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Dobos Ágota 

Tanulási célok és eredmények a programtervezésben – 
amerikai és európai nézőpontból 

 
 

Bevezetés 
 
A tanulási célok és célkitűzések, valamint a tanulási eredmények értelmezésével 
ésalkalmazásávalkapcsolatos elméleti és gyakorlati megfontolások az elmúlt 7-8 
évben egyre nagyobb teret nyernek az európai, így a hazai felsőoktatási intézmények 
programtervezésigyakorlatában. Az Európai Felsőoktatási Térség kialakításával 
összefüggő szemléletváltás, az ún. Bologna-folyamat az európai felsőoktatásban 
szükségessé tette egy olyan közös értelmezési keret kidolgozását, amely javítja a 
nemzeti képzési rendszerek átláthatóságát, elősegíti a foglalkoztathatóságot, a 
diákok mobilitását és a külföldi tanulmányok elismerését. A nemzetközi felsőoktatási 
szakma a tervezett tanulási eredmények fogalmában találta meg a kétszintű 
felsőoktatási rendszer kimeneti szabályozására, illetve a kompetencia-alapú képzési 
programok és modulok leírására alkalmas egységes terminológiát, amely kifejezi, 
hogy az adott képzési egység végére a résztvevőnek mire kell képesnek lennie: 
milyen tudás-, képesség- és attitűdelemekkel kell rendelkeznie.  

Az átállástkísérő problémák az egyes nemzeti rendszerek sajátosságainak 
függvényében különböző módon jelentkeznek, de egyértelműen jelzik, hogy a 
legnagyobb kihívást a hagyományostól eltérő fogalmi regiszterelterjedése mellett az 
alkalmazáshoz kötődő, paradigmaváltással felérő szemléletbeli megújulás jelenti. 
Nem kevesebbről van ugyanis szó, mint arról, hogy a tanulási eredményekben és a 
komplex kompetenciafejlesztésben való gondolkodással párhuzamosan felismerést 
nyer-e a tanulói és oktatói szerepváltozás szükségessége, kialakul-e a tanuló-
központú, a felnőtt tanuló gyakorlat-orientált igényeire épülő tartalomfejlesztés és a 
képzési célok elérését leginkább szolgáló módszertani megoldások összhangja.  

Az új szemléletben való gondolkodás a programok fejlesztéséről, tervezéséről, 
szervezéséről egyelőre hazai terepen nem hozott áttörést. Kutatási eredmények 
igazolják, hogy a magyar felsőoktatási intézmények oktatói „…nagyobbrészt (63%) 
kevéssé ismerik, és ritkán veszik figyelembe a megfogalmazott tanulási 
eredményeket, kompetenciákat mindennapos munkájukban. Úgy vélekednek, hogy 
országosan az oktatók majdnem negyede (24%) ismeri jól, és veszi folyamatosan 
figyelembe a kompetenciákat.” (Fischer és Halász 2009:13-24.) Ennek fényében 
tűnnek figyelemreméltónak és adaptációra alkalmasnaka szerzőnek az amerikai 
gyakorlatra vonatkozó tapasztalatai és kutatási eredményei, amelyeketa jelen 
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tanulmányban ahazai gyakorlatra is ható európai tendenciák tükrében kísérel meg 
bemutatni. 
 
 

A tanulási célok funkciója az amerikai felnőttképzési gyakorlatban 
 

Az amerikai gyakorlat megismerésében a személyes tapasztalatot egy a 90-es évek 
második felében a magyar oktatók körében megvalósított magyarországi amerikai 
projekt keretében tartott másfél éves trénerképző alapozta meg.1 Közszolgálati 
szakemberek interaktív képzési módszertana(a képzések tervezése és 
megvalósítása) volt a transzferálandó amerikai jó gyakorlat.Fogadtatása a hazai 
oktatói körben jól tükrözte a hagyományos iskolán felnőtt, nagy 
szaktudássalrendelkező (jogász, szociológus, közgazdász), ám a felnőttképzés 
elméletében és módszertanábankevéssé járatosoktatók dilemmáit. A megismert 
amerikai tananyagok és az interaktív képzési gyakorlat ekkor nálunk még 
újdonságnak számítóegyik legvitatottabb eleme éppen a tanulási célok és 
célkitűzésekproblematikájához kapcsolódott. 

