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TANULMÁNY

Összefoglalás 
Az egészségturizmus lehet színtere az 
informális tanulásnak?  Véleményem szerint 
igen, hiszen a rendelkezésre álló 

szolgáltatásai révén fontos tényező lehet az egészség 
alakulásában. Az előbb említett kérdés 
megválaszolására kutatási eredményekre van szükség, 
ezért a tanulmány célja egy rövid összefoglalás azokról a 
külföldi tudományos munkákról, melyek a fent említett 
kérdés megválaszolásához szükséges kutatási 
módszerhez irányadóak voltak.
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Abstract
Can be health tourism a setting in informal 
learning? I think yes because services can be 
influential factors for health. To answer this 

question it is needed to have research results. Aim of 
this study to summarize publications that help to plan a 
questionnaire that gives information about this topic.
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Bevezetés
Az informális tanulás, cselekvésen, tapasztalaton 

alapuló tanulási forma, ami jellegéből fakadóan cél, 
időfelhasználás és tanulási támogatás szerint nem, 
vagy csak csekély mértékben szervezett (Török, 2006), 
bekövetkezése kiszámíthatatlan (Tót, 2006). Informális 
tanulás révén tudásunk, ismereteink gyarapodása gyak-
ran mellékhatásként (Kleisz, 2009), melléktermékként 
(Marsick – Watkins, 2001), életünk valamennyi szín-
terén (Komenczi, 2001) megjelenik. 

Napjaink természetes velejárójaként (Marsick – Wat-
kins, 2001) azonban nem mindig tudatosul (Memoran-
dum, 2000; Forray és tsa, 2009). Az egészségturizmuson 
belül nem, de a turizmus egyéb területein már 20 éve 
végeznek tanuláskutatásokat. 

Az intézményes kereteken túl létező tanulási formák 
és azok hatásának vizsgálatai viszont többféleképpen 
jelennek meg a szakirodalomban. Ezek a tanulmányok 
a tanulás több formájának különféle módszerekkel 
történő vizsgálatát tartalmazzák. Jelen tanulmány célja, 
bemutatni azokat a vizsgálatokat, melyek később az 
általunk kidolgozott és már tesztelt kérdőívhez alapot 
biztosítottak. 

Módszerek
A tanulmány célját szekunder információk kategori-

zálása alapján valósítottam meg. A rendelkezésre álló 
publikációk közül csak azokat emelem ki, amelyek vagy 
módszerükben, vagy a tanulás formájára vonatkozóan 
irányadóak az egészségturisztikai kutatás megvalósítá-
sához.

Következtetések
A bevezetésben célként kitűzött rendszerezésben a 

területet érintő 39 külföldi tanulmányból – terjedelmi 
okokra hivatkozva – 12 az, ami részben vagy egészében 
hasznosítható. Jól látható, hogy a tanulás turizmus-
ban való vizsgálata nem egyedi a kutatók körében. 
A fentebb említett célok megvalósításával nem csak 
átláthatóvá vált az egyébként több területet felölelő 
vizsgálatok sokasága, hanem rávilágított arra is, hogy az 
informális tanulás egészségturizmusban való kutatásá-
nak van létjogosultsága.
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Ország 

Ballantyne, R., Packer, J. informális tanulás kérdőív / vadaspark látogatói 2009 
AUS 

Falk, J. informális tanulás irodalmi áttekintés / szabadidőben 2002 
USA 

Orams, M.B. informális tanulás kérdőív / nemzeti park, vadaspark 
látogatói 

1997 
NZL 

Savella, O. informális tanulás irodalmi áttekintés / 
egészségturizmus 

2015 
HUN 

Stein, T.V. – Denny, C.B. 
– Pennisi, L.A. 

rekreációs tanulás, 
környezeti tanulás 

kérdőív 1x, 1 héttel később / 
rekreációs központ látogatói 

2003 
USA 

Tisdell, C. – Wilson, C. környezeti tanulás kérdőív 1x, elmúlt 1 év / 
ökoturizmus résztvevők 

2005 
AUS 

Ballantyne, R. – Packer, 
J. – Sutherland, L.A. tapasztalati tanulás kérdőív 1x, 4 hónappal később / 

vadaspark látogatók 
2011 
AUS 

Pearce, P.L. – Foster, F. informális tanulás kérdőív 1x, időintervallum nélkül / 
hátizsákos turisták 

2006 
AUS 

Simándi, Sz. informális tanulás kérdőív 1x, elmúlt 1 év / 
középiskolás turisták 

2012 
HUN 

Starhon, K.,  
Horváth, H.A. informális tanulás kérdőív 1x / passzív sportturisták 2012 

HUN 
Winkle, C.M.  
– Lagay, K. informális tanulás interjú 1x, időintervallum nélkül / 

szabadidő turizmus résztvevői 
2012 
CAN 

 
Következtetések 
A bevezetésben célként kitűzött rendszerezésben a területet érintő 39 külföldi tanulmányból – 
terjedelmi okokra hivatkozva - 12 az, ami részben vagy egészében hasznosítható. Jól látható, 
hogy a tanulás turizmusban való vizsgálata nem egyedi a kutatók körében. A fentebb említett 
célok megvalósításával nem csak átláthatóvá vált, az egyébként több területet felölelő 
vizsgálatok sokasága, hanem rávilágított arra is, hogy az informális tanulás 
egészségturizmusban való kutatásának van létjogosultsága. 
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