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Csoszor Já nos testnevelô ta nár nak nem kel lett sok
hely, hogy meg iz zas  sza a vá nyadt la kó te le pi ka ma -
szo kat. Egy haj dan osz tály nak épült, hat bak ug rás nyi
szo bács ka (a di ák zsar gon ban: „kis te rem”) is elég volt
rá, hogy 45 perc után fúj tat va, csap zot tan, remegô
lá bak kal vo nul ja nak vis  sza az öltözôbe a Mar tos
Fló ra (ma: Óbu dai) Gim ná zi um fiú ta nu lói. A „nagy -
te rem ben”, ami ha son ló képp kes keny, de két szer
olyan hos  szú volt, mint kis öc  cse, ez alatt a lá nyok
tor na órá ja zaj lott. Vagy for dít va. 

Hogy a múlt szá zad het ve nes éve i ben mi ért nem
volt ren des tor na te rem (horribile dictu: csar nok) eb -
ben a ked ves kis óbu dai kö zép is ko lá ban, ar ra rop pant
egy sze rû a vá lasz. Egy részt száz év vel ko ráb ban,
1878-ban, ami kor a Szür ke Né nék In té ze te egy sok -
funk ci ós ok ta tá si in téz ményt emelt, ami ben Kis ded -
óvó, Ele mi Nép is ko la, Pol gá ri Is ko la és Ké zi mun ka
Is ko la (!) is he lyet ka pott, egész egy sze rû en nem
volt szo kás tor na ter me ket épí te ni, mert az nem tar -
to zott hoz zá az „is ko lá hoz”, és kü lön ben is, ott volt
az ud var. Más részt ami kor már egy ér tel mû volt,
hogy a sok funk ció-át ala ku lás után 1958 óta gim ná -
zi um ként mûködô épü let nek nagy szük sé ge len ne
kor sze rû tor na csar nok ra, az is ko la fenn tar tó (a ke rü -
le ti ta nács mûvelôdési osz tá lya, il let ve mö göt te a
ma gyar ál lam) év ti ze de ken ke resz tül szét tár ta a ke -
zét: er re, saj nos, nincs for rás.

Az ere de ti épületbôl ter mé sze te sen nem csak a
tor na te rem hi ány zott, ha nem a kö zös sé gi te rek vagy
a vi zes blokk ok is, és hu sza dik szá za di fej le mény a
kor sze rû épü let gé pé szet, a vi lá gí tás, a kály hát fel -
vál tó köz pon ti fû tés és a csa tor ná zás. És ev vel az
ipa ri kor szak is ko lái ki vé tel nél kül így vol tak, mert

hogy szin te ki vé tel nél kül a 19.század utol só és a 20.
század elsô har ma dá ban szü let tek meg, a Meidzsi-
reform Ja pán já tól a pol gár há bo rú utá ni Ame ri kán át
az Eötvös-Trefort-Kármán tri um vi rá tus ál tal fém jel -
zett ma gyar ok ta tás po li ti ka „bol dog bé ke éve i ig”. Az
ok ta tá si üze mek rá adá sul a min den ko ráb bit me re -
de ken fe lül író fejlôdési pá lyá ra ál ló gyár ipar ral és
mo dern bü rok rá ci á val pár hu za mo san jön nek lét re.
Ez az egy ide jû ség nem vé let len, a nö ve ke dés re ítélt
gaz da ság és a nem zet ál la mot építô po li ti ka nagy já -
ból egy idôben ju tott el oda, hogy fel is mer je: olyan
ge ne rá ci ók ra van szük sé ge, ame lyek nek a tu dá sa,
ezen ke resz tül a munkaerôpiaci és ál lam pol gá ri ér -
té ke ma ga sabb, mint a ko ráb bi a ké. Tö meg-in téz -
ményt kell te hát lét re hoz nia, amely nek ki bo csá tá sa
ki elé gí ti majd a ke res le tet. 

A fo lya mat vil lám gyor san és elképesztô ha té -
kony ság gal ment vég be. Rö vid idô alatt ki épült a
mo dern köz ok ta tás tel jes rend sze re. Szin te va rázs -
ütés re búj tak elô a földbôl a mo dern is ko lák, hogy
né hány év ti zed alatt elôállítsák az ál lam szá má ra az
adófizetôt, a kép zett és en ge del mes ka to nát, az alatt -
va lót, a gaz da ság szá má ra pe dig a gyár tó so ro kon
vagy az iro da üzem ben fog lal koz tat ha tó dol go zót.

James Benigertôl tud juk, hogy mind ez va ló já -
ban egy, a 19. szá zad utol só har ma dá ban kezdôdött
és a hu sza dik szá zad elsô har ma dát meg ha tá ro zó,
nagy hor de re jû tár sa dal mi vál to zás ré sze (Beniger,
1984): a ter me lés és az el osz tás (a gaz da ság és a po -
li ti ka) irá nyít ha tó sá gát fenn tar tó tech no ló gi ai és tár -
sa dal mi in no vá ci ók di a da la. Ezek a 17-18. sz.-i
„elôzmények” és „kez de tek” után kiteljesedô ipa ri
kor szak emblematikus év ti ze dei: a fog lal koz ta tot tak
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szá mát és a ter me lé si ér té ket te kint ve a fej lett or szá -
gok ban az ipar át ve szi a sta fé ta bo tot az ag rár gaz da -
ság tól, és egé szen a hu sza dik szá zad har min cas-
negy ve nes éve i ig meg is tart ja. (Ak kor a szol gál ta -
tá sok és az in for má ció- és tu dás szek tor elôretörése
kö vet kez té ben az ipar el vesz ti do mi náns sze re pét). 

A bü rok ra ti kus kont roll ana tó mi á ja 

Beniger az irá nyí tás, ve ze tés, ura lom (ha ta lom) moz-
za na ta it egy aránt ma gá ba sûrítô kont roll (control)
fo gal mát hív ja se gít sé gül, hogy a vál to zás rend szer -
ter mé sze tét meg ér tes se. A ki in du ló ál la pot a 19. szá -
zad kö ze pe óta erôsödô vál ság ér zé ke lé se, amelyrôl
a nagy tár sa dal mi-gaz da sá gi rend sze rek ha gyo má -
nyos mû kö dés mód já ban be ál ló, egy re na gyobb mé -
re tû és egy re ki ter jed tebb „hi bák” üzen nek (kont -
roll krí zis). En nek a vál ság nak a meg ol dá sá hoz egy
lát szat ra „két ágú” (a po li ti kát és a gaz da sá got „kü -
lön moz gó sí tó”, de egy más sal ja va részt a tech no ló -
gi ai fejlôdés ré vén ös  sze kap csolt, va ló já ban még
en nél is több di men zi ós) fo lya mat ve zet, ame lyet
Beniger „kont roll for ra da lom nak” ne vez. (A ma -
gyar szak iro da lom ban a kont rollt a sze lí debb
„irányítás-sal” for dít ják, ám én sze ren csé sebb nek
lá tom a kont roll szó ban rejlô erôszak- illetve ha tal -
mi-as  szo ci á ci ók mi att ezt a vál to za tot hasz nál ni.)

A 19. szá zad kont roll for ra dal má nak kulcs sza va
a bü rok rá cia: az ál lam pro fes  szi o ná lis ap pa rá tus sal
és nagy áttekintôképességet biz to sí tó esz kö zök kel
és el já rá sok kal te szi ma gát al kal mas sá a kont roll -
funk ci ók el lá tá sá ra, a sta tisz ti kai appparátusok fej -
lesz tésétôl az ad mi niszt rá ci ós fo lya mat stan dar di zá -
lá sán át az in for má ció ke ze lés új ar ze nál já nak igény -
be vé te lé ig. En nek pár ja a gaz da ság ban az ipar irá -
nyí tás, a ter me lés-szer ve zés és az iro da üzem ra ci o -
na li zá lá sa. Mi vel azon ban a kor tu do má nyát is leg -
in kább a vál la la ti meg ren de lé sek táp lál ják, a tu do -
mány ha gyo má nyos „arisz tok ra ti kus” kont roll ja
mel lé (fö lé) is be lép a bü rok ra ti kus kont roll, amely
(a po li ti kai al rend szer be ta go ló dás ré vén) az elsô
pil la nat tól fog va for mál ja az is ko lák ké pét is. A pi ac
már nem pusz tán az áru cse re szín he lye, és –
elsôsorban a tö meg saj tón ke resz tül – az új szo ká sok,
nor mák for má já ban megjelenô és terjedô kul tú ra ele -
mek is a bü rok ra ti kus kont roll szol gá la tá ba áll nak. 

Ho gyan tud ta a bü rok ra ti kus kont roll a tö meg -
ok ta tás új rend jét meg te rem te ni? Alvin Toffler sze -
rint az idôháztartás fe let ti ura lom mal (Toffler, 2007).
En nek kulcs ele me a pon tos ság, de fôleg a pon tos
kez dés – szim bó lu má val, a ke gyet len csengôvel – ez
az, ami a mo no ton, ismétlôdô mun ká hoz (repetitive
work) is kell. A föl dön kés het tél, kezd het ted tíz perc
múl va a mun kát, de a gyár tó sor nál nem. Az ipa ri
rend (industrial discipline) így lett az ok ta tá si rend -
szer bá bá ja – amit egy-két ge ne rá ci ó val ko ráb ban
még a felnôttekkel kel lett meg ten ni, hogy az ide jük
fe let ti ren del ke zést meg tör ve a gyá rak ba terelhetôek
le gye nek, az most a gyer me kek re várt. 

Leg alább ilyen erôs azon ban a ka szár nya és a
bör tön ana ló gi á ja is. A te kin tély elv, a szi go rú tan tes -
tü le ti hi e rar chia, az egyé ni vé le mény nek te ret nem
en ge dô pa rancs-elv és uta sí tás kö ve tés, a na pi rend
tel jes meg ha tá ro zá sa, a vi sel ke dés sza bá lyo zá sa, a
szi go rú re gu lák, az egy sé gek be (osz tá lyok ba) so ro -
lás, az egyen ru ha és az öl töz kö dé si elôírások, a (tes -
ti) fe nyí tés és a bün te tés más for mái az ipa ri rend
mel lett a ka to nai rend szá mos ele mét „ol tot ták” be
az is ko lák mû kö dé sé be. (Íz lel ges sük ki csit a szót:
Tanfelü gye lôség). 

A bü rok ra ti kus kont roll négy sar ka la tos ele me,
a fi nan szí ro zás, a tan terv meg ha tá ro zá sa, a ta nár -
kép zés és a há zi rend a mai na pig lé nye gét te kint ve
alapvetôen vál to zat lan, még ak kor is, ha a ké pet al ter-
na tív is ko la fenn tar tók (ön kor mány zat ok, ala pít vá -
nyok, egy há zak) és al ter na tív tan anyag ok is szí ne sí tik.
Min den más er re épül rá: a tan anyag ok, a rend tar tás,
a mû kö dés sza bá lyo zá sa, a tan órák és azok szak mai-
pe da gó gi ai tar tal ma. Az is ko lák köz ti kü lönb sé gek
eze ken a „fel szí ni” vo nat ko zá sok ban ra gad ha tó ak
meg, il let ve az ok ta tás mi lyen sé gét dön tôen meg ha -
tá ro zó ta ná rok tel je sít mény, szín vo nal- és felkészült -
ségbeli kü lönb sé ge i ben. Min den olyan re form, amely
a „fel szín” kor sze rû sí té sét szol gál ta az ok ta tás tech -
no ló gia, a tan tár gyak, a mód szer ta ni kul tú ra vagy az
is ko lai idô-és mun ka szer ve zés meg újí tá sá val, ja ví -
tott az össz tel je sít mé nyen, mi köz ben vál to zat la nul
hagy ta a bü rok ra ti kus kont roll szer ke ze ti meg ha tá -
ro zott sá ga it.

Csak hogy a vi lág az el múlt 150 év ben na gyot
vál to zott, mi köz ben a köz ok ta tás leg fon to sabb cél -
függ vé nye to vább ra is a mérhetô tu dás tel je sít mény
és az ál lam pol gá ri érint ke zés hez és a kul tú ra-el sa já -

Két kontrollforradalom között...
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tí tás hoz (fo gyasz tás hoz) szük sé ges kész sé gek és ké -
pes sé gek ki ala kí tá sa ma radt. Hogy is mét Tofflert
(2007) idéz zük: „a gyár tó so rok el tûn tek, az ipar le -
ha nyat lott, az is ko la azon ban nem vál to zott. Gye -
rek-ra bo kat tar tunk (egye dül az USA-ban 40-50
mil li ót) he ti x órá ban, cse ré be el ra bol juk a gye re kek
jövôjét. Hi á ba a sok száz ezer, kre a tív és nagy sze rû
ta nár, ha egy tel jes ség gel ide jét múlt rend szer ben
mû köd nek, ame lyet egy kor az ipa ri mun ká sok ter -
me lé sé re ter vez tek”. Emi att egy re több el avult tu dás
(obsolete knowledge, Toffler szó já té ká val: obsoledge,
ma gya rul ta lán: tudavulás) termelôdik, amelyektôl a
gyors vál to zá sok ko rá ban mind in kább ful la doz nak
az is ko lá ból kikerülô ge ne rá ci ók. (Rá adá sul ezek
alap ján hoz nak sze mé lyes vagy po li ti kai dön té se ket
is). Az ipa ri és ka to nai rend egy re na gyobb el lent -
mon dás ba ke rül az in for má ci ós kor szak sokszerep -
lôs, lehetôség-elvû, kor lá tok tól men te sebb miliô jé -
vel. De legfôképpen mind in kább nyil ván va ló vá vá -
lik az „Ôsbûn”, az, hogy az ipa ri kor szak bü rok ra ti -
kus kont roll alatt ál ló is ko lá já ban má sod la gos a
gyer mek. A gyer mek „tárgy”, amin az is ko la mû ve -
le te ket hajt vég re az ipa ri rend sze rint, és nem cél -
függ vény, ami hez a mû kö dés mód iga zo dik. Az ipa -
ri kor szak is ko lá já nak rend szer kri ti ku sai az elsô pil -
la nat tól fog va ezt hang sú lyoz zák, fel is mer ve, hogy
a bü rok ra ti kus kont roll for ra da lom is ko lai rend jé nek
ára a „lé lek gyil ko lás” – aho gyan El len Key fo gal -
maz az 1900-ban meg je lent „A gyer mek év szá za da”
cí mû köny vé ben (Key, 1900). 

Rög tön érthetôvé vá lik, hogy mi ért nem tud tak
el ter jed ni, ál ta lá nos sá és szé les kö rû vé vál ni a gyer -
mek igényeibôl ki in du ló al ter na tív pe da gó gi ai kí sér -
le tek, mi ért ma rad tak min dig „ki vé te lek”. Pe dig
Ale xan der Sutherland Neill Summerhill-je vagy a
fran cia Celestin Freinet (mûködô is ko lá ban tar tó san
tes tet is öltô) re form pe da gó gi á i nak ve zér mo tí vu mai
mint ha egye ne sen a bü rok ra ti kus kont roll is ko lá já -
nak an ti té zi se ként szü let tek vol na meg: Neill (2005)
az is ko lá hoz sza bott gyer mek kö ve tel mé nyé vel
szem ben a gyer mek hez sza bott is ko la maximá já val,
a tel jes egyé ni sza bad ság és kont roll men tes ség gya -
kor la tá val a legszélsô ha tá rig el tu dott men ni.
Ugyan ezt a sze re pet töl töt te be Freinet-nél a gyer -
me kek sza bad ön ki fe je zé se, a ter mé sze tes ér dek -
lôdést „ki hasz ná ló” ta nu lás-és ku ta tás mód szer tan, a
ter mé sze ti kör nye zet, mint Tárgy ak tív be vo ná sa a

megismerô mun ká ba, a ho ri zon tá lis – ta nu lók kö -
zött ki ala ku ló – ta nu lá si fo lya ma tok ösz tön zé se és a
mind eze ket tá mo ga tó „Freinet-technikák” beszél ge -
tô körök, ki ad vány gon do zás, le ve le zés. Vagy ott van
a még ko ráb bi elôkép, a leg in kább Hugo Gaudig ne -
vé hez kö tött né met mun ka is ko la moz ga lom, amely
az „is ko lá ban fo lyó sza bad szel le mi mun ka” vi lá gá -
ban a „ta nu ló, mint leendô sze mé lyi ség” kö ré szer -
vez te a ta ná ri mun kát. A „szo ci a lis ta” ok ta tá si rend -
sze rek ben rejlô „fel sza ba dí tá si” po ten ci ál és szel le -
mi iz ga lom is an nak volt köszön hetô, hogy ezek rö -
vid idôre és te o re ti ku san a „gyer mek-köz pon tú ság”
ígé re tét hor doz ták, hogy az tán an nál na gyobb csa ló -
dás sal ve gye tu do má sul a vi lág, hogy a „tôkés” bü -
rok ra ti kus kont roll nál sem mi vel nem jobb a „szo ci a -
lis ta” bü rok ra ti kus kont roll. (Sôt). Ugyan azo kat a
funk ci ó kat nagy já ból ugyan olyan mód sze rek kel lát -
ja el, csak a meg ké sett fejlôdés mi att idôben mind ezt
késôbb te szi, így sa ját múlt-ál la po tá nak el lent mon -
dá sa i val szem be sí ti a „gyár tó sort” és a „ka szár nyát”
ak kor ra már sok fé le kép pen hu ma ni zá ló centrum -
országokat.

Az új pe da gó gia, az új kul tu rá lis for mák ke re sé -
se emi att a het ve nes évektôl szin te min de nütt „el -
len moz gal mak” for má ját öl töt te. Alain Touraine
(1973: 93-95) fi gyelt fel rá, hogy ez a meg in du ló el -
len ál lás tár sa dal mi aktorok egé szen szé les kö ré hez
köthetô, akik úgy let tek az al ter na tív vi sel ke dés for -
mák és a tár sa dal mi és kul tu rá lis ter mék-for má kat is
öltô kont rol lal szem be ni el len ál lás le té te mé nye sei,
hogy ma guk is egé szen kö zel áll tak vagy ép pen ré -
szei vol tak a do mi náns in téz mé nyi struk tú rák nak. 

A bü rok ra ti kus kont roll vi lá ga azon ban nem en -
ged he tett te ret és „levegôt” az el len moz gal mak nak
és az al ter na tív pe da gó gi á nak, mert az min dig al ter -
na tív kont roll struk tú rát is kí nált. Sôt, ahogy Ivan
Illich 1970-ben meg je lent, le gen dás köny ve (Illich,
1970) meggyôzôen be mu tat ja, „a fej lett or szá gok és
a „har ma dik vi lág”, vagy az eltérô po li ti kai rend sze -
rek el le né re az is ko lák, mint in téz mé nyek alapvetô
jellemzôi (kötelezô mi volt, nyílt-vé gû ség, ver seny-
elv) egy re in kább ugyan azok. „Nap ja ink ban pél dá ul
Ko lum bia, Ang lia, a Szov jet unió vagy az Egye sült
Ál la mok is ko lái sok kal job ban ha son lí ta nak egy más -
ra, mint az 1890-es év ti zed vé gén”. (Illich, 1970: 89)
Illich az okot is jó he lyen ke re si és ta lál ja meg: a vi lág
bü rok rá ci a i nak „egy sé ge sü lé sé ben” („a merger of
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world bureaucracies”), amely amúgy nem csak az
is ko lát, ha nem a gaz da sá gi éle tet, a ke res ke del met,
a po li ti kai in téz mény rend szert is ho mo ge ni zál ja.
Na gyon ha son ló Ham vas Bé la lát le le te (Ham vas,
2010): „Az ap pa rá tus még nem tel je sen összefüggô
egye te mes és egy sé ges lét ron tás-rend szer, de a szá -
zad hat va nas éve i ben már min den jel ar ra vall, hogy
a dé mo ni sö tét szö vet sé gek je gyé ben az egész la kott
föld re, és az egész lét te rü le té re ki ter jed”.

Alain Touraine há rom al rend szert (ne ve ze te sen
az ok ta tást, az in for má ci ót és a egész ség ügyet) emel
ki, mint ame lyek re a mind pro fes  szi o ná li sabb dön -
tés tá mo ga tó ap pa rá tu sok (bü rok ra ti kus) kont roll ja
ne he ze dik (Touraine, 1969:10-11).

Castoriadis (1965:3.o.) ko ra be li ka pi ta liz mus-
kri ti ká já nak is ez a köz pon ti ele me és leg fon to sabb
fel is me ré se: a ka pi ta liz mus át ala ku lá sai min dig a
bürokratizáció ki ter jesz té sé vel jellemezhetôek leg -
in kább. Ez a ten den cia a ter me lés ben in dult meg, de
lépésrôl lé pés re meg hó dí tot ta az élet töb bi szfé rá ját
is. A mun ká ban és az élet más te rü le te in végbemenô
el ide ge ne dé si fo lya ma to kat az életminôség ja vu lá sa
el len sú lyoz za, emi att el fo gad ha tó vá vá lik a meg osz -
lás a pa ran csot adók és a pa ran csot követôk (order-
givers és order-takers) vi lá gá ra, és emi att tud a bü -
rok ra ti kus kont roll a tár sa dal mi élet szin te min den
te rü le té re „be kúsz ni”. 

S mi vel a tár sa dal mi for ra da lom és az el len moz -
gal mak di a da la el ma radt, az ipa ri kor szak is ko lá já nak
alapjellemzôi – töb bek kö zött a fen ti ek mi att is –
vál to zat la nok és do mi nán sak a mai na pig az al ter na -
tív is ko la fi lo zó fi ák hoz és gya kor la tok hoz ké pest.
Paulo Freire (Freire, 1970) mind eze ket az „uni ver -
zá lis” jellemzôket a ka ted ra pe da gó gia („bank ing
education”)1 ka te gó ri á ja kö ré ren de zi. 

A ta nár ta nít és ne vel, a di á kot ta nít ják és ne ve -
lik. A ta nár min dent tud, a di ák sem mit. A ta nár be -
szél, a di ák fi gyel, és kö ve ti a ta nár vá lasz tá sa it és
gon do la ta it, az ál ta la ki je lölt „tar tal ma kat”. A ta nár
cse lek szik, a di ák nak a ta nár cse lek vé sé nek kö ve té -
se, és ezen ke resz tül a cse lek vés il lú zi ó ja jut. A ta -

nár össze ve gyí ti a sa ját szak mai au to ri tá sát ma gá -
nak a tu dás nak az au to ri tá sá val, a di á kot a ta nu lá si
fo lya mat „ob jek tu má vá” fo koz va le. Mind ezek nyo -
mán a ka ted ra pe da gó gia a di á kok kre a tív ere jé nek
csök ken té sé ben vagy egye ne sen „le nul lá zá sá ban”
me rül ki, a vi lág meg vál toz ta tá sá ban el len ér de kel -
tek szol gá la tá ban. Emi att erôs a nyo más az ok ta tá si
tar tal mak nak a va ló ság tól va ló el tá vo lí tá sá ra is, ne -
hogy felerôsödjön az ah hoz eset leg hoz zá kap cso ló -
dó kri ti kai po ten ci ál, il let ve az ös  sze füg gé sek fel is -
me ré se – az ûrt a „humanitarianizmus” ha mis gya -
kor la ta töl ti ki. A me cha nisz ti kus, a gya kor lat tal
szem ben a me mó ri á ra tá masz ko dó, a tu dás „bir tok -
lá sát” an nak „meg élé se” fö lé helyezô, az élet tel jes -
sé ge he lyett csak an nak árny ké pe it közvetítô, túl -
bur ján zó kont roll struk tú rát (overwhelming control)
Freire „nekrofilnak” ne ve zi. A kul tú ra és a tu dás, amely
eb ben a rend szer ben „megôrzôdik”, mint a di ák meg -
ismerô mun ká já nak tár gya, va ló já ban in kább a ta nár
„tu dás tu laj do na” (knowledge property), és a köz ve -
títô sze rep és ref le xió hí ján nem va ló sá gos tu dást és
nem va ló sá gos kul tú rát rep re zen tál. 

És ez nem csak a 19. szá zad, nem csak a 20. szá -
zad kö ze pé nek, ha nem nap ja ink is ko lá i nak a port ré -
já ból is ki hagy ha tat lan. „Egy tan év alatt kö rül be lül
har minc ezer per cet ül né mán, csu pán jegy ze tel ve az
is ko la pad ban egy át la gos ma gyar ál ta lá nos- vagy
kö zép is ko lás. Mi re le érett sé gi zik, kö zel fél mil lió
per cet tölt el anél kül, hogy ak tí van ré sze se len ne a
tan óra me ne té nek – az ô sze re pe csu pán an  nyi, hogy
ha ké pes rá, a ta nár ál tal dik tált tem pó nak megfele -
lôen be fo gad ja és le jegy ze tel je a tan anya got”. A
fron tá lis, va gyis a ha gyo má nyos, ta nár köz pon tú mun -
ka for ma ará nya ma is nyolc van-nyolc van öt szá za lék
kö rü li a ma gyar is ko lák tan órá in (Sza bó, 2009). De
má sutt sincs más ként: a „ta nár még ma is a táb la
elôtt áll, s az elôtte ülô ta nu lók nak a vizs ga nap já hoz
ér kez ve el kell is mé tel ni ük, amit me mo ri zál tak”.
(Cohen, 2006). A kont rollt lát szat ra „fel la zí tó” ele -
mek is a kont roll struk tú ra erôsítôi: a diákönkor mány-
za tiság lát szat de mok rá ci á ja vagy a sza bad ság üze -
net té for mált is ko lai „for dí tott na pok” vi lá ga ugyan -
ar ra, a ha tá rok pon to sabb ki je lö lé sé nek és tu da to sí -
tá sá nak az irá nyá ba mu tat nak. 

A bü rok ra ti kus kont roll is ko lá ja unal mas (egy
2003. ja nu á ri pá ri zsi kol lok vi um Cohen (2006) ál -
tal idé zett ada tai sze rint a „ta nu lók 85%-a unat ko -
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1 Freire a „banking” metaforával a tanár-diák viszony
asszimetriáját érzékelteti – ahogyan pénzt helyezünk el
a bankban, úgy indítjuk útnak a tudást a diák feje felé. A
„frontális oktatás” vagy az általunk használt „kated ra -
pedagógia” jelentôs mértékben azonosnak tekinthetôek,
hiszen ugyanarra a jelenségre utalnak.

Okt_Inf_2010_1_:_press 2010.04.09. 9:51 Page 5 (Black/Black plate)



zik az is ko lá ban”) és szo mo rú, di ák nak, ta nár nak
egy aránt: „ a sze münk elôtt ele ve ned nek meg az is -
ko lát bör tön ként megélô és me ne kül ni vá gyó ta nu -
lók, te he tet len ta ná ra ik, il let ve az is ko lák túl élé sé -
ért küzdô igaz ga tók” (Váradi, 2008). Az
öröm te len ség, a szi gor, a me rev ség, a meg fé lem lí -
tett ség lé nye gi sa já tos ság: a min den ko ri külsô kont -
roll gyôzelme az egyén fe lett. Bar ba ra Ehrenreich
(2007a:252) nagy sze rû ér zék kel mu tat rá ar ra, hogy
még a tánc te vé keny ség kor lá to zá sa mö gött is
ugyan ez mun kál: a tánc ban, a „csoportképzôdés e
bio tech no ló gi á já ban”, a ma gányt és anómiát elûzô,
mé lyen be lénk hu za lo zott kol lek tív cse lek vés ben
(Ehrenreich, 2007b) egye dül ál ló fel sza ba dí tó és
közösségteremtô erô nyil vá nul meg. Ami kor a 19.
szá zad eu ró pai gyar ma to sí tói a tán co ló benn szü löt -
te ket úgy ír ták le, mint akik „el vesz tet ték a kont -
rollt”, az va ló já ban sa ját fé lel me ik ki ve tí té se volt
sa ját kont roll struk tú rá ik elvesztésétôl. 

A tán co ló fi a ta lok tól va ló mo dern nagy vá ro si
fé le lem is ugyanerrôl szól: a bü rok ra ti kus hi e rar -
chia an ta go niz mu sá ról az eksz ta ti kus-és fesz ti vál-
tra dí ci ó val (és itt ter mé sze te sen már ne csak az is ko-
lai, ha nem bár mi lyen „nyil vá nos tánc cse lek ménnyel”
szem be ni – gyak ran ha tó sá gi – fel lé pés re gon dol -
junk, a tánc-el le nes szülôi au to ri tás sok-sok mikro -
his tóriai és mû vé sze ti al ko tá sok ban is meg örö kí tett
ese té ig). És ha így né zünk rá, meg pil lant ha tó vá és
le ír ha tó vá vá lik a bü rok ra ti kus kont roll el fo ga dot tá
pá rolt „tánc is ko lai” szcé ná já ban, mi ként tol ja az a
tán cot me rev, sza bá lyo zott, te kin tély struk tú rá kon
ala pu ló vi sel ke dés szer ve zés sel az öröm for rás tól az
érint ke zés-kul tú ra szab vá nya i nak gyen géd kény -
szer rel va ló tö me ges el sa já tí tá sa irá nyá ba.

S no ha önál ló fe je ze te ket le het ne szen tel ni an -
nak, hogy a tánc mel lett a vi dám ság, a hu mor, a jó -
kedv, a sze xu a li tás vagy kü lö nö sen a já ték te vé -
keny ség szám ûzé se az is ko lai pra xis ból mi ként
tük rö zi az ipa ri kor szak ana tó mi á ját, a bü rok ra ti kus
kont roll ok ta tá si in téz mé nye i nek a gyer me kek
életminôsége és maj da ni élet ki lá tá sai szem pont já -
ból még is a rend szer sze rû meg fé lem lí tett ség a leg -
fon to sabb jellemzôje. „Egy né met nép ta ní tó fél év -
szá za dos mû kö dé sét a 19. szá zad ban a következô
` ak ci ók´ sze gé lyez ték: 124 010 vesszôzés, 1572
pál cá zás, 20 989 kör mös, 176 716 kéz re le gyin tés,
10 235 po fon. A ve rés még a 20. szá zad ele jén is ál -

ta lá no san el fo ga dott pe da gó gi ai esz köz volt – ír ta
Márai Sán dor, Egy pol gár val lo má sai cí mû köny vé -
ben -, a po fo nok hoz zá tar toz tak a nap mun ka rend -
jé hez, mint az imád ság vagy a szor gal mi dol go za -
tok. Legelôször nem is volt kü lö nö sebb cél ja vagy
jelentôsége a min den na pos üt le ge lé sek nek, a szülôk
és a nevelôk in kább csak a gya kor lat ked vé ért
vertek”2

A ve rés és a szi go rú „disz cip lí na” ki zá ró lag bü -
rok ra ti kus kont roll funk ci ó kat szol gál, még ha kép -
mu ta tó apo lo gé tái igye kez nek is amel lett ér vel ni,
hogy bi zo nyos hely ze tek ben ép pen hogy a gyer mek
fejlôdését se gít he ti a megfelelôen al kal ma zott szi -
gor, amely nek jól le ír ha tó di dak ti kai funk ci ói van -
nak. A tu dás fo lya ma tok szem pont já ból azon ban
kez dettôl fog va kontraproduktív a verés3, a bán tal -
ma zó ta nár vagy szülô a gyer mek szel le mi fejlô dé -
sét (is) ve szé lyez te ti.

S no ha késôbb a ve rés egy re ke vés bé el fo ga dott
ele me ma radt az ipa ri kor szak is ko lá já nak, a meg -
fé lem lí tett ség, a szi gor, a me rev ség tar tó san jelen -
lévô elem ma radt, vál to zó arány ban ill. erôvel, egé -
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2 (Marosán, 2009). A Márai-idézet is innen.
3 A „józan ész” evvel természetesen mindig is tisztában

volt, a New Hampshire-i egyetem kutatóinak hosszú
távú vizsgálata alapján azonban egzakt módon is kimu -
tat hatóvá vált, miként hagy nyomot a verés a gyerek in -
tel ligenciáján. Az MTI 2009. szeptember 30-i híradása
nyomán több hazai orgánum is beszámolt a kutatásról,
amely bebizonyította, hogy a verést elszenvedett gyere -
kek nek még évekkel késôbb is alacsonyabb az intelli gen -
cia hányadosuk, mint erôszak nélkül felnövô társaik nak.
Minél gyakrabban vernek egy gyereket, annál las sabban
fejlôdik szellemileg a krónikus stresszhelyzet miatt. (Az
összefüggést 1500 kettô-négyéves, illetve öt-kilencéves
amerikai gyereknél vizsgálták meg. Mindkét csapatnál
kétszer mérték fel az intelligenciahányadost, négy év
különbséggel. A kettô-négyéves korosztály verés ben
részesülô felének IQ-ja négy évvel késôbb öt ponttal
bizonyult alacsonyabbnak, mint a verés nélkü lié. Az
idôsebb csoportnál is 2,8 százalékpont volt az elté rés.) A
kutatók más országokban is felmérték a hely ze tet, és
hasonló eredményre jutottak. Az országok közti
összehasonlítás kimutatta, hogy a testi fenyítés magas
aránya egészen a kamaszkorig csökkenti az átlagos IQ-t.
A szakemberek azt is gyanítják, hogy az erôszak ter je -
dése a nevelésben és a lakosság alacsonyabb intelligen -
ciahányadosa negatív hatással van egy ország gazdasági
fejlôdésére.
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szen nap ja in kig. Hermann Alice (1962) a Ká dár-
kor szak elsô pe ri ó du sá ban vizs gált óvo dá so kat, és
„nem ze ti szé gyen nek” tar tot ta a gyer me kek kb.
50%-ának már eb ben az élet kor ban is jellemzô
megfélemlített sé gét4. A fi zi kai erôszak sze re pét is
sta fé ta sze rû en vet te át a lel ki erôszak, a ver bá lis
meg alá zás. Egy friss ka na dai ku ta tás eredményei5

meggyôzôen iga zol ják, hogy azok nál a gye re kek -
nél, akik kel az ál ta lá nos is ko lá ban ki a bál tak, éle sen
kri ti zál ták ôket, vagy za var ba hoz ták a ta ná ra ik,
megnövekedett an nak a koc ká za ta, hogy az ön be -
csü lés süllyedô mér té ké nek el len sú lyo zá sa ként je -
len nek meg a „de vi áns vi sel ke dé sek”: a sze xu á lis
élet ko rai el kez dé se, a dro go zás vagy a bû nö zés,
amely felerôsíti a kor tár sak el uta sí tá sát is. Szá muk ra
– a kí sér let ben meg fi gyel tek kö rül be lül 20-30%-a
szá má ra a ku ta tás vezetôje sze rint – „az is ko la na -
gyon ma gá nyos és ijesztô hely”. És ha a ma kö zép -
ge ne rá ci ó ja nosz tal gi á zás ba fog na (Bächer, 2007),
ak kor azon nal öm le ni kez de nek a szem re há nyó le -
ve lek, amely ben az egy ko ri di ák tár sak „fel ró ják,
hogy de rû vel, meg ér tés sel, sze re tet tel szó lok volt is -
ko lánk ról, ho lott az egy em ber te len, krip ta sza gú,
ke gyet len in téz mény volt, amely azért ért el ered mé -
nye ket, mert a gyön gébb ta nu ló kat kö nyör te le nül
ki lök te ma gá ból, amely ben a kol lé gis tá kat meg aláz -
ták, és ahol a lá za dást, az önál ló sá got, a ci vil ku rá -
zsit nem tûr ték el so ha.”

Ez az el nyo más pe da gó gi á ja – mond ja Freire,
ame lyet tel je sen új ala pon, a „fel sza ba dí tás” pe da -
gó gi á ja ként és is ko lá ja ként kell új ra szer vez ni. Nem
vé let le nül be szél Ivan Illich is „iskolátlanításról” –
az in téz mény hez kötôdô bü rok ra ti kus diszfunkciók -
nak az in téz mény meg szün te té sén ke resz tül történô
fel szá mo lá sá ról. Az is ko lá ról va ló gon dol ko dás mai
„ra di ká li sai” pon to san ugyan ezt ál lít ják. Alvin
Toffler, akit már több ször idéz tünk (Toffler, 2007),
egye ne sen azt gon dol ja, hogy a leg jobb vol na úgy,

ahogy van, be zár ni a köz ok ta tást (shut down the
public education system). Bill Gates-t idéz ve: nem
reformál(gat)ni, le cse rél ni kell a rend szert. Toffler
sze rint nem az a kér dés, hogy van-e szük ség ra di -
ká lis vál to zás ra. Sok kal in kább az: el kezd jük most,
vagy vá runk a ka taszt ró fá ra? A sok be fek te tett pénz
el le né re ugyan is azért van ke vés ered mény az ok ta -
tás ban, mert ugyan azo kat a dol go kat pró bál juk meg
új ra és új ra, mi köz ben vál to zat lan ma rad az ipa ri
kor sza kos alap szer ke zet. Itt len ne az ide je olyas mi -
vel pró bál koz ni, ami vel ko ráb ban nem, fél re sö pör -
ve az új dol gok ki pró bá lá sát nehezítô bü rok ra ti kus
aka dá lyo kat. Michel Serres, az ez red for du ló egyik
„sztár-fi lo zó fu sa” emi att vél he ti úgy (Serres, 1997),
hogy „a tör té ne lem leg na gyobb ok ta tá si for ra dal -
ma elôtt ál lunk: a tel jes ok ta tá si rend szert kell ra di -
ká li san le cse rél nünk”. Carlota Pe rez mind ezt már a
nagyerejû gaz da sá gi vál ság kon tex tu sá ban is mét li
meg, ugyan ilyen szen ve dél  lyel: nem ön ma gá ban
vé ve, ha nem a „tu dás tár sa dal má nak” ki hí vá sai szem-
pont já ból tel je sen el avult és ina dek vát (completely
obsolete and inadequate) a köz ok ta tás je len le gi
rend sze re (Pe rez, 2009). 

A következôkben elsôként azt igyek szem be -
mu tat ni – a fen ti ok fej té sek kel va ló erôs ro kon szen -
vem el le né re – hogy mi ért hi bás kö vet kez te tés a
kont roll vál ság meg ol dá sát az iskolátlanításban lát -
ni. Av val, hogy kont roll struk tú rá já nak meg lét ét ki -
mu tat juk, és an nak „el nyo mó” sa já tos sá ga it hang -
sú lyoz zuk, még ko ránt sem ad tunk tel jes port rét az
ipa ri kor szak is ko lá já ról. Ha nem ért jük pon to san a
bü rok ra ti kus kont roll ter mé szet raj zát és nem kellô
gaz dag ság gal tár juk fel en nek tör té ne tét, óha tat la -
nul le egy sze rû sí tünk egy vég te le nül bo nyo lult, ösz  -
sze tett kér dés kört. Mindenekelôtt két alapvetô jel -
leg zetességrôl kell hos  szab ban szól nunk: ar ról a
me ta mor fó zis ról, ame lyen a bü rok ra ti kus kont roll
is ko lái át men tek, és ar ról a „küldetésrôl”, ame lyet
be tel je sí tet tek. 

Is ko la épü let és vál to zó 
kont roll struk tú ra

Büsz kén ma ga so dik Gyergyószentmiklós egy kor -
volt ba rom pi a cá nak ha tal mas te rü le tén a Sa la mon
Ernô Lí ce um (ere de ti leg: Ma gyar Ki rá lyi Gim ná zi -
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4 Hermann ja vas la ta a kont roll struk tú rák belsôvé téte lé rôl
szól: „az óvónôknek po zi tív pél dá kat kel le ne be mu tat -
nia: „gyer me ke ket, aki ket nem ver nek, és akik azért jók,
mert „sze ret nek jók len ni”, mert azt akar ják, hogy „az
em be rek sze res sék ôket”, vagy „mert örö met akar nak
okoz ni” jó sá guk kal.

