
Tisztelt Kollégák!
Múlt héten egy rendezvényen azt mondta valaki 
egy francia könyvre hivatkozva, hogy a XXI. szá-
zadi diák Gutenberg-korabeli iskolában tanul. Ez 
nem igaz. Az iskola még Gutenberg koránál sem 
tart: a kódexek koránál tartunk, ahol a tanár, a tu-
dás egyetlen birtokosaként, kiáll és elmondja. El-
mondja annak a diáknak, aki aznap a televízióból 
és az internetről több ismerethez jutott, mint az is-
kolában – legalábbis az órákon – egy hét alatt. Kiáll 
elé a tanár, és idéz egy tíz évvel ezelőtti könyvből, 
és felad egy példát a régi noteszéből.

A mai iskola az olvasni tudást sem feltételezi a 
diákról. Azért nem, mert sok diák és sok felnőtt va-
lóban nem tud értelmezve olvasni. Mert ezt soha 
senki nem várta el tőlük. Sőt büntették őket, ha 
nem a tanár szavaival mondták vissza a leckét. Mi 
volt előbb, a tyúk vagy a tojás?

Igen, tudom, a világ nagyobb részén nem ezek 
az igazi gondok.

Én itt Budapesten a CONFINTEA azon előké-
szítő tanácskozásának lehettem megfi gyelője, ame-
lyiken Európa, Észak-Amerika és Izrael vett részt: 
ha szabad így fogalmaznom: a világ jóllakott része. 
Másutt sok helyen a kódex-korabeli iskolának is 
örülnének. Vagy talán mégsem?

Mindannyian láttuk a Sivatagi show című fi l-
met. Van benne egy jelenet, amikor a törzs öregjei 
tanítják a fi atalokat: hangutánzással, mozgással 
szemléltetik az állatok viselkedését, és a gyere-
kek ott ugrálnak, nevetnek közöttük és utánozzák 
őket.

Abszolút multimédia. Hang, mozgókép… és a 
tanuló, aki nem élt át, nem tapasztalt meg vala-
mit, most a képzés során, a képzés révén úgy sa-
játítja el a „tananyagot”, mintha a saját élménye, 
a saját tapasztalata volna! A megfelelő pillanatok-
ban fel fogja tudni idézni, mégpedig azzal az ér-
zelmi háttérrel együtt, amely az adott emlékhez 
kötődik. Ehhez képest a mi valamennyi iskolánk 
visszalépés. Ebbe az iskolába akarjuk a felnőtt 
tanulót visszaküldeni, és nagyon csodálkozunk, 
hogy nem akaródzik mennie. Ezért azután in-
tézményeket alakítunk át, külsődleges motiváló 

elemeket vezetünk be és módosítunk. És közben 
nagyon büszkék vagyunk magunkra. Holott: a ta-
nulás = élettevékenység!1

Miközben néhány embert keservesen kiképzünk 
a szövegszerkesztő használatának egytizedrészé-
re, magánszorgalomból és puszta érdeklődésből 
ugyanezek az emberek percek alatt megtanulják 
egy csevegőprogram használatát, tucatnyi iwiw-is-
merőst találnak és kéttucatnyi fórumon szólnak 
hozzá a világegyetem sorskérdéseihez. Mialatt 
sopánkodunk, hogy hányan vannak, akik egy mo-
biltelefon kezelési leírását sem tudják értő módon 
elolvasni, ugyanezek egymástól percek alatt ta-
nulják meg azoknak a funkcióknak a használatát, 
amelyeket én a kezelési leírás többszöri elolvasása 
után sem találok.

A felnőttkori tanulás működik.
A felnőttkori tanulás jelenlegi formái nem mű-

ködnek.
Hadd foglaljam hát össze néhány percben, amit 

egyébként mindannyian tudunk: hogyan tanulhat 
kudarcok nélkül, eredményesen a felnőtt ember – 
aki akar tanulni. Csak a középkori tanuló aláren-
delt, kiszolgáltatott, megalázó helyzetébe kerülni 
nem akar. Akar okulni, de nem akarja, hogy ok-
tassák. Akarja a tájékozottabb ember ismereteit, 
de nem akarja látványosan elismerni, hogy meny-
nyivel tájékozatlanabb a másiknál. Akarja, hogy 
bebizonyíthassa a tudását, de nem akarja a vizsgák 
stresszes élményét és kockázatát. Akar továbblép-
ni, csak a továbblépés kiszámíthatatlanságát nem 
akarja – márpedig éppen elégszer égette meg ma-
gát, amikor a demo-változat megtekintése után ön-
ként és énekelve kérte a bebocsáttatást a pokolba 
(ismerjük az erről szóló alapviccet).

