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A TANULÓI ATTITŰD ALAKULÁSA 
a felsőoktatási tapasztalatok tükrében

A klasszikus didaktika értelmezése
szerinti hagyományos oktatás, tanu-
lás színterei – függetlenül a tanulás
formális vagy nonformális jellegétől –
mára már gyökeresen megváltoztak,
melyet új szóhasználattal az atipikus
tanulási formák elnevezés fémjelez.1

Az ilyen jellegű új tanulási formák-
hoz kapcsolódó megváltozott tanítá-
si-tanulási környezetre erőteljesen
jellemző a technológiailag erősen
informatizált, IKT által támogatott
világ. S emellett felértékelődött a di-
gitális írástudás kompetenciája.2

A technikailag, informatikailag
erősen támogatott tanítás-tanulás fo-
lyamatára szintén kimagaslóan jel-
lemző: megváltoztak az információ-
áramlási és kommunikációs módsze-
rek a pedagógusok és a tanulók kö-
zött. Ez persze nagymértékben függ
attól, hogy a tanulási folyamat mely
szakaszáról beszélünk, illetve az ok-
tatás milyen szintű intézményben
történik, azaz alap-, közép-, vagy fel-
sőoktatásról van-e szó? A cikk dióhéj-
ba foglalva bemutat néhány, a közép
és felsőoktatásban tapasztalható ak-
tuális, (trendszerű), meghatározó je-
lenséget, mely a kommunikáción és
az információcserén keresztül a ta-
nulás folyamatára is jelentős kihatás-
sal van.

ÚJ TÍPUSÚ KOMMUNIKÁCIÓ

A sikeres tanulási folyamat leginkább
a megfelelő információáramlástól, a
helyes, pontos, szakszerű kommuni-
kációtól függ elsősorban. Ma sajnos
a megfelelő kommunikációt számos
destruktív elem determinálhatja

mind a közoktatásban, mind pedig a
felsőoktatásban. Ilyen például a nem
megfelelő intelligencia, a kulcskom-
petenciák hiánya, a helytelen viselke-
dés és az agresszió. Az utóbbi jelen-
ség inkább a közoktatási rendszerre
jellemző, mellyel korrelálhat a fiata-
lok életkori és szellemi sajátosságai-
val is. A következő néhány szakasz
egy, inkább a közoktatásban alkal-
mazható nemzetközi kommunikációs
módszert mutat be, melyet erőszak-
mentes kommunikáció néven vett át
a magyar szakirodalom.

Az erőszakmentes kommunikáció
egy olyan könnyen és gyorsan elsajá-
títható kommunikációs forma, mely
ma Magyarországon még csak keve-
sek által ismert, de meggyőződésem,
hogy alkalmazásával az élet bármely
területén egyéni sikerek érhetők el.
Alapvető célja a konfliktushelyzetek
mindkét fél számára történő kielégí-
tő megoldása, valamint a felek közöt-
ti bizalom építése, erősítése. Egyéni
sikerek alatt gondolhatunk például
arra, hogy pedagógusként az osztály-
teremben egy alapvetően nyitottabb,
érdeklődőbb, az új ismeretek elsajátí-

tásában jobban érdekelt közösséget
hozhatunk létre, melyben könnyebb a
tanítás, a tanulás.

Az erőszakmentes kommunikáció
módszerének kidolgozója egy ameri-
kai pszichológus, dr. Marshall B.
Rosenberg volt, akinek nevelési mód-
szereit világszerte több száz iskolá-
ban oktatják, jelentős eredményeket
és sikereket elérve. Munkáiból, me-
lyek az erőszakmentes kommuniká-
ciót mutatják be, eddig két könyv 
jelent meg itthon magyarul.