Az amerikai képzési/továbbképzési gyakorlatban „főszabályként” a célokat nemcsak 
egy tananyag vagy képzési program egészére vonatkozóan kell meghatározni, deaz 
egyes egységekre, pl. tananyagrészekre vagy képzési napokra lebontva is.Nem formai 
követelményről,hanem a felnőttképzési programokfontos funkcionális eleméről van 
szó, melynekalkalmazásasorán fogalomértelmezési, és fogalmazási nehézségekkel is 
szembesültünk.Az angol goal, aim és objective szavak egyaránt fordíthatók „cél”-nak, 
ami azonban nem fejezi ki a jelentésbeli eltéréseket. A fogalmi szintek elhatárolása 
érdekében a következő egységes értelmezést fogadtuk el: 

1. Átfogó cél (goal, aim): tágabb, általánosabb értelemben vett oktatási/képzési 
szándék, (pl. az állampolgároknak nyújtott szolgáltatások színvonalának javítása), 
melynek eléréséhez az adott program/ kurzus/workshop hozzájárul. 

2. Specifikus célkitűzés(objective): az átfogó cél megvalósulását elősegítő, elemeire 
bontott, konkrét célkitűzés/ek, „feladatcél/ok”2 (például a fenti átfogó cél érdekében: 
az ügyfélszolgálati munkatársak kommunikációs készségének javítása, új 
panaszkezelési technikák alkalmazása, stb.), melyek pontosabban behatárolják, hogy 
a tágabb kontextuson belül mire helyeződik a hangsúly. Egy-egy átfogó célhoz több 
célkitűzés is kapcsolódhat, melyek együttesen biztosítják az átfogó cél 
megvalósulását. 

                                                        
1A projektet az ICMA, Washington D.C. (Nemzetközi Város és Megye Vezetési Szövetség) valósította 
meg 1995-98 között. AzICMA a közigazgatási szakmában nemzetközileg elismert önkormányzatokat 
tömörítő szervezet, 1914 óta működik,egyik kiemelt tevékenységi területe a tagjai sorába tartozó 
amerikai közszolgálat szereplőinek szakmai továbbképzése, ennek teljes körű működtetése a 
tananyagfejlesztéstől az oktatás megszervezésén át amegvalósításig. Az ún. ICMA University 
keretébena továbbképzést egy életen át tartó karriertervezést átfogó rendszerré fejlesztették. Forrás: 
www.icma.org 
2
 Kálmán Anikó fordításában „feladat”, „feladatcél”, „célfeladat”.(Kálmán, 2009, 132.) 

http://www.icma.org/


   

26 

 

Fenntartásaink a magyar és az amerikai felnőttképzési kultúra eltérő 
megközelítésbeli sajátosságait jelezték. Az 1960-s évek elejénRobert F. 
MagerPreparing Objectives for Programmed Instruction (Célkitűzések készítése a 
programozott oktatáshoz) című több kiadástis megért sikerkönyve vezette be 
ateljesítménycélok (performance objectives)fogalmát, amely egy új felnőttképzési 
paradigma kialakulását ösztönözte. Mager szerint a számon kérhető eredmények 
érdekében a képzésnekhatékony és világos célokra kell épülnie.A célok leírására a 
megfigyelt és mérhető eredményeket kifejező állításokat javasolta. (Gagne 1987; 
Laird 2003:115-118).  

A paradigmaváltásamerikai terepen sem következettbe egyik napról a másikra, a 
kifogások pedig nagyon hasonlóak voltak, mint amelyeket miis megfogalmaztunk az 
említett trénerképzőn:eddig is jól megvoltunk nélküle;időigényes; sehol sincs leírva, 
hogyan kell szakszerűen megfogalmazni a célokat; sok esetben nem lehet 
megfigyelhető és mérhető célokat meghatározni; ha mégis sikerül, akkor a kínos 
pontossággal önmagunknak állítunk fel korlátokat, stb.  