5 Brendgen et al (2007). A tu dó sok kö zel húsz évig kö vet -
ték egy québec-i kis vá ros 312 gye re két, óvo dás éveiktôl
egé szen 23 éves ko ru kig.
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um). A haj da ni szép sé gé nek rom jai fe lett bú son gó
fôtérrôl né hány sa rok nyi ra hir te len ki nyí lik a tér, és
az óri á si, de még is ará nyos sze ces  szi ós épü le tet
meg pil lant va az ott ho nos ság, az erô és a kul túr kö -
zös ség ér zé sei ka va rog nak a lá to ga tó ban. Nem cso -
da. Orth Amb rus és Som ló Emil bu da pes ti épí tész
urak ter vei alap ján, Koch Kár oly építômester irá -
nyí tá sá val alig há rom év alatt, 1913-1915 kö zött si -
ke rült be fe jez ni az im po záns épü le tet, de a Szé kely -
föld csücs ke he lyett akár kö zel ezer ki lo mé ter rel
ar rébb, az oszt rák ha tár mel lé, Sop ron ba is ter vez -
het ték vol na ugyan ezt a kor puszt. Nem lepôdnénk
azon ban meg azon sem, ha feltûnôen ha son ló for -
má kat, ará nyo kat vagy szí ne ket Ber lin ben vagy
Kas sán pil lan ta nánk meg. 

A bü rok ra ti kus kont roll egyik ar ca az a faj ta
standardizáció, amely a belsô te re ket és a külsô ar -
cu la tot a funk ci ók alap ján oly an  nyi ra ha son ló ra for -
mál ta. A „tu dás szép és tá gas temp lo ma i nak” lét re -
ho zá sa az ipa ri kor szak ta gad ha tat lan ér de me, és a
ben nük megtestesülô erô és szel lem leg jobb bi zo -
nyí té ka az, hogy leg több jük mai na pig is ko la ként
szol gál ja az újabb nem ze dé ke ket. Ez a fo lya ma tos -
ság azon ban egyút tal a „ve lünk élô ipa ri kor szak”
me ta fo rá ja is, ahogy az épü le tek tér szer ve zé se és a
funk ci ók épí tett for má ba ön té se mö gött ál ló fi lo zó -
fia és gyer mek kép le nyo ma ta is.  

En nek köszönhetôen az is ko la épü le tek vál to zá -
sai mö gött a kont roll struk tú rák vál to zá sa is ki ta -
pint ha tó ak, aho gyan azt az egy sze mély ben épí tész
il let ve tár sa da lom-és tech ni ka fi lo zó fus Lewis
Mumford mes te ri elem zés sel mu tat ja ki egy „új ge -
ne rá ci ós” is ko la, a New York-i Chelsea Park dé li
ré szén a múlt szá zad öt ve nes éve i nek ele jén emelt,
Eric Kebbon ter vez te épü let – Public School No33.
– pél dá ján (Mumford, 1956: 131-139.o.).

Mumford nem fá rad av val, hogy az ipa ri kor -
szak „épü let-eta lon já nak” szép sé gé vel és vá ros ké pi
üze ne te i vel fog lal koz zon. Ezek az is ko lák belülrôl
ki vé tel nél kül le han go ló, de pres  szi ós he lyek –
mond ja –, ame lyek a pin ce-szint re szám ûzik pél dá -
ul a mos dó kat, mi köz ben az is ko la igaz ga tó iro dá já -
ba vezetô utat egy faj ta „szen tél  lyé” for mál ják,
amely „ki emel ke dik” a térbôl és el tá vo lo dik a meg -
szo kott út vo na lak tól, hogy a ha ta lom vi lá gát
megtestesítô, til tó, ri deg, hom lok rán co ló te kin tély -
sze mély felsôbbrendûségét hir des se. 

Az is ko lák tervezôinek fe jé ben meg se for dul,
hogy ta ní tás utá ni te vé keny ség re vagy va la mi lyen,
felnôttek szá má ra szó ló ak ti vi tás ra al kal mas sá te -
gyék az utol só csengô után krip tai csend be for du ló
épü let te re it. Nem csak tor na te rem nincs, audito -
rium sem, amely a fo lyo sók szi go rú geo met ri á ján
és az osz tály ter me ken túlmenôen ad na mó dot a tel -
jes ta nu ló kö zös ség együt tes je len lé té re, kö zös ese -
mé nyek re, ta lál ko zás ra, ke ve re dés re. A for ga lom -
ter ve zés az el zárt ság, a sze pa rá ció min tá it erôsíti, a
sze mé lyes ség nek nincs sem mi lyen meg je le né si
lehetôsége, az il luszt rá ci ók, a dí szek, a vi zu á lis kul -
tú ra unal mas és szür ke vi lá ga idôtlen és sze mély te -
len külsôségként je le nik meg. 

Épí té sze ti leg és pe da gó gi a i lag – fog lal ja ös  sze
Mumford – ez az épü let tí pus tel jes ség gel nél kü lö zi
azt, amit em be ri érin tés nek (human touch) ne vez -
he tünk. 

A vál to zás ak kor kezdôdik – leg alább is az
Egye sült Ál la mok ban, de különbözô fá zis ké sés sel
ter mé sze te sen má sutt is – ami kor a ter vek már
auditoriumokkal és tor na ter mek kel számolnak6,
majd fel tûn nek a ru hás-és öltözôszekrények, ame -
lyek a di á kok sa ját kis in tim terecskéivé tehetôek.
A hu sza dik szá zad har min cas éveitôl épül nek
ebédlôk és is ko lai bü fék, il let ve ala kul nak ki új he -
lyi ség-és be ren de zés tí pu sok a spe ci á lis igé nyû gye -
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6 Ha már oly so kat fog lal ko zunk a tor na ter mek kel, em lít -
sük meg, hogy a 19. szá zad egyik leg ke vés bé is mert
egalitárius kí sér le té ben már ré sze volt Rous seau fi a tal
követôje, Auguste Le Duc Saint El me át fo gó prog ram já -
nak. A Ma u ri ti us hoz kö ze li, ap rócs ka, 70 négy zet ki lo -
mé te res Agalega szi ge ten a tár sa dal mi szerzôdés
(„contrat social”) hí ve ként „fel emel ni”, em be ri és ál lam -
pol gá ri rang ra kí ván ta emel ni a kü lö nö sen sa nya rú hely -
zet ben élô mint egy 200 fe ke te rab szol gát. 1827 és 1839
kö zött 50 órás mun ka he tet ve ze tett be, jövedel me zô vé
tet te a méz ter me lést, uta kat, hi dat, kór há zat, ká pol nát,
szél mal mot és is ko lát épí tett. Saint El me is ko lá já ban
nem csak tor na te rem volt, ha nem az úszás is a ta nul má -
nyok ré szét je len tet te. El tá vo lí tá sa után mûvébôl szin te
sem mi sem ma radt: in téz mé nye it pil la na tok alatt fel szá -
mol ták, az em ber hez mél tó lé tet las san meg szok ni kezdô
rab szol gá kat meg osz tot ták és a ko ráb bi kö rül mé nyek
kö zé kényszerítették vis  sza. 
Ar ról, hogy az an tik tra dí ci ó ban a fi zi kai ne ve lés tel jes
egé szé ben ös  sze fo nó dott az el me pal lé ro zá sá val, és er re
egy sé ges, önál ló épü let, a Palaestra szol gált ott hon ként,
amed dig a hel lén vi lág ha tá sa el ért, ta lán nem is kell hi -
vat koz nom.
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re kek szá má ra (fôleg a szív prob lé má val il let ve lá -
tás sé rü lés sel rendelkezôk igé nye it ki elé gít ve). A
for ga lom mind meg ha tá ro zóbb ré sze terelôdik a
jellemzôen a föld szin te ken meg nyí ló új kö zös sé gi-
kap cso la ti te rek be, las san meg szûn nek az el zárt ré -
szek, meg va ló sul „az is ko la di na mi kus be jár ha tó sá -
ga” min den ki ál tal. Az uni for mi zált tö meg épü le tek
ter mé sze te sen még év ti ze de kig a ré gi szer ke ze te ket
ké pe zik le7, mi köz ben a bü rok ra ti kus kont roll „kor -
sze rû sí tett” épü le te i ben meg je le nik a kre a ti vi tás, a
ru gal mas ság, a vál toz tat ha tó tér és a di ák, mint tér -
for má ló aktor: a Chelsea Park is ko lá já ban ez gye re -
kek ál tal fes tett üve ge ket je lent pél dá ul az osz tály -
ter mek ben és a szek ré nye ken, de ko rá ci ó ként
hasz nált gye rek raj zo kat a fo lyo só kon.

Mumfordot feltehetôen ez a „mélyfúrása” ve -
zet te késôbbi, ki ter jesz tett kon cep ci ó já hoz, amely -
ben a „bü rok rá ci á nak” az épü le te ket és a sze mé lyi sé-
get egy aránt (de)formáló természetérôl (Mumford,
1964: 171- 184) val lot ta kat rend sze re zi. Úgy lát ja,
hogy a min den na pi élet bü rok ra ti kus ter mé sze te
szin te min den te rü le ten ké pes el ural kod ni, mert „le -
gyárt ja” azt az em ber tí pust, amely az tán a ma ga ké -
pé re for mál ja a kör nye ze tet is: ste ril, fe szes rend be
szer ve zett, túl sza bá lyo zott, és végsôkig el len sé ges
min den nel, ami hoz zá ké pest „al ter na tív” (sterilized,
re gi men ted, overcontrolled, ultimately hostile).

Mumford az épí té szek nek üzen, de úgy, hogy
azért az ok ta tás po li ti ku sok is hall ják: a di á kok ösz -
tö nös „ani má ci ós” ere je fe lül ír ja az épí té sze ti meg -
szo kást, és a tervezôk job ban te szik, ha fi gyel nek
ar ra, hogy ma guk a kli en se ik, épü le te ik fel hasz ná -
lói mit ta ní ta nak ne kik. A ta nár és a di ák kö ze le dé -
sé nek, a di ák felértékelôdésének az épí té szet ben is
tükrözôdnie kell. 

Ha Mumfordnak ma gyar or szá gi pél dá ra lett
vol na szük sé ge, kön  nyen meg ta lál hat ta vol na az
1940-ben fel épült Ár pád Gim ná zi um épü le té ben.
Az óbu dai pol gá rok tég la je gyei se gít sé gé vel ugyan -
is a ma ga ko rá ban vi lág szín vo na lú és kon cep ci ó zus
is ko la szü le tett (Lé vai, 2002), üveg fa lú rajz te rem -
mel, egy be nyit ha tó, nagy tor na ter mek kel, ter mé -

szet tu do má nyos ka bi ne tek kel, ahol min den asz talt
el lát tak gáz zal, víz zel, vil lan  nyal. Az épü let hez lô -
tér, lôszerraktár, gé pész la kás, al tisz ti la kás, por tás -
la kás, igaz ga tó la kás, vö rös ke resz tes és nap kö zi ott -
hon tar to zott, to váb bá négy cser kész he lyi ség,
is ko la or vo si rendelô, vá ró csar nok, au la sze rû tér, ta -
nu lói ru ha tá rak. Az is ko la mind ezek te te jé be tö ké -
le te sen „kihangosítható” volt, egye dül ál ló mik ro -
fon rend sze ré nek köszönhetôen. 

Jellemzô, hogy ezt a szín vo na lat öt ven éven át
nem na gyon si ke rült el ér ni. Ha zánk újabb ge ne rá ci -
ós is ko la épü le tei a tö me ge se dés sel összefüggô költ -
ség ta ka ré kos ság je gyé ben ipa ri kor sza kos elôdjeik
igény te len, na gyon gyak ran a pa nel-épí té szet si vár -
sá gá ba ful ladt pár ja i ként épül tek meg, ahol au la hí -
ján a fôfolyosón tar tott zsú folt ünnepélyekrôl or vo si
szo ba hí ján az igaz ga tói iro dá ba le he tett tá mo gat ni
a melegtôl ájul do zó kis di á ko kat (aho gyan az az
1975-ben át adott Mó kus ut cai Ál ta lá nos Is ko lá ban
szo kott tör tén ni volt). Vagy hogy to vább ra is Óbu -
dán ma rad junk: még óri á si do log nak szá mí tott,
hogy a nyolc va nas évek bé kás me gye ri lakótelepfej -
lesz tései ál tal „ki kö ve telt” gim ná zi um ter ve zé se kor
a pa nel sab lon tól itt-ott el tud tak tér ni, és tá gas,
agora-szerû kö zös sé gi tér kö ré le he tett szer vez ni a
Ve res Pé ter Gim ná zi um éle tét. Szim bo li kus üze ne te
van az Al ter na tív Köz gaz da sá gi Gim ná zi um épü le -
té nek is: az 1911-ben emelt Rak tár ut cai is ko la
mel lé a Szent end rei úton fel hú zott új, gran di ó zus
szárny a ha tal mas au lá val, szín ház te rem mel, tor na -
te rem mel, bü fé vel és más kö zös sé gi te rek kel szer -
ves egy ség ben ma radt a fel újít va megôrzött ódon,
nagy bel ma gas sá gú ré gi épü let eme le te i vel.  

Az épí tett is ko lai kör nye zet át ala ku lá sa gaz da -
gon szem lél te ti a bü rok ra ti kus kont roll em ber-és lé -
lek te len vo ná sa i nak las sú cse ré jét. A pe da gó gi ai
kul tú ra a vi lág min den ré szén tá vo lo dik a ka ted ra -
pe da gó gia szélsôségeitôl, és a tanító-nevelô mun ka
meg újí tá sá nak fôsodra ugyan ilyen fel fo gás ban fo -
gott a „mo der ni zá ci ó hoz”. A pe da gó gi ai konst ruk ti -
viz mus esernyôje alatt si ke re sen bon ta ko zott ki egy
olyan gya kor la ti „el len moz ga lom”, ame lyik lépés -
rôl lé pés re egy re több „nekrofil” jellemzôt ala kí tott
át az is ko lák ban, le gye nek azok Chi ca go, Mal mö,
Bu da pest, Ma ni la, Maputo vagy ép pen Valparaiso
va la me lyik ke rü le té ben, és az Internet meg je le né sé -
vel ez a fo lya mat lát vá nyo san fel is gyor sult. A mai
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7 Mumford egé szen a szí ne kig „le bont ja” a prob lé mát. „A
múlt to vább él a szí nek ben – va jon mi ért egye dül a
„buff” (bar nás sár ga) képzelhetô el, mi ért nem le het a
zöld vagy más szí nek fe lé el moz dul ni?
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pe da gó gi ai el mé let ben és a po li ti kai fi lo zó fi á ban
nincs olyan számottevô erô, ame lyik vis  sza for dí ta ni
igye kez ne a fo lya ma to kat, ne elôre vin ni. 

Csak hogy a va ló sá go san végbemenô vál to zá -
sok még sem rend szer szin tû ek és nem is rend szer ter -
mé sze tû ek. Eset le ge sek a szó nak ab ban az ér tel mé -
ben, hogy sze mé lyek, tan tes tü le tek vagy ép pen egy
ok ta tás po li ti kai kur zus vá lasz tá sa i nak megfelelôen
tör té nik va la mi vagy nem tör té nik sem mi a mód -
szer ta ni kul tú ra, a pe da gó gi ai szem lé let vagy a „rej -
tett tan terv” át ala kí tá sa ér de ké ben. Spo ra di ku sak,
mert nincs egy sé ges ség és tö me ges ség az „új” át vé -
tel ében és terjedésében8. Bi zony ta la nok, mert nem
mé lyen rög zült min tá za tok alap ján, nagy já ból azo -
nos nyom vo na lon ala kul nak és szi lár dul nak meg a
kor sze rû stan dar dok, ha nem  mind mai na pig ki
van nak té ve a ta ná rok, ta ná ri stí lu sok, tan tes tü le tek
és iskolavezetôk vá lasz tá sa i nak. Lo ká li sak, mert a
ko or di ná ció a fi nan szí ro zás (kis)közösségi vol ta és
a nem ze ti kul tú rák is ko lai túl rep re zen tált sá ga mi att
nem tud ki lép ni a nem zet ál la mok fe let ti ter ve zé si
tér be. S vé gül kép mu ta tó ak, mert a „kis lé pé sek”
apo ló gi á ja rend re a va ló di ki hí vás el ke rü lé se ér de -
ké ben for má ló dik érv vé, és a „sok he lyen már meg -
újult a rend szer” lefegyverzô ál lí tá sa el fe di, hogy
„még több he lyen” nem. 

Mission possible: felhajtóerôk az 
ipa ri kor szak is ko lá ja mö gött

A nekrofil struk tú rák élet ké pes sé ge nem egy jól kö -
rül ha tá rolt, ma ka csul újratermelôdô lo gi ká val
jellemezhetô ha tal mi játsz ma ered mé nye. A „felül
lévôk”, a dön tés ho zók, a „bü rok rá cia”, a „tôkevi -
szo nyok” os to ro zá sa, a bi zony ta lan ha tal mi tér re

va ló mu to ga tás – akár csak Toffler erôsen leegysze -
rûsítô íté le te vagy Illich ma ni fesz tu ma – el fe dik azt
a tényt, hogy – Pierre Bourdieu nyo mán – va ló já -
ban egy „bü rok ra ti kus mezô” ala kít ja a vi szo nyo -
kat. A kont roll funk ci ók több szö rös „át fe dés sel”
mû köd nek: nem csak a „po li ti ka”, ha nem ma guk az
is ko lák és az egyes ta ná rok is a bo nyo lult raj zo la tú
kont roll struk tú ra ré szei: fenn tar tói, haszonélvezôi
és ki szol gál ta tott jai is an nak. Ahogy „az ál lam nem
mo no li ti kus és ko or di nált egy ség, ha nem a köz ja -
vak de fi ni á lá sá nak és el osz tá sá nak ural má ért
versengô erôk tö re de zett te re” (Bourdieu, 1994), a
bü rok ra ti kus kont roll is ko lá já ban a viszonyszer ve -
zô nor ma vi lág min den hor do zó ja – a „lo já lis” di á -
kok nak a Pink Floyd hí res klip jé ben vá gó híd ra ma -
sí ro zó arc ta lan had osz tá lya i nak min tá já ra – a
fenn tar tás ban közremûködô aktor. 

Re me kül il luszt rál ja mind ezt Ja pán pél dá ja,
ahol a Nyu gat tal va ló ver seny fu tást lehetôvé tévô
köz pon to sí tott és kötelezô ok ta tást cé lul kitûzô
Meidzsi-korszakot megelôzô szá za dok ban – gya -
kor la ti lag a köz pon ti kor mány zat tá mo ga tá sa nél kül
– 50 ezer is ko la jött lét re, a he lyi hi va tal no kok, ta -
ná rok és ál lam pol gár ok na gyon ha tá ro zott és al ter -
na tív el kép ze lé se i vel ar ról, hogy mirôl is kel le ne az
ok ta tás nak szól nia. Az Ok ta tá si Mi nisz té ri um 1872-
es dek ré tu mát ezért fo gad ta pél dá ul nagy el len ál lás,
így az ok ta tá si rend szer új ra sza bá lyoz za – a bü rok -
ra ti kus kont roll „szép új vi lá ga” – csak is az ô szem -
pont ja ik nak a beeme lé sé vel tu dott meg szü let ni
(Platt, 2004).

A „felülrôl le fe lé” kény szer min tá za to kat ki for -
má ló gaz da sá gi-po li ti kai ér dek ön ma gá ban nem is
le he tett vol na elég, hogy ra di ká lis kul tú ra vál tást
idéz zen elô és tel jes kor osz tá lyo kat min den át me net
nél kül „be te rel jen” a fris sen ki épí tett ok ta tá si in téz -
mény há ló zat ba. Si ke rét elsôsorban azok nak a po zi -
tív vissza csa to lá sok nak kö szön het te, ame lyek
„alul ról fel fe lé” ha tó ér dek ként a gyer me kek szü lei
szá má ra tet ték el fo gad ha tó, sôt szük ség sze rû vá -
lasz tás sá az is ko láz ta tást. Az „ok ta tás vi lág vál sá gá -
ról” el in dult dis kur zus is emi att kon cent rált jó részt
a „fel szín” je len ség vi lá gá ra, azt hagy va fi gyel men
kí vül, hogy az is ko la a mai na pig (majd nem) tö ké -
le te sen el lát ja az ipa ri kor szak ban ki ala kí tott funk -
ci ó it: a szülôk mun ka ide je alat ti gyer mek fel ügye le -
tet, a ter me lés és az ad mi niszt rá ció fel adat tö me gét
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8 A nem csak tár sa dal mi, ha nem ok ta tá si la bo ra tó ri um ként
is fel fog ha tó „kis ál la mok” né me lyi ke (Finn or szág,
Szingapur, Észt or szág, Taj van) ko nok és kö vet ke ze tes
tervezô mun ká val kö zel ke rült ah hoz, hogy a de cent ra li -
zált ság ból fa ka dó eset le ges sé ge ket ki küsz öböl je. Ez
azon ban csak an  nyit je lent, hogy ma ga sabb szin ten kon -
zer vál ják a „ré gi” struk tú rá kat de jövô-érzékenységük
okán a leg in kább pre desz ti nál tak ar ra, hogy a ré gi ke re -
tek kö zött elsôként (pilot jel leg gel) je len je nek meg és
kezd je nek el ter jed ni a maj da ni „fel sza ba dí tott” idôkben
ál ta lá nos sá terebélyesedô meg ol dá sok, tu dás te rü le tek és
mód sze rek.
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ke zel ni ké pes, „interoperábilis” és írás tu dó ge ne rá -
ci ók „elôállítását”, a ta nár-után pót lás biz to sí tá sát és
a tu do má nyos elit ki ne ve lé sé nek ko rai fel ada ta it.

Az ok ta tás tö me ge se dé se és az ál ta lá nos is ko -
láz ta tás ugyan is már ön ma gá ban ha tal mas elôre -
lépést je len tett a ko ráb bi idôszakokhoz ké pest. A
szülôk nem csak men te sül tek az idôszakos gyer -
mek fel ügye let gond jai alól, ha nem egé szen pon to -
san tisz tá ban vol tak a rend szer ben rejlô ele men tá ris
de mok ra ti kus po ten ci ál lal. A szisz te ma ti kus pe da -
gó gu si mun ka ré vén ugyan is gyer me ke ik (és raj tuk
ke resz tül a csa lá dok) olyan el len szol gál ta tás hoz ju -
tot tak (jellemzôen té rí tés nél kül), amely ko ráb ban
ki zá ró lag a tár sa da lom „felsô” ti ze de szá má ra volt
elérhetô, és vi lá go san ki raj zo lód tak a meg szer zett
tu dás ré vén be jár ha tó mo bi li tá si pá lyák, a ma ga -
sabb stá tusz és jö ve de lem, a szülôkét meg ha la dó
élet ki lá tá sok ígé re te. Bíz ni le he tett az is ko lai tan -
anyag egy faj ta „minôségbiztosítottságában” és kor -
sze rû sé gé ben, autenticitásában, bíz ni le he tett ab -
ban, hogy a nevelô mun kán ke resz tül a gyer mek
szo ci a li zá ci ó ja is jó irány ba kap „lö kést”. A tu dás
pri vi lé gi u má nak rész le ges meg tö ré se vi lá gos üze -
net volt min den ki szá má ra, és ez az ér ték tu dat leg -
alább olyan súl  lyal esett a lat ba, mint a „fenn tar tói
ér dek”. 

A mo dern köz ok ta tás ra te hát egy szer re igaz,
hogy az ipa ri kor szak ter mé ke, hogy ké pét az ipa ri
rend for mál ta, és az, hogy a tu dás de mok ra ti zá lá sá -
nak, a munkaerôpiaci ér ték nö ve lé sé nek és egy
emancipatórikus-civilizatórikus for du lat nak volt a
le té te mé nye se. Emi att egy szer re, egyi de jû leg kell
mér leg re ten ni en nek a kont roll for ra da lom nak az
elképesztô tel je sít mé nyét és az idôvel erôsödô el -
lent mon dá sa it. 

Dra ma tur gi a i lag fel tét le nül el kell kü lö ní te nünk
há rom sza kaszt. 

A ki ala ku lást a premodern-modern ha tár vi dé -
kén (a 19. szá zad má so dik fe lé ben), va gyis a bü rok -
ra ti kus kont roll is ko lá ját megteremtô felhajtóerôk
idôszakát, ahol az új alap vi szo nyok le gi ti má lá sát –
mint lát tuk – szám ta lan kö rül mény tá mo gat ta, min -
den ol dal ról. 

Má so dik ként a már adott ság ként rög zült kont -
roll struk tú rák vi lá gát, ahol ma ga az alap vi szony, az
is ko la mi lyen sé ge már nem szo rul le gi ti má ci ó ra,
hi szen ti pi ku san meg nem kérdôjelezett att ri bú tu ma

a tár sa dal mi lét nek. Ez a pe ri ó dus – ami a fej lett or -
szá gok ban a hu sza dik szá zad elsô fe lét je len ti – a
bü rok ra ti kus kont roll me cha niz mu sok tö ké le te sí té sé -
nek és kor sze rû sí té sé nek az idôszaka, amely ben a
kér dés az, hogy mi lyen meg fon to lá sok men tén iga -
zít ha tó hoz zá az is ko la az ipa ri kor szak adott pe ri ó -
du sá nak igé nye i hez. (Jól il luszt rál ja mind ezt a múlt
szá zad hú szas-har min cas éve i ben az „iro dák for ra -
dal má hoz” nél kü löz he tet len gyors-és gép írá si is me -
re tek szak is ko lák ba va ló vil lám gyors be vi tel ének
né hány év ti ze de). A pe da gó gi ai-mód szer ta ni kul tú -
ra kö ve ti a vál to zó vi lá got, a szá zad di a dal mas új
mé di u ma, a film na gyon gyor san ok ta tó film mé is
lesz9, füg get le nül at tól, hogy a mo rá lis pá nik erôi
mi ként fé lik a kont roll el vesz té sét a fi a ta lok mo zi ba
já rá sá tól. Vál toz nak az is ko lák, vál to zik a pe da gó -
gia, mert ez a fel té te le an nak, hogy megfelelôen
biz to sít sa a bü rok ra ti kus kont roll ál tal meg kö ve telt
ki me ne te ket. 

A har ma dik pe ri ó dus a kont roll vál ság je lent ke -
zé sé nek és felerôsödésének idôszaka, az ipa ri kor -
sza kos struk tú rák össze üt kö zé se a fris sen ki ala ku ló
in for má ci ós tár sa da lom öntôformáival (öt ve nes
évek vé ge, hat va nas évek ele je). A ko ráb ban rész le te-
sen be mu ta tott rend szer kri ti kai vagy kri ti kai pe da gó-
gi ai el kép ze lé sek meg je le né se kor an nak el len sú lya -
ként szü le tik meg a nekrofil struk tú rák apo ló gi á ja a
„bü rok ra ti kus mezô” min den pont ján10, más részt
megkezdôdik az ipa ri kor szak kont roll struk tú rá i nak
har ca a túl élé sért. A lé nye ges ele mek fenn tart ha tó -
sá ga ér de ké ben – „fáj dal mas komp ro mis  szu mok”

Két kontrollforradalom között...
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9 A leg gyor sabb fran ci ák, a ki csit las sabb né me tek mel lett
Ma gyar or szág is az él vo nal ban van, 1913-ban már Pe da -
gó gi ai Film gyár ala kult (Ld. Sza bó Sóki, 2009)

10 Ennek az apo ló gia-vi lág nak a ti pi kus narratíváit a „rend,
a fe gye lem” im pe ra tí vu szá nak re ne szán sza, a ta ná ri te -
kin tély kombattáns vé del me kör nyé kén ta lál juk. Ma -
gyar or szá gon emblematikus pél dá ja en nek az ez red for -
du lón kiélesedô „nyolc osz tály” vi ta. Az ipa ri kor szak
is ko lá já ban a ko ráb bi ele mi nép is ko lai vi lág hoz, az egy-
kettô-négy osz tály nyi, sok-sok eset le ges ség gel felé pülô
rend szer hez ké pest ra di ká lis és prog res  szív új don ság
volt a kötelezô nyolc osz tály, amely az ala csony hoz zá -
adott ér té kû mun ka kö rök höz szük sé ges is me re tek mi -
ni mu mát volt hi vat va tö me ge sen biz to sí ta ni, az er re
ráépülô sok kal szû kebb elit kép zés elôszobájaként.
Ami kor az tán a fog lal koz ta tás-szer ke ze ti és munkaerô -
piaci igé nyek már a ti zen két osz tá lyos kép zés tö me ge -
sí té sé re gya ko rol tak növekvô ere jû nyo mást, a hos  szú 
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ered mé nye ként – egy re több lé nyeg te len elem ala -
kult át, csök kent ve a nekrofil jellemzôk számát11. A
szá mí tó gép is ko lai meg je le né se és el ter je dé se is
leg in kább in nen el in dul va ma gya ráz ha tó és ír ha tó
le. 

Leg újab ban Carr (2008) ér velt szen ve dé lye sen
amel lett, hogy a szá mí tó gép és a há ló za ti vi lág
nagy in no vá ci ói mö gött az 1880-as évektôl kezd ve
az üz le ti és kor mány za ti (ka to nai-nem zet biz ton sá -
gi) kont roll struk tú rák nyo má sa és igé nye állt, a
komputáció mint funk ció ma gá ra a bü rok ra ti kus ki -
hí vás ra ref lek tált. Carr ar ra is fi gyel mez tet, hogy a
szá mí tó gép min den ko ri fel hasz ná ló ja eképpen gya -
kor la ti lag a kont roll me cha niz mus ré szé vé vá lik,
késôbb má sok (elsôsorban Aneesh, 2006) algo -
kráciának (algocracy) ne vez ve az al go rit mus (a
Kód) ural mát, még „mé lyeb ben”, egye ne sen a
prog ram nyel vek ben vé lik meg ta lál ni a for má ló dó
új gaz da sá gi te ret moz gás ban tar tó és a mun ka vi lá -
gát szervezô erôt.

Joseph Weizenbaumnál azon ban sen ki nem fo -
gal ma zott pon to sab ban, ami kor a szá mí tó gé pek
meg je le né sé nek tár sa dal mi ha tá sa i ról írott hí res
köny vé ben (Weizenbaum, 1976) a szá mí tó gé pet
alapvetôen kon zer va tív tech no ló gi a ként ír ja le. Su -
gár (2008) tol má cso lá sá ban: „Szá mos, a növeke -
dés bôl és komp le xi tás ból adó dó prob lé ma, ame lyek
a 2. vi lág há bo rú utá ni év ti ze de ket fo lya ma to san és
el len áll ha tat la nul nyo masz tot ták, po li ti kai újí tá sok
kez de mé nyé ül szol gál hat tak vol na. Csak hogy a
kompjuter pont idôben ér ke zett. Idôben, de mi re?
Idôben ah hoz, hogy kö zel érin tet le nül be be to noz za
azo kat a tár sa dal mi és po li ti kai struk tú rá kat, ame -
lye ket más képp ra di ká li san meg újí tot tak vol na. (Ki -

eme lés tôlem, ZKL)“ Ha nem így te kin tünk rá, nap -
ja ink is ko lá i nak „di gi tá lis for ra dal mát” is fél re ért -
jük.

Az el múlt év ti zed ben ugyan is azt lát tuk, hogy a
bü rok ra ti kus kont roll ép pen az in for má ció tech no ló -
gia újabb nagy sze rû vív má nya i nak a rend szer be ál -
lí tá sá val hos  szab bí tot ta meg si ke re sen a sa ját vál sá -
gá nak ki bon ta ko zá sá hoz vezetô utat és idôt. Emi att
volt min dig is fur csa a szá mí tó gép és az Internet
meg je le né sé nek vissz hang ja a pe da gó gi ai iro da -
lom ban, ezért volt ne héz meg ta lál ni azt a dis kur -
zust, amely nek ré sze ként a leg in kább cél sze rû a di gi -
tá lis ki hí vást az is ko lák szem pont já ból ér tel mez ni.
Az informatizálás elsôdleges ha tá sa ugyan is az
egy re erôsebb kont roll vál ság rész le ges ke ze lé se, a
vál ság tü ne tek ki tel je se dé sé nek „el to lá sa” volt:
fenn tart ha tó vá tet te az ipa ri kor szak is ko lá ját,
eképpen „kon zer vál ta” az el avult kont roll struk tú rát.
A ve he mens Internet-kritika eköz ben ép pen a Múlt
ok ta tá si-mód szer ta ni ér té ke i nek elvesztésétôl fél ve
tá mad ta az új, há ló za ti és szá mí tó gé pes kul tú rát.
Na gyon szé pen je le ní ti meg mind ezt Rachel Cohen,
a to vább gon do lás irá nyát is meg mu tat va: „Pusz tán
at tól … , hogy szá mí tó gé pe ket is el he lyez nek a tan -
te rem ben, a hely zet nem vál to zik meg, s a ta nár/di ák
vi szony sem mó do sul. Az ese tek több sé gé ben ugyan-
is ma még az is ko lák an nak ér de ké ben hasz nál ják
fel a tech ni kát, hogy megerôsítsék a ta nu lás hoz va ló
di vat ja múlt kö ze lí tést. (Ki eme lés tôlem ZKL). De
ne ar ra tö re ked jünk, hogy ugyan azon tar tal mat job -
ban ta nít suk, ha nem ar ra, hogy az át ala ku lás alatt
lévô tár sa dal mi kö zeg ben az új is me re tek meg szer -
zé sé re is al kal mas esz kö zö ket ko vá csol junk, új kom -
pe ten ci á kat hoz zunk lét re, új ma ga tar tás for má kat
ala kít sunk ki! An nak ér de ké ben azon ban, hogy ezt
az át ala ku lást meg ért sük, ele mez nünk kell a tu dás -
hoz fûzôdô új kap cso la tot, a meg szer zett kom pe ten -
ci á kat és a pe da gó gu sok új sze rep vál la lá sát is”.
(Cohen, 2006) 

Va ló ban. Ami lyen mér ték ben a ta ná ri sze rep el
tud moz dul ni a ri deg rend tar tás tól és a me cha ni kus
„tanóra-kiszereléstôl” a tu dás köz ve tí tés és az em -
be ri ér té kek po zi tív tar to má nya i ba bevezetô kö zös -
ség te rem té sig, olyan mér ték ben el len sú lyoz ha tó vá
vá lik az ipa ri kor szak is ko lá já nak szá mos de fi cit je.
A „sze ren csés” is ko lák ból kikerülôk „ho zo má nya”
még így is le het te hát kor sze rû mû velt ség, ver seny -

TANULMÁNYOK
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idô alatt ki kris tá lyo so dott 8+4-es kép let ben rejlô re dun -
dan ci á kat és tan ter vi át fe dé se ket megszüntetô 6+6-os
szer ke zet tel szem ben a „nyolc osz tály vé del mé ben” áll -
tak csa ta sor ba az értékvédô in du la ta ik kal a bü rok ra ti -
kus kont roll is ko lá ját már-már mi ti kus szint re emelô lo -
va gok. A kész ség tár gyak osz tá lyo zá sá nak vagy a tor na -
sor-vi tá nak a tra gi ko mi kus mély sé gei is e har ma dik
kont roll sza kasz alaptermé sze té bôl érthetôek meg.

11 Emlékezzünk csak rá, mi cso da „for ra da lom nak” szá mí -
tott az is ko lai egyen kö peny és egyen ru ha kötelezô hor -
dá sá nak meg szû né se, s ho gyan ve ze tett át mind ez mos -
tan ra az is ko la szim bó lu ma i val nyo mott pó lók al ter na -
tív, de még is iden ti tás üze net tel bí ró ön kén tes vi se lé sé -
nek bi ro dal má ba.
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ké pes tu dás, po zi tív ér zel mi mik ro koz mosz – nem
olyan ka te gó ri ák, ame lye ket kön  nyû szer rel „tár sí -
tunk” az „el nyo más hoz”. Csak hogy a „sze ren csés”
is ko lá ból van ke ve sebb, a vi lág min den fer tá lyán. A
bü rok ra ti kus kont roll is ko lá ja sa ját jól fel fo gott ér -
de ké ben „meg en ge di” ugyan, hogy in tel li gens, el -
kö te le zett és csupaszív pe da gó gu sok ara nyoz zák be
a gyer me kek éle tét, ha van rá ked vük, ide jük és in -
dít ta tá suk, de nem törôdik av val, ha kö zöm bös,
kont ra sze lek tált, fel ké szü let len, alul mo ti vált ta ná -
rok lel ki ter ror ja és elidegenítô unal ma te szi bör -
tön né a tan ter me ket. („Le gyen meg az érett sé gi”).
Kép mu ta tó an tár ja szét a ke zét a po li ti kus: „nincs
elég pénz az is ko lák ra és a ta ná rok ra” – va gyis be -
is me ri, hogy az ipa ri kor szak is ko lá já nak nem cél ja
az, hogy min den érin tett kor osz tály min den
képviselôjének a leg jobb jus son. (Vagy ha sze ret né
is, aka do zik a bü rok ra ti kus kont roll, mert az
„államrezon” más te rü le te in még job ban kell a for -
rás.) 

A leg jobb pél dát ép pen a kö zép osz tály, a felsô
tíz ezer és a gaz da sá gi-po li ti kai „establishment” ok -
ta tá si elit-in téz mé nyei je len tik, ame lyek nek
(jellemzôen) nincs fi nan szí ro zá si gond juk. A leg -
jobb ta ná ro kat és a tu dás-szer zés leg jobb kör nye ze -
tét tud ják biz to sí ta ni di ák ja ik nak, av val az egy ér tel -
mû cél lal, hogy biz to sít sák a vezetôi után pót lást.
Hogy men  nyi re „jó” a gye rek nek ott, sze mé lyi sé ge
mi lyen ol da lai kap nak se gít sé get a ki bon ta ko zás -
hoz, mi lyen szel le mi ka lan do zás ra nyí lik mód juk,
má sod la gos sá vá lik a kép zé si vég cél mö gött. Így
az tán a na gyobb kar ri er-esé lyek nyúj tá sán kí vül sok
kü lönb ség nincs az ipa ri kor szak „jó” és „rossz” is -
ko lá ja kö zött, hi á ba hi szik ezt a gyer me kük
jövôjéért ag gó dó szülôk12 – min den is ko lá ban, a
cent rum ban és a pe ri fé ri án is a bü rok ra ti kus kont -
roll nak ugyan azok a funk ci o ná lis és szem lé le ti ki -

in du ló pont jai ha tá roz zák meg a hétköznapokat13. 
A nekrofil is ko la élet ké pes sé gé nek és el avu lá -

sá nak pá ros min tá za tát ös  sze fog la ló an meg je le ní te -
ni Gerd Stein kon cep ci ó já hoz for du lok. Stein a het -
ve nes évek vé gé nek Né met or szá gá ban ala kí tot ta ki
mo dell jét a tan könyv hár mas jellegérôl14. A tan -
könyv – mond ja Stein – nem ki zá ró lag a pe da gó gia
ter ré nu ma: a tu do mány, az ok ta tás és a po li ti ka
met szés pont já ban áll. En nek okán van egy tar tal mi-
szak tu do má nyos ol da la, di men zi ó ja, ahol a tan -
könyv egy sze rû en in for má ció hor do zó. Az ok ta tá si-
ne ve lé si fo lya mat felôl néz ve be ágya zott esz köz, a
po li ti ka felôl néz ve kom mu ni ká ci ós mé di um. Stein
ter mi no ló gi á já ban rend re: Informatorium, Peda go -
gicum, Politicum. 

