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A Tanuláselméletek és alkalmazásuk az andragógiában című kurzuson több oldalról is 

megismerhettük a tanuláselméletek sajátosságait. Egyrészről a különféle iskolák közötti 

különbségek adták az elméleti forrást, valamint a féléves teljesítést megalapozó 

csoportfeladatokon keresztül, a gyakorlat alapjait tettük érzékelhetővé egymás számára a 

hallgatói csoporton belül. 

Kiscsoportunk speciális feladatként az Önirányított tanulás jellemzőinek összegyűjtését, 

bemutatását vállalta. 

 
Önirányított tanulás 
 
Knowles (1975) szerint önirányított tanulásról akkor beszélhetünk, ha a tanuló saját maga 
kezdeményezi a tanulást, mások segítségével vagy anélkül diagnosztizálja saját tanulási 
szükségleteit, megfogalmazza a tanulás céljait, megkeresi a tanuláshoz szükséges humán és 
materiális forrásokat, megfelelő tanulási stratégiát választ, és értékeli saját tanulási 
eredményeit. Ehhez Gottwald és Sprinkart szerint az önirányított tanulónak rendelkeznie kell 
az önmeghatározás és orientáció, a válogatás és döntés, az eszköztudás-használat és a tanulás, 
a szervezés készségével. Az önirányított tanulás tehát feltételezi a fenti alapkészségek 
meglétét, de lehetőséget ad további kompetenciák fejlesztésére is (Feketéné, 2001). 

Az önirányított tanulást a tanulási modelleken keresztül lehet megkülönböztetni. 
− Egyenes irányú modellek (Linear Models): A tanulók lépések sorozatai által érik el 

tanulási céljaikat önirányított tanulás módján. Tough (1967, 1971, 1979) kanadai kutatása 
szerint 66 tanulóból 46-an maguk tervezték meg a tanulásukat. Knowles (1975) leírásában 
6 fő lépcső van: az atmoszféra megteremtése, a tanulási szükségletek meghatározása, 
tanulási célok megfogalmazása, az emberi és anyagi források megteremtése, a megfelelő 
tanulási stratégiák kiválasztása, véghezvitele, a tanulási eredmény értékelése. 

− Interaktív modellek  (Interactive Models): A hangsúlyt kettő vagy több faktorra helyezik 
(1. a lehetőségek, amit az emberek a környezetükben találnak; 2. a tanuló személyiségi 
jellemzői;  3. a megismerő folyamatok; 4. a tanulás tartalma). 

− Spear (1998) modellje: Három fő elem (1. lehetőségek, amiket az emberek a 
környezetükben találnak; 2. a már megszerzett és új ismeretek; 3. események 
előfordulásának esélye). 

− Brockett és Hiemstra (1991) modellje: A személyes felelősséggel történő tájékozódás. 
Az önirányítás magába foglalja a módszer folyamatát és a tanuló személyiségi jellemzőit. 

− Garrison (1997) modellje: 

 



 3 

Az önirányítottság mint személyiség-attribútum 
 
Knowles (1980) szerint az önirányítás a valóban felnőtté érett ember elemi szükségletei közé 
tartozik. Tennant és Pogson (1995) megállapította, hogy az autonóm vagy önálló tanulás 
koncepciója a felnőttek tanulásáról folytatott legfrissebb diskurzusok implicit mozgatórugója, 
és hogy igen komoly a tudományos érdeklődés e gondolat iránt.  
 
Az önirányítottság mérése 
 
Az OCLI (Oddi Continuing Learning Inventory) 21 elemű Likert-skálát alkalmazott, amely az 
önirányítottságot mint jellemző személyiségjegyet próbálja kitapintani. (Oddi, 1986) a 
következőket tartja fontosnak: énhatékonyság, énkép, személyes felelősség, on-the-job 
tanulás,  tanulmányi átlag, a bal agyfélteke fejlettsége. 
 
Összefoglalva, az önirányított tanulás a legsűrűbben kutatott témák közé tartozik a felnőttek 
tanulásának vizsgálatain belül. Az önirányított tanulás a konstruktivista tanulásfelfogás 
realizálódásának egyik legfontosabb módja, az élethosszig tartó tanulás alapja és feltétele.  
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