A fenntartásoknaknyilvánvalóan megvan a maguk,egy-egy konkrét szituációra 
vetített igazsága. Mindazonáltal az USA-ban a 60-as évektől – a behaviorista 
tanulásfelfogás kapcsán – rohamosan terjedt a viselkedési célokra épülő képzési 
paradigma és a gyakorlat-orientált módszertan, összhangban azzal a felfogással, hogy 
a munkahelyeken cselekvőképes tudásra, gyakorlatban hasznosítható 
kompetenciákra van szükség, a képzés célja pedig ezekmegszerzése kell, hogy legyen. 
Mára ezazamerikai képzési piacrajellemzőtipikus elvárása képzések 
minőségbiztosítási elemévé is vált, hiszen a pontosan meghatározott konkrét célok 
tesziklehetővé a teljesítmény mérését,legyen szó akár a tanulóról, akár a képzőről, 
ami egy teljesítmény-orientált pragmatikus rendszerben fontos értékmérő.Előnyként 
aposztrofálható továbbá, hogy alkalmazása a képzési folyamat minden 
szereplőjeszámára hasznos hozadékokkal is jár:  

a) A résztvevő a célkitűzések alapján meggyőződhet róla, hogy az adott program 
milyen területen hozhat számára előrelépést; valóban szüksége van-e 
rá;pontosan erre van-e szüksége; tudja-e hasznosítani a tanultakat a 
munkájában. Ha tisztában van az elvárásokkal, akkor céltudatosabban tudja 
tanulását megtervezni.  

b) Az oktató a célok ismeretében jobban meg tudja választani az alkalmazott 
módszereket, segédanyagokatés feladatokat. Hivatkozhata célokra, amikor pl. 
a workshopon a résztvevők megpróbálják más irányba terelni a folyamatokat. 
A képzés végén ellenőrizheti, a csoporttal megvitathatja, hogy sikerült-e a 
kitűzött célokat elérni, a tanulságok beépítésével javíthatja a következő 
képzésekminőségét és hatékonyságát. 

c) A vezetők a teljesítménycélokban kifejezett elvárásokkal motiválhatják a 
munkatársak tanulását. A tanulási célokat összhangba tudják hozni a 
teljesítményelvárásokkal, a szervezeti célokkal és az egyéni karriertervekkel. 

d) A menedzsment pontosabb képet kap a képzési befektetésről, amely a 
munkavégzés során hasznosuló konkrét eredményekben realizálódik. Aképzés 
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hatására bekövetkező viselkedésváltozás hatékonyabb munkavégzést 
eredményezhet, ezáltal javulhat a szervezeti teljesítmény. 

e) Szervezeti szinten elősegíti a képzési tevékenység értékelhetőségét, az 
elvárások kitűzését, illetve azok teljesítését. Átlátható képet ad a szervezet 
képzési irányairól, hangsúlyozza a képzés fontosságát. (Laird 2003:115-117) 

Számos tényező indokolja tehát, hogy komolyan foglalkozzunk a célokés célkitűzések 
meghatározásával és dokumentálásával, valamint a képzési folyamatokba való 
andragógiai megalapozottságú beépítésével. Jó példa lehet az amerikai közszolgálati 
továbbképzés, ahol az eredmény-centrikus, kompetencia alapú megközelítést– a 
közmenedzsment gyakorlattérhódításával párhuzamosan – az 1990-es évek óta 
átfogó szemléletként alkalmazzák. Elterjedése szorosan összefügg azzal a 
felismeréssel, hogy a modern HR-menedzsment kulcskérdése a legjobb munkaerő 
kiválasztása, fejlesztése és megtartása, s ez által a szervezeti teljesítmény folyamatos 
javítása. Napjainkban az emberi erőforrás minősége és teljesítménye a közszféra 
sikerességének és társadalmi elismertségének hazai szinten is alapvető fontosságú 
tényezőjévé vált.(Belényesi 2009: 47–48.)Az amerikai gyakorlatban megismert 
résztvevő-központú interaktív tapasztalati tanulás elvárásként jelenik meg a 
közigazgatási képzési/továbbképzési rendszer megújításának koncepciójában. 
(Magyari Program2011)Ehhez azonban átfogó módszertani szemléletváltásra van 
szükség, mind a szervezeti elvárások szintjén, mind pedig az egyéni oktatói 
gyakorlatban.  