Hadd nézzem a folyamatot a tanuló szemével!
Én még sohasem fordultam a számítástech-

nikához jobban értő ismerőseimhez azzal a ké-
réssel, hogy légy szíves tarts nekem egynapos 
bemutatót a Skype program használatáról. De 
már volt, hogy valakitől megkérdeztem, hogy 

1 dr. Magyar Miklós: A tanulás = élettevékenység, 
Kaposvári Egyetem Csokonai Vitéz Mihály Pedagógus-
képző Főiskolai Kar, 2002.
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új Skype-azonosítót hoztam létre: meg tudnád-e 
mondani, hogy hogyan hozhatom ide át a másik 
címjegyzékemet?

Felnőttként rendszerint nem azért akarok tanul-
ni, mert valami hű, de érdekes, vagy mert szimpati-
kus a tanár (bár erre is van példa), hanem rendsze-
rint azt akarom, hogy meg tudjak csinálni valamit, 
amit eddig nem tudtam, vagy jobban tudjak meg-
csinálni valamit, amit eddig kevésbé jól tudtam.

Hogy emögött belső, önmagát jutalmazó mo-
tiváltság áll-e, amikor maga a tevékenység illetve 
annak az eredménye szerez örömet, vagy valami 
külsődleges motívumom van, például szerződéses 
munka sikeres elvégzése, az egyáltalán nem mind-
egy – de a külső motívumok hátterében is belsők 
állnak. Erre még visszatérek.

Lehetőséget, színteret keresek tehát a többlet-tu-
dási igényem, a kompetencia-bővülési igényem ki-
elégítésére.

Aki tanít – a személy vagy az intézmény –, per-
sze tisztában kell, hogy legyen az én tényleges ta-
nulási szükségleteimmel.

Fontos a megkülönböztetés. Ha én például az 
autószerelésben akarok kompetens lenni, akkor 
(ilyen irányú érdeklődésem folytán) lehet, hogy 
igénylem, szeretném, hogy többet tudjak a For-
ma 1-es versenyautókról; de valószínűtlen, hogy 
az autószerelési kompetencia működtetéséhez 
erre szükségem lenne. Ugyanakkor nyilvánvalóan 
szükségletem a munkavédelmi kompetenciák elsa-
játítása; de úgy sejtem, hogy az autószerelés-tanu-
lók közül erre nem sokan vágynak, ezt nem sokan 
igénylik.

Állandó dilemma: a tanító – a személy vagy 
intézmény – akkor viselkedik korrekt módon, ha 
annak a kompetenciának a megszerzéséhez segít 
hozzá, amelyre valóban szükségem van; de ak-
kor lesz kiemelkedően nyereséges, ha (eredmény-
től függetlenül!) azokat az érzéseket kelti bennem, 
amelyeket igénylek, függetlenül attól, hogy azok 
mögött szükséglet áll-e vagy akár divathóbort.

A tanulásnak a szükséglet kielégítésére kell irá-
nyulnia, ahol a szükséglet a kompetencia megszer-
zése vagy bővítése.

A kompetencia: gyakorlatban hasznosítható tu-
dás a működtetéséhez szükséges motivációs hát-
térrel.

A motiváció azonban vagy megvan – vagy meg-
van. Ha belső, önmagát jutalmazó motívumaim 
vannak az adott tanulásra, akkor rendben vagyunk. 
Ha külső motívumaim vannak: azok hátterében is 
belsők állnak – a jó pedagógus erre rátalál, illetve 
segít, hogy én magam rátaláljak.

Tehát: kell lennie egy záró mérésnek, amely bi-
zonyítja (számomra is), hogy a tanulási cél elérése 
sikerült.

Ezután meg kell találnom az egyértelmű belép-
tető mérést, amelynek során kiderül, hogy az adott 
tanulásba belekezdhetek-e, vagy előtte még egyéb 
felkészülnivalóm van.