Ami igaz a tan köny vek re, ha son ló kép pen igaz
az is ko lá ra ma gá ra. Az át fo góbb minôség mi att ma -
gam ki egé szí te ném még egy ne gye dik elem mel, a
Civilisatorium15-mal, és már elôttünk is áll egy
olyan négy kom po nen sû mo dell, ahol az egyes ele -
mek köz ti ará nyok vál to zá sá nak vizs gá la tá val re -
me kül ér tel mez het jük a bü rok ra ti kus kont roll is ko -
lá já nak me ta mor fó zi sát az idôtengelyen. 

Az ipa ri tár sa da lom ki for má ló dá sa ele men tá ris
ci vi li zá ci ós pa ra dig ma vál tás ként ér te az érin tett ge -
ne rá ci ó kat. En nek jel leg ze tes alap hely ze te a fa lu ból
vá ros ba áram ló munkaerô il let ve a fa lu si környe -
zet bôl vá ro si is ko lák ban to vább ta nu ló pa raszt gyer -
me kek vi lá ga, az ur ba ni zá ci ós nyo más alatt ki for -
má ló dó modernitás, amely nem csak az élet mó dot, a
kul tú rát, az ér té kek vi lá gát ala kí tot ta át, de egé szen

Két kontrollforradalom között...
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12 Ráadásul a szeg re gá ció, a de vi an ci á kat el ta ná cso lás sal
meg ol dó rest ség, a kis gyer mek kor ban ki ala kult kul tu -
rá lis és nyel vi hát rá nyok is ko lai csök ken té sé nek ki for -
rat lan sá ga na pon ta új ra ter me li a tár sa dal mi egyenlôt -
lenségeket, de egy hát rá nyo kat hal mo zó is ko lai kör nye -
zet si ke res fel cse ré lé se egy ke ve sebb hát rányt pro du ká -
ló val csak kor lá to zott si ker. (Ter mé sze te sen min den
egyes gye rek életminôsége szem pont já ból ugyan ak kor
na gyon is fon tos le het ez a kü lönb ség).

13 Indokoltnak ér zem hi vat koz ni a Holt Költôk Tár sa sá ga
cí mû film re (és vagy tu cat nyi, ke vés bé si ke rült, de nagy
né zett sé gû ha son ló al ko tás ra), ame lyik pon to san ezt a
kettôsséget il let ve az ab ból kinövô konf lik tust je le ní ti
meg nagy hi te les ség gel.   

14 Elemzôi és bib li og rá fu sai két, Stern ál tal szer kesz tett
ta nul mány kö te tet (Stein, 1976 és Stein, 1979) va la mint
sa ját mo nog rá fi á ját (Stein, 1977) eme lik ki. Stern mo -
dell je ma gya rul Dár dai Ág nes (kü lö nö sen Dár dai:
2002) és Dömsödy And rea (Dömsödy, 2005) ös  sze fog -
la lói nyo mán vált is mert té.

15 A fo ga lom be ve ze té sé hez Nor bert Elias nagy mun ká ja,
A ci vi li zá ció fo lya ma ta (Elias, 1987) ad ta a ki in du ló -
pon tot, mi vel Elias a belsôvé tett kont roll struk tú rák
vál to zá sa in ke resz tül mu tat ja be Eu ró pa tár sa da lom tör -
té net ének meg ha tá ro zó év szá za da it, a kont roll ap ró
mó do su lá sa in ke resz tül ki for má ló dó új minôségek iz -
gal mas moz gás tör vé nye it.
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új köz egész ség ügyi, hi gi é nés, szabadidôs és mé dia -
vi lá got te rem tett, új szo ci a li zá ci ós és mo bi li tá si
öntôformákkal, az érint ke zés új eta lon ja i val, a nö -
vekvô mé re tû kö zös sé gen be lü li ag res  szió kont roll -
já nak meg vál to zó mód ja i val – ez Civilisa to rium,
ott és amen  nyi ben az is ko la en nek a pa ra dig ma vál -
tás nak az ágen se. A Politicum en nek a ci vi li zá ci ós
mis  szi ó nak a le té te mé nye se, az Informatoriummal
pe dig au ten ti kus for rá sok ból in dul hat meg a vi lág
meg is me ré se és az em be ri ség kultúrjavaihoz va ló
kö ze le dés. Mind ez el fo gad ha tó vá te szi az árat,
ame lyet mind ezért a gyer mek fi zet: a kont roll nak a
Pedagogicumban kiteljesedô lé lek gyil kos alap ter -
mé szet ét, amely oly kor a Politicum diszfunkcióival
(nem ze ti sé gi gyû lö let, ide o ló gi ai ri deg ség, stb.) is
frigy re lép. El len Kay és tár sa i nak nagy gon dol ko -
dói tet te ép pen az, hogy ak kor ve szik ész re és elem -
zik meggyôzô mó don a di a dal mas civilizatórikus
vív mány ként megkérdôjelezhetetlen is ko la nekrofil
alap ter mé szet ét, ami kor az a vi lág szá má ra még a
prog res  szió meg tes te sü lé se. 

A bü rok ra ti kus kont roll is ko lá já nak má so dik
sza ka szá ban (nagy já ból a hu sza dik szá zad elsô fe le)
szin te évrôl év re disz kon tá ló dik a Civilisatorium -
ban rejlô le gi ti má ci ós erô, és több hul lám ban és
több fé le kép pen felerôsödik a Politicum. Mind ez
azon ban nem je lent nagy vál to zást az elôzô idô szak -
hoz ké pest, és nem mérhetô ös  sze a Pedagogicum
ele men tá ris tér nye ré sé vel. A mo dern pe da gó gus tár -
sa da lom és pe da gó gi ai tö meg kul tú ra ki for má ló dá sa
ugyan is meg te rem tett egy re la tív au to nó mi á val bí -
ró, és a tár sa da lom ban mind jelentôsebb sze re pet
betöltô tu dás mun kás-ré te get, ame lyik a Politicum
nyúj tot ta ke re te ken be lül meg kezd te a nekrofil is -
ko la las sú hu ma ni zá lá sát. Az Informatoriumban
gya kor la ti lag nem tör té nik lát vá nyos vál to zás, a
ter mé szet tu do má nyos vi lág kép for ra dal mát azon -
ban jó rit mus ban kö ve tik az is ko lai tan anyag ok.  

A hu sza dik szá zad má so dik fe lé re azon ban
még sem a Pedagogicumnak köszönhetô a ki ala ku ló
kont roll vál ság fel is me ré se. Eb ben a (har ma dik)
sza kasz ban az Informatorium sú lya és sze re pe nô
meg ra di ká li san. Eh hez utat „belülrôl” épí ti a
Pedagogicum, kívülrôl pe dig a mo dern tu do mány,
amely az anya gi vi lág, a kör nye zet, a tár sa da lom és
az em ber meg is me ré sé ben is ha tal ma sat lé pett
elôre. Emi att már az is ko lán be lül és az is ko lá ból

ki lép ve is mind job ban és tö me ge sen érzékelhetô a
Politicum el avu lá sa és kontraproduktív mi vol ta.
Nem vé let len, hogy a kri ti kai po zí ció ek kor tól „cé -
loz” nagy erôvel a Politicumban megtestesülô reg -
res  szi ó ra. Ivan Illich ta lán leg fon to sabb fel is me ré -
se, hogy a ta nu lás új gyer mek-és em ber kép hez
iga zo dó vi lá gá nak meg te rem té sé hez elôször nem az
is ko lá kat kell meg vál toz tat ni, ha nem a mö göt te ál ló
gaz da sá gi és po li ti kai ren det – utá na vál toz nak
majd az is ko lák is. (Illich, 1970: 105) Más kép pen:
az is ko lák hoz nyúl ni anél kül, hogy a lé tü ket meg -
ha tá ro zó bü rok ra ti kus kont rollt nem vált ja fel va la -
mi más, Illich sza va i val a „sem mi be vezetô híd épí -
tés” (bridges to nowhere). Kö zel negy ven év vel
késôbb még min dig ugyan itt tart a tár sa da lom ku ta -
tás és a kri ti ka. A ko ráb ban idé zett Toffler, Serres és
má sok mel lett tel je sen ha son ló an fog lal fris sen ál -
lást pél dá ul John Zerzan anar chis ta ci vi li zá ció kri ti -
kus, ami kor úgy lát ja, hogy az ipa ri kor szak és an -
nak mun ka meg osz tá si rend jé nek „le épí té se” nél kül
nem le het po li ti kai meg úju lást vár ni.

Illich he lye sen mu tat rá ar ra, hogy nem a
Pedagogicum, ha nem a Politicum a for rá sa a bü rok -
ra ti kus kont roll nak. De té ved, ami kor a Politicum
ra di ká lis fel szá mo lá sá val re mél a meg ol dás hoz el -
jut ni. Az iga zi ös  sze üt kö zés ugyan is ma már a
Civilisatorium te rü le tén zaj lik, emi att vá lik egy re
ina dek vá tab bá a Politicum és an nak nekrofil szö -
vet sé ge se, az is ko la. Egy új el vû, más ként ta golt
po li ti kai erôtérre, ame lyik az ipa ri kor sza kot fel vál tó
új, in for má ci ós tár sa da lom nak megfelelô el vá rá so -
kat és kont roll struk tú rá kat köz ve tít, és kül de té sét az
Informatorium és a Pedagogicum ki tel je sí té sé ben
lát ja, ép pen a vál to zás mo tor ja ként van szük ség. 

De ho gyan ál lunk ev vel a vál to zás sal? Va jon
jellemzôen még min dig a „ré gi”, „nekrofil” struk tú -
rák ne he zed nek-e az ok ta tás ra és „nyom ják el” to -
vább ra is a következô ge ne rá ci ó kat, vagy már lát -
juk a végbemenô pa ra dig ma vál tás kon túr ja it, a
di ák, a ta nár, a ta nu lá si fo lya mat vagy a tan anyag
ra di ká li san új szel le mû transz for má ci ó i val?

A vá la szunk egé szen ha tá ro zot tan az, hogy no -
ha a csí rái itt-ott meg je len nek egy egé szen más el -
vû tu dás gaz dál ko dás nak és ok ta tás fi lo zó fi á nak,
hogy az (el)nyomás eny hül, hogy „jobb”, mint ko -
ráb ban, az nem je len ti azt, hogy a va ló di eman ci pá -
ció vég be ment vol na. To vább ra is a tu dás nak a tö -
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meg ter me lé se fo lyik a szó nak ab ban az ér tel mé ben,
hogy a fo lya ma tok cél függ vé nye a di ák fe jé ben
végbemenô tu dás vál to zás és az ál ta la pro du kál ha tó
és mérhetô tu dás tel je sít mény. A tu dás tan anyag gá
pá rolt kor pu sza i nak „ada go lá sa” – ka nál lal, sza kác  -
csal, elôemésztve. Még a leg mo der nebb is ko lák is a
19. szá zad utol só har ma dá nak munka erô piaci kö ve -
tel mé nye ket és a nem ze ti iden ti tás att ri bú tu ma it kö -
zép pont ba helyezô levegôjét áraszt ják. 

Ami a gaz da ság és a po li ti ka felôl néz ve még
min dig si ker (a felserdülô nem ze dé kek ci vi li zá ci ós
mis  szi ó ként va ló be ta go lá sa az „ipa ri rend be”), az a
gye re kek felôl néz ve to vább ra is egy sze rû el nyo -
más. Paulo Freire 1970-es, emblematikus köny ve, a
Pedagogy of the Oppressed16 nor ma tív mó don meg
is fo gal maz za, mi lyen irány ba kell meg vál toz nia az
is ko lá nak és az ok ta tás nak, hogy a to váb bi ak ban ne
az „el nyo mást”, ha nem a „fel sza ba dí tást” szol gál ja.

De va jon mind ez elég-e ki tö ré si pont nak?
Freire szen ve dé lyes te o re ti kus, kre a tív erôvel, bá tor
íté let al ko tás sal, erôs és ösz tö nös abszt rak ci ós ké -
pes ség gel. Ám nem tu dás szo ci o ló gus, vi szony lag
já rat lan a ne ve lés tör té net ben és nem edzet te ma gát
a tár sa da lom el mé let ana li ti kus ko hó já ban. Emi att
sok kér dést fel sem tesz. Iga zá ból nem elem zi,
hogy az „el nyo más nak” mi lyen tör té ne ti, struk tu rá -
lis, ha tal mi, po li ti kai, pszi cho ló gi ai összetevôi van -
nak, hogy mi a di na mi ká ja, kü lön bö zik-e egy más tól
az el nyo más az eltérô fej lett sé gû, kul tú rá jú, val lá sú
or szá gok ban. Freire he lye sen mu tat rá az „ál la pot -
ra”, és ér vé nye sen je lö li ki az irányt, amer re an nak
meg kel le ne vál toz nia. Mi vel köny ve (és an nak szá -
mos késôbbi új ra gon do lá sa – elsôsorban Freire
(1995) alapvetôen szen ve dé lyes út mu ta tás, nem is
szük sé ges számonkérnünk az „ál la pot” elem zé sé nek
mély sé gét. De ab ban a pil la nat ban, hogy a vál to -
zás ter ve zés prak ti kus kér dé sei ke rül nek na pi rend re,
ak kor el ke rül he tet le nül a meg ér tés mé lyebb di men -
zi ó i ba kell le eresz ked nünk. A for ra dal mi ide o ló gia
rá adá sul, amely nek Marx-for du la ta óta Freire sincs
hí ján, nem szá mol av val, hogy egy kont roll vál ság
ra di ká lis tár sa da lom for dí tó prog ra mok hí ján is „ki -
hord ja” a jövôt. Mind több olyan, rend szer szin tû

fej le mény re is fel fi gyel he tünk, ame lyek már egy
következô idôszak új tí pu sú kont roll kör nye ze te fe lé
mu tat nak – „külsô” be avat ko zás nél kül, a fenn ál ló
vi szo nyok inherens vál to zá si lo gi ká já ból fa ka dó an.
Va jon mi lyen sza kasz ba lé pünk át, le het sé ges-e egy
újabb kont roll for ra da lom, és ha igen, mi a tar tal -
ma? Ezt mu tat juk be a ta nul mány foly ta tá sá ban. 
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Elôször is azt ér de mes tisz táz nunk, ho gyan ér tel -
mez zük az „iden ti tás di gi ta li zá ló dá sát”. Amíg a
digitalizáció fo gal mi tisz tá zá sát a szak iro da lom
meg nyug ta tó an el vé gez te az iden ti tás je len té sét né -
mi leg komp li kál tabb definiálnunk. A pszi cho ló gu -
sok e ki fe je zés je len té sét különbözô mó don kö ze lí -
tik meg. Eric Erikson kon cep ci ó já ban az em be ri
fejlôdés krí zi sek so ro za ta, s csak ezek meg ol dá sai
nyo mán ér he ti el az egyén az érett iden ti tást. Erickson
el mé le té ben a ko ráb bi ál la pot új ra ér tel me zé se is a
krí zi sek hez kap csol ha tó. Erickson egyik követôje,
James Marcia (1966) a krí zi se ket más pers pek tí vá -
ból kö ze lí ti meg. Az ô ér tel me zé sé ben az egy mást
követô krí zi sek in kább az egyén ak tu á lis sze mé lyi -
ség-ál la po tá hoz kötôdnek, me lyek meg ol dá sa it
különbözô lehetôségek tá mo gat hat ják. A ka masz -
kor idôszakában pél dá ul ter mé sze te sek a cik li kus
vál to zá sok (krí zis/fel tá rás- el kö te le zett ség). Ezen
pe ri ó dus után a fel fe de zés sza ka sza befejezôdik, az
egyén el fo gad ja az ér té ke kért vál lalt felelôsség
szük sé ges sé gét, va la mint különbözô sze re pe ket vá -
laszt. Az el kö te le zett ség egy ben azt is je len ti, hogy
az egyén egy olyan sa já tos iden ti tást tesz ma gá é vá,

mel  lyel le zár hat ja a krízis/ fel tá rás sza ka szát. Ezen
iden ti tás bir to ká ban az egyén már ké pes az ak tív te -
vé keny ség re, de ez nem zár ja ki, hogy vi sel ke dé sé ben
ne kö vet kez né nek be vá rat lan for du la tok. Ugyan ezt
az ál lás pon tot kép vi se li Delsing (Delsing és mtsai,
2006), il let ve mind azok, akik Erickson elméletébôl
in dul nak ki. 

Vignoles és mun ka tár sai (2008) vi szont más ál -
lás pon tot kép vi sel nek. Meg kö ze lí té sük sze rint az
egyes iden ti tás ele mek a fejlôdés eltérô sza ka sza i -
ban nem ugyan olyan erôvel hat nak. En nek az az
oka, hogy eze ket a tényezôket az én hez kötôdô ak -
tu á lis ki elé gü lé si mo tí vu mok ként ír hat juk le pl.: az
ön be csü lés mo tí vu ma, a foly to nos ság mo tí vu ma, a
egye di ség mo tí vu ma, a va la ho va tar to zás mo tí vu ma,
az én-ha té kony ság mo tí vu ma, és a je len tés mo tí vu -
ma (Vignoles és mtsai, 2008). Az iden ti tás bi zo -
nyos kom po nen sei azért le het nek ilyen vál to zé ko -
nyak , mi vel különbözô mo tí vu mo kat elé gí te nek ki.
Az egyes mo tí vu mok hang sú lyá nak mér té ke rend -
kí vül fon tos az egyén fejlôdési di na mi ká já nak meg -
ér té se szem pont já ból. 

Hu bert Hermans egyi ke azon pszi cho ló gu sok -
nak, akik alapvetô sze re pet tu laj do ní ta nak a je len -
tés adás változékonyságának.. Eb ben a ta nul mány -
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Az iden ti tás digitalizálása1

Tomasz Rowiński

A tech no ló gi ai fejlôdés so rán bekövetkezô leg na gyobb át tö rés az in for má ció bi ná -
ris for má ban történô rög zí té sé nek fel fe de zé se. A digitalizáció és miniatûrizáció pél -
dát lan gyor san ve ze tett el a komputerizációhoz. A 70-es és 80-as évek ben a sze -
mé lyi szá mí tó gé pek di na mi kus fejlôdése figyelhetô meg, a 90-es évek ben pe dig
már a há ló zat fej lesz tés is di na mi ku san fejlôdik. Ez a fejlôdési lépcsô utó lag a web
1.0 ne vet kap ta. Az el ne ve zés a szö ve gek do mi náns sze re pét hang sú lyoz ta, mi vel
az elsô RPG (Role Playing Game, va gyis sze rep já ték; az úgy ne ve zett MUD-ok) já -
ték szer ve rek még szö ve ges le írá so kon és vég re hajt ha tó pa ran cso kon ala pul tak.
Ma nap ság a vir tu á lis vi lá gok vi zu a li zá ci ó ja min den já ték nél kü löz he tet len ele mé vé
vált, így a szö ve ges kör nye zet jó for mán csak a web 1.0 kor szak internethasználói
szá má ra ma radt von zó.

1 Fordította: Szöllôsi Tí mea
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ban amel lett ér ve lek, hogy az iden ti tás a je len tés
meg al ko tá sá nak fo lya ma ta (Hermans and Hermans-
Konopka, 2010; Castells, 2004a). Az egyén ké pes
ar ra, hogy meg ha tá roz za éle te pri o ri tá sa it és je len -
tést ad jon a rá jellemzô cse lek vé se i nek. A je len tés a
ta pasz ta lat ból és a tevékenységbôl konst ru á ló dik,
így a különbözô kul tú rák sa já tos sá ga i ban gyö ke re -
dzik. Amíg a múlt ban még a tár sa dal mi in téz mé -
nyek hor doz ták a tár sa dal mi sze re pek ér tel me zé sét
meg ha tá ro zó je len té se ket, má ra ez a ha tá suk – a
tár sa dal mi élet in di vi du a li zá ci ó ja mi att – el hal vá -
nyul. Úgy tû nik, hogy az in for má ci ós tár sa da lom -
ban az egyén ön ér tel me zés ne he zebb fel adat mint a
tár sa dal mi sze re pek elsajátítása. Hermans sze rint a
tár sa dal mi in téz mé nyek úgy ne ve zett „külsô po zí ci ók”
ál tal szim bo li zá lód nak az agy ban, ebbôl ki fo lyó lag
az egyén belsô di a ló gu sok ra kény sze rül ve hoz za
lét re sa ját iden ti tá sát.

Hermans fel té te le zé se sze rint (2007) ez a di a ló -
gus az én különbözô po zí ci ói, as pek tu sai kö zött
zaj lik le. Eb ben (a belsô, va la mint a kül vi lág gal
zaj ló) di a ló gus ban az egyén rá jellemzô je len té se -
ket ad én je bi zo nyos as pek tu sa i nak. A je len tés adás
és reflektivitás te hát olyan tu laj don sá gok, me lyek
el en ged he tet le nek a sze mé lyi ség for má lá sá hoz. A
tár sa dal mi in téz mé nyek el vesz tet ték a je len tés adás
mo no pó li u mát, ami a bi zony ta lan ság és a za va ro -
dott ság ér zé sé hez ve zet het, va la mint elômozdítja az
egy sze rû és tisz ta meg ol dá sok ke re sé sét, pél dá ul a
val lá sos és vi lá gi fun da men ta liz must. (Castells,
2004).

A tech no ló gi ai fejlôdés a be tel je sü lés és a vég -
te len fejlôdés ér zé sét kel tet te az em ber ben, va la -
mint csök ken tet te a má so dik vi lág há bo rút követô
bi zony ta lan sá got. A je len té sek al ko tá sa és le épí té se
so rán (19.-20. szá zad), egy gyors és in ten zív fejlô -
dés kö vet ke zett be. Meg je len tek az In for má ci ós és
Kom mu ni ká ci ós Tech no ló gi ák (IKT): elsôsorban a
vi lág há ló és a mo bil te le fon. Az új ter mé kek ki vi te -
le zé se és a picra do bá sa so rán az IKT to váb bi
fejlôdése vet te kez de tét, me lyet ma nap ság a Web
2.0 je len ség ként tar tunk nyilván. Ezt a fejlôdési
utat már nem an  nyi ra a szu per ha tal mak kö zöt ti fe -
szült ség je lö li ki (ha bár a had se reg ez egyik
legerôsebb ösztönzô), az új irá nyo kat in kább az
em be ri szük ség le tek és tö rek vé sek szab ják meg.
En nek kö vet kez té ben az új meg ol dá sok el ter je dé se

na gyon gyors: az elekt ro ni kus mé dia (amit McLuhan
„ideg rend sze rünk ki ter jesz té se ként” azo no sí tott) lett
má ra a vál to zá sok legfôbb közvetítôje, (McLuhan
1964). Úgy tû nik, eb ben a kon tex tus ban a „Hasz ná lat
és Ki elé gü lés-mo dell” (Katz és mtsai. 1973) al kal -
ma zá sá val ért het jük meg, hogy a tö meg kom mu ni -
ká ci ós esz kö zök di gi ta li zá ló dá sa mi lyen ha tá sok kal
és kö vet kez mé nyek kel jár az egyén fejlôdésében,
és azon az úton, aho gyan az egyé nek meg ér tik és
ész le lik sa ját ma gu kat. 

A mé di u mok vá lasz tá sá nak oka it ku ta tó legis -
mer tebb osz tá lyo zás McQuail ne vé hez fûzôdik
(1983). Ô a következô négy szük ség le ti ka te gó ri át
kü lö ní tet te el: az in for má ció, az iden ti tás for má lás, a
be il lesz ke dés, va la mint a szo ci á lis in ter ak ció és
szó ra ko zás. Az iden ti tás for má lás szük ség le te egy -
részt úgy értelmezhetô, mint a vis  sza iga zo lás, meg -
erô sítés, igaz ság ke re sé se az egyé nek ér ték rend sze -
ré re vo nat koz tat va, va la mint vi sel ke dé si min ták
ku ta tá sa, a kiemelkedô sze mé lyek kel va ló azo no su -
lás, és az em pa ti kus vi sel ke dés re va ló ké pes ség.
Nem le het vi tás, hogy, az internet ha tár ta lan lehetô -
ségeket kí nál e szük ség le tek ki elé gí té sé re. Kü lö nö -
sen a han gok és a lát vány digitalizációjával, ami azt
is lehetôvé te szi, hogy a vi lág is mert ré szét virtua -
lizáljuk. A má sok kal va ló in ter ak ció lehetôsége egy
vir tu á lis kör nye zet ben, vagy a ha son ló érdeklôdésû
egyénekbôl ál ló cso por tok vi lág há ló ál ta li ta lál ko -
zá sai jól ér zé kel te te tik az internet sze mé lyi ség for -
má lás ban ját szott ha tá sát. Ép pen eb ben rej lik a Web
2.0 in ten zív fejlôdésének egyik ma gya rá za ta is:
lehetôség az iden ti tás, in ter ak ció és tár sa dal mi be il -
lesz ke dés szük ség le té nek ki elé gí té sé re (be pil lan tás
má sok élet szín vo na lá ba, a va la ho vá tar to zás ér zé sé -
nek el éré se, a kom mu ni ká ció te re pe i nek és té má i -
nak meg ta lá lá sa, a „va ló di” tár sa sá got helyettesítô
cso por tok fel fe de zé se, se gít ség a tár sa dal mi sze re -
pek be töl té sé ben, má sok kal va ló kap cso lat el éré se).

A CMC-nek (Computer-Mediated Communica -
tion va gyis a szá mí tó gép ál ta li kom mu ni ká ció)
olyan sa já tos vo ná sai van nak, me lyek meg kü lön -
böz te tik a szemtôl szem be ni kom mu ni ká ci ó tól.
Meg ha tá ro zó ele me pél dá ul az ano ni mi tás, va la -
mint a kom mu ni ká ci ós part ner fi zi kai je len lét ének
a hi á nya. A fel hasz ná lók sza bá lyoz hat ják az ano ni -
mi tás szint jét, akár fik tív adat la po kat is lét re hoz hat -
nak, ez azon ban már nem tar to zik az el fo ga dott vi -
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sel ke dé sek kö zé, an nál is in kább, mi vel a há ló za ti
tech no ló gia ma nap ság már lehetôvé te szi a fel hasz -
ná lók pon tos be azo no sí tá sát is (pl.: hon nan, ki és
mit írt). Ha va la hol va la ki va ló di in for má ci ók hoz
sze ret ne jut ni ró lunk, nem fog prob lé mát je len te ni
szá má ra, hogy meg tud ja azo kat. A di gi ta li zált in for -
má ci ók ki szi vár gá sa sok kal kön  nyeb ben me het
vég be, mint a kom mu ni ká ció ha gyo má nyos for má i -
nak ese té ben (gon dol junk pél dá ul egy dip lo má ci ai
le vél re), ezért elôfordulhat, hogy az ano ni mi tás ér -
zé se in kább csak egy szub jek tív ál la pot. A fi zi kai
je len lét hi á nya ugyan ak kor el mé lyít he ti az ano ni -
mi tás ér zé sét. Gon dol junk ar ra, hogy köz vet len
kap cso la tok ban ha mar ki lóg na a ló láb, ha avatárok -
ként vagy kre ált pro fi lok ként vi sel ked nénk. 

A vi lág né pes sé gé nek egy re na gyobb há nya da
ren del ke zik internetkapcsolattal, és nem csu pán
azért hasz nál ja azt ott hon, hogy el ér jen bi zo nyos
in for má ci ó kat, ha nem azért is, hogy kap cso lat ba
ke rül jön má sok kal, is mert le gyen a kibertérben is.
A sta tisz ti kák fo lya ma tos nö ve ke dést mu tat nak az
internethasználók te kin te té ben. Az Eurostat (2009)
pe ri o di kus vizs gá la tá ban min den or szág ban ki mu -
tat ha tó az internetezôk szá má nak nö ve ke dé se (az
online is megjelenô né pes ség ará nya). Az Eu ró pai
Uni ó ban (27) az interneteléréssel rendelkezô ház -
tar tá sok ará nya 2008-ban 6%-kal nôtt (54%-rôl
60%-ra). 2008 de cem be ré ben a ma gyar ház tar tá sok
48%-a ren del ke zett interneteléréssel, kö zel fe lük
szé les sá vú kap cso lat tal. A szé les sá vú kap cso lat kri -
ti kus a web 2.0 fejlôdésében, mi vel az a gyors adat -
át vi te len ala pul. A nagy in for má ció cso ma gok gyors
cse ré je el en ged he tet len fel té tel a vir tu á lis kö zös sé -
gek és MMORPG (Massive Multiplayer Online
Role Playing Game) já té kok fejlôdésének, az az
azon be fo lyá so ló tényezôknek, me lyek nézôpon -
tom ban sze re pet ját sza nak a di gi tá lis iden ti tás meg -
ha tá ro zá sá ban. Sôt, a Web 2.0 meg te rem ti a „tes tet”
a kibertérben is. En nek ered mé nye kép pen a ha son -
más sal va ló ma ni pu lá ció egy át la gos fel hasz ná ló
sok kal mé lyeb ben tud azo no sul ni a bi ná ris rend -
szer ben kó dolt vi lág gal. 

Egyes ku ta tá sok sze rint a há ló zat fejlôdése egy -
más hoz szo ro san kötôdô tár sa dal mi vál to zá so kat
idéz elô (Lin & Atkin, 2007; Castells 2000). A tel -
jes kö zös sé gek fejlôdésétôl el te kint ve, az IK tech -
no ló gi ák meg vál toz tat ják a szo ci á lis kap cso la tok

fejlôdését, azok fenn tar tá sá nak mód ja it, ame lyek
vi szont kri ti ku sak az egyén sa ját iden ti tá sá nak épí -
té se szem pont já ból (Turkle, 1995). Az IKT az
egyé ni fejlôdésre gya ko rolt ha tá sa kettôs ter mé sze -
tû: egy részt kap cso lat ban áll a tech no ló gia intra- vi -
szo nyok ra és sze mély kö zi kap cso la tok ra gya ko rolt
ha tá sá val, amely egyút tal kiemelkedô jelentôséggel
bír az egyén ön meg ha tá ro zá sá nak szem pont já ból
(McKenna, 2007), más részt vi szont a bejövô in for -
má ci ók érin tik az agyi funk ci ó in kat (in ger-fel dol -
go zás) 

Di gi tá lis kör nye zet

Az in ger lés szint je és a kör nye zet, mely ben a je len -
le gi ge ne rá ci ók él nek, tel je sen kü lön bö zik at tól,
amit az elôzô ge ne rá ci ók meg ta pasz tal tak. Ezen fe -
lül egy ide jû fejlôdés figyelhetô meg há rom olyan
te rü le ten, me lyek nek ma nap ság köz pon ti sze rep jut,
és be fo lyást gya ko rol a tár sa dal mak ra, ezen túl a
kul tú rá ra, va la mint iden ti tás meg ér té sé nek kér dé sé -
re is. E há rom te rü let: az IT, a nanotechnológia, és
bio tech no ló gia.

Mi vel a tech no ló gia be avat ko zá sa a bi o ló gi ai
élet be meg tö ri az új- ré gi; belsô-külsô vi lág ko -
rább ról ismerôs dichotómáit, Ön ma gunk meg ér té -
sét is új ra kell de fi ni ál nunk (Greenfield, 2008).

Az iden ti tást töb bé nem va la mi lyen belsô és
em be ri do log ként ér tel mez zük. Az iden ti tás de fi ni á -
lá sá nak pszi cho ló gu sok ál tal fel vá zolt ko ráb bi irá -
nyai már nem il lesz ked nek ah hoz, ami az em ber és
a tech no ló gi ák kap cso la tá ban tör té nik. Szám ta lan
pél dát vo nul tat ha tunk fel, a szív transz plan tá ci ó tól
kezd ve egé szen a plasz ti kai se bé sze tig, mely ké pes
az em bert alapvetôen meg vál toz tat ni (pl.: Dennis
Avner macs ka ar ca). Nem is oly ré gen még, az ilyen
be avat ko zá sok csak a vir tu á lis vi lág ban tör tén het -
tek meg. Ami egy kor még csak az IKT ál tal volt le -
het sé ges, az ma a nanotechnológiának és bio tech -
no ló gi á nak köszönhetôen vá lik va ló ság gá. Mind ez
új táv la to kat nyit a mes ter sé ges in tel li gen cia fej -
lesz té sé ben is, hi szen elôtérbe ke rül het az ideg rend -
sze ri be ágya zott ság, mely nek ré vén a mes ter sé ges
in tel li gen cia az em be ri lé nyek hez ha son ló an fog ja
meg ha tá roz ni ön ma gát. Alig ha nem nincs mes  sze az
idô, ami kor a mes ter sé ges in tel li gen cia prob lé má ja
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új ra fog ja de fi ni ál ni az emberiségrôl al ko tott el kép -
ze lé se in ket.

Az in for má ci ós-, bio-, és nanotechnológiáknak
köszönhetôen, az el me és test túl lép nek ha tá ra i kon,
s az egyén én jé nek har ma dik ré sze ként különbözô
dol go kat és sze mé lye ket in teg rál nak az ön meg ha tá -
ro zás fo lya ma tá ba. A CMS ál tal az egyé nek meg ta -
pasz tal hat ják, hogy a különbözô kul tú rák ho gyan
kap cso lód nak a kibertérbe. Más sze mé lyek pers -
pek tí vá i nak be fo ga dá sá val az ön meg ér tés , akár
egé szen rö vid idô alatt is gaz da god hat. Emel lett az
ilyen iden ti tás ka rak te risz ti kus tu laj don sá ga, hogy
ér zel mek kel de fi ni ál ja ma gát. Az internet sztenderd
in ger lé se ket szol gál tat, és meg ha tá roz za a lehetô -
ségek és ta pasz ta la tok kö rét (pa ra dox mó don a ta -
pasz ta lás lehetôségének ki ter jesz té se, ma gá ban hor -
doz za az ál ta lá no sí tást és be szû kü lést is). Nem csak
azo nos tes te ket hoz lét re, ha nem azo nos meg je le -
nést is, és az ér té ke lés kö zös pers pek tí vá ját (pl.:
Second Life).

Az IKT fejlôdésének kö vet kez té ben az agy a
vi zu á lis in ger lés hez méginkább hoz zá szo kott. A tö -
meg kom mu ni ká ci ó ban is a gyors és ingerlô üze ne tek
vál nak ked velt té. Megnô a ké pek ér té ke az el vont
gon do la tok kal szem ben (pl.: írás ban köz ve tí tett
üze net). A lát vány do mi nan ci á já nak nö ve ke dé se az
ok ta tá si rend szer re is ha tás sal van. Egy tan óra, vagy
elôadás egy sze rû en unal mas sá vál hat a mul ti mé di ás
üze ne tek hi á nyá ban. Az új él mé nyek irán ti fo gé -
kony ság, azt „itt és most” meg élé se, az azon na li
örö mök vá gya (nem csak ér zé ki), hang sú lyoz zák az
agy be fo ga dó funk ci ó i nak fon tos sá gát. Az agy re -
cep ti vi tá sá nak erôsödése nagy mér ték ben okoz hat
ne ga tív kö vet kez mé nye ket. 

Greenfield (2008) ál tal be pil lan tást nyer he tünk
az an gol is ko lá sok kog ni tív ké pes sé ge i be: úgy tû -
nik, hogy az el vont gon dol ko dás hi á nya egy re na -
gyobb arány ban észlelhetô a ta nu lók nál. En nek hát -
te ré ben az a je len ség áll hat, hogy a fi a ta lok a
ta nu lás és a szó ra ko zás ese té ben is a vizualitást he -
lye zik elôtérbe. A szerzô fel ve ti azt a kér dést is,
hogy a mai internethasználók és tévénézôk ho gyan
ész le lik ön ma gu kat. Greenfield – Postmannal el len -
té ten (1992) – az agy ala pos vizs gá la ta i ból és a
különbözô nano-, bio tech no ló gi ai te rü le te ken el ért
ered mé nyek elem zé se i re tá masz kod va von ta le kö -
vet kez te té se it. meg ál la pít ja például,, hogy a mai IK

tech no ló gi ák az úgy ne ve zett „sen ki-iden ti tás”-t
ösz tön zik. Az ilyen iden ti tás sal rendelkezô em ber
agya az in ge rek be fo ga dá sá ra éhes, vi szony lag ala -
csony azon ban a ké pes sé ge ar ra, hogy azok ban üze -
ne te ket, je len té se ket fe dez zen fel. Er re az iden ti tás -
ra az ön de fi ni á lás, a ref le xió hi á nya a jellemzô,
Feltehetô, hogy az iden ti tás nak sok kal in kább az
ön de fi ní ció és a reflektivitás ké pes sé ge, sem mint a
je len tés adás a mag ja. Az IK tech no ló gi ák ál tal ki -
bo csá tott in ge rek az agy bi zo nyos uta kon va ló per -
cep ci ó já nak megerôsödéséhez ve zet nek. Ez azt
ered mé nyez he ti, hogy egy ér zék szerv re szû kül az
in ger lést; ez az ér zék szerv pe dig a szem. Ez azt je -
len ti, hogy a ne u ron há ló ban és szi nap szi sok ban,
egy spe ci á lis iden ti tás is for má ló dik. Ahogy
Greenfield ál lít ja, ez egy olyan komp lex fo lya mat,
amely ben a tech no ló gia alapvetô sze re pet ját szik.
El te kint ve az el mé ben bekövetkezô vál to zá sok tól, a
tech no ló gia a kul tu rá lis fejlôdés irányára is be fo -
lyás sal van. A tö meg kom mu ni ká ció ha tá sa alatt for -
má ló dó kul tú ra vá zat nyújt hat a je len tés tu laj do ní tás-
nak, ami ha tást gya ko rol az iden ti tás fejlôdésére is. 

