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A tantárgy oktatásának célja:
A kurzus az autonóm tanulás hagyományos értelmezését, amely a felnőttek tanulási folyamataihoz köti pusztán a
fogalmat, kiterjeszti, és az önszabályozott tanulás mind formális, mind informális, mind nonformális képzésekben
történő megvalósulására kiterjed. Cél, hogy a hallgatók ezt az értelmezést jól megértsék, lássák az önszabályozott
tanulásnak az iskolai pedagógiai kultúra átalakulásában játszott jelentős szerepét. A kurzus során minden tanulási
folyamatot, annak egyéni oldalát autonóm tanulásnak tekintünk, minden tanulás alapvetően autonóm módon zajlik.
A hallgatók megismerik az önszabályozott, autonóm tanulás alapvető folyamatait, azt, hogy milyen egy autonóm
tanulási folyamatait eredményesen és hatékonyan menedzselő gyermek, fiatal, felnőtt, számba vesszük azokat a
pedagógiai lehetőségeket, amelyek az autonóm tanulás támogatását szolgálhatják a formális tanulás kereti között,
valamint mindazon problémákat, amelyek a tanulói autonómia figyelmen kívül hagyásából fakadhatnak.
Fejlesztendő kompetenciaterületek:
Ismeretek: tanuláselméletek, az „autonómia” pedagógiai értelmezési lehetőségei, az „autonóm tanuló” fogalmának
dekonstrukciója és újradefiniálása; képességek: kritikai szakszöveg-olvasás, szemléletváltás, önelemzés; attitűd:
ellentétes nézőpontok elfogadása, új megoldások iránti igény; felelősség: a tanulói autonómia és kreativitás védelme.
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Kurzustematika:
1. Érzékenyítés, a probléma bemutatása
2. A személyes tanuláselméletek és a metakognitív tudás jelentősége
3. Az „autonómia” fogalmának pedagógiai értelmezései
4. Mi jellemzi az eredményes, hatékony önálló tanulást?
5. Módszertani javaslatok a tanulói autonómia támogatására
Követelmények, értékelés:
A kurzuson 66%-os jelenlét és aktív részvétel. A kurzus végéig egy módszertani ötlet kidolgozása + reflexió egy
készülő egyetemi tankönyvi fejezet megfelelő (az önszabályozott tanulást tárgyaló) részére.
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