér-

déseket: „Természetesen ön is tanul informális úton, ugye?  - No, és mit? Nem vették előzete-
sen figyelembe, hogy tanultak-e vagy sem, és nem azt figyelték, hogy ténylegesen mit v|la-
szolnak az emberek. Az interjúkn|l, ha valaki azt v|laszolta, hogy nem tanul ön|llóan, i n-
form|lis módon semmit, nem hagyt|k ennyiben a v|laszt. Tough munkat|rsai tov|bb fag-
gatt|k a v|laszadókat, és feltették a „Tényleg?” kérdést, majd egy sor próbakérdéssel „le-
vad|szt|k” az inform|lis tanul|ssal kapcsolatba hozható tevékenységeiket. A legnagyobb 
hi|nyoss|g abban mutatkozott meg, hogy azt sugallt|k a kutat|sok, ön|lló tanul|st kétség 
kívül mindenkinek végezni kell. 
 
 
IV. Összegzés 
 
A XX. sz|zad m|sodik felében végzett ön|lló tanul|ssal kapcsolatos kutat|sok jelentősége ab-
ban hat|rozható meg, hogy felhívt|k a figyelmet arra, nem elegendő a form|lis oktat|s szerint 
(oszt|lytermi munka, tananyagfejlesztés) gondolkodni a felnőttek tanul|s|ról, mert az nem 
csak az akkredit|lt képzőintézményekben, hivat|sos tan|r jelenlétében történhet. Ezeknek a 
kutat|soknak az eredményei teremtették meg a jelenleg is sz|mos kutatóhelyen folyó ön|lló-
tanul|s-kutat|s alapjait. 
 
Mivel a nemzetközi kutat|si eredmények csak korl|tozottan, nagy késéssel jelenhettek meg a 
hazai szakmai folyóiratokban, és több kutat|sról egy|ltal|n nem is jelent meg ismertetés, így 
az angol nyelvű főbb vizsg|lati eredmények, és a módszertani hi|nyoss|gok összefoglaló jel-
legű |ttekintése segíthet a tov|bbi kutatómunk|ban. Természetesen a m|s nyelvterületeken 
végzett kutat|sok nélkülözhetetlen kiegészítéseket tartalmaznak a tém|ról, így azok felt|ró 
összegzése is szükséges ahhoz, hogy az ön|llótanul|s-kutat|s közelmúltj|nak történetét egy-
ségében l|ssuk. 
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