A kul tú ra di gi ta li zá ló dá sa 

McLuhan (1964) legkiemelkedôbb mun ká já ban a
különbözô ta lál má nyok tár sa da lom ra gya ko rolt ha -
tá sát a fejlôdés, a struk tú ra, és a va ló ság ér tel me zés
te rü le te in azo no sít ja. A vál to zá sok, me lye ket
Marshall McLuhan le ír, in kább egy irá nyú ak: a ta -
lál mány hat a tár sa da lom ra. A szerzô fel tár ja, hogy
bi zo nyos „bôvítések” mi ért buk kan nak fel, és nagy
fi gyel met for dít mind ezek ered mé nye i re. Azt is lát -
nunk kell, hogy a tech no ló gi ák ha tá sa it a tár sa da -
lom jel leg ze tes sé gei is be fo lyá sol ják. Ugyan azon
fel fe de zé sek nem ugyan úgy be fo lyá sol ják a külön -
bözô tár sa dal ma kat (Castells, 2000), in ter ak ció jön
lét re a tech no ló gia és tár sa da lom kö zött. Az em be ri
agy kre a ti vi tá sá nak össz hang ban kell len nie tér ben
és idôben, a kedvezô tár sa dal mi fel té te lek kel. Ha -
bár a nyom ta tást – ahogy Castell ál lít ja – Kí ná ban
jó val a 14. szá zad elôtt fel ta lál ták, csak a kö zép ko ri
Eu ró pá ban gya ko rolt drá mai vál to zást az egész tár -
sa da lom ra, Ma is felfedezhetô, hogy a Web 2.0
fejlôdésének és ha tá sá nak eltérô a di na mi ká ja a ke -
le ti, il let ve a nyu ga ti or szá gok ban (Castells, 2000). 
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McLuhan (1964) az ál lí tot ta, hogy a 20. szá zad
elôttre da tál ha tó fel fe de zé sek egy-egy ér zék szerv
ki ter jesz té se ként értelmezhetôk (a te le fon, mint a
hal lás és be széd ki ter jesz té se; a te lesz kóp, mint a
lá tás ki ter jesz té se stb.). Az elekt ro ni kus mé dia vi -
szont az egész ideg rend sze rünk ki ter jesz té se ként
azo no sít ha tó. Ez a me ta fo ra ta lá ló an fes ti le a net
mû ve le te it. Az internet át ala kít ja az em be ri ak ti vi -
tás min den di men zi ó ját. McLuhan ta nít vá nya, Neil
Postman sze rint (1992) a digitalizáció és a net a
technopoly (olyan kul tú ra, mely ben az esz kö zök
do mi nál nak) szim bó lu mai. A vi sel ke dé sün ket, gon -
do la ta in kat és iden ti tá sun kat meg ha tá ro zó tech no -
ló gia ké pe több nyi re pes  szi mis ta. Postman (1992)
ar ra is fel fi gyel, hogy nap ja ink is ko lá i ban is egy re
terjedôben van a technopoly kul tú rá ja, mi vel a gya -
kor la ti ok ta tás, a hasz no sít ha tó tu dás sok szál lal
kötôdik az esz köz hasz ná lat hoz. Ez a ten den cia
veszéleztetheti a fi a ta lok iden ti tá sá nak egész sé ges
fejlôdését. A tech no ló gia hasz ná la ta szó ra ko zást je -
lent, va la mint erôsíti azt, hogy az agy be fo ga dó
funk ci ó it hang sú lyoz za (Postman 1986). Az ilyen
in ten zív örö mök, gyak ran az „ér zé ke lés” szint jé re
szû kí tik az éle tet. Ha bár Greenfield (2008) úgy vé -
li, hogy a következô le épü lés a ref le xi ók, „je len tés”
(mi ért?), a ha té kony ság és innovativitás ked vé ért
vég zett em be ri te vé keny sé gek min den di men zi ó já -
ban, a „sen ki” iden ti tás fejlôdéséhez ve zet. Ha va -
la mit meg te he tünk, mi ért ne te gyük? 

Mind emel lett, az IK tech no ló gi ák ki vál tói az
ún. „in for má ci ós zaj nak” is, amely a re le váns és
hasz nál ha tat lan in for má ci ók egy be fo nó dá sát je len -
ti. Az egyé nek kö zöt ti in for má ció cse re pél da nél kül
ál ló mér té kig kor lá toz za a ref lek tá lás lehetôségét.
Az al ko tás, in for má ció tá ro lás, és -átadás ki fe je zé -
sek ezért is je len nek meg az in for má ci ós tár sa dal -
mak de fi ní ci ó i ban. Az in for má ci ók tar tal má nak iga -
zo lá sa alig le het sé ges, és az sem, hogy az ér tel mé re
mé lyeb ben ref lek tál junk. A komputerizáció ál ta lá -
nos sá vá lá sá val az egyén fel ment ve ér zi ma gát a
ref le xió alól, s ta lán még azt is el fo gad juk hogy át -
ve gye az irá nyí tást sze mély kö zi kap cso la ta ink for -
má lá sá ban, (Pl. a Google al go rit mu sai ke res nek
szá munk ra, enélkül az internet sok kal ke vés bé len -
ne hasz nál ha tó). 

Paul Levinson már op ti mis tább (ô tör té ne te sen
szin tén Mc Luhan ta nít vá nya). Ami kor a gyö ke res

át ala ku lás kul tú rá ra és tár sa dal mak ra gya ko rolt ha -
tá sát elem zi, az evo lú ci ós el mé let hez nyúl vis  sza
(Levinson, 1997). Úgy vé li, hogy az IK tech no ló gi -
ák és egyé nek (tár sa da lom) kö zöt ti in ter ak ció
alapvetô a tö meg kom mu ni ká ció fejlôdésének meg ér -
té se szem pont já ból. Ar ra is rá vi lá gít, hogy az át tö -
rés okoz ta vál to zás fi no mabb és ke vés bé észre ve he -
tô, mi vel az in for má ció ma ga nem megfigyel hetô.
Min den ta lál mány és to vább élé se az em be ri szük -
ség le tek hez és vi sel ke dé sek hez va ló al kal maz ko -
dás sal van kap cso lat ban. Tá gabb pers pek tí vá ból
szem lél ve azt mond hat juk, hogy, a tö meg kom mu ni -
ká ció a jobb és még jobb em be ri vi sel ke dés-rep ro -
duk ció ki ala kí tá sá nak irá nyá ba vezet. (A mé dia ha -
tá sa szá má ra pu ha meg ha tá ro zó.) Az IKT és
egyé nek kö zöt ti ha tás köl csö nös. A tech no ló gia
lehetôvé te szi, hogy ma ga az egyén is al ko tó ként
je len jen meg, az egyén pe dig él ez zel a lehetô -
séggel. Az IKT csak fel kí nál bi zo nyos lehetôséget,
de nem hoz za lét re azt. A net hasz ná lói vá lasz tá si
lehetôséggel ren del kez nek, és ha a megfelelô al kal -
ma zá sok nem áll nak ren del ke zés re, az adott cso port
igé nye i nek megfelelôen hoz zák ôket lét re. Ebbôl a
nézôpontból, az IKT erôsíthet bi zo nyos, az em ber
ál tal elôidézett fo lya ma to kat. Sôt lehetôség adó dik
ezek tö me ges szint re va ló eme lé sé re is, amely így
már má sok ra is be fo lyás sal le het.

Az iden ti tás di gi ta li zá ló dá sa 

Ha tet szik az internetet akár egy ka ta li zá tor hoz is
ha son lít hat juk – fel gyor sít bi zo nyos fo lya ma to kat
és ezen fo lya ma tok se bes sé ge egye nes arány ban
nö vek szik. Er re le het pél da a di gi tá lis sza ka dék je -
len sé ge. A net növekvô sza ka dé kot ge ne rál a tár sa -
dal mak, tár sa dal mi osz tá lyok kö zött, és felerôsíti a
kü lönb sé ge ket (Castells, 2000). Már több ta nul -
mány is be bi zo nyí tot ta (kva li ta tív ku ta tá sok is),
hogy az egyé nek szint jén is ha son ló je len sé get fi -
gyel he tünk meg – az internethasználók predisz -
pozíciói hang sú lyo zot tan je len nek meg (Kraut et
al., 2002; Turkle, 1995; Greenfield, 2008). Kraut és
tár sai (2002) az internethasználat ha tá sát a követ -
kezô ki fe je zés sel fo gal maz zák meg: „a gaz dag gaz -
da gabb lesz”. Más kép pen fo gal maz va aki ed dig is
tu dott kap cso la to kat te rem te ni, az ez után is ké pes
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lesz er re (akár fokozottab mér ték ben is), aki vi szont
ma gá ba for du ló al kat volt, ab ból az internet sem fa -
rag iga zi társaslényt. 

A vir tu á lis cso por tok és kö zös sé gek egy re in -
kább a fi a ta lok vo nat koz ta tá si pont ja i vá vál nak. Az
internet egy olyan kol lek tív iden ti tás, amely meg -
ha tá roz za a je len té se ket és az uta kat, még pe dig úgy,
aho gyan az internethasználók ön ma gu kat de fi ni ál -
ják (Castells, 2004, 6-7. o.) Castells sze rint (2004,
8-12.o) az a tí pu sú iden ti tás, mely má ra do mi náns -
sá vált egy pro jekt-iden ti tás ként azo no sít ha tó.
Barglow ana lí zi se sze rint Castells ar ra ta pint rá,
hogy a Web 2.0 egye dül ál ló mér ték ben ad ja meg a
be il lesz ke dés és kom mu ni ká ci ós szük ség le tek ki -
elé gí té sé nek lehetôségét, és ez zel egyi de jû leg kö -
zöm bö sí ti azo kat a fo lya ma to kat, me lyek lehetôvé
te szik a ci vil tár sa da lom ban ala ku ló le gi tim iden ti -
tás formálódását. Ja pán ban, a leg fej let tebb or szá -
gok egyi ké ben, ahol az in no vá ció és tech no ló gia
már szé les kö rû en el ter jedt, ez a je len ség már nem
is me ret len. Mint egy fél mil lió fi a tal „cse ré li le” a
va lós vi lá got a vir tu á lis vi lág ban va ló lé te zés re. Az
ún. „hikokomori–generáció” fel buk ka ná sa (Watt,
2002).összefügg a Web 2.0 ál tal elôidézett virtua -
lizálódással, a ge ne rá ci ó hoz va ló tar to zás biz tos je -
le pe dig az, hogy a fi a tal meg sza kít ja a va lós vi lág -
gal va ló kap cso la tát, s át lép a vir tu á lis tér be. egy
ismertetô jel. Mind ez azért je lent ve szélyt, mert
olyan haj la mo kat erôsíthet fel pl. Asperger szindró -
ma, ame lyek a „va lós” vi lág ban még nem okoz ná a
fi a ta lok min den na pi életétôl va ló el me ne kü lé sét
(Ra ja and Azzoni, 2001). 

Az zal, hogy fo lya ma to san vál to gat hat juk iden -
ti tá sun kat, két ség kí vül sok él mény ben le het ré -
szünk. Ugyan ak kor ez az él mény, más fo lya ma tok
kon tex tu sá ban, a ci vi li zá ci ó val (globalizációval)
kap cso lat ban te he tet len ség hez is ve zet het: az
elkötelezôdés vál la lá sá ban, és a fejlôdés irá nyá nak
meg ha tá ro zá sá ban, az egyé ni élet irá nyá nak ki je lö -
lé sé ben. Marcia sze rint (1966) az érett iden ti tás a
fel tá rás után, az elkötelezôdés pil la na tá ban ala kul
ki. A Web 2.0 a fel tá rás fá zi sát tá mo gat hat ja, mert a
kul tú rá ban be kö vet ke zett vál to zá sok nak, és az agy
re cept ív funk ci ó i nak erôsödésébôl ki fo lyó lag ál lan -
dó fel tá rás hoz ve zet het (az internet mint az iden ti -
tás la bo ra tó ri u ma) és szi lárd vál to zá so kat okoz hat
az elkötelezôdésben. A ka masz kor ban ez meg hos  -

szab bít hat ja az úgy ne ve zett „mo ra tó ri u mot”. Nyil -
ván va ló an szám ta lan fak tor be fo lyá sol ja a mo ra tó -
ri um-iden ti tást, ám e tech no ló gia nél kül bi zo nyos
fo lya ma tok nem me het né nek vég be, leg alább is
ilyen mér ték ben és ilyen gyor sa ság gal bi zo nyo san
nem. 

Az IKT hasz ná lat nak van egy má sik kö vet kez -
mé nye, ne ve ze te sen a kö zös érdeklôdésûekbôl ál ló,
ugyan azon ér zel me ket meg osz tó (a sen ki-iden ti tás
alap ján ál ló) cso por tok mé lyebb ho mo ge ni zá ló dá -
sa, ugyan ak kor a tár sa dal mak heterogenizálódása.
A különbözô szo ci á lis kom pe ten ci ák hi á nyá ban
szenvedô internethasználók (pél dá ul pszi cho ló gi ai
vagy pszi chi át ri ai prob lé mák kal küzdôk) kön  nyen
meg ta lál hat ják a ha son ló egyé ne ket, így az
interneten, „ér zel me ket meg osz tó” cso por tok jö het -
nek lét re. Ez ugyan ak kor kö zöm bö sí ti is a mo ti vá -
ci ót, hogy az egyén el hagy ja sa ját szo bá ját az ôt
körülvevô vi lá gért. Egy sze rûbb az em ber nek ön ma -
gát és a vir tu á lis vi lá got ko or di nál ni, mint azt, ami
szo bá ja fa la in kí vül lé te zik. Ezért le het, hogy mi u -
tán az internethasználók meg ta lál ták az online
kom mu ni ká ció te rét, ké pe sek lesz nek a szo ci á lis
kap cso la tok építésére,s még azt is érzehetik, hogy
kont rol lál ják a kom mu ni ká ci ós fo lya ma to kat. A fi a -
ta lok ge ne rá ci ó ja (a tech no ló gi ai benn szü löt tek)
szá má ra a kibertér hoz za lét re a je len té sek alapvetô
kö rét (lásd mo bil te le fon, internet, szá mí tó gép).
Meg le het, hogy az elôbb em le ge tett él mény, va la -
mint az iden ti tás for má lás az egyik leg fon to sabb
cse lek vé sek kö zé fog tar toz ni. Egy adott or szág
kul tú rá ját el hagy va (a je len té sek rend sze re) úgy
for má lód hat az iden ti tás, hogy már nem kell
kötôdnie egy bi zo nyos kul tú ra je len tés rend sze ré -
hez. Ez fe szült sé get kelt het a képernyôn ke resz tü li
élet és az egyes em be rek fi zi kai kör nye ze te kö zött,
így két di men zi ó jú vá for má ló dik az élet: online and
offline (McKenna, 2007). A két kép– kibervilág és
va ló vi lág – egye sí té se ne héz dió le het az egyé nek -
nek, akik sa já tos prob lé mák kal küz de nek meg iden -
ti tá suk for má lá sa so rán. A kibertér „meg tes te sí té se”
ré vén (pl. mint a Second Life-ban vagy más kö zös -
sé gi pro fi lok ese tén), az iden ti tás ál lan dó új ra al ko -
tá sá val és le épí té sé vel kap cso lat ban ál ló fo lya ma -
tok gyor sab bá és még in ten zív vé vál tak. 

Kö zel jár ha tunk az igaz ság hoz, ha azt ál lít juk,
hogy az internet meg hos  szab bít ja az új lehetôségek
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fel tá rá sá nak kor sza kát a fi a ta lok éle té ben, ám az
iden ti tás in kább a mo ra tó ri um ál la po tá ban ra gad
meg, vagy a sen ki-iden ti tás alak já ban ma ni fesz tá ló -
dik. Ter mé sze te sen ez a je len ség nem érin ti a fi a tal -
ság egé szét. A tech no ló gia és iden ti tás ala kí tá sa kö -
zöt ti kap cso lat di na mi ká já nak meg ér té se már csak
ezért is igé nyel to váb bi fi gyel met és ta nul má nyo -
zást. 
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Az elekt ro ni kus ok ta tá si ter mé kek irán ti igény az
üz le ti szfé rá ban és az ok ta tás ban is fo lya ma to san
nö vek szik. Ezért egy re na gyobb szük ség van az e-
learning tan anyag ok és hoz zá tar to zó ta nu lá si kör -
nye ze tek minôségi meg va ló sí tá sá ra, a szé les kö rû
hall ga tó ság ha té kony ta nu lá si lehetôségének elô -
teremtése ér de ké ben. Eh hez vi szont el en ged he tet len
a je len kor ál tal el várt kész sé gek nek és ké pes sé gek nek
az azo no sí tá sa és fej lesz té se. Az ez zel kap cso la tos
ta nu lói kulcs kom pe ten ci ák, aho gyan az EU élet hosz-
szig tar tó ta nu lá si aján lá sa i ban is sze re pel (Life Long
Learning Programme of the European Union):
• Kri ti kus gon dol ko dás és prob lé ma meg ol dó ké -

pes sé gek
• Kom mu ni ká ci ós kész ség
• Kre a ti vi tás és in no vá ci ós kész ség
• Kol la bo rá ci ós kész ség
• Ös  sze füg gé se ket megértô ta nu lá si ké pes ség
• In for má ci ós és mé dia-mû velt sé gi ké pes ség

A fel so rolt kom pe ten ci ák, kész sé gek in teg rá lá -
sá hoz in no va tív ta nu lá si/ok ta tá si mód sze re ket kell
al kal maz ni. A fo lya ma to san vál to zó igé nye ket fi -
gye lem be vé ve az online ta nu lá si, tu dás épí té si mo -
dellt a ru gal mas ság, adap tál ha tó ság, konnektiviz mus

(Kul csár, 2009) kell, hogy jel le mez ze. Na gyon sok
elekt ro ni kus szint éren meg va ló sí tott ok ta tás nem
pe da gó gia-, ha nem tech no ló gia köz pon tú és job bá ra
egy sé ges mó don kö ze lí ti meg a ta nu ló kat, ami sok
eset ben ront ja a ta nu lás ha té kony sá gát, ered mé -
nyes sé gét, fôleg nagy szá mú hall ga tó ság ese tén. Az
e-learning és blended-learning te rü le tén megjelenô
ne héz sé gek, prob lé mák nagy ré sze kiküszöbölhetô
a megfelelô ta nu lá si el mé le tek és mód sze rek al kal -
ma zá sá val.

Az elekt ro ni kus kör nye zet ben meg va ló sí tott
felsôoktatás ha té kony sá gá nak meg ha tá ro zó ténye -
zôi a ta nu lá si fo lya mat, ok ta tá si kör nye zet, ok ta tá si
tar ta lom, va la mint a hall ga tói vis  sza jel zé sek, igé nyek
nyo mon kö ve té se és lehetôség sze rin ti in teg rá lá sa.
A ta nu lá si fo lya mat si ke res sé gé nek meg ha tá ro zó
tényezôje a ta nu lói kü lönb sé ge ket fi gye lem be vevô
ok ta tá si mód sze rek al kal ma zá sa. Az egyén ta nu lá si
stí lu sa egyi ke azok nak a fon tos tényezôknek, ame -
lyet e-ta nu lás ese tén fi gye lem be kell ven ni (Bé res
és mtsai, 2009; Coffield és mtsai, 2004).

A 20. szá zad ele jén Vigotszkij új el mé le tet al -
ko tott, amely tel je sen ter mé sze tes gya kor la ti ta -
pasz ta la to kon ala pult. Vigotszkij sze rint az iga zi
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KÉPKE — Ta nu lá si stí lu son ala pu ló ve gyes 
ta nu lá si kör nye zet az egye te mi ok ta tás ban

Bé res Ilo na, Ma gyar Tí mea, Turcsányi-Szabó Már ta

Az internet, a web 2.0 tech no ló gi ák sze re pé nek nö ve ke dé se, a wikik, fó ru mok
hasz ná la tá nak el ter je dé se meg vál toz tat ta a ta nu lás ter mé sze tét. A prob lé ma meg -
ol dó kész sé gek fej lesz té se, a nem ru tin fel ada tok meg ol dá sá ra va ló fel ké szü lés, a
fo lya ma to san bôvülô in for má ció for rá sok meg ta lá lá sa, a pro jekt mun kák ban va ló
rész vé tel, a fo lya ma to san vál ta ko zó igé nyek nek va ló meg fe le lés olyan el vá rá sok,
ame lye ket a felsôoktatásban részt vevô hall ga tók csak ak kor tud nak tel je sí te ni, ha
tisz tá ban van nak sa ját ta nu lá si erôsségeikkel, gyen ge sé ge ik kel, va la mint azok kal a
ta nu lá si stra té gi ák kal, ame lyek a leg ha té ko nyab bak a sa ját ta nu lá si fo lya ma ta ik
szá má ra. A tech no ló gi ai fej le mé nyek ta nu lá si fo lya ma tok ba in teg rá ló dá sa azt is je -
len ti, hogy a hall ga tók egy re önál lób bá kell vál ja nak, ami hez el en ged he tet len a sa -
ját ta nu lá suk meg ér té se.
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ok ta tás nem a spe ci fi kus tu dás, il let ve kész sé gek el -
sa já tí tá sa, ha nem a ta nu lá si ké pes ség el sa já tí tá sa:
vi lá gos, kre a tív gon dol ko dás, ter ve zés és imp le -
men tá lás, va la mint az ér tel me zé sek különbözô mó -
do kon va ló kom mu ni ká lá sa. Ezért, leg fon to sabb nak
azok nak a kul tu rá lis esz kö zök nek a ki ala kí tá sát tar -
tot ta, ame lyek a gon dol ko dás ban és az al ko tás ban
se gít het nek. Ilyen esz köz a nyelv és a különbözô
más szim bo li kus rend sze rek (amely be a mul ti mé dia
alap jel rend sze re is be le tar to zik). Vigotszkij leg fon -
to sabb al ko tá sa i ban a gon do lat és a nyelv egy más ra
va ló ha tá sát fej tet te ki, va la mint a „proximális (kö -
ze li) fejlôdési zó na” meg ha tá ro zá sát vit te be a köz -
tu dat ba (Vygotsky, 1978, 1986). Ezért mond ha tó,
hogy a késôbb ki ala ku ló különbözô cso por tos ta nu -
lá si mód sze rek ere de te ebbôl az elméletbôl szár ma -
zik, hi szen az együt tes mun ka alap ja a megfelelô
kom mu ni ká ció és az együtt dol go zók különbözô -
sége lehetôséget ad hat egy más tu dás po ten ci ál já nak
ki ter jesz té sé re.

Az e-ta nu lás ha té kony sá gá nak el éré sé hez nem
elegendô az „e-” meg va ló sí tá sa, leg alább ak ko ra
szük ség van a „ta nu lás” lehetôségét elôsegítô sze -
mé lyes ta ná ri ori en tá ci ó ra, ame lyet gyak ran ve gyes
ta nu lá si kör nye zet, az az „blended learning”-ként
em le get nek. A leg újabb ku ta tá sok alap ján a ta nu lást
egy szo ci á lis fo lya mat ként kell ér tel mez nünk, ahol
min den egyé ni résztvevô, ta nu ló, hall ga tó felelôs a
sa ját tu dá sá nak ge ne rá lá sért. Ma a ta nu lás cél ja
nem a té nyek meg ta nu lá sa, ha nem egy ru gal mas,
al ko tó tu dás lét re ho zá sa, mely különbözô szi tu á ci -
ók ban al kal maz ha tó (Carliner, Shank 2008). Ezen
cé lok meg va ló sí tá sá hoz meg kell fe lel nünk a
különbözô hall ga tói igé nyek nek, hall ga tó köz pon tú
ak ti vi tá sok in teg rá lá sá val, prob lé ma ala pú meg kö -
ze lí tés sel, konnektivizmusra épülô in ter ak ci ók
elôsegítésével, ref lek tá lás sal és ér té ke lés sel va la -
mint kollaboratív tu dás épí tés sel.

Ta nu lá si stí lu sok el mé le te

A kog ni tív stí lu sok olyan sze mé lyi ség di men zi ók,
ame lyek meg ha tá roz zák az egyén vi sel ke dé sét,
gon dol ko dá sát, szo ci á lis köl csön ha tá sa it, informá -
ció feldolgozó ké pes sé gét. A ta nu lá si stí lus azok nak
a kog ni tív jellemzôknek az ös  szes sé ge, ame lyek nek

meg ha tá ro zó sze re pe van a ta nu lá si fo lya mat so rán
(Triantafillou, 2004). A ta nu lá si stí lu sok el mé le ti
hát te re, il let ve gya kor la ta nem egy sé ges, ehe lyett
há rom ös  sze kap cso ló dó cse lek vé si te rü let re osz tott:
el mé le ti, ne ve lé si (pe da gó gi ai) és üz le ti (Coffield
és mtsai, 2004).

A Learning & Skills Research Cent re ku ta tá si
elem zé se 71 ta nu lá si stí lus mo dellt kü lön böz tet
meg, me lyek kö zül 13-at so rol az is mer teb bek kö -
zé, és egyes mo del le ket ki emel rend kí vü li köz ked -
velt ség ük mi att. Az Egye sült Ál la mok ban pél dá ul a
Dunn és Dunn ta nu lá si stí lus mo dellt sok ál ta lá nos
is ko lá ban hasz nál ják; míg az Egye sült Ki rály ság -
ban a Kolb-féle Ta nu lá si Stí lus Tár, va la mint a
Honey és Mumford-féle Ta nu lá si Stí lus Kérdôív
szé les kör ben hasz nált. A különbözô ta nu lá si stí lus
mo del lek ér té ke lé sét és pe da gó gi ai kö vet kez mé -
nye it mé lyeb ben kell ele mez ni azok ös  sze tett sé ge
és vi ta tott vol ta mi att. Sok ku ta tó a Curry-féle
hagy ma mo dellt (3. áb ra) te kin ti a ta nu lá si stí lus
mo del lek alap já nak. Ez a mo dell há rom különbözô
ku ta tá si meg kö ze lí tést in teg rál: ok ta tá si pre fe ren ci -
ák, in for má ció fel dol go zás stí lu sa és kog ni tív stí lus
(Coffield és mtsai, 2004.).

A nem zet kö zi ku ta tá sok meg osz tot tak a ta nu lá -
si stí lu sok sze re pé vel kap cso la to san, né há nyan
erôsen mel let te (Coffield és mtsai, 2004., Felder
1988, Triantafillou, 2004), má sok el le ne (Coffield
és mtsai, 2004.) ér vel nek, de az ala pos elem zés és a
gon dos imp le men tá ció egy hasz nos se géd esz köz az
ok ta tó nak és a hall ga tó nak egy aránt, ami ku ta tá -
sunk so rán a fô irány el vünk volt.

A nem zet kö zi szin ten leg in kább el fo ga dott ta -
nu lá si stí lus mo del lek nek öt nagy cso port ját kü lön -
böz te tik meg el kü lö ní té si je gye ik alap ján (Coffield
és mtsai, 2004): adott ság és pre fe ren ci ák, kog ni tív
struk tú ra, tar tós sze mé lyi ség tí pus, ‘ru gal ma san tar -
tós’ ta nu lá si pre fe ren ci ák, va la mint ta nu lá si szem -
lé let mód és stra té gia. Na gyon sok ta nu lá si stí lus
mo dell lé te zik, ame lyek kö zül so kan al kal maz zák a
stí lus de fi ní ci ók ne gye dek re osz tott meg kö ze lí té sét.

Honey & Mumford mo dell
A mo dell 4 cso port ba so rol ja a ta nu ló kat: Az ak ti -
vis ták ak tí van, a dol go kat vég re hajt va sze ret nek ta -
nul ni. Az in te rak tív te vé keny sé ge ket ré sze sí tik
elônyben. A prag ma ti kus ta nu lók az ok nyo mo zók.

KÉPKE – Tanulási stíluson alapuló vegyes tanulási környezet...
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Ôket az ér dek li, hogy mi mû kö dik, mi ad ered -
ményt. Job ban sze re tik köz vet le nül sa ját ma guk ra
le ve tí te ni a te vé keny sé ge ket. Kü lön al kal ma zá so kat
kell a kur zus ba épí te ni ah hoz, hogy át lás sák az ösz  -
sze füg gé se ket, vagy hogy ös  sze kap csol ják az ér té -
ke lést az ál ta lá nos kész sé gek kel. A te o re ti kus ta nu -
lók job ban sze re tik, ha van egy fo gal mi szer ke zet,
ami se gí ti ôket az új in for má ci ók meg ér té sé ben.
Szá muk ra hasz nos ele mek az ol dal szer ke zet-tér ké -
pek és a mun ka fo lya mat di ag ra mok, ezek köz vet -
len ös  sze köt te té se ket je len te nek a meg ta nu lan dó
fo gal mak hoz. A ref lek tá lók job ban sze ret nek el mé -
lyül ni az új in for má ci ó ban, majd át gon dol ni azt.
Job ban sze re tik té nyek kel és in for má ci ók kal kez -
de ni a ta nu lást. Az ak tív te vé keny sé gek elôtt job ban
sze re tik ki nyom tat va ta nul má nyoz ni a tan anya got
(Cook, NA).

Egy online ok ta tá si tar ta lom ese tén a külön bö -
zô stí lu sú ta nu lók más na vi gá ci ós mó dot ré sze sí te -
nek elônyben (Henke, 2001): a ref lek tá lók job ban
sze re tik az önértékelô fel ada to kat, az ak ti vis ták a
sze rep já té ko kat és for ga tó köny ve ket, a te o re ti ku -
sok hoz kö ze lebb áll nak a vi ta cso por tok, a pragma -
ti kusok job ban sze re tik a spe ci fi kus prob lé ma meg -
ol dá si fel ada to kat.

Az 1. áb ra olyan ta nu lá si stí lust áb rá zol, amely
erôs ak ti vis ta, kö ze pes te o re ti kus és prag ma ti kus, va-
la mint ala csony ref lek tá ló pre fe ren ci á val ren del ke zik.

1. ábra.
Honey & Mumford Ta nu lá si Stí lus Ne gye dek

Kolb mo dell
Kolb Honey és Mumfordhoz ha son ló osz tá lyo zá si
rend szert ala kí tott ki (Cook, NA). Henke az aláb bi ak
sze rint ír ta le a Kolb-féle ta nu lá si stí lu so kat (Henke,

2. ábra.
Kolb Ta nu lá si Stí lus Ne gye dek

2001.): A kon ver gen sek a fel adat meg ol dást sze re tik,
a de duk tív ta nu lá si mód ban bíz nak. A di ver gen sek
különbözô pers pek tí vák ban lát ják a hely ze te ket, az
öt let gyûj tés re és a fan tá zi á ra tá masz kod nak. Az asz  -
szi mi lá ló kat in duk tív ta nu lás jel lem zi, erôs ol da luk
az el mé le ti mo dell al ko tás. Az al kal maz ko dók a kí -
sér le te zés, ter ve zés te rü le tén a leg job bak. Pimentel
(Pimentel, 1999.) azt is ki mu tat ta, hogy a ta nu lá si
stí lu sok a mû velt területtôl függôen men  nyi re el tér -
het nek egy más tól (2. áb ra).

Myers-Briggs Type Indicator (MBTI)
Az el mé let négy alapvetô tö rés vo na lat, di men zi ót
tart fon tos nak az em be rek in for má ció fel dol go zás sal
és dön tés ho zás sal kap cso la tos vi sel ke dé sé ben. Az -
az négy jellemzô tu laj don ság men tén cso por to sít ja
a MBTI-személyiségtesztet kitöltô em be re ket, pre -
fe ren cia-pá rok se gít sé gé vel ír ja le az em be rek vi -
sel ke dé se köz ti kü lönb sé ge ket asze rint, hogy
(Coffield és mtsai, 2004): (1) ho vá össz pon to sít ják
fi gyel mü ket –a kül vi lág fe lé (ext ro ver tált) vagy sa -
ját ma guk fe lé (int ro ver tált). (2) ho gyan ész lel nek,
szer zik az in for má ci ót – szó sze rint lé pé sen ként (ta -
pasz ta ló) vagy elôtörô fol tok ban (in tu i tív). (3) ho -
gyan hoz nak dön té se ket – lo gi ku san és ob jek tí ven
(gon dol ko dó) vagy ösz tö nö sen, az ér zé se ik re hall -
gat va (érzô). (4) ho gyan vi szo nyul nak a kül vi lág -
hoz – meg szer ve zet ten és rend sze re zet ten (meg -
ítélô) vagy spon tán és ru gal ma san (észlelô).

Az egyé nek ta nu lá si stí lu sa a négy alapvetô ta nu-
lá si mód szer kom bi ná ci ó já ból tevôdik ös  sze. Ezek
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3. ábra.
Kap cso lat a Curry, Kolb és Honey & Mumford 
mo del lek kö zött

men tén ír le a rend szer ti zen hat, egy más tól jól elkü -
löníthetô, tel je sen egyen ran gú tí pust. 

A ta nu lá si stí lu sok és online at ti tûd elem zé sé -
hez fel hasz nál tuk Keirsey négy-tem pe ra men tu mos
el mé le tét. Keirsey a 16 MBTI cso por tot 4 ka te gó ri á -
ba so rol ta: ra ci o ná lis tí pus (NT – in tu i tív gon dol ko -
dó, stra té gi ai ér te lem), ide a lis ta tí pus (NF – in tu i tív
ér zé ke lés, dip lo ma ti kus ér te lem), gya kor la ti/két ke zi
tí pus (SP– ta pasz ta ló ész le lés, tak ti kus ér te lem), és
gondviselô tí pus (SJ– ta pasz ta ló meg íté lés, logisz -
tikus ér te lem) (Keirsey 1998).

Felder-Silverman ta nu lá si stí lus mo dell 
A Felder-Silverman(1988) ta nu lá si stí lus mo dell
négy stí lus di men zi ót ha tá roz meg. Ezek az in for -
má ció ér zé ke lé sé nek mód ja alap ján a vi zu á lis/ver -
bá lis; az in for má ció fel vé tel ének mód ja alap ján
szen zi tív/in tu i tív; az in for má ció fel dol go zás mód ja
alap ján aktív/reflektív, az in for má ció meg ér té sé nek
mód ja alap ján szek ven ci á lis/glo bá lis di men zi ók.

Az aktív/reflektív di men zió ha son ló a Kolb mo -
dell megfelelô di men zi ó já hoz. Az ak tív ta nu ló a
tan anya got ak tí van sze re ti fel dol goz ni, gya kor la ti
al kal ma zá so kon ke resz tül ki pró bál va. Jól kom mu -
ni kál nak má sok kal, sze re tik a cso port mun kát. Ez zel
el len té te sen a reflektív ta nu lók sze ret nek el gon dol -
kod ni a tan anya gon, egye dül vagy kis cso port ban
dol goz nak szí ve sen.

A szen zi tív/in tu i tív di men zi ót a Myers-Briggs
Tí pus In di ká tor ból vet ték át, de ha son ló ság mu tat -

ko zik a Kolb mo dell ben meg ha tá ro zott konk -
rét/ abszt rakt di men zi ók kal. A szen zi tív ta nu lá -
si stí lu sú hall ga tók sze re tik a té nye ket, sze re tik
a prob lé má kat ál ta lá no san meg ol da ni, gya kor -
la ti a sab bak, mint az in tu i tív ta nu lók. Sze re tik
ös  sze füg gés be hoz ni a ta nul ta kat a va ló vi lág -
gal. Ez zel el len té te sen az in tu i tív ta nu lók a
konk rét pél dák nál job ban sze ret nek ál ta lá nos
el ve ket ta nul ni. Sze re tik fel fe dez ni a
lehetôségeket, kap cso la to kat, in no va tí vab bak
és kre a tí vab bak a szen zi tív ta nu lók nál.

A vi zu á lis/ver bá lis di men zió asze rint kü -
lön böz te ti meg a hall ga tó kat, hogy a lá tás sal

szer zett in for má ci ó kat jegy zik meg ha té ko nyab ban
(vi zu á lis), vagy a hal lás sal szer zett in for má ci ók ra
em lé kez nek in kább (ver bá lis).

A szek ven ci á lis/glo bá lis di men zi ók: A szek ven -
ci á lis ta nu lók kis lé pé sek ben ta nul nak, li ne á ris ta -
nu lá si fo lya ma tot al kal maz nak, amely egy más hoz
lo gi ku san kap cso ló dó részekbôl áll. A glo bá lis ta -
nu lók nagy lé pé sek ben ha lad nak, egy át fo gó kép
ki ala kí tá sá ra tö rek sze nek, ké pe sek ös  sze tett prob lé -
mák meg ol dá sá ra (Felder 1988, Felder 1993).

Gardner Több szö rös In tel li gen cia-teszt
Gardner több szö rös in tel li gen cia el mé le te sze rint a
ta nu lók ki lenc különbözô in tel li gen ci á val ren del -
kez nek, ezek az in tel li gen ci ák egye di in for má ció
fel dol go zá si mó dot, me cha niz must je len te nek. Egye -
sek egyik, má sok más in tel li gen ci ák ban erô seb bek.
Va la mely in tel li gen ci a be li erôsségek (gyen ge sé gek)
nem je len te nek szük ség sze rû en gyen ge sé get (erôs -
sé get) egy má sik ban. A Gardner ál tal meg ha tá ro zott
in tel li gen ci ák: nyel vi, lo gi kus-ma te ma ti kai, ze nei,
tes ti/ki nesz te ti kus, tér be li, ter mé sze ti, in ter per szo -
ná lis, intraperszonális és eg zisz ten ci á lis. Gardner
sze rint min den em ber ezek egye dül ál ló kom bi ná ci -
ó ja. Gardner el mé le te azt su gall ja, hogy egy tan -
anya got ru gal ma san több szö rös meg kö ze lí té se ket
al kal maz va kell meg ter vez ni, ah hoz hogy a
különbözô ta nu lói igé nye ket ki elé gít se (Holmes,
Gardner, 2006).

Mezôfüggôség és mezôfüggetlenség
A mezôfüggôség/mezôfüggetlenség di men zió az
egyé nek kör nye ze tük höz va ló vi szo nyu lá si mód ját
ír ja le, ami le het glo bá lis (mezôfüggô) vagy in kább 
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elemzô (mezôfüggetlen). A mezôfüggô egyed ál ta lá -
nos, glo bá lis fo gal mak ban és ka te gó ri ák ban vi szo nyul
a kör nye ze té hez, míg a mezôfüggetlen a rész le te ket
vi lá go sab ban meg kü lön böz tet ni tu dó, konk ré tabb
fo gal mak ban és ka te gó ri ák ban ra gad ja meg az in -
for má ci ót. A mezôfüggôség/mezô függet len ség mé ré-
sé re al kal ma zott tesz tek a GEFT (Group Embedded
Figures Test) vagy a HFT (Hidden Figures Test). A
leg újabb ku ta tá sok sze rint ezek a tesz tek va ló já ban
kog ni tív ész le lé si ké pes sé get ti pi zál nak, és nem stí -
lust mér nek (Rittschof, 2008). En nek a fel is me rés -
nek igen nagy jelentôsége van, hi szen a ta nu lá si stí -
lu sok az egyé nek olyan adott sá gai, ame lyek az élet
so rán nem vál toz nak, a ké pes sé gek vi szont fejleszt -
hetôek.

Ta nu lá si tí pu sok és e-ta nu lás 
kap cso la ta

Ku ta tá sok iga zol ták, hogy különbözô kog ni tív tí pu -
sú hall ga tók különbözô ta nu lá si stra té gi á kat vá lasz -
ta nak. Egy ide á lis ok ta tá si kör nye zet ben az ok ta tó
azo no sít ja a hall ga tói egyé ni kü lönb sé ge ket, a
különbözô ta nu lá si tí pu so kat, va la mint a hall ga tók
elôismeretét, és ezek alap ján ál lít ja ös  sze az ok ta tá -
si tar tal mat. Az 1. táb lá zat ban ös  sze fog lal juk azo -
kat a stra té gi á kat, amely a különbözô tí pu sú hall ga -
tók ta nu lá si fo lya ma tát tá mo gat ják (Triantafillou,
2004). Meg kell azon ban je gyez ni, hogy fel hasz ná -
lók nem csu pán mezôfüggô vagy mezôfüggetlen ta -

nu lók le het nek, sok kal in kább ezek ke ve ré ke. Ezért
olyan rend szert cél sze rû ki ala kí ta ni, ahol a ta nu ló
egyé ni igé nyé nek megfelelôen vál to zat hat ja a ta nu -
lá si stra té gi át.

Szin tén em pi ri ku san iga zolt, hogy a különbözô
ta nu lá si stí lu sú hall ga tók különbözô ta nu lá si stra té -
gi á kat vá lasz ta nak (Triantafillou, 2004). Egy ide á lis
ok ta tá si kör nye zet ben a ta nu ló sa ját igé nye i nek
megfelelô ta nu lá si stra té gi át vá laszt hat ja. Ku ta tá sok
iga zol ták azt is, hogy az in te rak tív ok ta tá si kör nye -
zet elônyös az ak tív, önál ló an ta nu ló mezô füg getlen
hall ga tók nak, és ne héz sé get okoz a mezô füg gô
hall ga tók nak, akik több tá mo ga tást, út mu ta tást igé -
nyel nek (Rittschof, 2008; Bé res, 2009; Bé res és
mtsai, 2009).