Ezekből adódik az, hogy mit kell megtanulnom: 
mi a tanulás tartalma.

Sokan vannak, akik azt tartják a tanító felada-
tának, hogy a tanulnivalót a tanuló elé tegye. Én 
ezt a módszert csak annak javaslom, aki már tanult 
nyelvet úgy, hogy fogott egy szótárat és végigta-
nulta – végülis a szavak benne vannak és rendsze-
rint a nyelvtan összefoglalása is.

Az én felfogásom szerint a tudnivalókat ponto-
san, szakszerűen tartalmazó készlet nem szólhat a 
laikusnak, azaz a tanulónak, hanem csak az adott 
terület gondolkodásmódját, rendszerét már ismerő 
szakembernek.

Ilyen szakember lehet a tananyagszerző, aki a 
tanulnivalók tömegét a laikus, azaz a tanuló szá-
mára elsajátítható stílusban, adagolásban, szemlél-
tetéssel közli úgy, hogy a tanuló a folyamat során 
nyomon követhesse a saját haladását – vagyis nyo-
mon követhesse, amint a kitűzött tanulási célja felé 
halad.

A tanulnivaló, azaz a szakanyag egy-egy önál-
ló moduljának elsajátításához többféle út vezethet, 
többféle eszközzel és módszerrel, a tanuló aktuális 
élethelyzete szerint – az élethelyzetek körébe tarto-
zó tényezőnek tekintve azt is, hogy a tanuló hová 
tud elutazni, milyen eszközök beszerzését tudja 
megoldani és a többi.

Így áll össze az a folyamat, amikor önállóan, a 
saját tanulási célomnak és a saját aktuális helyze-
temnek megfelelően, néha egyedül, de sohasem 
magamra hagyva tanulhatok.

Ebben a folyamatban biztos, hogy lesznek holt-
pontok, lesznek megakadások. A segítői szerepkö-
röket lényegében az különbözteti meg egymástól, 
hogy milyen gond esetén segítenek. Lehet, hogy 
ezeket a szerepköröket ugyanaz a személy tölti 
be, de ez nem mindig célszerű. Csak hogy egyet-
len példát mondjak: a saját tanulási nehézségeim-
mel, esetleges ügyetlenkedéseimmel kapcsolatos 
gondomat nem szívesen osztom meg azzal, akinél 
esetleg a jövő héten vizsgázni fogok…

A módszertan, amelynek a fogalmait haszná-
lom, az „élethelyzethez igazított tanulás”. Ennek 
egyik alapeleme, hogy a tanuló hogyan tartja 
fenn, illetve hogyan éleszti újra a tanulási célhoz 
kötődő belső, önmagát jutalmazó elsajátítási mo-
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tiváltságot – de ez nem ennek az előadásnak a 
tárgya.

Az elmúlt percekben ezt a rendszert akartam 
ismertetni, elsősorban a tanuló szemszögéből – de 
ebből a tanító (személy vagy intézmény) szem-
pontjai is láthatóak.

Szakemberként az egész olyan egyszerűnek és 
áttekinthetőnek tűnik. A hivatal szemszögéből néz-
ve azonban még az útvonal sem látszik, ahogyan 
ez a kopernikuszi fordulat végrehajtható. Koperni-
kuszi fordulat: amikor arra jövünk rá, hogy nem az 
az égitest van a középpontban, amelyről eddig úgy 
gondoltuk: a mi esetünkben: nem a tanító – személy 

vagy intézmény – hanem a tanuló tevékenysége, a 
tanulás folyamata az, amelyre minden mást fel kell 
fűznünk. Évtizednyi idők óta beszélünk erről, szám-
talan mozzanat meg is valósult belőle, de az egész 
struktúrát tekintve még mindig a kódexek korának 
oktatási intézményeinél, a személytelen hivatalok 
által kiadott minősítő passzusoknál tartunk; néha 
előrefelé mozdulunk, de néha visszafelé.

Én abban reménykedem, hogy a szünetekben 
összefuthatok néhány olyan kollégával, akikkel 
legalább együtt megyünk a forgalommal szembe 
az autópályán.

Köszönöm a fi gyelmet.


