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A A felnfelnőőttkttkéépzpzéésben a sben a ccéél a felnl a felnőőttekttek
szemszeméélyislyisééggéének fejlesztnek fejlesztéése. se. 
A hangsA hangsúúly a tanully a tanulááson van.son van.

A felnA felnőőtt tanultt tanuláása egyrsa egyréészt azt a folyamatot szt azt a folyamatot 
jelenti, amelyen a felnjelenti, amelyen a felnőőtt kereszttt keresztüülmegy, lmegy, 
mikmiköözben megprzben megpróóbbáálja jelentlja jelentééstartalmait startalmait 
(tud(tudáássáát, t, éértrtéékeit, kkeit, kéészsszséégeit geit éés s 
ééletstratletstratéégigiáájjáát) gazdagt) gazdagíítani, mtani, máásrsréészt a szt a 
tanultanuláás mags magáában foglalja az ban foglalja az íígy keletkezgy keletkezőő
tudtudáást, st, éértrtééket ket éés strats stratéégigiáát.t.



AlapozAlapozóó informinformáácicióók a felnk a felnőőttek tanulttek tanuláássáárróóll

1.1. Minden felnMinden felnőőtt tud tanulni tt tud tanulni éés vals valóóssáágban gban 
tanul is.tanul is.
•• Nem szigorNem szigorúúan iskolan iskoláás tanuls tanuláásrsróól van szl van szóó..
•• Az ember aAz ember adaptivitdaptivitáássaa →→ antropolantropolóógiai giai 

dimenzidimenzióó: : „„az ember az ember hihiáánylnyléényny””. . VilViláágra gra 
valvalóó nyitottsnyitottsáágga.a.

•• HalHaláálig tud tanulni az ember.lig tud tanulni az ember.



22. A . A tanultanuláás terms terméészetes, magszetes, magááttóól kibontakozl kibontakozóó
folyamat, a tanulfolyamat, a tanulóónak a knak a köörnyezetrnyezetéével vel 
fenntartott kapcsolatfenntartott kapcsolatáábbóól eredl ered

FFőő jellemzjellemzőői:i:
a.) a.) A tanulA tanuláás fs főő mozgatmozgatóóereje a szemereje a szeméélyklyköözi, zi, 
interperszoninterperszonáális energia, nem pedig a klis energia, nem pedig a küülslsőő
iriráánynyííttáás, jutalom vagy bs, jutalom vagy büüntetntetéés.s.

KKedvezedvezőő pszichoszocipszichoszociáálislis lléégkgköörrben aben a
legeredmlegeredméényesebbnyesebb –– RogersRogers ((eempmpáátiatia, , 
eelfogadlfogadááss, , kkongruenciaongruencia, , ppozitozitíív v öönknkéépp, , 
bbizalomizalom))



b.) b.) A tanulA tanuláás es eggéész sz ééleten leten áát tartt tartóó
fejlfejlőőddéés s = vertik= vertikáális integrlis integráácicióó. . 
KumulKumuláácicióós folyamat zajlik, melyben as folyamat zajlik, melyben az z 
elelőőzetes tapasztalat a folyamatos zetes tapasztalat a folyamatos 
tanultanuláás ts téényeznyezőője.je.

c.)c.) E koncepciE koncepcióó szerintszerint a felna felnőőtt tt 
tanultanuláása, illetve az egysa, illetve az egyéén aktun aktuáális lis 
fejlfejlőőddéése, szerepei, problse, szerepei, probléémmáái, i, 
szszüükskséégletei kgletei köözzöött ktt köözvetlen zvetlen éés s 
szoros kapcsolat van.  szoros kapcsolat van.  (Szocializ(Szocializáácicióó))



HorizontHorizontáális integrlis integráácicióó = a= a leghatleghatéékonyabb konyabb 
tanultanuláási tevsi tevéékenyskenyséégek, tananyagok gek, tananyagok éés tanuls tanuláási si 
folyamatok azok, amelyek folyamatok azok, amelyek öösszhangbansszhangban vannak vannak 
az egyaz egyéénn jelenlegi szerepjelenlegi szerepéével vel ééss problprobléémmááival, ival, 
azokazok megoldmegoldáássáát segt segíítik eltik előő. . 

dd..)) Ezen elkEzen elkéépzelpzeléés szerint s szerint a tanula tanuláási si 
tevtevéékenyskenyséégeket geket ááltalltaláában azban azéért szervezik, rt szervezik, 
hogy az egyes emberek a nyers tapasztalatok hogy az egyes emberek a nyers tapasztalatok 
kkááoszoszáábbóól l „é„értelmes egrtelmes egéészetszet”” nyerjenek, az nyerjenek, az 
ismeretlenismeretlen ttéényeznyezőőket, csket, csöökkentskkentséékk; ; 
ééletstratletstratéégigiáát, elt, előőrelrelááttáást alakst alakíítsanak ki, hogy tsanak ki, hogy 
befolybefolyáásoljsoljáák sajk sajáát t ééletletüüket.ket.