Az el mé let elem zé se, és a különbözô ta nu lá si
stí lus tesz tek és kérdôívek (me lyek a GEFT teszt
ki vé te lé vel elekt ro ni ku sak) se gít sé get nyúj tot tak a
jelentôsebb kog ni tív stí lu sok azo no sí tá sá hoz. Hall -
ga tó ink elem zé sé hez, és a tudásépítô mód szer tan ba
ágya zott jel leg ze tes sé gek ha té kony sá gá nak vizs gá -
la tá hoz különbözô ta nu lá si kör nye ze tek be, szi tu á ci -
ók ba he lyez tük ôket.

Cé lunk egy olyan online ta nu lá si mo dell ki ala -
kí tá sa, amely jól al kal maz ha tó a blended learning
ha té kony sá gá nak ja ví tá sá ra a felsôoktatásban, és
in teg rál ja az aláb bi a kat:
(1) Egyé ni igé nyek, pre fe ren ci ák és ta nu lá si stí lu -

sok, amely ha té kony pro jekt cso por tok ki ala kí -
tá sá hoz ve zet het

(2) Fej lesz ti a ki fi no mult ér té ke lé si kész sé ge ket
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(3) Meg va ló sít ha tó a hall ga tók kö zöt ti ter ve zett
együtt mû kö dés, felelôsség meg osz tás, kollabo -
ra tív tu dás épí tés és si ke res pro jekt mun ka

(4) Fej lesz ti a kri ti kus gon dol ko dást, a prob lé ma -
meg ol dó kész sé ge ket és a kre a ti vi tást

(5) Az ér té ke lé si stra té gi á nak köszönhetôen nyo -
mon követhetô az egyé ni tel je sít mény és az egyé-
ni hoz zá adott ér ték.

Ta nu lá si stí lus és ta nu lá si kör nye zet
ku ta tá sa

Négy fél éves ku ta tá sunk „ala nyai” nap pa li ta go za -
tos ne gyed- és ötöd éves programtervezô ma te ma ti -
kus, il let ve in for ma ti ka ta nár sza kos hall ga tók vol tak,
akik a „Mul ti mé dia anya gok ter ve zé se és szer kesz -
té se” cí mû órán vet tek részt.

Ku ta tá sunk elsô lé pé se ként a ta nu lá si stí lu sok
e-ta nu lás ban be töl tött sze re pét sze ret tük vol na meg -
ha tá roz ni, va la mint a különbözô ta nu lá si stí lu sú
hall ga tók elekt ro ni kus ta nu lá si kör nye zet be li at ti -
tûd jét. Pro jek tünk cél ja az is volt, hogy ös  sze ha son -
lít sa, mérhetôvé te gye két különbözô pa ra dig má val
fel épí tett e-tan anyag ese té ben a ta nu lás ha té kony sá -
gát, ered mé nyes sé gét.

Cé lunk meg va ló sí tá sá hoz egy kí sér le tet épí tet -
tünk fel, mely so rán ugyan azt a tan anya got két
különbözô ke ret rend szer ben je le ní tet tük meg. A
rend sze rek fel ada ta volt tech ni kai hát te ret biz to sí ta -
ni a „Mul ti mé dia anya gok ter ve zé se és szer kesz té -
se” kur zus ke re té ben fel ál lí tott kí sér let hez. Mind -
ezek mel lett vizs gál tuk, hogy a kí sér let ben
al kal ma zott ke ret rend sze rek mi lyen mó don tá mo -
gat ják a különbözô ta nu lá si stí lu so kat. Il let ve ke -
res tük, hogy me lyek azok a tech ni kai fel té te lek,
ame lyek ha té ko nyan tá mo gat ják az önál ló, ak tív ta -
nu lást.

A ke ret rend sze rek
Az egyik tan anyag sa ját fej lesz té sû in no va tív tech no-
ló gi á val ké szült. A na gyobb egy sé ge ket, fe je ze te -
ket, il let ve a fel ada to kat egy áttekintô gon do lat tér kép
és az er re a cél ra el ké szí tett PHP ala pú ke ret prog -
ram je le ní tet te meg. Így az egyes fe je ze te ken be lü -
li, a tan anyag ele me ket tar tal ma zó weblapokat az
elôirányzott pe da gó gi ai cé lok nak a tan anyag belsô

lo gi kai ös  sze füg gé se i nek megfelelôen lin kek kel
kap csol tuk ös  sze. A por tál tar tal maz ta a tan anya got,
va la mit a fel hasz nált tesz te ket. Min den hall ga tó ak -
ti vi tá sá ról rész le tes nyo mon követhetô logfile szü -
le tett: min den egyes kat tin tá suk be ke rült az adat bá -
zis ba. Tud juk, hogy má sod perc nyi pon tos ság gal
mi kor, mely gomb ra kat tin tott az adott hall ga tó az
adott ol da lon, il let ve az idôpontok kö zött el telt
idôbôl azt is ki szá mol hat juk, hogy men  nyi idôt töl -
tött az egyes tan anyag ré szek el sa já tí tá sá val. Ezek a
logfile-ok a hall ga tók azo no sí tó-ne ve i vel ke rül tek
elmentésre1.

A má sik ál ta lunk vizs gált kör nye zet és kon cep ció,
az SAP ke ret rend szer (http://www.sap.com/index.epx,
http://www.sap.com/hungary/index.epx) ál tal biz to -
sí tott, ta nu lá si stra té gi á kat fi gye lem be vevô tan -
anyag- és ta nu lás szer ve zé si fo lya mat ter ve zés. Ez a
meg kö ze lí tés al kal mas ar ra, hogy sze mély re sza -
bott, a ki vá lasz tott stra té gi á nak megfelelô di na mi -
kus ta nu lá si út vo na la kat hoz zunk lét re. A CooSpace
e-learning rend szer (SAP ala pú adat bá zis sal) a
SCORM szab vá nyon ala pul, te hát lo gi ka i lag önál ló
egységekbôl, az új ra fel hasz nál ha tó sá got fi gye lem -
be vé ve kell fel épí te ni az anya got. Ezért a tar tal mat
elôször dekontextualizálni kell, majd az így ele mi 

4. ábra.
Gon do lat tér kép
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ré szek re bon tott elemekbôl, SCO-kból kel lett az tán
ös  sze épí te ni a kí vánt lo gi kai kap cso la tok kal a tan -
anyag struk tú rát. Meg kel lett ter vez ni, hogy mi lyen
is me ret tí pu sú elemekbôl áll ja nak a ta nul má nyi ob -
jek tu mok, hogy az egyes fe je ze tek tetszôleges ta nu -
lá si mikrostratégiát vá laszt va is egy sé ges kon cep ci ó-
ként je len je nek meg. 

A tan anya gunk ban min den ob jek tum tar tal maz
ori en tá ci ós is me ret tí pu sú, ma gya rá zat tí pu sú il let ve
pél da tí pu sú inst ruk ci ós ele me ket. Ez a vá lasz tás biz -
to sít ja, hogy a tar ta lom le ját szó a leg gyak rab ban hasz -
nált ta nu lá si stra té gi ák ese té ben, a mikrostratégiák
vo nat ko zá sá ban más és más di na mi kus út vo na lat
hoz zon lét re, így mi nél job ban al kal maz kod jon a
hall ga tók ta nu lá si ha bi tu sá hoz. Az ál ta lunk fi gye lem -
be vett mikrostratégiák a következôk: csak ori en tá ció,
ori en tá ció az ele jén, ma gya rá zat köz pon tú, pél da köz -
pon tú és tar ta lom jegy zék ala pú. 

A kí sér le ti tan anyag
A kí sér let ben el sa já tí tan dó tan anyag két té mát dol -
go zott fel: a lá tás és a hal lás té ma kör ét, amely köz -
ve tet ten kap cso ló dik a kur zus ban el sa já tí tan dó té -
ma kör höz, de nem an nak köz vet len ré sze, hi szen
bi o ló gi ai ala pon vizs gál ta az ész le lés fo lya ma tát.
Ilyen mó don biz to sí tot tuk a hall ga tók köz ti ta nu lá si
esélyegyenlô-séget, ugyan ak kor a kellô mo ti vált sá -
got is a tan anyag el sa já tí tá sá ra. A vé gén tesz tek se -
gí tet ték a ta nul ta kat ellenôrizését.

A kí sér let ben el sa já tí tan dó tan anyag két té mát
dol go zott fel: a lá tás és a hal lás té ma kör ét, amely
köz ve tett mó don kap cso ló dik csak a kur zus ban el -
sa já tí tan dó té ma kör höz, de nem an nak köz vet len
ré sze, hi szen bi o ló gi ai ala pon vizs gál ta az ész le lés
fo lya ma tát. Ilyen mó don biz to sí tot tuk a hall ga tók
kö zöt ti ta nu lá si esélyegyenlôséget, ugyan ak kor a
kellô mo ti vált sá got is a tan anyag el sa já tí tá sá ra. A
tan anyag ok vé gén egy-egy teszt se gít sé gé vel a di á -
kok ellenôrizhették a ta nul ta kat.

A tan anyag so rán a hall ga tók különbözô rep re -
zen tá ci ó kat (szö veg és kép; hang és ani má ció) és a
különbözô rend sze rek ál tal biz to sí tott be já rá si út vo -
na la kat (szek ven ci á lis, glo bá lis meg kö ze lí tés) vá -
laszt hat tak, me lyet a rend szer logolt és me lyet ösz  -
sze ve tet tünk az azo no sí tott ta nu lá si stí lu suk kal. A
tan anyag el sa já tí tá sa után a tan te rem ben online zá -
ró tesz tet töl töt tek ki a hall ga tók.

Ered mé nyek
Eb ben a kí sér let ben (il let ve a fél évi kur zu son) 101
hall ga tó vett részt. A hall ga tók pa pír ala pú GEFT
tesz tet és online MBTI tesz tet töl töt tek ki a kí sér le ti
tan anyag el sa já tí tás elôtt.

Az MBTI tesz tet 86 hall ga tó töl töt te ki, a cso -
port ne mek sze rin ti el osz lá sa: 73% fér fi és 27% nô.
A tesz tet kitöltô hall ga tók kö zel egy ne gye de (23%)
ISTJ stí lu sú volt (az az int ro ver tált, ta pasz ta ló, gon -
dol ko dó, megítélô), és egy ki csit ke ve sebb (13%),
de szin tén do mi náns arány ban ESTJ (az az ext ro ver -
tált, ta pasz ta ló, gon dol ko dó, megítélô). Ha az egyes
fak to rok elôfordulását vizs gál juk, ak kor lát ha tó,
hogy a ta pasz ta ló (sensing, 77%) és a gon dol ko dó
(thinking, 70%) fak to rok do mi nál nak, ezek együt -
tes elôfordulása több mint a vizs gál tak fe lé nél
(52%) volt je len. A ne mek kö zött jelentôs, kö zel
30%-os el té rés ta pasz tal ha tó a gon dol ko dó (fér fi ak
ja vá ra) és az érzô (nôk ja vá ra) tí pu sok ese tén.

A GEFT tesz tet 99 hall ga tó töl töt te ki. A fér fi ak
és nôk el ért ered mé nyei kö zött nem ta lál tunk szig -
ni fi káns kü lönb sé get. A meg kér de zett hall ga tók je -
lentôs több sé ge (91%) mezôfüggetlen.

A zá ró tesz tet 93 hall ga tó ír ta meg. Az ös  sze sen
elérhetô 80 pont ból 57-et ér tek el át la go san, 13,57-
es szó rás sal. 15-en tel je sí tet tek az át lag alatt, il let ve
ugyan en  nyi en fe let te. A különbözô rend sze re ken ta -
nu ló hall ga tók ered mé nyei kö zött nem volt lé nye -
ges el té rés. A különbözô sza kok azon ban szig ni fi -
káns el té rés mu tat tak: a prog ra mo zók át la ga (73%)
sok kal jobb volt az in for ma ti ka ta ná ro ké nál (63%).

A hall ga tók át la ga it ta nu lá si stí lus sze rint cso -
por to sít va és ele mez ve lát ha tó, hogy a leg ki sebb át -
la got az N (iNtuitív) tí pu sú hall ga tók ér ték el, a leg -
na gyob bat az S (Ta pasz ta ló) tí pu sú ak. 

A 2. táb lá zat a ta nu lá si stí lu sok és a ta nu lá si tel -
je sít mé nyek kö zöt ti kü lönb sé ge ket mu tat ja. Keirey
ide a lis ta NF tí pu sa gyen gébb ered ményt mu tat, míg
az online kur zus ban a ta pasz ta ló (S) és gya kor la ti as
(SP) tí pu sok job ban tel je sí tet tek, mint a töb bi ek.

A tan anyag ba in teg rált logolási tech no ló gi á nak
köszönhetôen rész le tes in for má ci ók kal ren del ke zünk
a hall ga tók ak ti vi tá sá ról. A hall ga tók at ti tûd je it ele -
mez ve meg ál la pít ha tó, hogy van el té rés a különbözô
ta nu lá si stí lu sú hall ga tók online ta nu lá si kör nye zet -
be li vi sel ke dé se kö zött is. A 2. táb lá zat a di á kok pre -
fe ren ci á it mu tat ja online kur zus tel je sí té se ese tén.
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Lát ha tó a táb lá zat ból, hogy a ta pasz ta ló
(S–sensing) hall ga tók több idôt töl töt tek el a tan -
anyag gal, mint az in tu i tív (N–intuition) tí pu sú hall -
ga tók. A ta pasz ta ló (S) hall ga tók gyak rab ban hasz -
nál ták a gon do lat tér kép na vi gá lá sú meg kö ze lí tést,
mint a töb bi tí pus. Az in tu i tív hall ga tók in kább a
tan anyag ban el he lye zett önértékelô tesz tek meg ol -
dá sá ra össz pon to sí tot tak, és ke ve sebb idôt for dí tot -
tak a tan anyag el sa já tí tá sá ra. A hall ga tók vi sel ke dé -
sé nek elemzésébôl ki de rül, hogy online kur zu sunk
na gyon meg fe lelt az S és SP tí pu sú hall ga tók nak,
aki ket mo ti vál a tan anyag önál ló fel fe de zé se, azon -
ban egyéb ak ti vi tá so kat kell in teg rál nunk, hogy az
NF tí pu sú ak igé nye it is ki elé gít se.

Ah hoz hogy tel je sebb ké pet kap junk a hall ga tók
véleményérôl, ku ta tá sunk min den egyes fél év ében
a hall ga tók egy kérdôívet töl töt tek ki. A hall ga tók
több sé gé nek vé le mé nye sze rint az elekt ro ni kus tan -
anyag el sa já tí tá sa kor fon tos, hogy a hall ga tók sa ját
tem pó juk ban ha lad has sa nak, mert ez a kri té ri um el -
dönt he ti a ta nu lás si ke res sé gét. A hall ga tók majd -
nem fe le úgy gon dol ta, hogy sok kal ha té ko nyabb a
ta nu lás, meg ala po zot tabb a tu dás, ha ta nu lás kor
nyom ta tott tan anyag is ren del ke zé sük re áll. A hall -
ga tók több sé ge pon to san tud ta mi a fel ada ta, de a
résztvevôk 11%-a szá má ra fe le rész ben vagy alig
de rült ki egy ér tel mû en, hogy mi a fel adat, sôt olyan

is akadt, aki egy ál ta lán nem tud ta, mi a fel ada ta. Ez
mu tat ja, hogy az elekt ro ni kus ok ta tá si kör nye zet ki -
ala kí tá sa kor na gyon nagy hang súlyt kell fek tet ni ar ra,
hogy az in for má ci ó kat kön  nyen, egy ér tel mû en köz ve -
tí te ni le hes sen. A vá lasz adó hall ga tók 77%-a sze rint
a felsôoktatás szá má ra leg ha té ko nyabb, ha az ok ta tó
egy elôadás/prezentáció for má já ban ma gya ráz, és
ak tí van be von ja a hall ga tó kat (41%), vagy ha az
elôadás elekt ro ni kus tan anyag for má ban is elérhetô
(36%). A kérdôíves fel mé rés ered mé nyei azt mu tat -
ják, hogy a vá lasz adó ne gyed-, ötöd éves hall ga tók
je len leg a ve gyes ta nu lá si mód szert (blended-
learning) tart ják a leg ha té ko nyabb nak. A hall ga tók
véleményébôl ki de rült, hogy erôs az igény az ok ta -
tói tá mo ga tás ra (Bé res és mtsai, 2009).

Ta pasz ta la tok, kö vet kez te té sek
Legszembetûnôbb meg fi gye lé sünk az, hogy a szak -
má ra jellemzô stí lus je lek meglehetôsen nagy szá za -
lék ban fellelhetôek. A különbözô rend sze re ken ta nu -
ló hall ga tók ered mé nyei kö zött nem volt szig ni fi káns
kü lönb ség. Az eltérô ta nu lá si stí lu sú hall ga tók ered -
mé nyes sé ge ese tén ta lál tunk kü lönb sé get. Eze ket az
ered mé nye ket az zal ma gya ráz zuk, hogy bár a vizs -
gá lat ba be vont in for ma ti ka ta nár és prog ra mo zó
ma te ma ti kus sza kos hall ga tók ál ta lá ban szí ve sen
ta nul nak elekt ro ni kus kör nye zet ben, az al kal ma zott
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meg kö ze lí té sek és ta nu lá si ak ti vi tá sok nem fe lel tek
meg min den stí lus nak. A logfájlokból az is lát ha tó,
hogy különbözô stí lu sú hall ga tók eltérô meg kö ze lí -
té se ket vá lasz tot tak a tan anyag el sa já tí tá sa kor.

Tu da tos mód szer ta ni fej lesz tés

Ku ta tá sunk má so dik lé pé se ként a ta nu lá si stí lu sok
tu da to sabb ér tel me zé sé vel a mul ti mé di ás tan anyag ok
fej lesz té si és ér té ke lé si mód szer ta ná nak kog ni tív
pszi cho ló gi ai alap ja it sze ret tük vol na erôsíteni a
hall ga tók ban. Im már egyet len ke ret rend szert, a
BSCW2-t hasz nál ták egy sé ge sen a hall ga tók a kur -
zus so rán, amely lehetôvé tet te a kollaboratív mun -
ka fo lya mat hoz zá adott ér té ke i nek azo no sí tá sát az
egyé ni te vé keny sé gek pre cíz nyug tá zá sán ke resz -
tül. A hall ga tók négy fôs cso por tok ban dol goz tak és
pro jekt fel ada tuk az órá hoz tar to zó elekt ro ni kus
tan anyag egy-egy ki vá lasz tott fe je ze té hez kellôen
illeszkedô mul ti mé dia ele mek ké szí té se (a. video-
és hang ele mek, b. szö veg és gon do lat tér kép, c. áb ra
és ani má ció, d. in te rak tív szi mu lá ció) és egy ség be
ol vasz tá sa. Az elôzô fél éves kí sér le tünk ben meg ál -
la pí tot tak nak megfelelôen, egy olyan mód szer tant
dol goz tunk ki, amely ben fon tos sze re pet ka pott a
hall ga tók ta nu lá si stí lu sá nak és a stí lus nak megfe le -
lô pre fe ren ci ák azo no sí tá sa. A kur zus cél já ul tûz tük
ki, hogy a hall ga tó kat meg is mer tes sük a ha té kony
mul ti mé dia tan anyag ok ké szí té sé nek is mér ve i vel és
gya kor la ti meg va ló sí tá sá val. 

Az elekt ro ni kus tan anyag fej lesz tés sok ré tû szak -
tu dást igé nyel, hall ga tó ink a vi zu á lis, au di tív ele mek
fon tos sá gán túl meg is mer ked tek an nak jelentôsé gé -
vel, hogy az elekt ro ni kus kör nye zet ben meg va ló sí -
tott ta nu lás csak ak kor le het ha té kony, ha a kog ni tív
stí lu so kat, az egyé nek ta nu lá si kü lönb sé ge it fi gye -
lem be vevô ter mé ke ket fej lesz te nek. A mo dell ki dol -
go zá sa kor fi gyel tünk ar ra, hogy min den stí lus és tí -
pus meg ta lál has sa a ma gá nak va ló ta nu lá si for mát,
fel ada tot és ak ti vi tást. Ugyan ak kor nagy hang súlyt
fek tet tünk a mul ti mé di ás tan anyag ok ér té ke lé si mód -
szer ta ná nak ki ala kí tá sá ra is. Az al kal ma zott mód -
szer tan al ko tó ré szei:

• Is mer tet tük a ta nu lá si stí lu sok el mé le tét és a
hall ga tók be vo ná sá val, ele mez tük ezek e-ta nu -
lás ban be töl tött sze re pét.

• A nem zet kö zi szak iro da lom ál tal leg in kább el fo -
ga dott ta nu lá si stí lus tesz tek ki töl té sé vel a hall -
ga tók meg is mer ked tek sa ját ta nu lá si stí lu suk kal.

• Be mu tat tuk azo kat az esz kö zö ket, ame lyek kel a ta -
nu lá si stí lu suk nak megfelelô tan anya go kat ala kít-
hat nak ki, és ta nu lá si stra té gi á kat al kal maz hat nak.

• A mo dell in teg rál ta az osz tály ter mi, il let ve vir tu -
á lis fe lü le ten meg va ló sí tott el mé le ti és gya kor la ti
kép zést, az egyé ni-, il let ve cso port mun kát. A
tan anyag el mé le ti és gya kor la ti ré szé nek el sa já tí -
tá sá hoz szük sé ges se géd anyag ok online mó don
elérhetôek vol tak a fél év so rán Na gyon fon tos -
nak tart juk itt el mon da ni, hogy az elôa dás in te -
rak tív vol ta, re le váns min ta ele mek al kal ma zá sá -
val ha tal mas ak ti vi tás ra ösz tö nöz te a hall ga tó kat,
akik ily mó don nagy ta pasz ta lat ra tet tek szert a
kol lek tív ér té ke lé si fo lya ma ton ke resz tül.

• A hall ga tók egy online tu dás bá zist hoz tak lét re
„arany sza bály ok” fel ál lí tá sá val. Az arany sza -
bály ok a hall ga tók ál tal ki vá lasz tott fe je zet hez
tar to zó, a kur zus el mé le te és gya kor la ta szem -
pont já ból fon tos tör vé nyek, alap el vek, irány el vek
vol tak. Eze ket a hall ga tók az el mé let el sa já tí tá sa
után töl töt ték fel a vir tu á lis ta nu lás szín te ré re, s
a fél év fo lya mán min den ki szá má ra elérhe tôek
vol tak és kötelezô ér vé nyû ek a sa ját fej lesz té sû
tan anyag fe je ze tek szi nop szi sa ként.

• A tu dás épí tés ré sze ként a fél év ele jén a hall ga -
tók nak ér té kel ni ük kel lett az elôzô fél év ben
szü le tett mun ká kat, amellyel a kri ti kus gon dol -
ko dás fej lesz té sét va ló sí tot tuk meg, va la mint a
hall ga tók nak lehetôségük volt gya kor la ti al kal ma -
zá sok ban ele mez ni az au di tív és vi zu á lis ele mek
hasz nál ha tó sá gát. A fél év kö ze pén a hall ga tói
cso por tok be mu tat ták mun ká i kat egy más nak, és
azo kat köl csö nö sen ér té kel ték a ta nár ral együtt.
A fél év vé gé re volt lehetôségük a cso por tok nak
mun ká ik ja ví tá sá ra és azok új bó li be mu ta tá sá ra
és ér té ke lé sé re.

Az al kal ma zott ok ta tá si/ta nu lá si mód sze rek
ered mé nyei
A ta nu lá si stí lu so kat és egyé ni pre fe ren ci á kat fi gye -
lem be vevô mo dellt két fél éven ke resz tül al kal maz -
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tuk ös  sze sen 156 (I. n=67; II. n=89) hall ga tó rész -
vé te lé vel.

A hall ga tók pa pír ala pú GEFT tesz tet és online
MBTI tesz tet töl töt tek ki min két fél év ele jén. Ah -
hoz, hogy rész le te sebb in for má ci ók kal ren del kez -
zünk az online ta nu lá si pre fe ren ci ák ról és ta nu lá si
stí lu sok ról, va la mint a különbözô stí lu sok szá má ra
ha té kony stra té gi ák ról a má so dik fél év ben Gardner
tesz tet is ki töl töt tek a hall ga tók.

Az MBTI-tesztet 125 (I. n=42; II. n=83) hall ga -
tó töl töt te ki, a cso port ne mek sze rin ti el osz lá sa:
62% fér fi és 38% nô. A tesz tet kitöltôk kö zül 18%
volt ISTJ (az az int ro ver tált, ta pasz ta ló, gon dol ko -
dó, megítélô), és 15% ESTJ (az az ext ro ver tált, ta -
pasz ta ló, gon dol ko dó, megítélô) stí lu sú. Ha az
egyes fak to rok elôfordulását vizs gál juk, ak kor lát -
ha tó, hogy a ta pasz ta ló (sensing, 82%), a gon dol ko -
dó (thinking, 68%) és a megítélô (judging, 66%)
fak to rok do mi nál nak. Ezek az ered mé nyek ha son -
ló ak az elôzô fél év ben ta pasz tal tak hoz.

A GEFT tesz tet 133 (I. n=80; II. n=53) hall ga tó
töl töt te ki. A GEFT teszt nél a fér fi ak és nôk el ért
ered mé nyei kö zött nem ta lál tunk szig ni fi káns kü -
lönb sé get. A meg kér de zett hall ga tók jelentôs több sé -
ge (93%) mezôfüggetlen, ami az ed di gi mé ré se ink
alap ján ti pi kus nak mond ha tó prog ra mo zó hall ga tók
ese tén. 

A Gardner tesz tet 76 hall ga tó töl töt te ki, me -
lyek 43%-a lo gi kus-ma te ma ti kai és 25%-a intra -
perszonális. E két in tel li gen cia-tí pus do mi náns. A
leg több lo gi kus-ma te ma ti kai hall ga tó programter -
ve zô ma te ma ti kus (66%), és a leg több intraperszo -
nális hall ga tó in for ma ti ka ta nár (63%) volt. A fel tárt
kog ni tív stí lu sok és ké pes sé gek alap ján fel té te lez -
het jük, hogy di ák ja ink több sé ge él ve zi az önál ló ta -
nu lást in te rak tív mul ti mé di ás kör nye zet ben.

A kérdôívet 124 (I. n=49; II. n=75) hall ga tó töl töt-
te ki, akik ér té kel ték a sa ját elekt ro ni kus tan anya -
gu kat is. A vá la sza ik ból ki de rült, hogy, a hall ga tók
kö zel 70%-a gon dol ta úgy, hogy nagy mér ték ben se -
gí ti a ta nu lást, ha az elekt ro ni kus tan anyag fi gye lem -
be ve szi a ta nu lói pre fe ren ci á kat, en nek el le né re
48%-uk sze rint a sa ját ter mé ke nem vagy alig ve szi
fi gye lem be a ta nu lói kü lönb sé ge ket, és csak 2% gon -
dol ja úgy, hogy a sa ját fej lesz té sû tan anyag tel jes
mér ték ben fi gye lem be ve szi a ta nu lói kü lönb sé ge ket.
Csak 9%-uk vél te úgy, hogy sa ját fej lesz té sû elekt ro -

ni kus tan anya ga tel jes mér ték ben meg fe lel a cél ki tû -
zé sek nek. Ös  szes sé gé ben a sa ját fej lesz té sû tan anyag
minôségét a hall ga tók kö ze pes re minôsí tették. A kér -
dôívben meg kér dez tük a hall ga tók vé le mé nyét a ta -
nu lá si stí lu sok e-ta nu lá si szerepérôl is. A hall ga tók
kö zel 50%-a gon dol ja, hogy nagy mér ték ben se gí ti a
ta nu lást, ha az e-ta nu ló meg is mer ke dik sa ját ta nu lá si
stí lu sá nak erôsségeivel és gyen ge sé ge i vel.

A vá lasz adó hall ga tók 79%-a sze rint a felsôok -
tatás szá má ra leg ha té ko nyabb, ha az ok ta tó egy
elôadás/prezentáció for má já ban ma gya ráz, és ak tí -
van be von ja a hall ga tó kat (39%), vagy ha az elôa -
dás elekt ro ni kus tan anyag for má ban is elérhetô
(40%). Csu pán két hall ga tó tar tot ta leg jobb mód -
szer nek, hogy tel je sen egye dül dol goz za fel a tan -
anya got. A kérdôíves fel mé rés ered mé nyei azt mu -
tat ják, hogy a vá lasz adó ne gyed-, ötöd éves hall ga tók
je len leg a ve gyes ta nu lá si mód szert (blended-
learning) tart ják a leg ha té ko nyabb nak.

Ta pasz ta la tok, kö vet kez te té sek
A fél éves ta pasz ta la tunk alap ján el mond hat juk,
hogy a különbözô tí pu sú hall ga tók szá má ra
megfelelô ak ti vi tá so kat in teg rál tunk a kur zus ba, a
hall ga tó ink kiemelkedôen jó el mé le ti és gya kor la ti
is me re tek kel ren del kez tek a kur zus vé gén. A be -
adott mun kák minôsége mu tat ja, hogy a hall ga tók
több sé ge kellôen fel fog ta az el mé let lé nye gét, és
azt az el sa já tí tott esz kö zök se gít sé gé vel megfele lô en
al kal maz ni is tud ta sa ját al ko tá sa in ke resz tül.
Ugyan ak kor fej let té vál tak az ér té ke lé si mód sze re ik
is, ön ma guk mun ká i val ta lán ezért nem vol tak an  -
nyi ra meg elé ged ve.

Je len ku ta tás és a kérdôíves fel mé rés alap ján
há rom fon tos ta nul sá got le het le szûr ni. A hall ga tók
sok kal ön tu da to sabb ta nu lók ká vál nak az ál tal, hogy
meg is mer ték sa ját ta nu lá si stí lu su kat, ezek elekt ro -
ni kus ok ta tá si kör nye zet be li erôsségeit és gyen ge -
sé ge it, hi szen így kön  nyeb ben ki ak náz hat ták a ha -
té ko nyabb ta nu lá si stra té gi á kat. Mind ezek el le né re
a hall ga tók a sa ját ma guk ál tal lét re ho zott ter mé -
kek kel nem vol tak elé ge det tek. Ez azt is je lent he ti,
hogy a cso port tag ok egyé ni mun ká ja nem volt elé -
gé összeillô ah hoz, hogy egy egy sé ges ki fi no mult
egé szet al kos sa nak. To váb bá még min dig nyi tott
ma radt a kér dés, hogy va ló ban meg va ló sul-e a hall -
ga tók kö zöt ti kol la bo rá ció, va la mint az, hogy egy
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cso port mun ká ban ho gyan le het az egyé ni hoz zá -
adott ér té ket nyo mon kö vet ni és ér té kel ni.

Perszonalizált cso port mun ka,
értékelhetôség

Elôzô fél év ben meg fo gal ma zott cél ki tû zé se ink
meg va ló sí tá sá hoz ko mo lyan kel lett ven ni a kol la -
bo rá ci ót és in teg rál ni azo kat a tech no ló gi ai esz kö -
zö ket, ame lyek tá mo gat ják a ha té kony ta nu lást. En -
nek meg va ló sí tá sa ér de ké ben ku ta tá sunk ne gye dik
fél év ében tu da to sab bá tet tük a pro jekt ala pú együtt -
mû kö dés meg va ló sít ha tó sá gá nak és nyo mon követ he -
tôségének fel tét ele it. Be ve zet tük az OpenProject3

prog ram hasz ná la tát, és a tu da to sabb pro jekt szer ve -
zést, -tervezést, a meg va ló sí tás nyo mon kö ve té sét,
az ered mé nyek több szin tû ér té ke lé sét a fo lya mat
so rán és az ön- és cso port ér té ke lé se ken ke resz tül a
ka pott kol lek tív ér dem jegy igaz sá gos el osz tá sát.

A ki ala kí tott mo dell tel jes mód szer ta na a
következôket tar tal maz ta:
• Hall ga tói pro fil ki ala kí tá sa. A hall ga tói pro fil a

ta nu lá si stí lu sok, pre fe ren ci ák, at ti tû dök, el vá -
rá sok meg is me ré se alap ján ke let ke zett. 
a) A ta nu lá si stí lus meg ha tá ro zá sá hoz a hall ga -

tók online MBTI és Felder-Silverman tesz tet
töl töt tek ki. Ezek ér té ke lé sé vel a hall ga tók
meg is mer ked tek a ta nu lá si stí lu sok e-ta nu lá -
si sze re pé vel, és az egyes stí lus di men zi ók
szak iro da lom ál tal azo no sí tott erôsségeivel
és gyen ge sé ge i vel, amely alap ján tu da to so -
dott ben nük, mi lyen egy mást kiegészítô tí -
pus ele mek lé tez nek, ame lyek elôsegíthetik a
cso port mun ka ha té kony sá gát.

b) Az el vá rá sok és elôismeretek meg osz tá sát
online be mu tat ko zás sal va ló sí tot tuk meg,
amely ben a hall ga tók a kur zus hoz kap cso ló -
dó elôismereteiket, pro jekt mun ká ban jól
hasz no sít ha tó ké pes sé ge i ket, és a kur zus sal
tá masz tott el vá rá sa i kat ír ták le. 

Ezek a kur zus va la men  nyi hall ga tó ja szá má ra
elérhetôek vol tak a fél év so rán. A hall ga tói pro fil
nem be fo lyá sol ta a tan anya got, de se gít sé get nyúj -
tott a megfelelô szer ve zés, ta nu lás tá mo ga tás ki ala -

kí tá sá hoz, és a hall ga tói pro jekt cso por tok ki ala kí -
tá sá hoz.
• A mo dell ben al kal ma zott ta nu lá si mód sze rek a
pro jekt mun ka, cso port- és önál ló mun ka. A cso por -
tok pro jekt ter vet ké szí tet tek, ezek ben min den te vé -
keny ség hez hoz zá ren del ték a felelôst és meg be -
csül ték a te vé keny sé gek idôtartamát.
• A ta nu lá si cél ki tû zé sek el éré se (Bloom taxo -
nomy alap ján, (Krathwohl, 2002) ak tív, hall ga tói és
ok ta tói tu dás-épí té si és ér té ke lé si mód sze rek se gít -
sé gé vel va ló sul tak meg. A kur zus elekt ro ni kus ok -
ta tá si szín te rén hoz tuk lét re az online tu dás bá zist: 

a) Tu dás: A tan anyag el mé le ti és gya kor la ti ré -
szé nek el sa já tí tá sá hoz szük sé ges se géd anya g -
ok elérhetôek vol tak a fél év so rán. A hall ga tók
sa ját ma guk ál tal vá lasz tott fe je zet el sa já tí tá sa
után egy online tu dás bá zist hoz nak lét re
„arany sza bály ok” fel ál lí tá sá val, ame lyek min -
den ki szá má ra kötelezôen al kal ma zan dók a sa -
ját fej lesz té sû tan anyag szi nop szi sa ként. A fél -
év so rán, sa ját készülôben lévô tan anya ga ik
be mu ta tá sa kor to vább mé lyít het ték sa ját té má -
juk ban a töb bi ek tu dá sát, va la mint meg fon tol -
hat ták má sok kri ti káit egyéb té ma te rü le te ken.

b) Meg ér tés: A hall ga tók meg is mer ked nek a
tar tal mi gon do lat tér kép ké szí té sé vel, va la mint
az egyes szerzôi kör nye ze tek hasz ná la tá val
szek ven ci á lis el sa já tí tást biz to sí tó e-learning
tan anyag ok és gya kor la ti fog lal ko zá sok se -
gít sé gé vel.

c) Al kal ma zás: elôzô év fo lyam mun ká i ban az
elôbbieket azo no sít ják, és kri ti ku san elem zik.

d) Ana lí zis: in te rak tív kísérletezô jel le gû elôa -
dás so rán ak tí van ér té ke lik és elem zik a pre -
zen tál ta kat.

e) Szin té zis: sa ját fel adat te rü le tü kön megfelelô en
kell al kal maz zák a ta nul ta kat, és cso port mun -
ká ban egy sé get kell al kos sa nak a kö zö sen vá -
lasz tott témakörbôl, amely hez a kri ti kus prob -
lé ma meg ol dás és kre a ti vi tás nél kü löz he tet len.

f) Ér té ke lés: sa ját és má sok mun ká it ér té ke lik.
• A mo dell egyik fon tos ré sze az al kal ma zott ér té -
ke lé si stra té gia. Egy kollaboratív e-learning kör nye -
zet ben na gyon fon tos kér dés, az egyé ni tel je sít mény
és meg szer zett tu dás ér té ke lé se, hi szen ilyen ok ta -
tá si mo dell ese tén az ok ta tó nem tud ja meg fi gyel ni
a hall ga tók egyé ni tel je sít mé nye it. Elekt ro ni kus 
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ok ta tá si kör nye zet ben na gyobb hang súlyt kap az
egy más ér té ke lé se és az ön ér té ke lés. Az ál ta lunk al -
kal ma zott ér té ke lé si stra té gá nak sze re pe van a tu -
dás épí tés ben, a cso port pro jekt- és az egyé nek
mun ká já nak ér té ke lé sé ben az aláb bi ak sze rint:

a) A hall ga tók ér té kel ték az elôzô fél éves mul -
ti mé di ás tan anya go kat elôzetesen meg ha tá -
ro zott ér té ke lé si szem pont ok alap ján.

b) A hall ga tók ér té kel ték a cso port tár sa ik és
más cso por tok ál tal lét re ho zott mul ti mé di ás
tan anya go kat elôzetesen meg ha tá ro zott ér té -
ke lé si szem pont ok alap ján, amely ben az
elôadó is részt vett, majd a hal lot tak alap ján
ja ví tot tak sa ját mun ká i kon.

c) Online ér té ke lé si stra té gia ré sze ként a hall -
ga tók ér té kel ték a sa ját pro jekt tag ja i nak
hoz zá ál lá sát, együtt mû kö dé sét és mun ká ját.

d) A hall ga tói cso por tok kol lek tív je gyet kap -
nak, ame lyet ma guk kö zött szét osz tot tak a
hoz zá adott ér té ke ik nek megfelelôen.

e) Ezek alap ján va ló sult meg a fél év vé gi egyé -
ni ér té ke lés.

• Az al kal ma zott mód szer minôségének és ha té -
kony sá gá nak biz to sí tá sa a hall ga tói vis  sza csa to lás.
A hall ga tók online kérdôívben el mond ták a vé le mé -
nyü ket a sa ját ta nu lá si stí lu suk ról, ér té kel ték a sa ját

te vé keny sé ge i ket és ter mé ke i ket, és a cél ki tû zé sek
tel je sü lé sét.

Az 5. áb ra mu tat ja az ál ta lunk al kal ma zott elekt -
ro ni kus ok ta tá si/ta nu lá si, tu dás épí té si és ér té ke lé si
mo dellt.

Ered mé nyek

A kur zust most csak 32 hall ga tó vet te fel, mi vel a
bo lo gnai kétlépcsôs kép zés ered mé nye kép pen csak
az elôzô kép zés ben fenn ma ra dó hall ga tók szá má ra
nyúj tot tuk a tár gyat op ci ó ként. A hall ga tói pro fil
meg ha tá ro zá sát online mó don ge ne rál tuk: 

Az MBTI teszt ered mé nyei alap ján az ISTJ
(20%), ESTJ (12%) és ESTP (20%) tí pu sok for dul -
tak elô leg gyak rab ban. Ha az egyes fak to rok
elôfordulását vizs gál juk, ak kor lát ha tó, hogy a ta -
pasz ta ló (sensing, 68%) és a gon dol ko dó (thinking,
72%) fak to rok do mi nál nak. Ezek az ered mé nyek az
elôzô fél évek fel mé ré se i vel ös  sze vet ve ti pi kus nak
mond ha tók programtervezô ma te ma ti kus és in for -
ma ti ka ta nár sza kos hall ga tók ese tén.