Bár hazai terepen is felerősödött a megújulást sürgető tendencia mind a 
felsőoktatásban, mind pedig a felnőttképzésben, aváltozások szükségességének 
felismerése és tudati szintű elfogadása mellett,− vagy annak ellenére −, a napi 
gyakorlatban még mindig nem kap kellő figyelmet a résztvevő tanulási 
igényeirealapuló kompetenciafejlesztés. A képzési módszertan megújítását célzó 
tendenciáka képességfejlesztés, a szemléletformálás és a személyiségfejlesztés 
nagyobb súlyú jelenlétét hangsúlyozzák.A magyar közszolgálati 
szakemberképzésben is„… jelen kell lennie egy új típusú pedagógiai módszertannak. 
A mentorált gyakorlati tapasztalatszerzésnek, a tanulásközpontú tanításnak, az 
asszertív oktatásnak. Nagyobb teret kell kapnia a kis csoportos, esettanulmány-
alapú, élményszerű tanulást lehetővé tevő tudásközvetítésnek. A hallgató 
problémaazonosító és –megoldó képességét az előadás-típusú ismeretterjesztés nem 
fejleszti kellő hatékonysággal.” (Kis 2011: 18) 

Nálunk is felértékelődni látszik tehát a képzések tervezésének új megközelítése. 
Ebből a nézőpontból válik fontossá, hogy a tanuló jobban megérti, hogy miért és mit 
kell megtanulnia, milyen eredménnyel kell teljesítenie; az oktató az érdekeltek 
bevonásával (felső vezetés, a résztvevők munkahelyi főnöke, arésztvevők, a 
képzésszervezők, és a megvalósítók képviselői) megfogalmazott célok ismeretében 
jobb döntéseket tudjon hozni;a szervezet pedig pontosabb képet kapjona képzési 
befektetés hozadékairól. (Laird 2003: 123-124)Bár európai terepen elsősorban a 
felsőoktatás előtt álló kihívások kapcsán fordult a figyelem a tanulási célok és 
eredmények problematikája felé, a gyakorlati megoldásokat elősegítő szakmai 
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törekvések mind a felsőoktatás, mind a felnőttképzés szempontjából nagy 
jelentőséggel bírnak.Az eltérő képzési kultúrák közeledésére utal, hogy az európai 
felsőoktatási gyakorlat Bloom világszerte ismert amerikai modelljét hívta segítségül 
a programtervezés nehézségeinek kezelésére. (Kennedy, 2007) 
 
 

Bloom modellje- tanulási eredmények az európai felsőoktatási 
programtervezésben 
 

A célkitűzésekben/tanulási eredményekben való gondolkodásbanMager 
vitathatatlan befolyása ellenére Benjamin Bloom munkássága jelentette az áttörést. 
Bloom taxonómiája3szolgáltatta azt az árnyaltabb elméleti keretet, amely már 
nemcsak Amerikában lett népszerű, de a 60-as évektől világméretekben is 
rohamosan elterjedt, és jelentős hatást gyakorolt a pedagógiai gondolkodásra, a 
pedagógia célok és követelmények taxonómiai szemléletének kialakulására. Bloom 
és munkatársai a tanulás folyamatában hat gondolati szintet különböztettek meg 
(ismeret, megértés, alkalmazás, elemzés, szintézis, értékelés), amelyekből egy 
egymásra épülő kategóriarendszert, egy fokozatosan nehezedő és egyre 
komplexebbé váló kumulatív hierarchiát építettek fel, amelyben a felsőbb szintek 
teljesítése magában foglalja az alsóbb szinteken való teljesítést is. A kognitív ismereti 
tartományban a tanulót a kiváló és egyben a gyakorlatban hasznosítható 
teljesítményhez gondolati folyamatok egyre bonyolultabb szintjére kell eljuttatni. A 
tanulás/személyiségfejlesztés három tartományaként a kognitív, az affektív és a 
pszichomotoros tartományt határozták meg. A követelmények leírásához használatos 
cselekvő igékkel együtt alkalmas eszköznek bizonyult a célkitűzések és a tanulási 
eredmények megfogalmazásához. (Kennedy, 2007, 24,) A magyar pedagógiában 
Nagy Sándor az ismeret és megértés szintje közötti határvonalat kiiktatta, és az első 
tudásszintet komplexebben értelmezte. (Kotschyin Falus: 2000, 155) 