Az erőszakmentes kommunikáció
lényege a jelenlegi kommunikációs
szokásainkkal szemben, hogy a mód-
szert alkalmazó egyik fél a másik felé
alapvetően tisztelettel, bizalommal és
empátiával fordul, valamint nyitott
és érdeklődő. Ez a gyakorlatban any-
nyit jelent, hogy a mondatokat egy
korábban elsajátított logika, sziszté-
ma alapján állítja össze a beszélgetés-
ben részt vevő fél. Igyekszik megér-
teni a partner szándékait, érzéseit,
félelmeit és vágyait a partner által
közölt mondatok, információk alap-
ján. Az erőszakmentes kommunikáci-
ót alkalmazó fél tudatában van an-
nak, hogy a kommunikáció során 
alkalmazott szavak tudatosan meg-
választott eszközök, melyek szoros
kapcsolatban vannak érzelmeinkkel
és akaratunkkal. Segítségével megta-
nulhatjuk és megszokhatjuk, hogy
hogyan fejezzük ki magunkat őszin-
tén és tisztán, miközben tisztelettel 
és megértéssel figyelünk a másikra.
Megtanulható, hogyan vegyük észre
magunk és a másik fél szükségleteit
és vágyait. Az erőszakmentes kom-
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munikáció elsajátításával a saját ma-
gunkra, valamint a másikra irányuló
figyelem hangsúlyozásával szinte 
észrevétlenül, magától alakul ki az
egymás iránti kölcsönös tisztelet és
empátia, mivel mindkét fél igényei
ugyanúgy figyelembe vétetnek, és
ugyanolyan fontosak.

Az erőszakmentes kommunikáció
(EMK) négy alkotóeleme a megfigye-
lés, az érzések, a szükségletek és a
kérések, melyek egymással szorosan
összefüggve, egymástól elválasztha-
tatlanul léteznek.3

A felsőoktatásban szerencsére
már nincs ilyen komoly súllyal jelen
az agresszió, ám a többi említett té-
nyezőkkel éppúgy találkozhatunk,
mint a közoktatásban, nevezetesen a
nem megfelelő intelligencia, a kulcs-
kompetenciák hiánya, a helytelen 
viselkedés, attitűd és kommunikáció.
A felsőoktatás hallgatói között is je-
lentős különbségeket érzékelhetünk
pl. a nappali tagozatos és a levelezős
hallgatók esetében. Míg a nappali ta-
gozatos hallgatók egy rugalmasabb
időbeosztást, diverzifikált tanulást, s
a határidők végsőkig történő kihasz-
nálását, s az oktatók nagymértékű
empátiáját preferálják, addig a levele-
zős egyetemi hallgatók az egziszten-
ciális és családi terheléseiken túl
meg bízhatóbb, az oktatók számára 
is kiszámíthatóbb tanulási aktivitást
mutatnak.4

A HÁLÓZAT ALAPÚ TANULÁS 
ÉS JELLEMZŐI

Felsőoktatási intézmények alkalmaz-
kodva a hallgatói attitűdhöz, szokás-
rendszerhez, s az új tanulási formák-
hoz az e-learning címszóval jelzett
oktatási rendszerekre állt át. Ennek
hatására elektronikus tanulási kör-
nyezet bevezetését és működtetését
vállalták fel az oktatási intézmények.
Ilyen lehet nevezetesen a Moodle,
Olat, Ilias, Claroline, CooSpace rend-

szerek, melyek egy része a felsőokta-
tásban jelen lévő adminisztrációs és
tanulmányi rendszerrel – mint pl.
Neptun, ETR, szinkronizált kapcso-
latban működhet.

A többéves felsőoktatási tapaszta-
latok mikro és makroszinten azt is
igazolták, hogy míg az oktatói aktivi-
tások a rendszerben a nappali idő-
szakra tehetők jobbára, addig a hall-

gatói tevékenységek nagy része jel-
lemzően a késő esti, éjszakai (nappali
tagozatosok) órákra tehető. S az
előbb említett online, webalapú 
tanulástámogató rendszerek a folya-
matos hálózati csomópontok közti
kommunikációt szinkron vagy
aszinkron formában biztosítják, mely
a hallgató-oktató kommunikációját
jelenti.5