A Felder-Silverman teszt alap ján el mond ha tó,
hogy a hall ga tók több mint 80%-a ak tív, érzékelô
(szen zi tív) és vi zu á lis tí pus, így e há rom tí pust nem
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tud juk rész le te seb ben ele mez ni. A szek ven ci á lis/
glo bá lis tí pu sok ese tén na gyobb az el té rés: hall ga -
tók 52%-a szek ven ci á lis, 48%-a glo bá lis tí pu sú.

A be mu tat ko zó ol da lak min den ki szá má ra elér he -
tôek vol tak, ez zel kön  nyeb bé vált a ’projekt te am’-ek
ki ala kí tá sa. A be mu tat ko zá sok alap ján el mond ha tó,
hogy míg a szek ven ci á lis hall ga tók (75%) sze rint a
pro jekt szem pont já ból fon tos kész sé gek a webfej -
lesztés, hang szer kesz tés, vi deó ké szí tés, a glo bá lis
hall ga tók (72%) sze rint a ko ráb bi pro jekt ta pasz ta -
la tok, a jó csa pat mun ka a fon tos, ami meg fe lel a
két tí pus ese tén a szak iro da lom ban mag ha tá ro zott
jellemzôknek. A be mu tat ko zás ból ki de rült, hogy a
hall ga tók 44%-a a kur zust csak kredit-szerzés cél já -
ból vet te fel, a töb bi ek gya kor lat ban jól hasz no sít -
ha tó is me re te ket (33%) vagy va la mi lyen konk rét
szoft ver meg is me ré sét (17%) vár ták.

A hall ga tók ak ti vi tá sát a tu dás épí tés ben va ló
rész vé tel, a fó ru mo kon va ló ak ti vi tás, a pro jekt-
terv ben vál lalt fel adat kö rök, az online ér té ke lé sek
és tesz tek alap ján mér tük. A pro jekt ter vek lét re ho -
zá sá nak több elônye van: A pro jekt mun kák rész te -
vé keny sé gek re bon tá sá val a hall ga tók szá má ra át -
lát ha tób bá vál tak a fel ada tok. A hall ga tók kö zöt ti
kom mu ni ká ció is el en ged he tet len, hi szen a pro jekt -
terv ben sze re pel a te vé keny sé gek idôütemezése és
a te vé keny ség, fel adat felelôse. A pro jekt-ter vek se -
gít sé gé vel nyo mon követhetô, hogy a különbözô
pre fe ren ci á jú hall ga tók mi lyen ak ti vi tást vál lal nak.
Az is ki de rült, hogy a szek ven ci á lis tí pu sú ak vál lal -
ták a pro jekt ve ze té si fel ada to kat, és az in te rak tív
ele me ket, a glo bá lis hall ga tók in kább a de sign terv
fej lesz té sét, a rész fel adat ok in teg rá lá sát, és a tesz te -
lé si fel ada to kat.

Az ér té ke lé sek ered mé nye
A hall ga tók az elôzô fél év ben fej lesz tett e-learning
tan anya go kat ér té kel ték. Az ös  szes (51) ér té ke lés
alap ján a következôket le het ös  sze fog lal ni: A hall -
ga tók vé le mé nye né ha na gyon egye zett, más kor
pe dig tel je sen el lent mon dó volt. Ös  sze fog lal va a
hall ga tók job ban egyet ér tet tek ab ban, mi nevez -
hetô jó meg ol dás nak, mint ab ban, mi tekinthetô
rossz gya kor lat nak. A leg ros  szabb ér té ke lést a han -
gok ha té kony al kal ma zá sa (1,7), a má so dik leg ala -
cso nyab bat a té ma ki dol go zott sá ga (3,4) kap ta.
Szin tén kö ze pes re minôsítették a na vi gál ha tó sá got

és a vi zu á lis össz ha tást. A szö veg megfelelô in teg -
rá lá sát ér té kel ték a leg ma ga sabb pont szám mal
(3,92). A leg több eset ben nem volt szig ni fi káns kü -
lönb ség a glo bá lis és a szek ven ci á lis hall ga tók kö -
zött, csak a meg je le nés meg íté lé sé ben volt na -
gyobb az el té rés: A glo bá lis hall ga tók át la go san
4-re, míg a szek ven ci á lis hall ga tók 3,6-ra minô -
sítették.

A sa ját csa pat tár sak mun ká já nak ér té ke lé se kor
egy online fe lü le ten ér té kel ték a pro jekt-tag hoz zá -
ál lá sát, egyé ni tel je sít mé nyét, ko ope rá ci ó ját és
felelôsségét. A hall ga tók na gyon kri ti ku sak vol tak,
mert egy csa pat tag nem megfelelô tel je sít mé nye
ese tén a töb bi csa pat társ mun ká ja, az egész pro jekt -
mun ka ér té kel he tet len né vál ha tott. A csa pat társ
értékelô kérdôívbôl ki de rül, hogy a csa pat ha té -
kony sá gá nak meg íté lé sé ben nagy volt a szó rás egy-
egy csa pa ton be lül. 

Sa ját felelôsségét és ta pasz ta la tát a hall ga tók
több sé ge kö ze pes re il let ve jó nak minôsítette, ez
3,56-os át la got ered mé nye zett. 

A kérdôív ön ér té ke lés re vo nat ko zó kér dé sei a
sa ját pro jekt mun kák ér té ke lé sét is tar tal maz ta.
Ebbôl ki de rül, hogy a hall ga tók 19%-a gon dol ja,
hogy a sa ját fej lesz té sû tan anyag fi gye lem be ve szi
a ta nu lói kü lönb sé ge ket, ez egy fejlôdés a ko ráb bi
2%-hoz ké pest. A hall ga tók 52%-a jó nak minôsíti a
sa ját pro jekt ter mé két, de csak 10%-uk gon dol ja,
hogy tel jes mér ték ben meg fe lel a cél ki tû zé sek nek,
me lye ket az arany sza bály ok ge ne rá lá sá val és el fo -
ga dá sá val ôk ál lí tot tak fel.

A kérdôív megerôsítette az elôzô fél évek hez
ha son ló an, hogy a hall ga tók fon tos nak tart ják, hogy
sa ját tem pó juk ban ha lad has sa nak a tan anyag ban
(96%), áll jon ren del ke zé sük re az anyag nyom ta tott
ver zi ó ja is (71%), il let ve hogy se gí ti az önál ló ta nu -
lást, ha meg is mer ked nek ta nu lá si stí lus je gye ik nek
e-ta nu lá si erôsségeivel és gyen ge sé ge i vel (81%).
To vább ra is erôs az igé nyük az ok ta tói tá mo ga tás ra
és ve gyes mód szer re (blended-learning) (67%), és
ugyan en  nyi en (67%) gon dol ják úgy, hogy a pro -
jekt-terv el ké szí té se ha té ko nyab bá és át lát ha tób bá
tet te a csa pat mun ká ját. A vi zu á lis ele mek e-ta nu lá si
sze re pét sok kal töb ben (81%) gon dol ták fon tos nak,
mint az au di tív ele me két (43%).

Vé gül, pe dig az is el mond ha tó, hogy a hall ga -
tók több sé ge egyet ér tett a ka pott jeg  gyel sa ját cso -
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port ered mé nyé hez vi szo nyít va, bár egy-egy cso port
jobb ôszpontszámra szá mí tott. Egyet len hall ga tó
rek la mált cso port ja ál tal szá má ra le osz tott jegy mi -
att, de új ra osz tás tör tént, ami vel a cso port na gyobb
ré sze vé gül is egyet ér tett. Mi vel a hall ga tók szá ma
eb ben a fél év ben elég gé ke vés volt, en nek a mód -
szer nek a gya kor la tát to vább szán dé ko zunk bôví -
teni.

Konk lú zió

Az elekt ro ni kus tan anyag ok és ta nu lá si kör nye ze -
tek ön ma guk ban nem biz to sí té kai a ha té kony ta nu -
lás nak. A ta nár ori en tá ló sze re pe so ha nem el ha nya -
gol ha tó. De a kom bi ná ci ó ként lét re ho zott ve gyes
ta nu lá si kör nye zet sem au to ma ti ku san je lent ha té -
kony meg ol dást, ha a mo dellt nem ala poz za meg
erôs mód szer ta ni hát tér. En nek ki ala kí tá sát ír tuk le
sa ját egye te mi kur zu sunk „Mul ti mé dia anya gok
ter ve zé se és szer kesz té se” pél dá ja ként, amely tar -
tal má ból ki fo lyó lag is meg kö ve te li a ha té kony ság -
nö ve lés cél tu da tos meg va ló sí tá sát.

A hall ga tók online ta nu lá si kör nye zet be li at ti -
tûd jét ele mez ve iga zol tuk, hogy a különbözô ta nu -
lá si stí lu sú hall ga tók nak különbözô a vi sel ke dé se
egy online kur zus ban. A ku ta tá si idôszakban több
ta nu lá si stí lus tesz tet al kal maz tunk a hall ga tók ta -
nu lá si stí lu sá nak meg ha tá ro zá sá hoz: a vál la la ti
szfé rá ban is szé les kör ben al kal ma zott MBTI tesz -
tet; Gardner több szö rös in tel li gen cia teszt jét; a be á -
gya zott alak za tok tesz tet (GEFT); il let ve a Felder–
Silverman stí lus tesz tet (ILS, In dex of Learning
Style). 

Ezek ered mé nyei: 
• Az MBTI teszt alap ján egy jellemzô ké pet kap -

tunk a vizs gált hall ga tó ink ról. Több sé gük ISTJ
és ESTJ, így el mond ha tó, hogy a ta pasz ta ló (S)
+ gon dol ko dó (T) + megítélô (J) tí pu sok a prog -
ram tervezôk és in for ma ti ku sok po zi tív jellem zôi.

• A Gardner teszt alap ján el mond ha tó, hogy hall -
ga tó ink több sé ge erôs lo gi kus-ma te ma ti kai, va -
la mint in ter per szo ná lis in tel li gen ci á val ren del -
ke zik.

• A GEFT teszt ered mé nyei azt bi zo nyít ják, hogy
a mezôfüggetlen programtervezôk lesz nek si ke -
re sek a sa ját te rü le tü kön.

• A Felder–Silverman ILS kérdôíve az elekt ro ni -
kus ta nu lás szem pont já ból fon tos ta nu lá si pre -
fe ren ci á kat tár fel. Míg a töb bi teszt ered mé nyei
alap ján a prog ra mo zó ma te ma ti kus hall ga tók
több sé gé re jellemzô tu laj don sá go kat tár tunk
fel, ad dig a Felder–Silverman teszt je job ban
meg osz tot ta a hall ga tó sá got.
A ve gyes ta nu lá si kör nye zet (blended-learning)

ha té ko nyab bá té te lét meg cél zó ok ta tá si/ta nu lá si
mo del lünk (KÉPKE), mely nek alap ja a (K) kolla bo -
ratív hall ga tói tu dás épí tés terv sze rû meg va ló sí tá sa,
(É) ér té ke lé si kész sé gek fej lesz té se, (P) pro fil ge ne -
rá lá sa és tu da to sí tá sa ta nu lá si stí lus ra ala poz va, (K)
kri ti kus prob lé ma meg ol dás és kre a ti vi tás fej lesz té -
se, (E) egyé ni ér té ke lés meg va ló sí tá sa, nem csak
nem esik mes  sze Vigotszkij elméletétôl, ha nem vé -
gül ra gasz ko dik is an nak min den ele mé nek fi gye -
lem be vé tel éhez.
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Re le váns sá vált az a kér dés, hogy a ha gyo má nyos
ok ta tást kiegészítô web-alapú ta nu lá si kör nye ze tek
hasz nál ha tó sá ga men  nyi re fe lel meg a minôsítési
kri té ri u mok ban, úgy ne ve zett szab vá nyok ban elôírt
kö ve tel mé nyek nek. E kér dés meg vá la szo lá sa ként
gya ra pod tak, és spe ci á lis irányt vet tek a hon lap-fej -
lesz té si tö rek vé sek, me lyek az ol dal, a site és a tar -
ta lom hasz nál ha tó sá gi szem pon tú meg ter ve zé sét
cé loz zák meg.

A hasz ná lat az em be ri in for má ció fel dol go zás
szám ta lan as pek tu sát von ja be, de a je len le gi ta nul -
mány több nyi re az ar chi tek tú rá ban va ló dezorientá ció
je len sé gé vel fog lal ko zik, pon to sab ban a dezo rien-
táció mö gött meg hú zó dó men tá lis mo dell kér dé sé -
vel. A hipertext-alapú rend sze rek hasz ná la ta be von ja
a fel hasz ná lók nak a hipertext környezetrôl al ko tott
kog ni tív tér kép ét (a fel hasz ná lók nak a cso mó pont -
ok ról és ezek szervezôdésérôl, egy más hoz va ló vi -
szo nyá ról ki ala kí tott men tá lis mo dell jét), amely a
tény le ge sen megfigyelhetô pszi cho ló gi ai na vi gá ci ós
stra té gi á kon ke resz tül ra gad ha tó meg.

Dezorientáció, na vi gá ci ós stra té gi ák
és esz kö zök

A hipertextben történô bön gé szés so rán a fel hasz -
ná lók egy szer re vé gez nek na vi gá ci ós fel ada to kat,
in for má ció szer zé si fel ada to kat, va la mint fel adat-
me ne dzse lést, ami az elôbbi két fel adat ös  sze han -

golt el vég zé sét je len ti. A kog ni tív erôfeszítést igény -
lô fel ada tok vég re haj tá sa a dezorientáció, a szak iro -
da lom ál tal an  nyit em le ge tett „el ve szett ség”
(„getting lost”) prob lé má já val jár hat együtt. Ez ma -
gá ban fog lal ja azt az ér zést, hogy a fel hasz ná ló, nem
tud ja, mer re ha lad jon a rend szer ben, vagy azt, hogy,
bár vi lá gos cél lal ren del ke zik, nem ta lál ja az oda -
vezetô utat, il let ve hogy a hipertext bo nyo lult szer -
ke ze té hez vi szo nyít va nem ren del ke zik az ak tu á lis
po zí ció meg ha tá ro zá sá hoz szük sé ges is me re tek kel.

A na vi gá ci ós dezorientáció le het sé ges okai a
hely te len to po ló gi ai szervezôdés, a szervezôdés is -
me re té nek hi á nya, a hozzáférhetôségi esz kö zök szo -
kat lan sá ga, a hipertext ki ter je dé sé vel kap cso la tos tu -
dás hi á nya. Je lei: a hát rá nyos út vá lasz tás, az is mé telt
vis  sza té ré sek („looping”), si ker te len ke re sés.

A de zo ri en tált sá got okoz hat ják olyan prob lé -
mák, me lyek a hipertext struk tu rá lá sá val kap cso la -
to sak. Ezek „el ka lan do zás hoz” ve zet nek, és lát ha tó
meg nyil vá nu lá si for má ja a ren de zet len képernyô,
sok, egy szer re nyi tott ab lak kal és is mé telt vissza té -
ré sek. A „Mû vé sze ti mú ze um” jelensége1 szin tén
de zo ri en tált ság hoz ve zet het: a hipertext rend sze rek -
ben a ma gas kog ni tív kö ve tel mé nyek kel já ró visz  -
sza idé zés, ös  szeg zés ne he zí ti a tá jé ko zó dást.
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Az in for má ció ke re sés és ta nu lás sa já tos sá gai
hipertextekben, avagy webes in ter ak ci ók 
a na vi gá ció vo nat ko zá sá ban

Kiss Orhidea Edith

A hipertext-alapú rend sze rek hasz nál ha tó sá gá nak kér dé se meg je le nik a webes ta nu lá si
rend sze rek er go nó mi ai tesz te lé sé ben. A ta nul mány át fo gó ké pet ad ál ta lá ban a
hiper textekkel va ló in ter ak ció as pek tu sa i ról, érint ve a hasz nál ha tó ság és a fel hasz -
ná ló in for má ció fel dol go zá sá nak, na vi gá ci ós stra té gi á já nak a kér dé sét. Ki tér to váb bá
a web-alapú ta nu lá si rend sze rek sa já tos sá ga i ra, minôsítésének szem pont ja i ra.

1 Ana ló gia: mû vé sze ti mú ze u mok ban a fest mé nyek rész -
le tes fel dol go zá sá nak hi á nyá ból fa ka dó an a késôbbiek -
ben ne héz sé get je lent va la mely fest mény re va ló rész le -
tes vis  sza em lé ke zés.
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Vissza a tartalomhoz



A de zo ri en tált ság ál la po tát egy megfelelô té ri
me ta fo ra (tér ké pek, ke nyér mor zsák) fel hasz ná lá sa
eny hít he ti. A megfelelô té ri me ta fo ra az ele mek dif -
fe ren ci ál ha tó sá gát, az az a cso mó pont ok megkülön -
böz tet hetôségét, vi zu á lis hozzáférhetôségét, va gyis
egy elem köz vet len, vagy köz ve tett mó don történô
kon tex tus ba he lye zé sét és a be já ran dó út bo nyo lult -
sá gá nak, az az a dön té si pon tok szá má nak csök ken -
té sét tá mo gat ja. 

A képernyôn megjelenô szö veg vi szony lag ho -
mo gén nek néz ki, vi zu á li san ne he zen elkülöníthetô
elemekbôl áll ös  sze, a vi zu á lis hozzáférhetôséget a
képernyô adott sá gai kor lá toz zák, az út vo nal komp -
lex a cso mó pont ok kö zöt ti szám ta lan hi vat ko zás
mi att. A dif fe ren ci ál ha tó ság azt je len ti, hogy a fel -
hasz ná lót el lát ják olyan in for má ci ók kal, mint pél -
dá ul hát tér szín, cím so rok, az ak tu á lis ol dal tar tal -
má nak megfelelô me nü pont ki eme lé se, ame lyek
lehetôvé te szik, hogy a fel hasz ná ló lo ka li zál ja ön -
ma gát a struk tú rá ban. A vi zu á lis hozzáférhetôség a
töb bi ol dal lát ha tó sá gát je len ti, akár a weblap struk -
tú rá já ban át já rást biz to sí tó lin kek, akár az ol dal bi -
zo nyos ré szén elhelyezkedô tér kép, vagy me nü ré -
vén. Az út vo nal komp le xi tá sa a dön té si pon tok
szá má val fejezhetô ki; mi nél több al ter na tí vá val ta -
lál ko zik a fel hasz ná ló a weblapon, an nál komp le -
xebb nek éli meg a la pot, an nál több idôre van szük -
sé ge, hogy kog ni tív szem pont ból mo del lál ja azt.

A na vi gá ci ós se géd esz kö zö ket (me nü ket, tér ké -
pe ket, út mu ta tó kat, stb.) a fel adat, a fel hasz ná ló és
a kör nye zet jellemzôinek fi gye lem be vé te lé vel kell
meg ter vez ni. Pél dá ul a tér ké pek na gyon hasz no sak
le het nek olyan weblapok ese tén, me lyek ok ta tó cél -
zat tal ké szül tek. A fel hasz ná ló kön  nyeb ben tud ja
le ké pez ni a lap tu dás szer ke ze tét, hi szen a tér kép
gra fi ku san áb rá zol ja a cso mó pont kap cso la to kat,
né ha a kö zöt tük levô tá vol ság gal együtt. Bár több
vizs gá lat, köz tük Stanton, Correia és Dias (2000)
vizs gá la ti ered mé nyei ar ra utal nak, hogy a tér kép
je len lé te egy ál ta lán nem facilitálja az ered mé nyes
is me ret szer zést. Sa ját ered mé nye im azt tük rö zik,
hogy nem hasz nál ják a fel hasz ná lók (Kiss, 2002).
A ke nyér mor zsák nem áb rá zol nak gra fi ku san vi szo -
nyo kat, de az út ról in for má ci ót szol gál tat nak; itt
meg is mer het jük a weblap cso mó pont ja i nak egy -
más ra va ló rá kö vet ke zé sét, vi szont a kö zöt tük levô
kap cso la tok ról nem ka punk in for má ci ót. Elônyös

le het olyan la po kon, ame lyet vár ha tó an sok kezdô
fel hasz ná ló lá to gat meg, mert a fô ka te gó ri á kat áb -
rá zol ja re dun dáns in for má ci ók nél kül.

Az ol da lak kö zöt ti át já rá si lehetôségek hi á nyát
is okol hat juk a dezorientációért. Nielsen (Nielsen,
Nor man nyo mán, 1999) rá mu ta tott, hogy sok web -
lapon a gyors el iga zo dást tá mo ga tó struk tu rá lis in -
for má ci ók a ke vés bé lé nye ges in for má ci ók kö zé
van nak rejt ve, ezért a fel hasz ná lók sok szor nem lát -
ják a lo ka li zá ci ót tá mo ga tó in for má ci ó kat. Ameny  -
nyi ben vi szont nem tud ják lo ka li zál ni ma gu kat, azt
sem tud ják meg ter vez ni, hogy a nem li ne á ris szer -
vezôdésben mer re kel le ne men ni ük és mi lyen út vo -
na lon ke resz tül.

Egy to váb bi oka a de zo ri en tált ság nak, hogy a
különbözô fel bon tá sú képernyôk eltérô mó don je le -
ní tik meg az in for má ci ó kat, le het, hogy a na gyobb
fel bon tás ban lát ha tó in for má ci ók le ma rad nak, vagy
csak gör ge tés sel hozzáférhetôk. Ezért több plat -
form ra kell ter vez ni a weblapokat. A jól is mert
WYSIWYG („what you see is what you get”) el ve
ér vény te len a weblapok meg je le ní té se so rán (ld. a
mel lék let ben be mu ta tott ese tet).

Fel hasz ná lói na vi gá ci ós stra té gi ák
Mi vel a fel hasz ná lók nem kon zisz ten sek böngészô
ma ga tar tá suk ban, né hány ku ta tó meg pró bál ta osz -
tá lyoz ni a na vi gá ci ós stra té gi á kat. Két szem pon tot
vet tek eh hez fi gye lem be: a fel hasz ná ló cél ját és a
hipertext to po ló gi á ját (Kim, 1999). Az elérendô cél
függ vé nyé ben a következô böngészô stra té gi á kat
tart ják szá mon: pász tá zás (nagy ki ter je dé sû anyag
át te kin té se be le mé lyü lés nél kül), bön gé szés (egy
meg ha tá ro zott út kö ve té se a cél el éré sé ig), ke re sés
(exp li cit cél ke re sés, pl. a pon to san meg fo gal ma zott
kulcs szó be írá sa az er re szol gá ló mezôbe), fel de rí -
tés (a tar ta lom ki ter je dé sé nek meg is me ré se, amely
az ol da lon ta lál ha tó ös  szes hi vat ko zás mö göt ti cso -
mó pont tar tal má nak meg te kin té sén ke resz tül vá lik
lehetôvé), bo lyon gás (nem struk tu rált ke re sés). A
pász tá zás ra pél da, ami kor a fel hasz ná ló nak vi szony -
lag kor lát lan idô áll a ren del ke zé sé re, és konk ré tabb
cél nél kül át né ze ge ti pl. az egyik hír por tált, akár
anél kül, hogy több idôt szán na va la mely tar ta lom ra.
Itt a fel hasz ná ló szá má ra is eset le ges, hogy mely
tar tal mak nál fog elidôzni. A bön gé szés re jó pél da
le het, ami kor jól de fi ni ált cé lunk van, és a cél he lyét
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tükrözô lin kek re kat tin tunk rá, és jár juk be az út vo -
na lat. A má sik há rom em lí tett in ter ak ció de fi ni á lá sa
szin te pél dá nak is tekinthetô, ezért ezek tár gya lá sá -
tól itt el te kin tek.

McAleese (1998) sze rint az in ter ak ci ók faj tái
ha tá roz zák meg azt, hogy a hipertext rend sze ren
be lül mi lyen böngészô stra té gia ke rül al kal ma zás ra.
Ab ban az eset ben, ami kor a hipertextben be ágya -
zott hi vat ko zá sok ta lál ha tók, ak kor a pász tá zás és a
bön gé szés al kal ma zá sa tû nik a legelônyösebbnek.
Ha az a cé lunk, hogy a hi vat ko zás ál tal jel zett tar ta -
lom hoz jus sunk, ak kor a tar tal mak ala po sabb ta nul -
má nyo zá sa nél kül ug runk át a köz be ve tett ol da la -
kon. A tér ké pek a tar ta lom kiterjedésérôl, méretérôl
nyúj ta nak in for má ci ót, hi szen gra fi ku san mu tat ják
be a cso mó pont ok kö zöt ti kap cso ló dá si pon to kat.
Vi szont ab ban az eset ben, ami kor egy na gyon spe -
ci fi kus, jól meg fo gal ma zott cél lal ren del ke zünk, ér -
de mes el te kin te ni a böngészô stra té gi ák tól, és e he -
lyett aján la tos kér de zé si mód szert hasz nál ni (pl.
szövegmezôs ke re sés). A következô stra té gi á kat
tart ja szá mon Parunak2 (1991): fel is me rés, út vo nal -
kö ve tés, út ba iga zí tás, fel de rí tés és ko or di ná ta-meg -
ha tá ro zás. A felismerô stra té gia al kal ma zá sa ak kor
le het sé ges, ha egy le írás vagy egy ismertetô jel tar to -
zik min den cso mó pont hoz. Ferguson és Hegarty
(1994) be bi zo nyí tot ta, hogy az ismertetôjelekre lé -
nye ge sen job ban em lék szünk, még ak kor is, ha
nem áll ren del ke zés re tér kép a meg te kin tés so rán,
ha nem csak szö ve ges le írás, hogy ho gyan struk tu -
rá ló dik a megjelenô in for má ció, és hogy utó lag mi -
lyen célt szol gál nak a meg te kin tett in for má ci ók.
Al kal maz ha tó bár mi lyen hipertext tí pus ese tén. Er re
az in ter ak ci ó ra pél da, ami kor a fel hasz ná ló a Vis  sza
nyo mó gomb bal in kább vis  sza tér a jól is mert kez -
dôoldalra, an nak el le né re, hogy rö vi debb út vo na lat
is be jár ha tott vol na. A kezdôoldal szá má ra kön  nyen
felidézhetô, biz ton sá gos tám pon tot je lent, ahon nan
el in dul va el ke rül he ti a dezorientációt. En nek a gya -
ko ri sá gát több vizs gá lat iga zol ta: Schaik és Ling
(2003) azt ta lál ta, hogy a kezdôoldalt sok kal gyak -
rab ban hasz nál ják a fel hasz ná lók, mint a tér ké pet,
vagy bár mi lyen más na vi gá ci ós esz közt. Ezt a je len-
sé get sa ját ku ta tá sa im is alá tá maszt ják (Kiss, 2002).

Az útvonal-követô stra té gia ar ra a hely zet re jellem -
zô, ami kor a tervezô a sa ját kon cep ci ó ját tükrözô
út vo na lon pl. út mu ta tó nyi lak se gít sé gé vel vé gig ve -
ze ti a fel hasz ná lót. Te hát egy faj ta külsô kont rollt
biz to sít a fel hasz ná ló nak. Így két cso mó pont kö zöt ti
vi szony nyil ván va ló vá vá lik a fel hasz ná ló szá má ra,
de már több cso mó pont egy más hoz vi szo nyí tott
helyzetérôl ke vés in for má ci ót nyújt. Irány-meg ha -
tá ro zás ese tén a fel hasz ná lók egy át fo góbb, ál ta lá -
no sabb vi szo nyí tá si ala pot ke res nek an nak ér de ké -
ben, hogy el ke rül hes sék az ala pos ke re sés sel já ró
meg ter he lést. A fel de rí tés egy ak tu á lis, sta bil pont
kö rü li kör nye zet be já rá sán alap szik (a fent em lí tett
fel de rí tés sel tel je sen azo nos), a ko or di ná ta-meg ha -
tá ro zás pe dig az irány-meg ha tá ro zás fi no mí tott vál to-
za ta ként a cso mó pont ok ko or di ná tá i nak meg adá sá val
dol go zik, igaz ezt ne héz de fi ni ál ni a hiper text ben,
ahol egy, a fi zi kai kör nye zet ben kön  nyen hasz nál -
ha tó ko or di ná ta-rend szert a ke re sés té ri jel le gé nek a
hi á nya mi att nem al kal maz ha tunk. Az irány-meg ha -
tá ro zás ra egy pél da le het ne, ami kor a hall ga tók nak
köz lik az el ol va san dó tan anyag elérhetôségéhez
szük sé ges mû ve le te ket és eze ket eset leg szám sze -
rû sí tik is. Va la men  nyi fel so rolt na vi gá ci ós stra té gia
al kal maz ha tó a hipertextek egy sze rûbb tí pu sa i ra,
míg a bo nyo lul tabb tí pu sok csak egyik vagy má sik
stra té gia al kal ma zá sát te szik lehetôvé. A szer ve zet -
len, szö ve vé nyes tí pus hoz pél dá ul a felismerô stra -
té gia il lesz ke dik a leg job ban (Parunak, 1991).

A fel hasz ná lók meg is me ré si 
sa já tos sá gai és vi sel ke dés be li 
vá la sza a hipertextekre

A fel hasz ná lói cso port meg is me ré si sa já tos sá ga it,
cél ja it, szán dé ka it, vár ha tó vi sel ke dé sét is fi gye -
lem be kell ven ni ter ve zés kor. Kor be li kü lönb sé gek
te kin te té ben, ha fi a ta labb fel hasz ná lók a cél cso port
(pl. kö zép is ko lás ok), ak kor a következô na vi gá ci ós
sa já tos sá gok nak le he tünk ta núi: job ban ke rü lik a
több fo ga lom alap ján va ló ke re sést, mint a felnôt tek.
Ôk in kább bön gész nek, míg a felnôttek haj la mo -
sab bak azon nal a fo ga lom ré vén történô ke re sés re.
Emi att a fi a ta lab bak több la pot is te kin te nek meg,
ami elônytelen egy eg zakt in for má ció meg ke re sé -
se kor. Haj la mo sab bak a már lá to ga tott lin kek új ra -

Az információkeresés és tanulás sajátosságai hipertextekben...
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2 Parunak a na vi gá ci ós stra té gi á kat a fi zi kai kör nye zet ben
azo no sí tot ta, és vit te át el mé le ti sí kon a hipertetxre.
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lá to ga tá sá ra (ta lán ép pen a sok lap lá to ga tá sá ból fa -
ka dó me mó ria-ter he lés mi att), jellemzôen ke vés bé
fi gyel nek ar ra, hogy hol jár tak már, és ke vés bé kon -
cent rál nak a ke re sé si cél ra; kön  nyebb ôket el csá bí -
ta ni, mint a felnôtt keresôket. Ke vés bé jellemzô rá -
juk, hogy le gör get né nek a weboldalon, ha a weboldal
meg ha lad ja a képernyô mé re tét (Bilal, Kirby,
2002). Más ta nul má nyok azt iga zol ták, hogy az
idôs fel hasz ná lók nál, akik a mun ka me mó ria, té ri
ké pes ség, és pszichomotoros jár tas sá gok men tén
hát rán  nyal in dul nak, a hi e rar chi kus to po ló gia, il let -
ve az ani mált ké pes meg je le ní té sek szig ni fi kán san
ja ví ta nak a tel je sít mé nyen szem ben a referenciális
to po ló gi á val, a csak szö ve ges, il let ve a sta ti kus ké -
pes meg je le ní tés sel (Lin, 2004).

A fel hasz ná lók ne me szin tén meg ha tá roz za az
internetes ma ga tar tást: ta nul má nyok iga zol ták,
hogy ko ope ra tív fel ada tok vég zé se so rán a fér fi ak
több hipertext link re kattintanak per cen ként, ke ve -
sebb idôt töl te nek az ol da la kon, fe lü le te seb ben ol -
vas sák el a szö ve ges in for má ci ó kat, el len ben job ban
pre fe rál ják a ké pe ket, az ani má ci ó kat és a szí ne ket
az ol da la kon, mint a nôk (Large, Beheshti, Rahman,
2002, Leong, Hawamed, 1999, Large, Beheshti,
Rahman, 2002 nyo mán).

A fel hasz ná lók tár gyi ta pasz ta la ta is meg ha tá -
ro zó le het. Amadieu, Tricot és Mariné (2009) azt
ta lál ta, hogy azok szá má ra, akik ke vés tár gyi tu dás sal
ren del kez nek, al kal ma sabb nak bi zo nyul egy hi e rar -
chi ku sabb struk tú rá jú anyag, míg a nagy tár gyi tu -
dá sú ak ered mé nye seb ben ta nul nak referenciális
anyag ból.

A kog ni tív ké pes sé gek és stí lus sze re pe a
hipertext ke ze lé sé ben
Az em ber-szá mí tó gép in ter ak ció te rü le tén vég zett
vizs gá la tok ré vén be iga zo ló dott, hogy a té ri vi zu a -
li zá ció ké pes sé ge erôsen be fo lyá sol ja az in for má -
ció ke re sés si ke res sé gét. Vizs gá la tok ki mu tat ták,
hogy a jobb té ri vi zu a li zá ci ó val jellemezhetô sze mé-
lyek szig ni fi kán san rö vi debb és pon to sabb út vo na lat
jár nak be az in for má ció ke re sés so rán egy hi e rar chi kus
adat struk tú rá ban, mint a gyen ge té ri vi zu a li zá ci ó val
jellemezhetô sze mé lyek. Az utób bi ak gyak rab ban
szá mol nak be lo ka li zá ci ós prob lé mák ról. Ter mé sze -
te sen, kompenzatorikus fel hasz ná lói interfésszel a
gyen ge té ri vi zu a li zá ció ha tá sa semlegesíthetô,

azon ban ez ép pen a jó ké pes sé gû fel hasz ná lók szá -
má ra vál hat ké nyel met len né. A gra fi kus vagy té ri
as pek tus sal rendelkezô in ter fé szek tá mo gat ják job -
ban a jó té ri vi zu a li zá ci ó val jellemezhetô sze mé -
lyek ke re sé sét. Ha a jó té ri vi zu a li zá ció te rü le ti,
rend szer hasz ná la ti és ke re sé si szak ér te lem mel tár -
sul, a ke re sés még ha té ko nyab bá, az az gyor sab bá
és pon to sab bá vá lik (Downing, Moore, Brown,
2005, McDonald, Stevenson, 1998). 

Westerman, Collins, Cribbin (2005) ta nul má -
nyá ból az is ki de rül, hogy azok a sze mé lyek, akik
jobb kog ni tív ké pes sé gek kel (as  szo ci á ci ós em lé ke -
ze ti ké pes sé gek re vo nat ko zik: ar ra, hogy a sze mély
men  nyi re ké pes gyor san és ha té ko nyan ki ala kí ta ni
az in for má ci ós ar chi tek tú ra kog ni tív rep re zen tá ci ó -
ját) ren del kez nek, egy há rom di men zi ós in for má ció
meg je le ní tés ese tén job ban tel je sí te nek a gyen gébb
kog ni tív ké pes sé gû egyé nek kel szem ben.

Több ta nul mány ké szült az zal kap cso lat ban,
hogy a különbözô kog ni tív stí lus sal rendelkezô sze -
mé lyek ho gyan tá jé ko zód nak hipertext kör nye zet -
ben. Az egyik úttörô ta nul mány, amely a na vi gá ci ós
stra té gi ák és a kog ni tív stí lus ös  sze füg gé sét pró bál -
ja meg ra gad ni Dufresne és Turcotte (1997) ta nul -
má nya. Cik kük ben a mezôfüggô és mezôfüggetlen
kog ni tív stí lus sal rendelkezô sze mé lyek na vi gá ci ós
szo ká sa it ele mez ték.

Ered mé nye ik azt mu tat ták, hogy a mezôfüggôk
több idôt töl te nek min den ol dal elôtt, pas  szí vab ban
vi sel ked nek; in kább szeriálisan ha lad nak az anyag -
ban, min dent el ol vas nak, vi szont a link kel jel zett
as  szo ci á ci ó kat nem na gyon pró bál ják ki; nem jel -
lemzô, hogy vis  sza tér né nek a már lá to ga tott ol da -
lak hoz; azo kat az ol da la kat pre fe rál ják, me lye ken
tar ta lom jegy zék vagy áttekinthetô tér kép volt lát ha -
tó. A mezôfüggetlenek ak tí vab bak, spon tá nab bak,
gyor san bön gész nek; gyak ran vis  sza tér nek illesz ke -
dôbb men tá lis mo dellt fel épí té se cél já ból; elôbb át -
pász táz zák a weboldalt, az tán kez dik ol vas gat ni az
anya got.

A mezôfüggetlen sze mé lyek nek ja va solt ke vés -
bé li ne á ris hipertext kör nye ze tet lét re hoz ni, míg a
mezôfüggô sze mé lyek szá má ra szi go rúb ban szer ve -
zett, út vo na lat kor lá tok kö zé szo rí tó, li ne á ri sab ban
fel épí tett anyag ja va solt.

Liegle és Janicki 2004-ben webes ta nu lá si kör -
nye zet ben azt ta pasz tal ta, hogy az úgyn. „felderí tôk”
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(Kolb Ta nu lá si Stí lus Kérdôíve alap ján) több tar tal -
mat pász táz nak át, és sa ját is me ret szer zé si utat jár -
nak be (=tanulói kont roll), míg a „megfigyelôk” a
fel kí nált út vo na lat jár ták be, a „Következô” nyo -
mó gomb ra kat tint va (=rendszer kont roll).

Mi az MBTI (Myers-Briggs Típusindikátor)3

ér tel me zé sé ben is mert gon dol ko dá si stí lu sok, il let ve
a Broadbent-i Kog ni tív Ku darc Kérdôív4 (Broadbent,
at all., 1982) men tén meg ha tá ro zott kog ni tív hi bá -

zá sok (ki ha gyá sok, el vé té sek) függ vé nyé ben ér tel -
mez tük a ke re sé si ered mé nyes sé get. A késôbbiek -
ben vis  sza té rek né hány ered mény re.

Né hány hipertext prob lé ma és 
a fel hasz ná lói vi sel ke dés
A fel hasz ná lói ma ga tar tás ta nul má nyo zá sa so rán
ielsen (1990, 2000) a következô meg ál la pí tá so kat
tet te a weblapok in for má ci ós ar chi tek tú rá já nak a
sze re pét illetôen: sok weblapnak an  nyi ra za va ros az
in for má ció-struk tú rá ja, hogy eze ket meg ta pasz tal va
a fel hasz ná lók gyor san ki lép nek, az az tá voz nak, il -
let ve következô al ka lom mal el ke rü lik eze ket a za -
va ros, ne he zen áttekinthetô weblapokat. A hely ze tet
jól jel lem zi Krug (Izsó alap ján, 2005) köny vé nek a
cí me: „Ne törd a fe jem!”. Ez a mon dás, amit a
szerzô tré fá san „Krug elsô tör vé nye” cí men is em -
le get, azt a na gyon is ko moly ta pasz ta la tot ös  szeg zi,
hogy az internet fel hasz ná lói azt vár ják el, hogy a
site-ok lap jai – amennyi re csak le het sé ges – le gye -
nek ma gá tól értetôdôk, nyil ván va lók. A fel hasz ná -
lók internethasználat köz ben, ami kor egyéb ként is
gyak ran si et nek, nem sze ret nek ne héz kes vagy bo -
nyo lult na vi gá ci ós, információelérési vagy in for -
má ció ér tel me zé si fel ad vá nyo kon gon dol kod ni.

A fel hasz ná lók to váb bá tü rel met le nek: nem ál -
doz nak idôt az egyes weblapok struk tú rá já nak ta -
nul má nyo zá sá ra, ha nem a következôre ug ra nak.