A Bologna-folyamat kapcsán írországi egyetemi oktatók körében felmerült igény 
motiválta a tanulási eredmények értő és egységes alkalmazásához segítséget nyújtó 
praktikus kézikönyv megírását. Declan Kennedy tollából 2007-ben jelent meg az 
azóta közismertté vált útmutató. (Kennedy, 2007)A szerzőBloom modelljét ajánlja 
követendőnek a felsőoktatási tervezés számára. A tanulási eredmények (learning 
outcomes) fogalmánakbevezetésétől várja a tanulási célok és célkitűzések 
(aims/goals and objectives) használatával kapcsolatban felmerülőbizonytalanság 
kiküszöbölését. Indokolása szerintnem állapítható meg egyértelműen,hogy a célok 
oktatási törekvéseketvagytanulási elvárásokatfejeznek ki, így az sem egyértelmű, 
hogy a tanárközpontú vagya diákközpontú megközelítéshez tartoznak-e, ezért 
szükséges a fogalmi distinkció.Érvelésének alátámasztásáula szerző az amerikai 

                                                        
3A Taxonomy of Educational Objectives: Handbook 1, the Cognitive Domain (Az oktatási 
célok taxonómiája: 1. kézikönyv – A kognitív tartomány) (Bloom et al. 1956) 
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felsőoktatásban fellelhető hasonló problémára is hivatkozik. (Moon in Kennedy 
2007:17) 

 
A célok és teljesítmények egységét tükröző mageri klasszikus felfogást, valamint az 
amerikai közszolgálati továbbképzési gyakorlatra vonatkozó saját empirikus kutatási 
eredményeket (interjúk, megfigyelések, esettanulmány) figyelembe vévea fogalmi 
distinkció melletti fenti érvelés nem tűnik megalapozottnak.A következő részben 
ismertetett vizsgálattal igyekszemezt bizonyítani, rámutatva arra, hogy a korszerű 
andragógiaielveket tükröző gyakorlat fontos input lehet a felsőoktatás módszertani 
útkeresésében.4 
 
 

Célok vagy tanulási eredmények? 
 

Az amerikai képzéseken szerzett empirikus tapasztalatok nyomán a 
dokumentumelemzésbe az ICMA által kiadott, és országosan alkalmazott öt 
andragógiai célú dokumentumotvontam be (munkafüzet, tanulási útmutató, 
workshopok tartására vagy egyéni tanulásra tervezett tananyag), melyeketnégy 
különböző szerző jegyez. A célrendszerek elemzéséta Bloom-féle taxonómiát alapul 
véve végeztem el. Az elemzés során a Declan Kennedy Tanulási eredmények 
megfogalmazása és azok használata című kézikönyvében közreadott, a célok 
meghatározására javasolt eljárástkövettem. Mivel a Kennedy-féle kézikönyv a 
Bologna-folyamat kapcsán az európaifelsőoktatási programtervezésbenirányadónak 
tekinthető, jó kiindulópontnak tűnt azon hipotézis bizonyítására, hogy a közszolgálati 
továbbképzésben alkalmazott és általam vizsgált területen a célkitűzések értelmezése 
és alkalmazása megfeleltethető az európai felsőoktatási gyakorlatban 
meghonosodott tanulási eredményeknek, így nem szükséges a fogalmi elhatárolás. 

A vizsgált dokumentumokban minden esetben pontosan definiált célrendszert 
találunk, melyek jellemzően a modulokra és nem az egész kurzusra vonatkoznak. Az 
adott modulhoz tartozó célkitűzések többnyire „Tanulási célok” címszó alatt 
szerepelnek, utalva arra, hogy „a modul elvégzése után a résztvevő/Ön mire lesz 
képes”, mit fog tudni ismertetni, eldönteni, értékelni stb.A tanulási célok leírására 
alkalmazott igéket előfordulási kontextusukban vizsgáltam, ami lehetőséget adott a 
több szinten is megfelelő igék besorolásának alaposabb mérlegelésére. Például, a 
bemutatige egyaránt kerülhet az ismeret vagy az alkalmazás szintjére is,attól 
függően, hogy az adott összefüggésben az ismeretek felidézésére, vagy inkább új 
helyzetekben való alkalmazására utal-e. A célmeghatározásra használt igéket és az 
adott szintre vonatkozó előfordulási gyakoriságukat a Bloom-taxonómia hat szintjén 
a következő ábra mutatja: 

 

                                                        
4A vizsgálatot a szerző 2011-ben az USA-ban végezte el, az amerikai közszolgálat felnőttképzési 

gyakorlatára irányuló komplex kutatásának egyik részelemeként. 
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1. ábra: A célok kifejezésére használt igék Bloom taxonómia szerinti besorolása 
(Forrás: Kennedy 2007:25-32) 

 

 

 

Megállapítható, hogy a célok megfogalmazásánál az amerikai anyagok szerzőktől 
függetlenül a tanulási eredményekre vonatkozó módszer szerint jártak el, az általuk 
használt cselekvő igék kivétel nélkül megfelelnek a Bloom-féle taxonómia és a 
Kennedy által a kognitív tartomány egyes szintjeire javasoltakkal.  