A TANULÁSI FOLYAMAT, A 
TANÓRAI BEJÁRÁS KÉRDÉSKÖRE

A napjainkban érzékelhető főbb ten-
denciák a tanulói tevékenységekkel
szemben a következők szerint alakul-
nak. A technológiaalapú tanuláselmé-
letek megjelenése korunkban a 
tanulni vágyók tanulói attitűdjét
nagymértékben megváltoztatta.
Neveze tesen az új IKT környezet által
biztosított atipikus tanulási formák
sokkal nagyobb szabadságfokot ga-
rantálnak mind az idő-, mind a térdi-
menziók vonatkozásában, azaz 
lehetővé teszik, hogy a tanulás folya-
matát mindenki a saját igényeihez,
időbeli és térbeli elfoglaltságához iga-
zítsa. Az oktatás különböző szintű 
területein is eltérő hozzáállás tapasz-
talható a tanulási folyamat és a taní-
tási órákra való bejárás terén is.
Ennek egyik alapvető oka egyfelől a
jelenlegi hatályos jogszabályok sze-

3 Dr. Molnár György: A tanár-diák kapcsolat

javításának alternatív módszerei, In: Szak -

ok tatás ISSN 0237-5338, 2010, 1. szám, pp.

26–30.

4 György Molnár: Flashes or steady light? Or

the potentials of developing networked

learning, In: Miguel Baptista Nunes,
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Előadás hallgatósága a tanév elején
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rinti 18 éves korig tartó tankötele-
zettséggel magyarázható, másfelől
pedig a középfokú oktatásban jellem-
ző tanulói jogviszony, illetve a felső-
oktatásban jellemző hallgatói jogvi-
szony közötti különbséggel. Harmad -
részt pedig az intézményekre és az
oktatási szintre jellemző karakterbeli
eltérések mentén mutathatóak ki a
differenciák.

A felsőoktatásban jellemző hall-
gatói jogviszony lehetővé teszi az elő-
adásokon való teljes vagy valamilyen
arányú részvétel alól történő mentes-
séget, melynek főként a nappali ta-
gozatosok esetében tapasztalt követ-
kezménye az lehet, hogy a hallgatók
egyáltalán nem látogatják az órákat,
előadásokat. Így sokszor alig feltöl-
tött egyetemi előadótermekkel talál-
kozhatunk az egyetemeken. A jelen-
ség elleni védekezés egyik módja le-
het az órai katalógussal történő je-
lenlét vezetése, ám ez a tanulási mo-
tivációt károsan befolyásolhatja. Egy
másik jobb megoldás, ha a hallgató-
kat érdekeltté tesszük az előadásokra
járásra, az órai aktivitásra, pl. kiselő-
adások kiadásával, neves, jó hírű és
szakmai tudású vendégelőadók meg-
hívásával, kisfeladatok folyamatos
számonkérésével, vagy a gyakorlati
szempontú elméletek s jó gyakorla-
tok bemutatásával. Ez a jelenség 

egyre inkább mindennapos feladatot
ró az egyetemi oktatók számára,
mely nem is kis többletenergiát igé-
nyel a pedagógus társadalomtól. S
ugyanezt a kört erősíti az atipikus,
hálózatalapú oktatás-tanulás rend-
szerébe való beilleszkedése az oktató-
nak, mint tutor, mentor, vagy facili -
tátor egy LMS rendszerben vagy egy
közösségi oldalon.

ÖSSZEGZÉS

A középfokú és felsőfokú oktatás te-
rületén észlelt szignifikánsan jellem-
ző tanulói és hallgatói attitűd meg-
változott. A tanulás folyamatát befo-
lyásoló jelenségek és tényezők közül
a változás világában kiemelkedik a
hálózat alapú tanulás lehetőségének
kihasználása, az eltérő hallgatói szo-
kások tolerálása s az új kommuniká-
ciós formák kezelése. A tanulási fo-
lyamat résztvevői pedig mind egy-
egy hálózati csomópont tagjaként
működnek, s töltik be szerepüket e
megváltozott tanulási környezetben,
alkalmazkodva a jelen és az új kor ál-
tal felállított követelményekhez.

Egy mindenképpen bizonyos; a
tanulói attitűd változásával a pedagó-
gus társadalom attitűdjének is for-
málódnia kell a sikeres, eredményes
tanítási – tanulási folyamat érdeké-
ben.
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A tanév végén…
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