
A tanulás 

 

A tanulás a gyermek- és ifjúkor jellegzetes tevékenysége. Ám tévhit lenne azt gondolni, hogy 

az idősebb korosztály tagjai már nem képesek rá, sőt ma már a legtöbb felnőttnek meg kell 

valósítania munkája miatt az élethosszig tartó tanulást. 

S mostani egészségügyi helyzetben a szülőknek a gyermekeik tanulásában is nagyobb 

szerepet kell vállalniuk, mint az otthoni tanulást megelőző időszakban. Így most ehhez is 

érdemes tanulniuk. 

 

Ebben kívánunk segítséget nyújtani tanulástechnikai ismeretek, módszerek megismertetésével. 

 

A tanulás sokféle szempontból vizsgálható dolog.  

 

A tanulás fogalma a pszichológiában 

A pszichológia öt nézőpontból is megfogalmazza elméletét a tanulásról: ezek más-más 

sajátosságát, jellemzőjét, aspektusát ragadják meg a tanulásnak:  

- A biológiai irányzat az idegrendszeri folyamtokkal, a sejtek közötti kapcsolatokkal 

foglalkozik. 

- A pszichoanalitikus nézet a tanulásnak a személyiségfejlődésben betöltött szerepét 

tanulmányozza. 

- A behaviorista szemlélet a tanulásról, mint a viselkedés megváltoztatásáról gondolkodik. 

A környezet ingerei és az azokra adott válaszok vannak vizsgálatának a középpontjában, a 

belső történésekkel azonban kevéssé foglalkozik. 

- A kognitív pszichológia a belső, mentális folyamatokat vizsgálja.   

- A fenomenológiai nézet pedig a személyiség ösztönzőivel, a motivációkkal és az 

önmegvalósítás témakörével foglalkozik.  

A nézőpontokból az is látható, milyen sokrétű lehet a tanulás: ismeretek, készségek, szerepek, 

viselkedésformák, stb. elsajátítását is jelentheti. 

 

A pszichológiai tanulás kapcsán foglalkozik a különböző életkorok jellegzetességeivel (hiszen 

minden korosztály más sajátosságokkal rendelkezik). továbbá jelentős szerepe van még az 

egyéni sajátosságoknak, a személyiségnek, valamint a tanulás kontextusának. 

 

 

A tanulás fogalma a pedagógiában 

Számtalan dologgal kapcsolatban használjuk nap mint nap ezt a szót. Az anyanyelv elsajátítása 

kisgyermek korban, idegen nyelv megtanulása, de a mozgás, a sportokhoz vagy munkához 

kapcsolódó mozdulatok, játékszabályok, hatékony kommunikáció, lexikális ismereteink 

elsajátítását is e fogalommal szokás megnevezni. S a sor folytatható lenne szinte a 

végtelenségig. 

A tudomány is igyekszik meghatározni a tanulás fogalmát. Nahalka (2006) a következőképpen 

fogalmazza meg: „A tanulás egy rendszerben bekövetkező, hosszabb távon ható, adaptív 

változás.” (9. o.) 

Az emberi tanulás során elsősorban az agyban jönnek létre változások.  

„Tudjuk, hogy valamilyen módon az agysejtek egymás közötti kapcsolataiban van kódolva a 

tudás. És ebből következően az agysejtek közötti kapcsolatok hosszabb távra szóló, adaptív 

megváltozása a tanulás, … Az ember tanulási folyamataiban a változás (az agy változása) 

adaptivitása azt jelenti, hogy a kialakult tudás hasznos lesz a számukra.” (Nahalka 2006, 10-

11.o). 



A tanulást a pedagógiában hosszú időn keresztül tudásközvetítésként értelmezték, ahol a 

közvetítés több módon is történhet: 

- magyarázat: a már nyelvileg megformált ismereteket a nyelv segítségével adják át a 

tanulóknak /ismeretátadás pedagógiája/. 

- bemutatás, szemléltetés: a valóság érzésszerveken keresztüli megtapasztalásának 

biztosítása /szemléltetés pedagógiája/. 

- cselekvés: az öntevékenységé a döntő szerep /cselekvés pedagógiája/. 

E három módban a változást a külső körülmények határozzák meg.  A változást elszenvedő 

rendszert (az agyat) pedig passzívnak tekintették, melynek a feladata csak a fogadókészség.  

 

Ezzel szemben a konstruktivista pedagógia szerint:  

„a tanuló ember nem átveszi a tudást, a tudás nem közvetítődik, hanem a tudást a tanuló ember 

maga hozza létre, maga konstruálja magában. …. A tanuló rendszer, specifikusan az 

emberi agy igenis aktív a folyamatban, nem pusztán elszenvedi a külső hatásokat, hanem 

nagyon is kezdeményezően viszonyul az őt érő hatásokhoz.” (Nahalka 2006, 13. o.). 

Az ember értelmezi az őt ért hatásokat, a tanulás alapja az értelmező rendszer, az előzetes 

tudás. 

 

 

Hatékony és eredményes tanulás 

Képzések esetében szűkebb értelemben gondolunk a tanulás fogalmára.  

Ezen értelmezésben tanuláskor ismereteket (képzés tananyagát) és készségeket kell 

elsajátítaniuk lehetőleg tudatos, célirányos, tervszerű folyamatban.  

A hatékony és eredményes tanulás tanárnak és tanulónak közös felelőssége!  

A tudásáért meg kell dolgoznia mindenkinek!!  

- Az oktatónak (aki a szülő is lehet) a pedagógiai és pszichológiai aspektusokat figyelembe 

véve, lehetőség szerint a tanulási stratégiákat alkalmazva kell kialakítania a tanítás 

körülményeit.  

- A tanulóknak pedig meg kell ismerniük adottságaikat, képességeiket, hogy képesek 

legyenek tudatosan használni ezeket a tanulási helyzetekben, ezzel is hozzájárulva az 

önszabályozott tanuláshoz. 

 

 

Eredményesség - tanulástechnika 

A tanulás eredményességével több kutató is foglakozott. Számos kísérletet végeztek annak 

érdekében, hogy megvizsgálják különböző tanulástechnikai elemek alkalmazása javítja-e a 

tanulás eredményeként elért teljesítményt.  

Scruggs és munkatársai több vizsgálatban is kutatták átlagos képességű és átlagosnál 

tehetségesebb tanulók mnemotechnikai eszközök alkalmazása által elért tanulmányi 

eredményeit. Igaz, hogy a tehetségesebb tanulók erőteljesebben profitáltak az alkalmazott 

tanulási stratégiákból, „mindamellett a stratégia megvalósításának mértéke és helyessége az 

átlagot meghaladó tehetségűek és a normál képességűek csoportjában egyaránt 

összhangban áll a tanulás során elért sikerrel.” (Scruggs, Mastropieri, 1988; idézi Metzing, 

Schuster, 2003) 

Az eredményességbe belejátszanak: jobb és aktívabb az információfeldolgozási mód, az 

izgalmi állapot, a tanuláshoz kapcsolódó motivációs tényezők is.  

Összességében elmondható, egyáltalán nem mindegy: mit, és hogyan tanulunk. 
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