Tu do má nyo san nem iga zolt tény, azon ban
Nielsen (1999) meg fi gye lé sei fel hív ják a fi gyel met
ar ra, hogy a fel hasz ná lók a tar ta lom ra fi gyel nek,
oly an  nyi ra, hogy nem hasz nál ják a na vi gá ci ós esz -
kö zö ket. Ebbôl ki fo lyó lag a fel hasz ná lók gyak ran
nin cse nek tisz tá ban az zal, hogy hol van nak a web -
ol dal in for má ció tömb jé ben. Erôsen cél ve zé rel tek,
csak ar ra az elem re fi gyel nek, amit elôzôleg ke res ni
kezd tek, a szá muk ra je len ték te len ob jek tu mok ra
(logókra, rek lá mok ra, hir de té sek re, szlo ge nek re)
nem. Ezt iga zol ják Schroeder (1998) szem moz gás
vizs gá la tai: a fel hasz ná lók te kin te te elôbb az ol dal
középsô ré szé re, majd a bal, az tán a jobb ré szé re
irá nyul. Ha, azon ban, a köz pon ti rész ben rek lám -
mal ta lál koz nak, a te kin te tük meg áll en nek a ha tár -
vo na lán, és gyor san más fe lé irá nyul.

To váb bá a fel hasz ná lók ra jellemzô, hogy gyak -
ran a ke re sést vá laszt ják va dá szó stra té gi á nak. Ha
az ol dal nem re le váns cél ja ik szem pont já ból, 2-3
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3 Az MBTI teszt az egyik leg el ter jed tebb azon rend sze rek
egyi ke, mely a sok fé le sze mé lyi ség tí pust Carl Gustav
Jung el mé le té re ala poz ta. A rend szert Isabel Briggs
Myers fej lesz tet te ki. Az ész le lés ben megjelenô pre fe -
ren cia alap ján érzékelô (fó ku szá ban a va ló ság és az ak -
tu á lis té nyek van nak; nagy ra ér té ke li a gya kor la ti hasz -
nos sá got; gon dol ko dá sa tény sze rû és konk rét; az ér zé -
kelt ada to kat és rész le te ket meg fi gye li és em lék szik
azok ra; je len-ori en tált; meg bí zik a ta pasz ta la tok ban és
bi zal mat lan az in tu i tív meg ér zé sek kel szem be) és in tu i tív
(fó ku szá ban a lehetôségek van nak; nagy ra ér té ke li a
kép ze le tet és ke vés bé a ta pasz ta lás ér té két; abszt rakt és
el mé le ti; a té nyek ben sé má kat és je len tést lát; jövô-
orientált; meg bí zik a meg ér zé sek ben), a men tá lis funk -
ci ók te kin te té ben az érzô (együttérzô; sze mé lyes ér té kei
sze rint fel be csü li a dön té se ket; fó ku szá ban az em be rek -
re gya ko rolt ha tás áll; tö rek szik a har mó ni á ra és az egyé -
ni ér vé nye sí té sé re; el fo ga dó) és gon dol ko dó (azon nal
ana li zál; fó ku szá ban a lo gi kai prob lé ma meg ol dás van;
ok-oko za ti okos ko dást hasz nál; tö rek szik a sze mély te -
len, ob jek tív igaz ság ra; „éleseszû”; ér té ke li a kor rekt sé -
get, igazságkeresô), a men tá lis fo lya ma tok hoz kap cso ló -
dó at ti tû dök sze rint ext ro ver tált és int ro ver tált, a kül vi -
lág hoz va ló vi szo nyu lást, élet stí lust te kint ve meg ítélô (a
kül vi lág fe lé in kább dön tés ho za tal lal, a sze lek ci ó val, a
ke re tek meg te rem té sé vel, az ered mé nyek ke re sé sé vel
for dul. Elônyben ré sze sí ti az ide je ko rán ho zott dön tést a
bôvebb in for má ció alap ján ho zott, de késôbbi dön tés nél.
Gyak ran tû nik szer ve zett nek, el tö kélt nek, má sok szá má -
ra me rev nek) és észlelô (szí ve seb ben gyûj ti mi nél tel je -
sebb kö rû en az in for má ci ót. Ten den ci á já ban nyi tott,
érdeklôdô, kí ván csi. Vi sel ke dé sét a spon ta ne i tás, al kal -
maz ko dás, az új ese mé nyek, be fo gad ha tó in for má ci ók
irán ti nyi tott ság jel lem zi. Gyak ran tû nik ru gal mas nak,
má sok ra rá han go ló dó nak és al kal maz ko dó nak, má sok
szá má ra ki szá mít ha tat lan nak) stí lu sok ról van szó
(Myers, McCaulley 1962, Erôs, Job bágy, 2001).

4 Broadbentnek (Broadbent, at all., 1982) a fi gyel mi ka pa -
ci tás sal kap cso la tos mo dell je ala poz za meg a kog ni tív,
meg is me ré si el vé té se ket mérô kérdôív el mé le tét. A Kog -
ni tív Ku darc Kérdôív a sze lek tív fi gyel mi, em lé ke ze ti és
ész le lé si el vé té sek, hi bák, ki ha gyá sok gya ko ri sá gát tér -
ké pe zi fel hét köz na pi hely ze tek ben.
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perc múl va a Vis  sza nyo mó gomb bal tá voz nak in -
nen; ha nem ér te nek egy ele met, nem szán nak idôt
en nek a meg ta nu lá sá ra, ha nem el ke rü lik azt.

Az el vég zett kí sér le tek ered mé nyei alap ján
Nielsen ke vés (5 vagy 6), de re le váns hi vat ko zá sok
el he lye zé sét ja va sol ja. Meg jegy zi, hogy ha ke ve -
sebb stan dard hi vat ko zás van egy ol da lon, a fel -
hasz ná lók na gyobb va ló szí nû ség gel jegy zik meg a
szá muk ra fon to sa kat. Mind ez ter mé sze te sen a gyor -
sabb per cep ció és szû rés ké pes sé gé nek a tö ké le te -
se dé sé vel is ma gya ráz ha tó, ahogy Mérô (2004) is
utal rá a vi lág há ló in for má ció tö me gé ben va ló tá jé -
ko zó dás kap csán. En nek ér tel mé ben a fel hasz ná ló
nem csak sok kal gyor sab ban ta lál rá a ke re sett in -
for má ci ó ra, ha nem egyi de jû leg több fé le té má ban is
ké pes a szá má ra ér de kes in for má ció meg ta lá lá sá ra.

A fel hasz ná ló na vi gá ci ó ját, a ter ve zé si irány el -
vek sze rint az tá mo gat ja a leg job ban, ha a lin kek és
a weboldalak ele mei (pl. nyo mó gomb ok) ugyan -
úgy, kon zisz ten sen je len nek meg és ko he rens mó -
don mûködtethetôek az ös  szes ol da lon (struk tu rá lis
ko he ren cia). A tar tal mi ko he ren cia az ol da la kon ta -
lál ha tó tar tal mak egy más ra uta lá sá nak jelentôségét
eme li ki, míg a meg bíz ha tó ös  sze kö té sek a fel hasz -
ná lói elé ge dett sé get tá maszt ják alá. A weblap struk -
tú rá já ban va ló tá jé ko zó dást az is alá tá maszt ja, ha az
ol da la kon meg je len nek olyan in for má ci ók, me lyek
jel zik a sze mély he lyét a struk tú rá ban, pl. cím so -
rok, vagy ál ta lá ban az ol da la kon elhelyezkedô na vi -
gá ci ós me nü pont szín nel, be hú zás sal va ló ki eme lé se
(Kiss, 2004).

Web-alapú ta nu lá si kör nye ze tek

Ami a fen nebb em lí tett hasz nál ha tó sá gi prob lé má -
kat, fel ve té se ket il le ti, va la men  nyi ha son ló súl  lyal
je le nik meg ab ban az eset ben is, ha a web az in téz -
mé nyi ke re tek kö zött zaljó ok ta tást hi va tott is ki -
szol gál ni. Mint majd lát ni fog juk, már meg van nak
azok az ér vé nyes és meg bíz ha tó szem pont ok, me -
lyek nek meg kell fe lel nie egy ok ta tást tá mo ga tó
web fe lü let nek, és a hasz nál ha tó ság csak az egyik
ilyen szem pont.

Az ok ta tás meg re for má lá sá val egy re el ter jed -
teb bé vá lik a web-alapú ta nu lás (he lyet te sít he ti a
ha gyo má nyos fron tá lis ok ta tást, vagy csu pán ki egé -

szí te ti azt). Ter mé sze tes, hogy az ok ta tás ha gyo má -
nyo sabb for má i val va ló ös  sze ha son lí tás ke re té ben
töb ben fog lal koz nak a web-alapú ta nu lás minôségi
kér dé se i vel az utób bi év ti zed ben. Nem szü let tek
azon ban kon zisz tens ered mé nyek a fron tá lis, pa pír-
ala pú és web-alapú ta nu lás ered mé nyes sé gé nek ösz-
sze ha son lí tá sa te kin te té ben, hol az egyik, hol a má sik
elônyeire de rült fény. Ezen vizs gá la tok ös  sze fog la lá -
sát vé gez te el Macedo-Rouet, Ney, Charles és Lallich-
Boidin 2009-ben (Macedo-Rouet, Ney, Charles és
Lallich-Boidin, 2009). Ál ta lá ban a pa pír-ala pú ta -
nu lás elônyeként az ol va sás ké nyel mét je lö lik meg
(a szerzôk sa ját vizs gá la tuk ban is azt ta lál ták, hogy
a képernyô je len le gi fel bon tá sa mel lett a fel hasz ná -
ló fá rasz tó nak és ké nyel met len nek ér zi hos  szabb
szö ve gek ol va sá sát), ez zel szem ben a web-alapú ta nu-
lás az in ter ak ti vi tás sal, a multimédia-lehetôség gel,
a cso port gon dol ko dás, cso por tos kom mu ni ká ció
lehetôségével ve zet het na gyobb ta nu lá si ered mé -
nyes ség hez. A fron tá lis ok ta tás ban végbemenô ta -
nu lás a leg több te kin tet ben fe lül múl ja az elôbbi
kettô ered mé nyes sé gét, még is né hány ered mény
sze rint a webes lehetôségek hoz zá adá sa az elôbbi -
hez jobb vizs ga ered mé nyek hez ve zet. Min den eset re
meg jegy zik, hogy azok a webes ok ta tá si in ter fé -
szek, me lyek ér vé nyes és meg bíz ha tó ter ve zé si
irány el vek men tén van nak ki ala kít va, ké pe sek ered -
mé nye seb bé ten ni az ok ta tást, mint a ha gyo má nyos
fe lü le tek.

Szakértôk be vo ná sá val meg pró bál ták ki nyer ni
a web-alapú ta nu lá si fe lü le tek ér té ke lé sé hez szük -
sé ges er go nó mi ai szem pon to kat, és tesz tel ték is
ezen szem pont ok ér vé nyes sé gét és meg bíz ha tó sá -
gát. Ezek kö zött csak egy szem pont a hasz nál ha tó -
ság, mint már fen nebb em lí tet tem, a Ta nu lás esz kö -
ze (hasz nál ha tó ság, na vi gá ci ós mód, stb. kér dé se)
el ne ve zést kap ta. A ta nu lá si fe lü let ér té ke lé sé nek
to váb bi há rom ér vé nyes és meg bíz ha tó szem pont ja:
az Ok ta tá si stra té gia (mint az ok ta tás cél ja, ér té ke -
lés, kom mu ni ká ció, tá mo ga tás, stb.), az Ok ta tott
anyag sa já tos sá ga (vi lá gos té mák, fo ko za tos egy -
más ra épü lés, pon tos ság, hi te les ség, stb.) és a Ta nu -
lás in ter fé sze (men  nyi re hasz nál mul ti mé di ás
lehetôségeket, hogy je le nik meg a szö veg, kép, ani -
má ció, vi deó, stb.) (Hsu, Yeh, Yen, 2009). Az az a
hasz nál ha tó ság mel lett men  nyi re ké pes a web-alapú
ok ta tá si fe lü let kom mu ni kál ni az anya got, men  nyi -
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re tá mo gat ja a hall ga tót az in for má ció szer zés ben,
men  nyi re vi lá gos az ok ta tá si cél, az ér té ke lés mód -
ja; men  nyi re van nak jól meg vá laszt va a té mák,
men  nyi re lo gi ku san van az anyag fel épít ve; mi lyen
az anyag fel kí ná lá sa, men  nyi re hasz nál mul ti mé di -
ás lehetôségeket, men  nyi re szé les kö rû en von ja be a
fel hasz ná ló meg is me ré si csa tor ná it, stb.

A fen ti szem pont ok re le van ci á ja felfedezhetô
az ál ta lunk hasz nált vizs gá la ti esz köz ben is, mely
egy részt egy hipertext–alapú mul ti mé di ás ok ta tó -
anyag volt (ld. 4.2. rész). Igaz, mi a hasz nál ha tó sá gi
vizs gá la tok ra he lyez tük a hang súlyt. A to váb bi ak -
ban be mu ta tok né hány olyan vizs gá la ti ered ményt,
me lyek jól har mo ni zál nak a fen nebb be mu ta tott
szak iro dal mak ban pre zen tált ered mé nyek kel, a webes
kör nye ze tek és a hipertext-alapú mul ti mé di ás ok ta -
tó anyag hasz nál ha tó sá gá nak a kér dé sé re he lyez ve a
hang súlyt.

Né hány sa ját ered mény a fen ti 
vo nat ko zá sok ban

A vizs gá lat cél ja i ról, az el já rás ról, eszközrôl rö vi den:

Webes vizs gá la tok
A webhasználhatóság té ma kör ében rész le tes, szá -
mos tényezôre kiterjedô, mód sze re i ben is gaz dag
vizs gá lat-so ro za tot vé gez tünk, egy egy éves pro jek -
ten belül5. Az ol da la kat egy is mert hír por tál min tá -
já ra hoz tuk lét re, lé vén, hogy a ka pott ered mé nye -
ket vissza for dí tot ták a va lós hír por tál fej lesz té sé be
(Kiss, Rung, 2006). Na vi gá ci ós vizs gá la ta ink ban
érdeklôdésünk kö zép pont já ban a következô té ma -
kö rök áll tak:
• a na vi gá ci ós me nük vi zu á lis hozzáférhetôsége

és me nü pon tok men  nyi sé gé nek ha tá sa a ke re sés
ide jé re, ha té kony sá gá ra és ered mé nyes sé gé re.
A vizs gá lat té má ját az egyik is mert ma gyar por -
tál ol da lán lát ha tó fômenü me nü pont-ter je del -
me és a fômenü el rej te té se in do kol ta;

• a lin kek szá má nak kor lá to zá si kér dé sét vizs gá ló
ku ta tás ke re té ben a tar ta lom ba be ágya zott struk -

tu rá lis lin kek men  nyi sé gé nek ha tá sa a ke re sés
ide jé re, ha té kony sá gá ra és ered mé nyes sé gé re;

• a kulcs szó vs. ka te gó ria ala pú ke re sé si szo ká sok
ala ku lá sa a sze mé lyi ség függ vé nyé ben. Bi zo -
nyos kog ni tív stí lus sal rendelkezô sze mé lyek re
sza bott ér vé nyes át ter ve zé si vagy to vább ter ve -
zé si lehetô sé gek meg fo gal ma zá sá hoz túl sá go -
san kis min tá val ren del kez tünk, a keresô ol da lá -
ról néz ve azon ban a keresô elônyeire és
hát rá nya i ra, hasz nál ha tó sá gi prob lé má i ra is ki -
ter jed tek meg fi gye lé se ink és mé ré se ink.

Hipertext-alapú mul ti mé di ás ok ta tó anyag gal
vég zett mély fú rás-jel le gû 
vizs gá lat
A Bu da pes ti Mû sza ki Egye tem Er go nó mia és Pszi -
cho ló gia Tan szé kén ki fej lesz tett INTERFACE
(INTegrated Evaluation and Research Facilities for
Assessing Computer-users’ Efficiency) ne vû szoft -
ver-er go nó mi ai vizs gá ló mun ka ál lo más ellenôrzött
la bo ra tó ri u mi kö rül mé nyek kö zött végzendô (emel -
lett te rep vizs gá la tok hoz is al kal maz ha tó) szoft ver-
vizs gá lat hoz szük sé ges spe ci á lis la bo ra tó ri u mi hát -
te ret biz to sí tott az ál tal, hogy különbözô jel le gû
ada tok gyûj té sét és in teg rált fel dol go zá sát tet te
lehetôvé (a fi zi o ló gi ai ada tok – a szív rit mus-va ri a bi -
li tás, a videófelvételek, bil len tyû le ü té sek és egér kat -
tin tá sok, va la mint a kísérletvezetô meg jegy zé sei)
(Izsó, Láng, 2000, Izsó, 2001, 2005, Izsó, Hercegfi,
Kiss, Bali, 2004). 

Az eu ró pai uni ós Le o nar do da Vin ci pro jekt ke -
re tén be lül ki fej lesz tett hipertext-alapú In for ma ti ka
alap jai mul ti mé di ás oktatóanyag6 al kal mas esz közt
ké pe zett a tá jé ko zó dás hát te ré ben ál ló me cha niz -
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5 A BME Kog ni tív Tu do má nyi Köz pont ál tal vég zett ku -
ta tá sok Dr. Pléh Csa ba ve ze té sé vel és Rung And rás sal
együtt mû köd ve.

6 Az „In for ma ti ka alap jai” cí mû ok ta tó anyag alap gon do -
la ta it Dr. Hercegfi Kár oly ad ta. A tartalomfejlesztôk a
Ko los Ri chárd Szak kö zép is ko la in for ma ti kát ok ta tó ta -
ná rai: Dr. Hercegfi Kár oly, So mo gyi Vi o la, Fischer Hen -
rik, Káldi Pé ter, Mol nár Ti bor, Sze der Zol tán, Sza bó Sán -
dor. (Egyes be ter ve zett ré szek fej lesz té sé re nem akadt vál -
lal ko zó.) A ke ret rend szert, a hard ver fe je zet és a kez dô -
oldal ani má ci ó it, va la mint a de sign (gom bok, hát te rek)
egy ré szét szin tén Dr. Hercegfi Kár oly ké szí tet te el,
szin tén ô volt a szerkesztô. A de sign töb bi ilyen ele mét
(a to váb bi gom bo kat, hát te re ket) So mo gyi Vi o la ké szí -
tet te. A kezdôoldal gra fi ká ját Bí ró Bri git ta, a BME
terméktervezô hall ga tó ja ké szí tet te (Dr. Hercegfi,
2005).
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mu sok vizs gá la tá hoz, lé vén, hogy az ok ta tó anyag
és az internetes weboldalak ana lóg rend szert kép vi -
sel nek a hasz nált na vi gá ci ós esz kö zök és a struk tu -
rá lis fel épí tés men tén (Hercegfi, 2005) (ld. az esz -
közt az 1. és 2. sz. mel lék let ben).

Ered mé nye ink a web és a hipertext-alapú
mul ti mé di ás ok ta tó anyag te kin te té ben
Az aláb bi, elôzetesen be mu ta tott ered mé nyek kel
jól har mo ni zá ló kö vet kez te té sek re ju tot tunk a két
ki ter jedt vizs gá lat so rán (a be mu ta tott ered mé -
nyek szig ni fi káns ha tá so kat, je len sé ge ket kép vi -
sel nek):
• A fel hasz ná lók va ló ban a tar ta lom ra fó ku szál -

nak, nem töl te nek idôt a struk tú ra el sa já tí tá sá -
val és a na vi gá ci ós esz kö zök hasz ná la tá val. A
webes ku ta tá sok so rán ta pasz tal ha tó volt, hogy
az ös  szes me nü pont át te kin té se nem kap he lyet,
az al ter na tí vák mér le ge lé sé nek a hi á nyá ban gyors
dön tés szü le tik a tar ta lom lo ka li zá lá sát illetôen.
A na vi gá ci ós se géd esz kö zök, tér ké pek, szó sze -
de tek, sú gók hasz ná la tá nak ala csony a gya ko ri -
sá ga, az in ter júk so rán felmerülô exp li cit ke re -
sés re al kal mas szövegmezô irán ti igény szin tén
ar ra utal, hogy a fel hasz ná lók a célravezetô,
gyors ta lá la tok „hí vei”. Ez az igény an nál ki -
hang sú lyo zot tabb, mi nél ne he zeb ben kezelhetô
egy fe lü let (ld. 1. áb ra).

1. áb ra. 
A különbözô na vi gá ci ós esz kö zök hasz ná la ti gya ko -
ri sá ga a mul ti mé di ás ok ta tó anyag ban

• A na vi gá ci ós esz kö zök in kon zisz tens meg je le -
né si mód jai szin tén szig ni fi kán san hos  szabb na -

vi gá ci ós idôt és út vo na lat ered mé nyez nek. Ez a
mul ti mé di ás ok ta tó anyag ban volt a leg nyil ván -
va lóbb (egy pél da rá a 2. áb ra).

• Ami kor kulcs szó vs. ka te gó ria ala pú ke re sés is
elérhetô, a fel hasz ná lók szá má ra nem vi lá gos a
ki fe je zé sek szövegmezôbe va ló be írá sá nak op ti -
má lis mód ja. Ha son ló kép pen ne he zen kikövet kez-
tetônek tart ják, hogy a szak em be rek ál tal lét re ho -
zott ka te gó ri ák fe dik-e a ke re sett in for má ci ót.

• A mun ka me mó ria ter je del mi ka pa ci tá sát fi gyel -
men kí vül ha gyó na vi gá ci ós esz kö zök (túl hosz-
szú me nük) tel je sít mény ron tó ha tá sa ön ma gá -
ban nem iga zo ló dott be. Ki te kin tés ként, még is
el mond ha tó, hogy a kis mé re tû képernyôk ese -
tén (pl. mo bil te le fo nok képernyôi) a szakértôk
a leg több me nü szer ke ze tét struk tu rá lat lan nak
és hos  szú nak ér té ke lik. A hos  szú és egé szé ben
ne he zen áttekinthetô me nük a vá lasz tá si op ci -
ók ra va ló em lé ke zés igé nyét tá maszt ják a fel -
hasz ná ló val szem ben. Így a fel hasz ná ló ahe -
lyett, hogy a ke re sé si cél ra fó ku szál na, a töb bi,
nem lát ha tó me nü pont fel idé zé sé re fó ku szál.

• A kí sér le tek so rán ta pasz tal ha tó volt, hogy a ter -
vezôi kon cep ci o ná lis mo dell hez ké pest eltérô fel-
hasz ná lói men tá lis mo del lek, és en nek megfe le -
lôen vál to za tos, elôre nem lát ha tó út vo na lak
je len nek meg, ami re a tervezôknek fi gyel ni ük
kell (ld. 3. áb ra). A tervezôk részérôl lo gi kus
vol na, ha ilyen ese tek ben keresztlinkekkel meg -
ol da nák a me nü pon tok kö zöt ti át já rást.
Az is nyil ván va ló, hogy a por tál ol da lak ese tén

a fel hasz ná lók a szövegmezôs, kulcs szó-ala pú ke re -
sést pre fe rál ják. A fel hasz ná lók nem mo ti vál tak át -
ven ni a tervezôi kon cep ci ót, ami alap ján a ka te gó ri -
á kat lét re hoz ták.
• Az is iz gal mas fel fe de zés, hogy egy ok ta tó cél -

za tú hipertext rend szer ben a sze mé lyek igény -
lik az út mu ta tást. Er re utal az Elôre nyo mó -
gomb hasz ná la ta az elôrehaladás cél já ból (ld. 1.
áb ra). Egy ok ta tó anyag ba ezt be is le het ne épí -
te ni, hi szen a fel hasz ná lók szá má ra elônyös le -
het egy olyan lo gi kai fo nal kö ve té se, mely
kívülrôl, ese tünk ben in for ma ti kát ok ta tó ta ná -
rok, tervezôk részérôl szár ma zik. Te hát a kon -
cep tu á lis mo dell nek itt ve zér fo nal lá kell vál nia
a fel hasz ná lói mo dell ki ala kí tá sá hoz. To váb bá,
az idôhöz kö tött ke re sés so rán a biz ton sá gos 
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2. áb ra. 
Mul ti mé di ás ok ta tó anyag –
in kon zisz ten cia okán
megjelenô na vi gá ci ós 
ne héz sé gek

3. áb ra. 
A mul ti mé di ás ok ta tó anyag ban
a Rom Bios ke re sé se so rán tett
pró bál ko zá sok szá mát és irá -
nyát a nyi lak szá ma és irá nya
szem lél te ti a tér ké pen
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Vis  sza nyo mó gomb pre fe rál tabb, mint a koc ká za to -
sabb nak vélt keresztlinkek. Azon ban a Vis  sza nyo -
mó gomb ok meg szo kot tól eltérô mû kö dé se gyak ran
a kezdôoldalra kény sze rí ti a fel hasz ná ló kat, és az
elôzô szint re ju tás hoz olyan út vo na lak meg té te lé re,
vagy is mé telt be já rá sá ra kény sze rül nek, ami
idôveszteséges és fe les le ges erô feszítést igé nyel. A
jól is mert út vo na la kat több ször is, a to váb bi le het -
sé ges út vo na la kat pe dig szin te egy szer sem tud ják
be jár ni idô meg szorítás mi att. A ne he zen hasz nál ha -
tó felületrôl so kan tá voz hat nak más, kon ku rens ol -
da lak ra, ha ez le het sé ges.
• Az al ter na tív út vo na lak irán ti igény meg je le nik,

ami kor a fel hasz ná lók hi á nyol ják a tervezôk
kon cep ci ó já ból ki ma ra dó, de a fel hasz ná lói mo -
dell ben megjelenô tar tal mi ös  sze kap cso lá so kat
(pl. keresztlinkeket, elôválasztási lehetôsége ket).
Úgy tû nik, hogy a fel hasz ná lók participációja
az ol da lak meg ter ve zé sé ben a fel hasz ná lói
men tá lis mo dell hez job ban illeszkedô struk tú rát
ered mé nyez ne (pél da er re ld. 3. áb ra).

• Több nyi re követhetô a cé lok függ vé nyé ben a
na vi gá ci ós stra té gi ák al kal ma zá sa. Az anyag
át pász tá zá sát a struk tu rá lis, keresztlinkek se gít -
sé gé vel va ló sí tot ták meg a fel hasz ná lók; a fel -
de rí tés hez a mul ti mé di ás ok ta tó anyag ban a tér -
ké pet és a szó sze de tet hasz nál ták, bár va ló ban
ez a stra té gia rit káb ban je lent meg, mint a pász tá -
zás. A min tá nak majd nem a fe le meg sem pró bál -
ko zott az esz kö zök kel. Az út vo nal kö ve tés stra té-
gi á ját hasz nál ták vol na a fel hasz ná lók, ám nem
a megfelelô esz köz höz tár sí tot ták en nek a vég -
re haj tá sát (Elôre nyo mó gomb egy op ti má lis,
ám a felületrôl hi ány zó Következô he lyett).

• Ta nu lás kor és cél zott ke re sés kor a fel is me rés a
leg gya ko ribb stra té gia. Ezt tá masz tot ta alá a
Vis  sza (a leg gyak rab ban hasz nált na vi gá ci ós esz-
köz) és a Home nyo mó gomb hasz ná la ta, me lyek
ré vén a fel hasz ná lók a leg ki sebb koc ká zat tal, és a
struk tú ra meg is me ré sé vel együttjáró erôfe szítés
nél kül tá jé ko zód hat tak az anyag ban. Te hát, ami -
kor tét je van a ke re sés nek, ak kor a leg ki sebb
koc ká za tú stra té gi át al kal maz zák (ld. 4. áb ra).
Az irány-meg ha tá ro zás ra, amit a tér kép és a
szó sze det tá mo ga tott vol na, nem je lent meg a
ta nu lás és ke re sés so rán, a na gyobb té tet kép vi se -
lô fel ada tok nál el is ke rül ték hasz ná la tu kat. A

bön gé szés, mar kán san ke ve sebb szer je le nik meg,
mint a fel is me rés stra té gi á ja. Tá mo ga tó esz kö ze
a struk tu rá lis és keresztlink. Az exp li cit cél ke re -
sést a vizs gált hipertextek nem tá mo gat ták.

• Be iga zo ló dott a ta pasz ta lat ha tá sa: mi nél töb bet
internetezett a fel hasz ná ló elôzôleg, an nál gyor -
sab ban és pon to sab ban tá jé ko zó dott az ál ta lunk
hasz nált hipertextekben. Jellemzô volt, hogy ott,
ahol az internetezésben kezdô fel hasz ná lók el -
akad tak, pél dá ul a rej tett, nagy me nük ese tén az
elsô vá lasz meg ta lá lá sa kor, ott a ta pasz talt fel -
hasz ná lók szig ni fi kán san job ban tel je sí tet tek.

4. áb ra. 
A Vis  sza na vi gá ci ós gomb hasz ná la ti gya ko ri sá ga
há rom vizs gá la ti fá zis ban (a mul ti mé di ás ok ta tó -
anyag meg is me ré se, a belôle va ló ta nu lás és a cél -
zott, szû kös ha tár ide jû ke re sés so rán)

• Az alap ku ta tá sok so rán egy ér tel mû en be iga zo -
ló dott a hasz ná lat köz be ni ta nu lás ha tá sa is: az
elsô vá lasz meg ta lá lá si ide je ki emel ke dik a töb -
bi vá lasz meg ta lá lá sá nak ide je kö zül. A ke re sés
mód já nak meg ta pasz ta lá sa nagy já ból ki egyen lí -
ti a ke re sé si idôket. Mi nél több meg ta lált vá lasz
volt a fel hasz ná ló mö gött, an nál jobb idôket és
an nál rö vi debb út vo na la kat pro du kált a to váb bi
ke re sé sek kor. Ebbôl adó dott, hogy az in kon -
zisz ten sen megjelenô lin kek ke re sé si ne héz sé -
ge ket okoz tak: az elôzôleg meg ta nult hasz ná la ti
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mód ne he zí tet te a köz ben meg vál to zott hasz ná -
la ti mód ki kö vet kez te té sét.

• A „nem” és az „élet kor” nem be fo lyá sol ta egy -
ér tel mû en a ke re sés ha té kony sá gát. A mul ti mé -
di ás ok ta tó anyag gal vég zett vizs gá lat so rán ki -
de rült, hogy a fér fi ak mé lyebb re ha tol nak az
in for má ció struk tú rá ban, több link re kattintanak
rá, de ugyan ak kor na gyobb érdeklôdést is ta nú -
sí ta nak az in for ma ti ka tárgy kö re iránt, mint a
nôk. A fér fi ak és nôk kö zött ab ban is kü lönb ség
volt, hogy a fér fi a kat ke vés bé za var ta meg az
ol dal in takt sá ga. Azon ban eze ket az ered mé -
nye ket az is ko lai specializációval vagy érdek -
lôdési te rü let tel is ma gya ráz hat nánk: a fér fi ak
mû sza ki szak kö zép is ko lás ok, a nôk pe dig köz -
gaz da sá gi szak kö zép is ko lás ok vol tak. Amadieu
és mun ka tár sai is alá tá masz tot ták, hogy a tár gyi
tu dás men tén kü lön böz het nek a na vi gá ci ós mó -
dok: a ke vés tár gyi tu dás sal rendelkezôk in kább
hi e rar chi ku san, a nagy tár gyi tu dá súk pe dig
„há ló za to san” ha lad nak az in for má ció fel dol go -
zá sá ban (Amadieu, Tricot, Mariné, 2009).

• Be iga zo ló dott, hogy azok a sze mé lyek, akik re,
mé ré se ink sze rint, jellemzôbbek a kog ni tív el -
vé té sek, ki ha gyá sok, több pró bál ko zás sal kö ze -
lí tik meg a ke re sett té mát, és ugyan ak kor egy
pró bál ko zás so rán ke ve sebb ki fe je zést ír nak be
szövegmezôs ke re sés kor. Az is be iga zo ló dott,
hogy a kog ni tív hi bá kat gyak rab ban vétô sze -
mé lyek a több külsô kont rollt nyúj tó na vi gá ci ós
esz kö zök kel elé ge det teb bek in kább (ka te gó ria-
ala pú keresôvel), akik re ez ke vés bé jellemzô,
azok a sa ját kon cep ci ó juk nak megfelelô ke re sé -
si mód dal elé ge det teb bek (kulcs szó-ala pú kere -
sômezôvel). A ka te gó ria-ala pú keresô hasz ná la -
ta gyak rab ban je lent ke zett a gon dol ko dó és az
in tu i tív tí pu sú sze mé lyek nél. Azon ban ezek a
sze mé lyek is a kulcs szó-ala pú keresôt hasz nál -
ják a leg gyak rab ban.
A kog ni tív stí lus be fo lyá sol ja a struk tú ra meg -

is me ré sé nek a mély sé gét és a ke re sés ha té kony sá -
gát. Azok a sze mé lyek ha tol nak mé lyebb re az
anyag ban, aki ket az érzô do mi náns kog ni tív funk -
ció jel le mez in kább, il let ve azok, akik a fe lü le tes
meg is me ré sen túl job ban tá masz kod nak az ész le -
lés re és a be fo ga dás ra. Ezek szá má ra al kal ma sabb
to váb bá a lát vá nyos, sok in ger rel segítô mul ti mé dia

anyag is, és ma ga sabb pont szá mot is sze rez nek a
ke re sé si fel adat ban. 

A gon dol ko dó tí pu sú sze mé lyek a képernyô
csa ló ka lát sza tá tól füg get le nül ha mar át lát ták a tar ta -
lom és a fel hasz ná lói fe lü let lo gi ká ját, míg az érzô
tí pu sú a kat be csap ja a konk rét ol dal el ren de zé sé nek
le zárt ság-ér zé se (ld. az 5. sz. áb rán be mu ta tott ese -
tet).

Ös  sze fog la lás és ki te kin tés

A leg fon to sabb ta pasz ta lat, hogy a fel hasz ná lók
gyor san és mi nél ke ve sebb kog ni tív erôfeszítéssel
akar nak el jut ni a ke re sett in for má ci ó hoz. Ez itt
azért is fon tos, mert szem ben a por tál ol da lak kal,
ahol meg esik, hogy a fel hasz ná ló nak van ide je bön -
gész get ni, az ok ta tó esz kö zö kön na gyon cél irá nyos
a mûveletvégrehajtás, és több nyi re van idômegszo -
rítás is. Na gyon gya ko ri ak a kezdôlapokhoz va ló
vis  sza té ré sek, az az a fel is me rés stra té gi á já nak kö -
ve té se, ez is azt jel zi, hogy idômegszorítás ese tén a
fel hasz ná lók a biz tos kap cso ló dá si pon to kat, vagy a
jól is mert út vo na la kat vá laszt ják, el ke rül ve a koc -
ká za tos, elôreláthatatlan op ci ó kat.

Te hát a gyors mû ve let-vég re haj tás igé nye je le -
nik meg a vizs gá la tok ban: a fel hasz ná lók zö me hi á -
nyol ja a szövegmezô-alapú gyors ke re sé si lehetô -
séget, és amen  nyi ben er re nem ad lehetôséget a
weboldal, egyéb gyorskeresô se géd esz kö zök kel pó -
tol ják azt.

A fen ti gyors-ke re sés egy má sik lehetôségét ké -
pe zi a keresztlinkek be ik ta tá sa a tar ta lom ba, me lyek
nem csak a ha son ló tar tal mak gyors el éré sét te szik
lehetôvé, ha nem ezek nek a kog ni tív ös  sze kap cso lá -
sát. Túl sok kap cso ló dás ré vén, aho gyan a men tá lis
há ló za ton be lül is fel da ra bo ló dik a különbözô cso -
mó pont ok fe lé tar tó ak ti vá ci ós szint, és meg aka dá -
lyoz za a kap cso ló dó ele mek el éré si gyor sa sá gát és
az el ért in for má ció fel idé zé sé nek pon tos sá gát, úgy
a túl sok keresztlink is aka dá lyoz za az ös  sze kap -
csolt pon tok há ló za tá nak át lá tá sát, és a cso mó pont -
ok men tá lis szin ten történô pon tos be he lye zé sét a
weboldalról al ko tott ad hoc kog ni tív mo dell be.

A kon zisz ten cia fon tos sá ga min den szerzônél
meg je le nik. Mi vel azon ban a kon zisz ten cia meg te -
rem té sé hez túl za va ros az alap ta pasz ta lat a hiper -
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text rend sze rek kap csán, jobb, ha a leg tá gab ban
értelmezhetô hasz ná la ti mó dot ajánl juk fel a fel -
hasz ná lók nak. A szö ve ges lin kek kap csán na gyon
fon tos megfelelô el ne ve zés sel elôre tük röz ni a link
mö gött ta lál ha tó tar tal mat. Ugyan ak kor az eltérô
funk ci ó jú lin kek nek a meg je le ní tés ben is kö vet ke -

ze te sen el kell kü lö nül ni ük egy más tól. De nem csak
a lin kek re, ha nem ál ta lá ban a meg je le ní tés re, a mû -
kö dés mód já ra, a na vi gá ci ó ra, a tar ta lom ra is vo nat -
ko zik ez a kö ve tel mény.

To váb bá ér de mes fi gye lem be ven ni a ta nu lá si
(kog ni tív, gon dol ko dá si) stí lus be li különbözôség -
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nek, a cél cso port tár gyi tu dá sá nak, internetezési ta -
pasz ta la tá nak, a kor be li és nem be li sa já tos sá gok nak
a ha tá sát az in ter ak ci ó ra, és en nek fé nyé ben meg -
ter vez ni a hasz ná la ti fe lü le te ket.