A taxonómia hat szintjére besorolt célok előfordulási gyakorisága az ismeret 
szintjétől felfelé haladva folyamatosan csökkenő tendenciát mutat. Az egyes 
szintekre vonatkozó célkitűzések százalékos megoszlása a következő: ismeret 33%, 
megértés 27%, alkalmazás közel 15%, elemzés 9,6%, szintézis 10%, értékelés 5%. Az 
egyes szintek között átlagosan 5-6 százalékpontos eltérés van, legnagyobb különbség 
a megértés és alkalmazás szintje között mutatkozik (12 százalékpont); a legkisebb 
pedig az elemzés és a szintézis között (0,4 százalékpont). Az első két szintre tartozik a 
célkitűzések 60%-a, és a fennmaradó 40% oszlik meg a felső négy szint között. 

A tananyagokban a célkitűzések megoszlása arányosságot mutat a gondolkodási 
folyamatok komplexitásával. A legnagyobb arányt az ismeret szintjén a kevésbé 
bonyolult gondolkodást igénylő feladatok képviselik, amelyek információk, ismeretek 
felidézését, az emlékezetből való lehívását jelentik, például stratégiák, okok, 
jellemzők, készségelemek felsorolása, vagy módszerek, feltételek, rendszerek 
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bemutatása. Ez a tudás a későbbiekben a bonyolultabb műveletek részeként jelenik 
meg.  

A tudás ennél magasabb szintjén a megtanult információk/ismeretek megértése, 
értelmezése szintén jelentős részarányban szerepel. Ide tartozik például a tényezők 
szerepének, fontosságának megértése, vagy bizonyos tudáselemek meghatározása. 

A minőségi ugrást az ismeretek elsajátítása és megértése után az elvek és fogalmak új 
problémaszituációkban való alkalmazása jelenti, például a kommunikációs 
készségek alkalmazása, vagy a kritikus eseményről jelentés készítése. Erre a szintre a 
célok 15%-a juttatja el a tanulót.  

Az elemzés analitikus gondolkodást, érvelést, magyarázatot jelent, például 
megvitatja az új koncepciók alkalmazását, vagy elemzi a munkafázisokat. A feladatok 
három lényeges összetevője: 

1. annak feltárása, hogy egy komplex jelenség vagy folyamat elemei hogyan 
alkotnak egységet, és hogyan fejtik ki hatásukat; 

2. annak megítélése és érvekkel való alátámasztása, hogy a hatás a jelenség/-
folyamat logikai következménye-e; 

3. a működés mögötti motiváció feltárása. (Kotschy in Falus, 2000: 151–152) 
 

A szintézis az elemek összeillesztésével egy új produktum létrehozásával 
kapcsolatos képesség, például: akciótervet készít, vagy megtervez egy hatékony 
interjút. Ez a szint az előző fázissal közel azonos arányban szerepel. 

A legmagasabb az értékelés szintje az önálló véleményalkotás, a dolgok, vélemények, 
nézetek stb. értékelése bizonyos célnak való megfelelés tekintetében, erre a szintre a 
célok 5%-a vonatkozik.  

Az affektív tartományba mindössze egy célt tudtam sorolni, amely a változó szereppel 
kapcsolatos érzelmek meghatározása; illetve mérlegelhető még a saját erősségek és 
gyengeségek bemutatása, amely tartalmaz ugyan érzelmi motívumokat, érték- és 
attitűd-összetevőket, de a munkahelyi teljesítmény értékelés kontextusában a 
kognitív összetevők előtérbe helyezése tűnt célszerűnek. (Dobos 2012: 175-179) 
 
 

