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SZ. MOLNÁR ANNA 

Új irány a felnőttoktatatás elméletében 
(Feketéné Szakos Éva: A felnőttek tanulása és oktatása – új felfogásban)  

Napjaink magyar andragógiai kutatásainak egyik jelentős eredményét ismerheti meg 
az olvasó, ha kezébe veszi Feketéné Szakos Éva könyvét. A szerző ugyanis elsőként 
vállalkozott arra, hogy a konstruktivista ismeretelméletet és alkalmazásának lehető-
ségeit az andragógia, a hazai felnőttoktatás számára értelmezze és bemutassa.  

A felnőttek tanításáról-tanulásáról szólva gyakran említik, hogy a felnőtt tanuló 
nagyobb önállóságot igényel mint a gyermek, tapasztalatai is erősebben befolyásol-
ják, és az új ismereteket előzetes tudásához kötve értelmezi valamint értékeli. Ezek a 
didaktikai elvek azonban nem érvényesülnek kellően a gyakorlatban, ugyanis a ma-
gyar felnőttoktatást ma még dominánsan tananyag-központú tanítás jellemzi. A 
tanulókra úgy tekintenek, mint akiknek egyetlen feladatuk az, hogy befogadják 
mindazt, amit a fejükbe töltenek. 

A konstruktivista paradigma a tanulásáról vallott új felfogásával jelentős hozzá-
járulást adhat a felnőttoktatás gyakorlati megújításához, de jelentősége nem csak 
didaktikai vonatkozású. Filozófiája, ismeretelmélete, a világ felgyorsult változásai-
ban az ember túléléséről szóló mondanivalója releváns az andragógiai diszciplína 
számára.  

A kötetben két fejezet tekinti át a több szerző által új paradigmának is nevezett 
konstruktivizmus sokágú elméleti rendszerét, gondosan válogatott és igen gazdag 
nemzetközi irodalom alapján. A szerző az elméleti elemzés mellett – saját gondolat-
rendszerébe rendezve a releváns kulcsfogalmakat –, a konstruktivizmus andragógiá-
ban való alkalmazását is bemutatja. Kiemelkedő jelentőségű a felnőtt kori tanulás 
eddig méltatlanul elhanyagolt aspektusainak, a tanulás belső tudati folyamatainak 
megvilágítása.  

A konstruktivizmus szerint az emberi elme a valóságról modelleket épít fel ma-
gában, azaz nem leképezi a valóságot, hanem konstruálja. A kognitív műveletek 
sikere az adott feladat megoldásához szükséges előzetes ismeretektől, azok szerve-
zettségétől függ, vagyis az elme tudásterület-specifikusan szerveződő, 
információfeldolgozó apparátusok segítségével működik. A fejlődés a világról alko-
tott szubjektív modellek változása, gazdagodása, átalakulása (konceptuális váltás), 
mely a környezettel való kapcsolatban, de személyes konstrukciók alkalmazásával 
történik. a tanuló felnőtt relatíve önalkotó, önépítő (autopoetikus) rendszer, tanulása 
önszervező jellegű, nem tanítható akarata ellenére. A konstruktivizmusnak a tanítás-
ról szóló mondanivalója egy másik kulcsfogalom, a viábilitás segítségével világítha-
tó meg. A felnőttet azok a felkínált tudástartalmak motiválják részvételre, melyeket 
tájékozódása, tervei és cselekvése szempontjából hasznosnak tart, másként fogal-
mazva: életben maradását, túlélését biztosítják, vagyis viábilisak. Az egyén képes 
individuális valóságkonstrukcióit másokkal megosztani, de egymás teljes megértése 
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nem lehetséges, azt az agy „operációs zártsága” akadályozza. A megismerés határait 
tudomásul kell venni. A konstruktivista felnőttoktatás termékeny hatásúnak tartja a 
résztvevők véleménykülönbségeit, a különbségek megtapasztalását, a témáról alko-
tott magyarázataik és gondolkodási sémáik eltérő voltát. A tanítás a „tanulás kereső 
mozgásának” segítése, nem pedig valóságkonstrukciók „átadása”. A tanítás alkalmat 
teremt a felnőtteknek, hogy értelmezéseiket szembesíthessék érdekes, szokatlan, 
idegen felfogásokkal, érzékeljék az eltéréseket, ítéljék meg, vajon megszerzett isme-
reteik, készségeik adaptívak-e. Az ilyen találkozások „perturbációt”, zavart idéznek 
elő, és a valóságmagyarázatok módosítását, korrekcióját segítik. Az a felnőtt, aki 
ezzel szemben csak meglévő tudásának, nézeteinek a megerősítését keresi, nem 
tanul. A konstruktivizmus hangsúlyozza a türelem és felelősség fontosságát a társas 
elsajátítás folyamatában, a mások valóságaival való találkozásban. Feketéné Szakos 
Éva a konstruktivizmus elkötelezett, ugyanakkor kritikus képviselője, aki saját mun-
kájában is érvényre juttatja a konstruktivista gondolkodásmódot és értő, de tudomá-
nyos érzékenységgel végzi el az irányzatot bíráló nézetek bemutatását is.  