33.. A tanulA tanulóó megtanulja hogyan tanuljonmegtanulja hogyan tanuljon

A mA máár megtanult stratr megtanult stratéégigiáák k éés strukts struktúúrráák a k a 
tovtováábbi tanulbbi tanuláás alapjai: as alapjai: az z úúj ismeret a j ismeret a 
meglmegléévvőőkhkhööz hozzz hozzááadadóódik,dik, szszüükskséég szerint g szerint 
mmóódosdosíítva azokat, integrtva azokat, integráálja az lja az úújat a jat a 
rréégihez. Az gihez. Az úúj tanulj tanuláás eredms eredméényezhet nyezhet 
radikradikáális vlis vááltozltozáást is: st is: a felna felnőőtt tt a tanula tanuláási si 
struktstruktúúrráákat kat éés strats stratéégigiáákat kat úújjjjáászervezi, szervezi, 
áátszervezi. A felntszervezi. A felnőőtt tanultt tanuláása rsa réészben szben 
úújratanuljratanuláás. s. 



A folyamatot kA folyamatot küülslsőő katalizkatalizáátorok is segtorok is segíítik. tik. 
((RogersRogers, Gordon), Gordon) A tanulA tanulóó legyen klegyen kéépes felfogni, pes felfogni, 
fogalmifogalmi struktstruktúúrráákba szervezni sajkba szervezni sajáát tanult tanuláássáát. t. 
AlapvetAlapvetőő folyamatok: folyamatok: öönreflexinreflexióó, , öönirniráánynyííttááss
Nem minden felnNem minden felnőőtt tt ééri el a tanulri el a tanuláási si 
kkéépesspesséégnek ezt a fokgnek ezt a fokáát. Akik rendelkeznek a t. Akik rendelkeznek a 
kkéészsszséégekkel, eredmgekkel, eredméényesebben tanulnak. nyesebben tanulnak. 
A tA tanulanuláási folyamatban vannak ksi folyamatban vannak küülslsőő ererőőforrforráások sok 
is.is.



4. 4. A tanulA tanuláási folyamat ciklikus jellegsi folyamat ciklikus jellegűű

A tanulA tanuláás folyamats folyamatáárróól tl tööbb elkbb elkéépzelpzeléés is s is 
lléétezik. 4 alapvettezik. 4 alapvetőő llééppéést mindegyik st mindegyik 
koncepcikoncepcióó elkelküüllöönníít.t.



Új információ vagy 
visszajelzés

Az ember cselekszik, 
tevékenykedik, részt 
vesz egy szituációban 

vagy megfigyel, 
emberi és tárgyi 

„erőforrások” is jelen 
vannak. 

Az ember információt 
fogad be, (kódolt / 

nem kódolt, külső és/ 
vagy belső forrásból)

Az ember a felvett információt: 
értelem, jelentés, érték szempontjából 

elemzi; hasznosítja a következő
folyamatokban: összehasonlítás, 

információkezelés, újrastrukturálás →
szellemi folyamatok.

Az elemzési és 
a szellemi 

feldolgozás 
alapján döntés a 

cselekvésről.



55. . A felnA felnőőttek kttek küüllöönbnböözzőő kköörnyezetben rnyezetben 
tanulnaktanulnak

A felnA felnőőttek tanulhatnak egyedttek tanulhatnak egyedüül vagy l vagy 
csoportban.csoportban. A A felnfelnőőttoktatttoktatóókk ttööbbsbbséége szerint ge szerint 
a felna felnőőttek legjobban csoportban tanulnak, mert ttek legjobban csoportban tanulnak, mert 
a csoport ta csoport táámogatmogatáást, kihst, kihíívváást, pozitst, pozitíív ingerlv ingerlőő
hathatáást jelenthet szst jelenthet száámukra.mukra.
A tanulA tanulóócsoportbancsoportban elteltéérrőő motmotíívumok, vumok, 
problprobléémmáák, igk, igéényeknyek jelenjelenhethetneknek megmeg. . Ha a Ha a 
motmotíívumok, problvumok, probléémmáák, igk, igéények hasonlnyek hasonlóóak, ak, 
mindenki hozzmindenki hozzáájjáárul a krul a köözzöös tanuls tanulááshoz. A shoz. A 
vvéégeredmgeredméény: csoportfejlny: csoportfejlőőddéés.s.



6. A felnA felnőőtt eredmtt eredméényesebben tanul, nyesebben tanul, 
ha tanulha tanuláássáátt öönknkééntesnek ntesnek éérzi.rzi.

Ez a legfontosabb a Ez a legfontosabb a szakirodalom szerint szakirodalom szerint 
a gyermekek a gyermekek éés a felns a felnőőttek tanulttek tanuláása ksa köözzöötti tti 
kküüllöönbsnbséégekben. gekben. 

