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Nyitott tanulás – közösségben tanulás



Előadásunkban közösségben tanulás / tanulóközösség alatt 

 egy olyan rendszeres művelődési és tudásbővítési lehetőséget 
értünk, 

 ahol a résztvevők is aktívan és tudatosan bekapcsolódnak a tanulási 
folyamatok tervezésébe, 

 valamint annak a megvalósításába, 

 illetve a közösség tagjai is hatással vannak annak tartalmára: 
alakíthatják, személyre szabhatják, 

 építenek az egyéni tudásokra, és a létrejövő közös párbeszédekre.

Maróti (2010):

 egy előadás hallgatósága 

 egy nyelvtanfolyam résztvevői 

 egy önmagát irányító közösség



A svéd tanulókörök:

 „Folkbildning”, a részvételen alapuló nem hivatalos 
felnőttképzés 

 önkéntes részvétel

 a résztvevők tapasztalatcserét folytathatnak, 

 véleményt formálhatnak különböző kérdésekben, 

 tudásukat bővíthetik, megújíthatják stb. 

 a célokat a résztvevők közösen vitatják meg,

 a tanulókör a résztvevők aktív közreműködésén alapul,

 a tanulás tevékenység- és párbeszéd alapú ,

 a tanulás öröme mellett a közösséghez való tartozás is 
egy erős motivációs tényező (Kindström 2010).



svéd felnőttképzéssel foglalkozó szövetség honlap: 

(Swedish Adult Education Association,  SAEA)

 2.1 millió résztvevő

 285.000 tanulókör

 Témakörök: egészséges életmód, gasztronómia, 

környezetvédelem, kultúra különböző ágai

 átlagosan 10 alkalom, 3 órás elfoglaltság



Önképzőkör

 Felépítésük, céljuk alapján sokfélék lehetnek

 A tematikus önképzőkörök egy téma több szempontú vizsgálatára 
irányulnak, 

 A kutató önképzőkörök: saját téma meghatározása, tervkészítés, a 
kutatás eredményének formába öntése és bemutatása

 Megbeszélés, gyakorlás és tapasztalatcsere útján sajátíthatják el a 
résztvevők (Varga és Vercseg 1998)

Példák: 

- angol nyelvű társalgási klub, 

- irodalmi önképzőkör, 

- hagyományőrző klub, 

- természettudományos körök stb.



TANULÓKÖR - VIRTUÁLIS KÖZÖSSÉGBEN 

 Virtuális Egyetem

 Tevékenységalapú, interaktív tanulási szituációk (nem passzív; változatos, sokszínű 
feladatok)

 Tanulóközösségek inspirálása: kihasználja a közösség erejét, a hálózat alapú 
tanulás adta lehetőségeket

 Tanulás öröme – (LLL, LWL)

 Piacképes, hasznosítható tudás

 A kurzusok során olyan tanulási szituációkat kínálnak, amelyekbe a résztvevő is 
aktívan bekapcsolódhat és tevékenykedhet, kreatívan ötletelhet, és a felmerülő 
kérdéseit is felteheti

 Formatív értékelés, Visszacsatolás szerepe (érkezhetnek csoporttársaktól, 
tanulótársaktól, részt vevő oktatóktól stb.)



ÖNKÉNTES ÉS SZABAD TANULÁSI LEHETŐSÉG

 A tudásukat frissíteni, megújítani vágyóknak

 Az élet dolgai iránt érdeklődő, nyitott embereknek

 Általános és középiskolásoknak

 Felsőoktatásban tanulóknak

 Pedagógusoknak, oktatóknak

 Módszertani megújulásra vágyóknak

 Kismamáknak

 Változó munkarendben dolgozóknak

 Nyugdíjas tanulni vágyóknak

 Földrajzilag távol élő, magyarul tanulni vágyóknak

 Korlátozott mozgástérrel rendelkezőknek

vö. „keresett előnyök”



A KURZUSOK MEGVALÓSULHATNAK:

Akár

 Google+ közösség

 Facebook csoport

Moodle stb.

Kulcsszavak: 

 tevékenységalapú, interaktív tanulási szituáció, 
tanulóközösség





AZ ONLINE TANULÁSI KÖRNYEZET ALÁBBI VONÁSAIT TARTJUK TÉMÁNK 

SZEMSZÖGÉBŐL KIEMELÉSRE ÉRDEMESEK:

• a résztvevők aktív közreműködésén alapul,

• interaktív, 

• a tanulás tevékenység- és párbeszéd alapú,

• a tanulás öröme mellett a közösséghez való 
tartozás is egy erős motivációs tényező, 

• a résztvevők tapasztalatcserét folytathatnak, 
véleményt formálhatnak különböző kérdésekben, 

• és jó lehetősége a tudásbővítésnek és tudás 
megújításnak.





AZ ONLINE TANULÁSI KÖRNYEZETBEN MEGVALÓSULÓ KÖZÖSSÉGI TANULÁST JÓL 

KIEGÉSZÍTHETIK ÉS TÁMOGATHATJÁK TÖBBEK KÖZÖTT AZ ALÁBB FELSOROLTAK IS: 

ELŐKÉSZÍTHETIK A KÖZÖS TEVÉKENYSÉGEKET A RÉSZTVEVŐK SZÁMÁRA

 Google Drive nyilvános vagy privát tárhely –fájlok megosztására, tárolására; 

 másokkal megosztható Google dokumentum – interaktív word dokumentum 
közös jegyzeteléshez, ötleteléshez; 

 Google Slides – lehetőséget nyújt Powerpoint diasor közös szerkesztésére; 

 Google Calendar – különböző eseményeket hozhatunk létre, melyekre 
meghívókat is küldhetünk; 

 Google+ közösségi oldal – a közösségi tartalomgenerálás (nyitott vagy zárt 
közösségben dokumentumok megosztása, kommentálása, videó és 
hangfájlok megosztása stb.) 

 Skype – szinkron kommunikáció: konferenciahívás, videóhívás, csetelés stb.

 XMind, Coogle, FreeMind stb. – gondolattérképek



Köszönöm a figyelmet!

simandi.szilvia@uni-eszterhazy.hu