Különösen inspiráló lehet a kutatók számára könyvnek az a fejezete, melyben a 
szerző azt vizsgálja, hogy a konstruktivizmus és a magyar andragógiai elmélet utób-
bi évtizedekben született eredményei között milyen kapcsolódási pontok mutathatók 
ki, vagyis lehetséges-e a magyar andragógia „konstruktivizálása”? A szerző állást 
foglal amellett, hogy a magyar felnőttoktatás elméletében több olyan elvi meglátás is 
jelen van (résztvevő-központúság, életvilágra-orientáltság, tanulásközpontúság, 
tanácsadás-típusú, nyitott felnőttoktatás stb.), melyek a behelyezhetők konstrukti-
vizmus kínálta új értelmezési keretbe, és az andragógiai praxisból származó tapasz-
talatok is továbbgondolhatók az új konceptuális bázison. 

A kutatásmetodológia iránt érdeklődő szakemberek számára különösen figye-
lemreméltó a könyv második fő része, melyben egy Delfi technikával végzett empi-
rikus kutatás leírását és eredményeit olvashatjuk. A szerzői igen alaposan mutatja be 
a hazánkban alig ismert és kutatási célra még nem alkalmazott metodikát, valamint 
konstruktivista szellemben ad elemzést a módszer hatékonyságáról, működéséről és 
érvényességéről. A kutatás során hazai felnőttoktatási szakembereket kérdezett ki 
andragógiai nézeteikről és a felnőttoktatással kapcsolatos attitűdjeikről kérdőívek 
segítségével két fordulóban. A szakértőktől gyűjtött nézeteket koherens értelmezés-
be foglalja és felmutatja a konstruktivizmussal kompatibilis gondolatokat, elveket, 
fogalmakat. A válaszok kvalitatív és statisztikai elemzése nyomán a magyar felnőtt-
oktatás gyakorlata számára fontos eredmények születtek, melyek lehetséges fejlesz-
tési irányokat világítanak meg, és lényeges témákat kínálnak a tudományos diskur-
zus számára, például az felnőttoktatás elméletének és gyakorlatának viszonyáról, 
terminológiai kérdésekről vagy az andragógiai elmélet specifikumairól. A könyv 
gazdag, informatív ábraanyaga jól segíti a szöveg megértését.  

Összegzésként elmondható, hogy Feketéné Szakos Éva könyvével a magyar fel-
nőttoktatás számára nagy jelentőségű munkát alkotott, melynek tudományos jelentő-
ségét nemcsak eredményei – a konstruktivista andragógia sokszempontú, árnyalt 
bemutatása, újszerű kutatásmetodológia alkalmazása, a hazai andragógiai vélemé-
nyek empirikus kutatása – és azok gyakorlati alkalmazhatósága adják, hanem a 
konklúziók által inspirált további, remélhetőleg mielőbb meginduló viták és kutatá-
sok is. A kötet értékét tovább növeli a gazdag bibliográfia. 
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