MMóódszertani kdszertani köövetkezmvetkezméény: a kny: a kéépzpzéési si 
programok elejprogramok elejéén tudatosn tudatosíítani a rtani a réésztvevsztvevőők k 
éérzrzééseit. Mseit. Móódszerei.dszerei.



A felnA felnőőtt tanultt tanulóó jellemzjellemzőőii

A rA réésztvevsztvevőő--kköözpontzpontúússáág az elmg az elmééletben a tanulletben a tanulóó
felnfelnőőtt jellemztt jellemzőőit tekinti az oktatit tekinti az oktatáástervezstervezéés s 
(a tartalom, a strukt(a tartalom, a struktúúra, a folyamatstratra, a folyamatstratéégia, gia, 
a ma móódszerek, a visszajelzdszerek, a visszajelzéés, az ellens, az ellenőőrzrzéés s éés s 
az az éértrtéékelkeléés) meghats) meghatáározrozóójjáánaknak

TanulTanuláási alapelvek a felnsi alapelvek a felnőőttek jellemzttek jellemzőőivel ivel 
öösszefsszefüüggggéésbensben

a.) Akkor tanulnak legjobban, ha ja.) Akkor tanulnak legjobban, ha jóó
egegéészsszséégnek gnek öörvendenek, kipihentek rvendenek, kipihentek éés nem s nem 
szoronganak. szoronganak. 



b.)b.) ÉÉrzrzéékszerveik kellkszerveik kellőő éélesslessééggel mggel műűkköödnek, dnek, 
vagy vagy hihiáányos mnyos műűkkööddééssüüket a tanulket a tanuláási si 
kköörnyezet rnyezet kkáárprpóótolja. tolja. 

c.) A fiziolc.) A fiziolóógiai giai ööregedregedééssel az 50. ssel az 50. éév tv táájjáán n 
kerkerüül l kköözvetlen kapcsolatba a tanulzvetlen kapcsolatba a tanuláási si 
kkéépesspesséég.g.

d.) A felnd.) A felnőőttek nem tanulnak eredmttek nem tanulnak eredméényesen, nyesen, 
ha sha súúlyos idlyos időőzavarban vannak. zavarban vannak. (Ha nem (Ha nem 
sikersikerüült a lt a tanultanuláást az egyst az egyééni ni 
ididőőfelhasznfelhasznáálláásban az sban az ééletvitelbe illeszteni.) letvitelbe illeszteni.) 
Akkor tanulnak Akkor tanulnak legeredmlegeredméényesebben, ha nyesebben, ha 
maguk hatmaguk hatáározhatjrozhatjáák k meg sajmeg sajáát haladt haladáási si 
temptempóójukat, jukat, éés ha a hats ha a hatááridridőőbbőől szl száármazrmazóó
stressz minimstressz minimáális.lis.



AZ IDŐS TANULÓ
• Az idősek képezhetőségének elfogadása 

széles körben elismert és kutatásokkal 
alátámasztott alapelv 

• A születéstől számított "kronologikus" 
életkor és a teljesítmények 
képességszintjével mérhető
"funkcionális" életkor nem fedi egymást 

• Az idősek tanulási teljesítménye a 
megelőző életszakaszaik tanulási 
tartalmaitól, formáitól és 
eredményességétől függően igen eltérő
lehet



MÓDSZEREK ÉS FORMÁK 1.

• Az idősek tanulási folyamatának pontosabb 
ismerete lenne szükséges, és speciális 
didaktikai módszerek kialakítására is szükség 
van.

• Hatékony formák és módszerek,  amelyek 
biztosítják a résztvevők aktív részvételét. 

• A csoportos munka enyhítheti a nemzedékek 
közötti különbségekből adódó korosztályi 
problémákat is, ill. a társadalmi 
re/integrációt is előmozdítják



MÓDSZEREK ÉS FORMÁK 2.
• A 45 év felettiek felnőttképzésben való

részvétele csak úgy növekedhet, ha a 
hagyományos intézményrendszer és 
metodika megújul.

• A változás dinamikáját növelheti, ha a új 
képzési színterekre helyeződik a 
hangsúly (otthon, munkahely) és 
kötetlen, nyitott képzési formák 
terjednek el.



MÓDSZEREK ÉS FORMÁK 3.

Felnőttkorban a tanulás változatos formáival 
kell számolni, a 45 év felettiek esetében 
is, ezért a formális, a nem formális és az 
informális tanulás alkalmait egyaránt meg 
kell jeleníteni a képzési kínálatban.

Olyan képzési struktúrára van szükség, 
amely biztosítja az egyén szabadságát a 
képzési lehetőségek közötti választásban, 
képességei, érdeklődési köre szerinti 
képzésben való részvételre.