Következtetések 
 
A dokumentumelemzés eredményei igazoltáka feltevést, hogy a vizsgált területen 
acélok és célkitűzések megfogalmazására vonatkozó instrukciók, valamint 
alkalmazásuk, következetesen a tanulási folyamat eredményeire irányulnak,így ezek 
a tanulási célokmegfelelnek az európai felsőoktatási gyakorlat számára javasolt, mára 
már meghonosodott tanulási eredmények fogalomértelmezésének, a distinkció 
elvetésére vonatkozó hipotézisünk tehát igazolást nyert.A tanulási célok és 
eredmények formális szétválasztásának szükségességét a vizsgált amerikai 
felnőttképzési gyakorlat nem támasztja alá, amiegybecseng Kálmán Anikó 
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értelmezésével is, amely szerint a „(feladat)célok […]lényegében a tanulási 
eredményekre vonatkozó megállapítások”. (Kálmán, 2009, 132.)  

Nem igazolható tehát a Kennedy által felvetett probléma, amely szerint a 
célkitűzések használata nem egyértelmű, és nem feltétlenül a tanuló-központú 
megközelítést támogatja. (Kennedy 2009: 21) Aközszolgálati továbbképzésben a 
célkitűzések a tanulóközpontú módszertani megközelítésbe ágyazva kerülnek 
alkalmazásra, amit a dokumentumelemzés és empirikus vizsgálataim eredményei 
egybehangzóan megerősítettek. (Dobos, 2012) Éppen a tanuló-központú 
megközelítésből fakadó értelmezésben válik egyértelművé, hogy a tanulási célok is 
„…olyan állítások, amelyek arról szólnak, hogy ahallgatóknak mit kell tudniuk, mit 
kell átlátniuk és/vagy mit kell tudnielvégezniük egy sikeres tanulási szakasz 
teljesítése után.”5 (Kennedy, 2007, 17–20.)  

Úgy tűnik, hogy a problémákelsősorban atanárközpontú megközelítéssel nehezebben 
szakító felsőoktatási terepenmerülnek fel, Európában talán még markánsabban, mint 
az USA-ban.Ebből a nézőpontból valóban nem magától értetődő, akár meg is 
kérdőjelezhető,a tanulási eredményekben, vagy (teljesítmény/feladat)célokban (s a 
kettő közé egyenlőségjelet tehetünk) való gondolkodás fontossága. A fogalmi 
elhatároláskétségtelenül elősegíti az egységesebb európai gyakorlatot, 
megkönnyítiaz értelmezésösszehangolását, de nem hagyható figyelmen kívül, hogy a 
tanulási eredményekben való gondolkodás egyben komplex szemlélet is, amelyben a 
kimeneti eredmények meghatározása csak az első lépcsőfok.Az új megközelítés 
akkor válthatja be a hozzá fűzött reményeket, hafelvállaljuk a szemléletváltással járó 
kihívásokat, és elfogadjuk a módszertani paradigmát szükségképpen megreformáló 
szerepét is.Ennek hiányában a törekvés megmarad a formális követelmények, a 
„cselekvő igékben” való gondolkodás szintjén.  

A Bologna-folyamat kapcsán a hazai felsőoktatásban is elvárt új szemlélet feltétlen 
pozitívuma, hogy a hallgatói teljesítményre irányítja a figyelmet, a hallgatót felnőtt 
tanulóként kezeli, és bevonja a saját tanulásáért vállalt felelősségbe. Kérdés, hogy az 
uniós követelménytmennyire sikerül a gyakorlat szintjén, megalapozott módon és 
hosszú távon érvényesíteni, bekövetkezik-e az egyébként nagyon időszerű, 
módszertani paradigmaváltás a felsőoktatásban. A tanuló-központú interaktív 
felnőttképzési módszertan a felsőoktatás számára is hasznosítható jó gyakorlatot 
közvetít, mind amerikai, mind pedig hazai viszonylatban.A felsőoktatásmódszertani 
megújulását sürgető tendenciák a funkcionális feladatelvárásoknak való megfelelés 
okán tradicionálisan jelen vannaka vizsgált amerikaitovábbképzési/vezetőképzési 
gyakorlatban, akorszerű andragógia minden aspektusával együtt.A tanulási célok és 
eredmények alkalmazásának amerikai modellt követő egységesebb európai 
értelmezése utat nyithat az amerikai felnőttképzési kultúra szélesebb körű 
adaptációjához is.  

 

                                                        
5E meghatározást Kennedy a tanulási eredményekre alkalmazta. 
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