Ös  szeg zés kép pen: na gyon sok ta nul mány és
prak ti kus kéz könyv tesz aján lá so kat ar ra, ho gyan
le het ne mi nél hasz nál ha tóbb webes kör nye ze te ket
lét re hoz ni. Szá mos, vi szont ese ten ként el lent mon dó
ered mé nyek szü let tek. Az is lát ha tó, hogy né hány
szerzô tö rek szik ar ra, hogy ér vé nyes és meg bíz ha tó
er go nó mi ai ér té ke lé si szem pon to kat kí nál ja nak a
szakértôknek az ér té ke lés hez. Az em pi ri kus mód -
szer tan ok is ki ala ku ló ban van nak. Vi szont a web,
le gyen bár mi nek is az alap ja, nagy se bes ség gel ala -
kul, vál to zik. Mind ezek fé nyé ben el mond ha tó,
hogy ez a kép lé keny te rü let, me lyet be mu tat tam,
azért tá maszt ki hí vá so kat, mert már a be mu ta tá sa
pil la na tá ban mes  sze el ma rad ön ma ga ak tu á lis ál la -
po ta mö gött.
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Mielôtt a di gi tá lis kom pe ten cia fo gal má nak és
struk tú rá já nak elem zé se meg tör tén ne, ér de mes té -
mán kat glo bá lis ös  sze füg gé sé ben is meg vizs gál ni.
Az utób bi évek ben ug rás sze rû en meg sza po rod tak
azok a stra té gi ák, aján lá sok, je len té sek, ame lyek a
di gi tá lis kom pe ten cia fej lesz té sé vel fog lal koz nak.
Köz hely sze rû meg ál la pí tás, hogy az in for má ci ós
tár sa da lom a köz ok ta tás szá má ra is nagy ki hí vást
je lent. Ez nem egy sze rû en az in for ma ti ka tan tárgy
óra szá má nak nö ve lé sét, tar tal má nak gaz da go dá sát
je len ti. En nél sok kal többrôl van szó. Egy részt a di -
gi tá lis kom pe ten cia ha té kony fej lesz té se jelentôs
sze re pet ját szik az in for má ci ók meg ta lá lá sá ban,
sze lek tá lá sá ban, be épí té sé ben és fel hasz ná lá sá ban
egy aránt. Ez egy ben azt is je len ti, hogy ki emel ten
fon tos az egész éle ten át tar tó ta nu lás pa ra dig má já -
ban, töb bek kö zött a ha té kony, önál ló ta nu lás kom -
pe ten ci á já nak fej lesz té sé ben. A Nem ze ti alap tan terv
kö zös ér ték nek te kin ti „a felnôtt élet si ke res sé ge
szem pont já ból ki emelt fon tos sá gú kulcs kom pe ten ci -
ák fej lesz té sét, az egész éle ten át tar tó ta nu lás ra
va ló fel ké szí tést, a ha té kony ság egyik fel té te le ként
pe dig a mo dern sze mély köz pon tú, in te rak tív, ta -
pasz ta la ti ta nu lás ra ala po zó ta nu lás szer ve zé si el já -
rá sok, mód sze rek, pe da gó gi ai kul tú ra ál ta lá nos sá
vá lá sát segítô sza bá lyo zást” (NAT, 2007). A di gi tá -

lis kom pe ten cia nem ze ti stan dar dok ba történô kon -
zisz tens be épí té se jelentôs lé pés a fen ti ér ték erô sí -
té sében. Más részt tá gabb ér te lem ben di gi tá lis írás -
be liségrôl, mûveltségrôl be szél he tünk, amely
ho ri zon tá lis szem pont ként je le nik meg a köz ok ta tás
egé szé ben. Eb ben az ér te lem ben az in for má ci ós és
kom mu ni ká ci ós tech no ló gia (IKT) hasz ná la tá hoz
köthetô fejlesztésekrôl van szó. A di gi tá lis írás be li -
ség „ké pes ség az in for má ció ke let ke zé sé nek és
kom mu ni ká lá sá nak meg ér té sé re” (Vá gó, Vass,
2006). A ké pes sé gen túl azon ban a fo ga lom ban
megjelenô meg ér tés jelentôs is me re te ket fel té te lez.
Ugyan ak kor nem el ha nya gol ha tó tényezô a di gi tá -
lis írás be li ség ben az at ti tû dök sze re pe. 

A kulcs kom pe ten ci ák szint je

Kézenfekvô, hogy a di gi tá lis kom pe ten cia elôször a
kulcskompetenciák1 szint jén je le nik meg. „A di gi tá-
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A di gi tá lis kom pe ten cia meg je le né se a Nem ze ti
alap tan terv ben

Vass Vil mos

A ta nul mány ar ra a kér dés re ke re si a vá laszt, ho gyan je le nik meg a di gi tá lis kom pe ten cia
a Nem ze ti alap tan terv ben. A kér dés meg vá la szo lá sá ban a következô szin te ket ér de mes
be mu tat ni:

(1) A kulcs kom pe ten ci ák 
(2) A ki emelt fej lesz té si fel ada tok 
(3) A mû velt sé gi te rü le tek bevezetôi
(4) A mû velt sé gi te rü le tek fej lesz té si fel ada tai

1 A Nem ze ti alap tan terv ben megjelenô kulcs kom pe ten ci -
ák alap ját a Recommendation of the European Par la -
ment and of the Council of 18 De cem ber 2006 on Key
Competences for Lifelong Learning (2006/962/EC) cí -
mû do ku men tum ké pe zi.
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lis kom pe ten cia fel öle li az in for má ci ós tár sa da lom
tech no ló gi á i nak (Information Society Technology, a
to váb bi ak ban: IST) ma ga biz tos és kri ti kus hasz ná la-
tát a mun ka, a kom mu ni ká ció és a szabadidô te rén.
Ez a következô kész sé ge ken, te vé keny sé ge ken ala -
pul: in for má ció fel is me ré se, vis  sza ke re sé se, ér té ke -
lé se, tá ro lá sa, elôállítása, be mu ta tá sa és cse ré je;
to váb bá kom mu ni ká ció és há ló za ti együtt mû kö dés
az interneten ke resz tül.” (NAT, 2007) A meg ha tá ro -
zás ban szembeötlô, hogy az in for má ci ós és kom -
mu ni ká ci ós tech no ló gia (IKT) fo gal mát az in for -
má ci ós tár sa da lom tech no ló gi ái (IST) vál tot ta fel.
Stra té gi ai üze ne te van a nem ze ti stan dar dok szem -
pont já ból is. 

Kü lö nö sen igaz ez a meg ál la pí tás, amen  nyi ben
a di gi tá lis kom pe ten cia struk tú rá ját (is me re tek, ké -
pes sé gek, at ti tû dök) néz zük. „A di gi tá lis kom pe ten -
cia a ter mé szet nek, az IST sze re pé nek és lehetôsé -
gei nek ér té sét, ala pos is me re tét je len ti a sze mé lyes
és tár sa dal mi élet ben, va la mint a mun ká ban. Ma -
gá ban fog lal ja a fôbb szá mí tó gé pes al kal ma zá so kat
– szö veg szer kesz tés, adat táb lá za tok, adat bá zis ok,
in for má ció tá ro lás-ke ze lés, az internet ál tal kí nált
lehetôségek és az elekt ro ni kus mé dia út ján történô
kom mu ni ká ció (e-mail, há ló za ti esz kö zök) – a sza -
bad idô, az információmegosz tás, az együttmûködô
há ló zat épí tés, a ta nu lás és a ku ta tás te rén. Az
egyén nek ér te nie kell, mi ként se gí ti az IST a kre a ti -
vi tást és az in no vá ci ót, is mer nie kell az elérhetô in -
for má ció hi te les sé ge és meg bíz ha tó sá ga kö rü li
prob lé má kat, va la mint az IST in te rak tív hasz ná la tá -
hoz kap cso ló dó eti kai el ve ket. A szük sé ges ké pes sé -
gek fel öle lik az in for má ció meg ke re sé sét, ös  sze -
gyûj té sét és fel dol go zá sát, a kri ti kus al kal ma zást, a
va lós és a vir tu á lis kap cso la tok meg kü lön bö ze té sét.
Ide tar to zik a komp lex in for má ció elôállí tá sát, be -
mu ta tá sát és meg ér té sét elôsegítô esz kö zök hasz ná -
la ta, va la mint az internet ala pú szol gál ta tá sok el -
éré se, a ve lük va ló ku ta tás, az IST al kal ma zá sa a
kri ti kai gon dol ko dás, a kre a ti vi tás és az in no vá ció
te rü le tén. Az IST hasz ná la ta kri ti kus és meg fon tolt
at ti tû dö ket igé nyel az elérhetô in for má ció és az in -
te rak tív mé dia felelôsségteljes hasz ná la ta ér de ké -
ben. A kom pe ten cia fejlôdését se gít he ti to váb bá a
kul tu rá lis, tár sa dal mi és/vagy szak mai cé lo kat szol -
gá ló kö zös sé gek ben és há ló za tok ban va ló rész vé tel.”
(NAT, 2007). 

A di gi tá lis kom pe ten cia fej lesz té sé hez szük sé -
ges is me re tek, ké pes sé gek és at ti tû dök kö zül a
nem ze ti stan dar dok szem pont já ból meg ha tá ro zó a
kre a ti vi tás és in no vá ció IST-alapú se gí té se. Kü lö -
nö sen igaz ez an nak a fé nyé ben, hogy „szá mos
olyan fej lesz té si te rü let van, amely mind egyik kom -
pe ten cia ré szét kép zi: pél dá ul a kri ti kus gon dol ko -
dás, a kre a ti vi tás, a kezdeményezôképesség, a prob lé-
ma meg ol dás, a koc ká zat ér té ke lés, a dön tés ho za tal,
az ér zel mek ke ze lé se” (NAT, 2007). 

A di gi tá lis mû velt ség erôsítése en nek megfele -
lôen erôteljesen ho ri zon tá lis szem pont. A fel so rolt
te vé keny sé gek, te rü le tek át szö vik a Nem ze ti alap -
tan terv fej lesz té si kö ve tel mény rend sze rét, fel ada ta it.
Nem vé let len, hogy a di gi tá lis kom pe ten cia fej lesz -
té se köz vet ve meg je le nik a töb bi kulcs kom pe ten cia
meg ha tá ro zá sá ban és struk tú rá já ban is. A ha té kony
és önál ló ta nu lás pél dá ul „olyan alapvetô ké pes sé gek
meg lét ét igény li, mint az írás, ol va sás, szá mo lás,
va la mint az IST-eszközök hasz ná la ta”.

Ös  sze fog lal va meg ál la pít ha tó, hogy a di gi tá lis
kom pe ten cia fej lesz té sé nek há rom mar káns te rü le te
van: (i) in for má ció, (ii) há ló za ti együtt mû kö dés,
(iii) szá mí tó gé pes al kal ma zá sok. A ki emelt és mû -
velt ség te rü le ti fej lesz té si fel ada tok ban kü lö nö sen
az in for má ci ó val és a szá mí tó gé pes al kal ma zá sok kal
kap cso la tos te vé keny sé gek je len nek meg, Ugyan -
ak kor el vét ve a há ló za ti együtt mû kö dés is tet ten
érhetô.2

A ki emelt fej lesz té si fel ada tok szint je

A ki emelt fej lesz té si fel ada tok (ke reszt tan ter vek) a
kulcs kom pe ten ci ák ra épül nek. A di gi tá lis kom pe ten -
cia mar kán san a Ta nu lás ta ní tá sa ki emelt fej lesz té si
fel adat ban fo gal ma zó dik meg. „A ta nu lá si fo lya ma -
tot jelentôsen át ala kít ja az in for ma ti kai esz kö zök és
az elekt ro ni kus ok ta tá si se géd anyag ok hasz ná la ta.
Ez új lehetôséget te remt az is me ret át adás ban, a kí -
sér le te ken ala pu ló ta nu lás ban, va la mint a cso por -
tos ta nu lás mód sze re i nek ki ala kí tá sá ban.” (NAT,
2007). Nem egy sze rû en IST-alapú ok ta tá si módsze -
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rek rôl és esz köz hasz ná lat ról van szó. A di gi tá lis
kom pe ten cia fej lesz té se a ta nu lás tá mo ga tá sa ér de -
ké ben tör té nik. Mind az in for má ci ó val, mind a szá -
mí tó gé pes al kal ma zás sal összefüggô ta nu lás fej lesz -
tés meg ra gad ha tó. En nek megfelelôen a di gi tá lis
kom pe ten cia a mû velt sé gi te rü le tek bevezetôiben
és fej lesz té si fel ada ta i ban is több he lyen meg je le nik.

A mû velt sé gi te rü le tek bevezetôinek
(alap el vek, cé lok) szint je

A Ma gyar nyelv és iro da lom mû velt sé gi te rü let
bevezetôjében az aláb bi a kat ol vas hat juk: „Az anya -
nyel vi ne ve lés alapvetô fel ada ta az anya nyel vi kom -
pe ten cia fej lesz té se oly mó don, hogy a ta nu lók élet -
ko ruk nak és a konk rét pe da gó gi ai cél nak megfelelô
szin ten bir to kol ják a szó be li és írás be li kom mu ni ká -
ció ké pes sé gét, ide ért ve a hang zó és az írott szö ve gek
mel lett az au di o vi zu á lis köz lés és az IST kü lön fé le
je len sé ge i nek (pl. internet, CD-ROM, mo bil kom mu -
ni ká ció) is me re tét, meg ér té sét, funk ci o ná lis elem zé -
sét és gya kor la ti al kal ma zá sát. Csak er re épít ve vá -
lik lehetôvé az önál ló is me ret szer zés és ta nu lás,
ez zel szo ros ös  sze füg gés ben az élet hos  szig tar tó ta nu-
lás ké pes sé ge és az ar ra va ló igény.” (NAT, 2007).
A Föl dünk-kör nye ze tünk mû velt sé gi te rü let alap el -
ve i ben és cél ja i ban is meg je le nik a di gi tá lis kom pe -
ten cia fej lesz té se. Ne ve ze te sen: „Szün te le nül vál to -
zó és glo ba li zá ló dó vi lá gunk ter mé sze ti, kör nye ze ti
és tár sa dal mi-gaz da sá gi fo lya ma ta i nak meg is me ré -
sé hez és meg ér té sé hez el en ged he tet len a fo lya ma -
tos tá jé ko zó dás és in for má ció szer zés, va la mint a
nyi tott gon dol ko dás. Ezért a meg ne ve zett tar tal mi
ele mek el sa já tí tá sa el kép zel he tet len a ta nu lók kez -
det ben még irá nyí tott, majd egy re önál lób bá vá ló
információszerzô te vé keny sé ge nél kül. Így a ta ní tá si-
ta nu lá si fo lya mat ban nagy hang súlyt kap az in for -
má ció szer zés és -feldolgozás ké pes sé gé nek fej lesz -
té se, kü lö nös te kin tet tel a di gi tá lis vi lág nyúj tot ta
lehetôségek fel hasz ná lá sá ra. A ta ní tá si-ta nu lá si fo -
lya mat ki emelt cél ja a fo lya ma tos ön kép zés irán ti
igény, va la mint az élet hos  szig tar tó ta nu lás ké pes -
sé gé nek ki ala kí tá sa.” (NAT, 2007). A di gi tá lis
kom pe ten cia (nem meglepô) legerôteljesebben az
In for ma ti ka mû velt sé gi te rü let bevezetôjében je le -
nik meg. Mindenekelôtt az „egyén ér de ke, hogy

idôben hoz zá jus son a mun ká já hoz, élet vi te le ala kí tá-
sá hoz szük sé ges in for má ci ók hoz, ké pes le gyen azo -
kat cél já nak megfelelôen fel dol goz ni és al kal maz ni.
Eh hez el kell sa já tí ta nia a megfelelô in for má ció szer -
zé si, -feldolgozási, adat tá ro lá si, -szervezési és -áta -
dási tech ni ká kat, va la mint az in for má ció ke ze lés jo -
gi és eti kai sza bá lya it.” Fon tos szem pont, „hogy a
ta nu ló fi gyel met for dít son in for ma ti kai is me re te i nek
fo lya ma tos meg újí tá sá ra”. Ugyan ak kor nem el ha -
nya gol ha tó tényezô az sem, hogy a „ta nu ló kat fel
kell ké szí te ni a prob lé ma meg ol dó gon dol ko dás ra
mint a fel adat meg ol dás ma ga sabb szint jé re”. Az
IST-alapú ta nu lás tá mo ga tás szem pont já ból ki emelt
alap elv az, hogy „meg kell je len nie a ha gyo má nyos
tan órá kon túl mu ta tó, in for ma ti ká val tá mo ga tott
pro jekt mun ká nak is”. (NAT, 2007). Ös  sze gez ve
meg ál la pít ha tó, hogy né hány mû velt sé gi te rü let
alap el ve i ben és cél ki tû zé se i ben a di gi tá lis kom pe -
ten cia fent rész le te zett mind két te rü le te (in for má -
ció, szá mí tó gé pes al kal ma zá sok) meg je le nik. Fel té -
te le zé sem sze rint a mû velt sé gi te rü le tek fej lesz té si
fel ada ta i ban – il lesz ked ve a di gi tá lis kulcs kom pe -
ten cia meg ha tá ro zá sá hoz és struk tú rá já hoz – rész le -
tes fej lesz té si fel ada to kat ta lál ha tunk. Eze ket adott
mû velt sé gi te rü let mel lett nagy részt az in for má ció
és a szá mí tó gé pes al kal ma zá sok te rü le tén mu ta tom
be, ki sebb mér ték ben a há ló za ti együtt mû kö dés re is
ho zok pél dát.

A mû velt sé gi te rü le tek fej lesz té si 
fel ada ta i nak szintje3

In for má ció

Ma gyar nyelv és iro da lom, Ol va sás, írott szö veg
meg ér té se (9-12. év fo lyam)

„Különbözô stí lu sok és stí lus ré te gek fel is me ré -
sé nek gya kor lá sa különbözô ren del te té sû szö ve gek -
ben, al kal ma zá suk a szó be li és írás be li kom mu ni ká -
ci ó ban. A vi zu á lis köz lés ver bá lis és nem ver bá lis
ele mei, ti pog rá fia. Az IST (in for má ci ós tár sa da lom
tech no ló gi ái) mû fa ja i nak megfelelô ol va sá si szo ká -
sok gya kor lá sa, az ezek hez kap cso ló dó ti pi kus hi -
bák és ve szé lyek fel is me ré se, ki küsz öbö lé se.”

A digitális kompetencia megjelenése a Nemzeti alaptantervben
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3 Nemzeti alap tan terv 2007.

Okt_Inf_2010_1_:_press 2010.04.09. 9:51 Page 55 (Black/Black plate)



Iro dal mi kul tú ra, iro dal mi mû vek ér tel me zé se (5-6.
9-12. év fo lyam)
„Az új szó be li ség, az elekt ro ni kus kom mu ni ká ció és
tö meg kom mu ni ká ció né hány új for má já nak meg fi -
gye lé se.”
„Tá jé ko zó dás az elekt ro ni kus tö meg kom mu ni ká ció
és az iro da lom köl csön ha tá sá nak új jelenségeirôl.”

Szá mí tó gé pes al kal ma zá sok
Ma te ma ti ka, Is me ret hor do zók hasz ná la ta (1-4., 5-6.,
7-8., 9-12. év fo lyam)
„Köny vek (ma te ma ti kai zseb köny vek, szak köny vek,
ismeretterjesztô köny vek, le xi ko nok, fel adat gyûj te -
mé nyek, táb lá za tok, kép let gyûj te mé nyek), szá mo ló -
gé pek, szá mí tó gé pek hasz ná la ta.”

„Ok ta tá si-ta nu lá si tech no ló gi ák kal va ló meg is mer -
ke dés, azok ér tel mes, in te rak tív hasz ná la ta (pl. in -
ter net, CD)”

Föl dünk-kör nye ze tünk, In for má ció fel dol go zás (9-12.
évfolyam) 
„Té nyek, szö ve ges in for má ci ók áb rá zo lá sa
különbözô mó don (pl. tér kép váz la ton, egy sze rû tér -
ké pen, különbözô tí pu sú raj zo kon, di ag ra mo kon,
ma ket te ken, mo del le ken, szá mí tó gé pes prog ram se -
gít sé gé vel.”
„A szá mí tás tech ni ka ál tal nyúj tott lehetôségek al -
kal ma zá sa a ta nu lói be szá mo lók, kiselôadások ösz  -
sze ál lí tá sa so rán.”

TANULMÁNYOK
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Ta pasz ta lat szer zés 
is me re tek, ada tok, in for -
má ci ók gyûj té sé ben
(könyv- és könyv tár hasz -
ná lat, ver bá lis és nem
ver bá lis [hang zó és ké -
pi] in for má ci ók fel dol go -
zá sá nak gya kor lá sa). 

Az önál ló is me ret szer zés
gya kor lá sa (pl. köny vek
ke re sé se meg adott 
té má hoz egyé ni leg, 
cso por to san). Ta pasz ta -
lat gyûj tés különbözô 
in for má ció hor do zók
mûködésérôl, 
hasz ná la tá ról. 

Ada tok, is me re tek gyûj -
té se különbözô in for má -
ció hor do zók ról ta ná ri 
se gít ség gel, cso por to san
és önál ló an. A gyûj tött,
is me re tek el ren de zé se, a
ki tû zött cél nak megfelelô
fel hasz ná lá sa. 

Különbözô in for má ció -
hor do zók cél sze rû 
hasz ná la ta az élet kor nak
megfelelô önál ló ság gal. 

Gyer me kek nek szó ló
ismeretterjesztô mû vek,
le xi ko nok, szó tá rak meg -
is me ré se, 
hasz ná la ta. 

Ele mi gya kor lott ság az
in for má ció fel hasz ná lá -
sá ban, a for rá sok meg je -
lö lé sé ben. 

Az információfelhasz -
nálás né hány to váb bi
nor má já nak meg is me ré -
se, al kal ma zá sa 
(pl. a for rá sok meg je lö lé -
se, az idé zés for mai és
eti kai sza bá lyai, jegy ze tek
ké szí té se). 

Váz lat ké szí tés ta ná ri irá -
nyí tás sal. Váz la tok önál -
ló bôvítése, szû kí té se
meg adott szem pont ok
sze rint. 

Váz lat fel hasz ná lá sa
különbözô té má jú, 
mû fa jú szö ve gek 
meg ér té sé hez, 
meg fo gal ma zá sá hoz. 

Önál ló váz lat ké szí tés 
rö vi debb szö ve gek 
alap ján. 

Önál ló váz lat ké szí tés
adott fel adat hoz, té má -
hoz, a váz lat alap ján
különbözô mû fa jú 
szö ve gek al ko tá sa. 

Is mer ke dés különbözô
in for má ció hor do zók kal
(pl. vi zu á lis, au di o vi zu á -
lis, elekt ro ni kus: internet,
CD-ROM). 

Egy sze rûbb szö ve gek 
vi zu á lis kör nye ze té nek
át lá tá sa, áb rák, 
il luszt rá ci ók ér tel me zé se
szö veg ös  sze füg gés ben. 

Ver bá lis és nem ver bá lis
(hang zó és ké pi) 
in for má ci ók együt tes 
ke ze lé se, meg ér té se 
(pl. il luszt rá ció, áb ra, 
ti pog rá fia, gra fi ko nok 
ér tel me zé se szö veg ösz  -
sze füg gés ben, szö ve gek
vi zu á lis el ren de zé se).

A ta nu lá si ké pes ség fej lesz té se (1-4., 5-6., 7-8., 9-12. év fo lyam)
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Ös  sze fog la lás
A di gi tá lis kom pe ten cia a Nem ze ti alap tan terv ben a
különbözô szin te ken (kulcs kom pe ten ci ák, ki emelt
fej lesz té si fel ada tok, mû velt ség te rü le ti bevezetôk,
fej lesz té si fel ada tok) erôteljesen meg je le nik. Az
egyes szin te ken eltérô mér ték ben mu tat ha tó ki, ám
erôteljesen ho ri zon tá lis szem pont. De fi ní ci ó já nak és
struk tú rá já nak köszönhetôen az in for má ció, a szá mí -
tó gé pes al kal ma zá sok és a há ló za ti együtt mû kö dés
te rü le tén a mû velt sé gi te rü le tek fej lesz té si fel ada ta i -
ban jól elemezhetô. Fi gye lem re mél tó az in for má ció
fel is me ré sé vel, vis  sza ke re sé sé vel és be mu ta tá sá val,
va la mint az ada tok elem zé sé vel (táb lá za tok, adat bá -
zis ok) és a szö veg szer kesz tés sel kap cso la tos fej lesz -
té si fel ada tok. Ugyan ak kor az egyes szin te ken az
egymásraépítettség, a kon zisz ten cia to váb bi erôsítése
fon tos fel adat. To váb bi teendô a di gi tá lis kom pe ten -
cia struk tú rá já hoz (is me re tek, ké pes sé gek, at ti tû dök)
illeszkedô há ló el ké szí té se, amely szük sé ges a prog -
ra mok, prog ram cso ma gok, pe da gó gi ai rend sze rek
fej lesz té sé hez. A kom pe ten cia fej lesz tés így egy részt
ered mé nye sen já rul hat hoz zá a di gi tá lis mû velt ség és
írás be li ség erôsítéséhez, más részt a ha té kony, önál ló
ta nu lás fej lesz té sé hez.

Iro da lom
KÔRÖSNÉ MI KIS M. (2004): In for ma ti ka ta ní tás a

kö zép is ko lá ban. A 2003-as ob szer vá ci ós fel mé -
rés ta pasz ta la tai. In: A tan tár gyak hely ze te a
kö zép is ko lá ban. Or szá gos Köz ok ta tá si In té zet,
Bu da pest.

LITERACY 2.0. Educational Leadership 2009
March. Volume 66. Number 6. Jo ur nal of the
Association for Supervision and Cur ri cu lum
Development, Ale xand ria, Vir gi nia.

NEM ZE TI ALAP TAN TERV 2007. Ok ta tá si és Kul -
tu rá lis Mi nisz té ri um, Bu da pest.

OK TA TÁ SI IN FOR MA TI KAI STRA TÉ GIA (2004):
OM In for ma ti kai Fôosztály, Bu da pest. http://
www.okm.gov.hu/letolt/informatikai_strategia_
040326.pdf (az el érés ide je: 2009. 09.21.)

RECOMMENDATION OF THE EUROPEAN PAR -
LA MENT AND OF THE COUNCIL OF 18 DE -
CEM BER 2006 ON KEY COMPETENCES
FOR LIFELONG LEARNING (2006/962/EC)

VÁ GÓ I – VASS V. (2006): Az ok ta tás tar tal ma. In:
HA LÁSZ G. – LANNERT J. (szerk.) Je len tés a
ma gyar köz ok ta tás ról 2006. Or szá gos Köz ok ta -
tá si In té zet, Bu da pest. 197-279. old.
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5—6. év fo lyam 7—8. év fo lyam 9—12. év fo lyam

Az in for má ci ós tár sa da lom 
egy sze rû tech no ló gi á i nak 
meg is mer te té se (pl. in for má ció -
ke re sés, adat bá zis ok fel hasz ná lá -
sa, föld raj zi he lyek és tér ké pek
meg ke re sé se, di gi tá lis le xi kon
hasz ná la ta) ta ná ri irá nyí tás sal. 

A meg szer zett in for má ci ók 
meg osz tá sa má sok kal. 
A föld raj zi in for má ció elôállítására
szol gá ló esz kö zök hasz ná la tá nak
el sa já tí t ta tá sa. Internetalapú 
szol gál ta tá sok (pl. té nyek, ada tok,
ké pek, me net ren dek, hí rek, táj le -
írás ok, ide gen for gal mi aján la tok
ke re sé se) el éré sé nek el sa já tí tá sa. 

In for má ci ók gyûj té se szá mí tó gép
se gít sé gé vel, meg bíz ha tó sá guk
önál ló mér le ge lé se. A föld raj zi 
in for má ció elôállítására szol gá ló
esz kö zök hasz ná la ta egyé ni vagy
cso port mun ká ban. Internetalapú
szol gál ta tá sok (pl. idôjárási hely -
zet kép, útvonaltervezô, va lu ta vál tó,
vir tu á lis in téz mény lá to ga tás, föld -
raj zi és csil la gá sza ti szi mu lá ci ók
és ani má ci ók ke re sé se) el éré sé nek
el sa já tí tá sa. 

Di gi tá lis kom pe ten cia

Há ló za ti együtt mû kö dés
In for ma ti ka, In for má ci ós tech no ló gi án ala pu ló kom mu ni ká ci ós for mák

1—4. év fo lyam 5—6. év fo lyam 7—8. év fo lyam 9—12. év fo lyam

Cso por tos kom mu ni -
ká ci ós esz kö zök se -
gít sé gé vel in for má ció
kül dé se és fo ga dá sa.
Az elekt ro ni kus le ve -
le zés alap jai. 

Infokommunikációs esz köz zel
egyé ni in for má ció kül dé se és
fo ga dá sa, mo bil kom mu ni ká -
ci ós esz kö zök. A köz vet len
kap cso lat lehetôségeinek
meg is me ré se. 

Infokommunikációs esz köz zel in -
for má ció kül dé se és fo ga dá sa,
cso por tos kom mu ni ká ci ós for mák.
Kom mu ni ká ci ós esz kö zök ös  sze -
kap cso lá sa. Az egész vi lág ra
kiterjedô infokommunikáció. 
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eTwinning: Ta nu lás ha tá rok nél kül

A 2009-es év a Kre a ti vi tás és In no vá ció Eu ró pai
Éve. Az át fo gó kez de mé nye zés jel le gé nél fog va
szá mos te rü let re ki ter jed, köz tük az ok ta tás ra is.
Eb ben kap nagy sze re pet az eTwinning, mely az
Eu ró pai Unió Egész éle ten át tar tó ta nu lás prog -
ram já nak egyik fon tos ele me. A prog ram lé nye ge
az em be rek kö zöt ti ha tá ro kon átívelô kap cso la tok
meg te rem té se, mely re az internetes kom mu ni ká ci ós
és in for má ci ós csa tor nák te rem te nek lehetôséget.
Az eTwinning 2004-ben jött lét re az Eu ró pai Unió
eLearning prog ram já hoz kap cso lód va, és az óta
min den vá ra ko zást fe lül múl va több mint 50 ezer is -
ko la csat la ko zott a kez de mé nye zés hez. „Ez a si ker
a ta ná rok kö zös mun ka irán ti igé nyé nek köszönhetô.”
(Santi Scimeca, projektmenedszer, eTwinning Köz -
pon ti Szolgáltatópont, European Schoolnet)

Az eTwinning prog ram in no va tív mó don kö ze -
lí ti meg az eu ró pai együtt mû kö dést, és olyan IKT

esz kö zö ket hasz nál, me lye ket min den na pi éle tünk -
ben is gyak ran hasz ná lunk a tar tal mak meg osz tá sá ra
és in for má ció gyûj tés re. Az eTwinning olyan, külön -
bözô or szá gok ban mûködô is ko lák rész vé te lé vel le -
bo nyo lí tott pro jek te ket nép sze rû sít, me lyek so rán a
di á kok nak lehetôségük nyí lik kül föl di, más kultúr -
kö rökbôl szár ma zó tár sa ik kal meg be szé lé se ket
foly tat ni különbözô té mák ról. (eTwinning CSS,
2006)

A prog ram te hát eu ró pai part ner is ko lák és
part ner óvo dák együtt mû kö dé sét se gí ti elô interne -
tes esz kö zök kel. A résztvevôk egy köz pon ti hon la -
pon (www.etwinning.net) kap nak se gít sé get ah hoz,
hogy olyan ha tá ro kon át nyú ló, kö zös pro jek te ket
hoz za nak lét re, me lyek fej lesz tik az óvo dá sok és is -
ko lá sok di gi tá lis kom pe ten ci á ját. A hon la pon bár ki
re giszt rál hat egy adott ok ta tá si intézménybôl (ta ná -
rok, igaz ga tók, könyv tá ros ok és egyéb is ko lai mun -
ka tár sak), aki nem zet kö zi pro jek tet sze ret ne in dí ta -
ni az eTwinning ke re té ben. Re giszt rált tag ként már
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eTwinning — európai projektmódszertan

Fôzô Attila László, Bodnár Gabriella

A di gi tá lis kom pe ten cia fej lesz té se ma az ok ta tás min den nap ja i nak ré sze. Az in for má-
ci ós és kom mu ni ká ci ós tech no ló gia (IKT), az in for má ci ós tár sa da lom tech no ló gia
(IST) hang sú lyos je len lé te az ok ta tás ban egy re gyak rab ban tu da tos pe da gó gi ai
ter ve zés és fej lesz tés ered mé nye. Az Új Ma gyar or szág Fej lesz té si Terv ke re té ben a
ko ráb bi, a kom pe ten cia fej lesz tés be ve ze té sét cél zó pro jek tek foly ta tá sa ként szá mos
is ko la és pe da gó gus kap szak mai tá mo ga tást a Nem ze ti alap tan terv ben is ki emelt
kulcs kom pe ten ci ák fej lesz té sé hez. A di gi tá lis írás be li ség te rü le tén az Educatio 
Tár sa dal mi Szol gál ta tó Nonprofit Kft. eLearning Igaz ga tó sá ga (a volt Sulinet Prog ram-
iro da) évek óta je len van szá mos IKT-IST ala pú szak mai-pe da gó gi ai szol gál ta tás sal
és a Sulinet Di gi tá lis Tu dás bá zis elekt ro ni kus tar tal ma i val. Az eTwinning prog ram
egyi ke az Educatio nem zet kö zi pro jekt je i nek, mely a test vér is ko lai kap cso la to kat a
di gi tá lis kom pe ten cia fej lesz té sé re építô ok ta tá si pro jek tek for má já ban tá mo gat ja.
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ke res het nek part ner is ko lá kat külföldrôl, akik kel az -
tán kö zös pro jek te ket in dít hat nak. Még kész öt let tel
sem kell ren del kez ni, mi vel a hon la pon ta ná cso kat
kap nak a le het sé ges együtt mû kö dé sek té má i ra, a le -
bo nyo lí tás mód já ra és a pe da gó gi ai tar ta lom ra vo -
nat ko zó an. Óvo dák, is ko lai elôkészítôk, alap fo kú
és kö zép fo kú ok ta tá si in téz mé nyek szin tén ta gok
le het nek a pro jek tek ben. 

A 27 EU tag ál la mon felül Iz land, Nor vé gia, Tö -
rök or szág, Hor vát or szág és Ma ce dó nia tag ja az
eTwinningnek. Ma gyar or szág ról kö zel 800 in téz -
mény csat la ko zott az eTwinninghez (óvo dák és is -
ko lák egy aránt), me lyek ta ná rai és di ák jai csak nem
400 pro jekt ben vesz nek részt. A pro jek tek mind -
egyi ke kap cso ló dik az is ko lai tan anyag hoz; kibô ví -
tik, szí ne sí tik azo kat. Utol ér he tet len se gít sé get nyújt -
hat pél dá ul a nyelv ok ta tás te rén, hi szen a prog ram
fon tos kri té ri u ma, hogy a különbözô or szá gok di ák -
jai kom mu ni kál ja nak egy más sal. Az eTwinning
pro jek tek egy má sik fon tos jellemzôje, hogy va la -
mi lyen mó don mind egyi kük ma gá ban fog lal ja a ha -
gyo má nyok és a kul tu rá lis ér té kek cse ré jét. (Gilleran,
2007)

Mit nyújt az eTwinning?

Az eTwinning köz pon ti por tál (www.etwinning.net)
két fô részbôl áll: a nyil vá nos ol da lak ból és a sze -
mé lyes eTwinning munkafelületbôl. Emel lett a fel -
hasz ná lók ren del ke zé sé re áll még a pro jekt hez kap -
cso ló dó TestvérTér is. 

A sze mé lyes mun ka fe lü let több fé le for má ban
ösz tön zi a fel hasz ná ló kat kol lé gá ik meg is me ré sé re,
a vé le mé nyek és öt le te ik meg osz tá sá ra, az egy más sal
va ló kom mu ni ká ci ó ra, part ner ség gé tovább fej leszt -
hetô há ló za tok ki ala kí tá sá ra. Olyan vir tu á lis te ret
kí nál a ta ná rok nak, ahol biz ton sá gos kö rül mé nyek
kö zött ta lál koz hat nak egy más sal, és kö tet len, de ha -
té kony mó don vé gez het nek kö zös mun kát. A por tál
egy faj ta együtt mû kö dés-köz pon tú fe lü let, mely kö -
tet len, aszink ron ke re tek kö zött va ló sít ha tó a ha té -
kony ta nu lás a pro jek tek ben.

Nyelv ok ta tás eTwinninggel

Ma gyar or szá gon még nem an  nyi ra el ter jedt, hogy az
eTwinning ad ta lehetôségeket tan órai ke re tek kö zött
hasz nál ják. Ezt iga zol ja az Educatio ál tal vég zett
2009-es eTwinning fel mé rés is (Educatio, 2009).
Az is ko lák ál tal adott vá la szok megerôsítették azt a
pe da gó gi ai ta pasz ta la tot, hogy a ha zai ok ta tá si
gya kor lat ban na gyon ke vés te ret kap nak az együtt -
mû kö dés re építô mód sze rek. Alig ta lá lunk olyan
in téz ményt, mely pe da gó gi ai prog ram já ban, he lyi
tan terv ében is ne ve sí ti a pro jekt mód szert vagy a
kollaboratív ta nu lás va la mely for má ját. En nek kö -
vet kez té ben nem meglepô az, hogy a vá lasz adó in -
téz mé nyek ben a nem zet kö zi pro jek tek hez kötôdô
mun ka na gyobb ré sze tan órán kí vül és szabadidô -
ben tör té nik (lásd 1. áb ra). A tan órán kí vü li te vé -
keny sé gek kö zött a szak kö ri for ma jellemzô, de
gyak ran elôfordul, hogy az itt vég zett mun ka be le -
szá mít a ta nu lók tan órai ér té ke lé sé be. Az egyéb te -
vé keny sé gek a vá la szok alap ján több nyi re sa ját
szer ve zé sû ren dez vé nyek vagy ver se nyek.

A ta pasz ta la tok sze rint az eTwinninges pro jek -
tek le bo nyo lí tá sá nak egyik fon tos fel té te le, hogy a
pe da gó gus be tud ja-e il lesz te ni sa ját tan me ne té be a
pro jekt mun kát úgy, hogy ne tér jen el a tan ter vi cé -
lok tól, il let ve az, hogy mind eh hez bír ja-e az is ko la -
ve ze tés szak mai tá mo ga tá sát vagy leg alább hoz zá -
já ru lá sát.

1. áb ra. 
A pro jekt mun ka szín te re ha zai is ko lák ban

A kül föl di ta pasz ta la tok ár nyal tab bak, szá mos jó
pél dát ta lál ha tunk ar ra, ho gyan fér het meg egy más
mel lett a kötelezô tan anyag és eTwinning. Egy bel ga
és egy olasz ta nár ér de kes mód szer re ta lált a köny  -
nyed és szó ra koz ta tó nyelv ta nu lás hoz. Ria de Wilde
Bel gi um ban, Mar ina Ma ri no pe dig Olasz or szág ban
fran cia ta nár, és mind a ket ten az eTwinning se gít sé -

eTwinning – európai projektmódszertan
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gé vel ta ní ta nak. Két pro jekt ben is dol goz tak együtt;
mindkettô cél ja az volt, hogy kap cso la tot te remt sen a
bel gi u mi és az olasz kö zép is ko lák di ák jai kö zött, il -
let ve hogy lehetôséget ad jon szá muk ra az ide gen
nyel vek au ten ti kus szi tu á ci ók ban va ló hasz ná la tá ra. 

„Rend sze re sen tart juk egy más sal a kap cso la tot
Skype se gít sé gé vel, he ten te több ször is be szél ge -
tünk. Né ha én te szek ja vas la tot a pro jekt té má já ra,
más kor Mar ina. Igyek szünk olyan té má kat vá lasz -
ta ni, ame lyek kel kü lön-kü lön is fog lal ko zunk órá in-
kon. Az eTwinning prog ram se gít in te rak tív vá ten ni
a te vé keny sé ge ket, így a di á kok több szemszögbôl
is kö rül tud ják jár ni a ki vá lasz tott té mát” – mond ta
Ria de Wilde.

Ide gen nyel vek ta nu lá sa kor a gya kor lás hoz és az
írás sal, ol va sás sal, be széd del és szö veg ér tés sel kap -
cso la tos kész sé ge ik fej lesz té sé hez a ta ná rok hasz nál -
hat ják a szó be li és írás be li kom mu ni ká ci ót elôsegítô
IKT esz kö zö ket. Mint Ria de Wilde el mond ta, a kö -
zös pro jekt so rán a di á kok nak va lós szi tu á ci ók ban
kell más eu ró pa i ak kal kom mu ni kál ni uk, így anya -
nyel vü ket nem hasz nál hat ják. A kül föl di osz tál  lyal
va ló kö zös mun ka az órá kat moz gal ma sab bá tet te.
„A va lós kom mu ni ká ció él mé nye rend kí vül jó ha tás -
sal van min den ki re, a ta ná rok ra és a di á kok ra egy -
aránt. Mi, ta ná rok né ha alá be csül jük a gye re kek éle -
té ben be töl tött sze re pün ket. Lehe tôségünk van ar ra,
hogy meg ta nít suk ôket eu ró pai szem lé let tel gon dol -
kod ni!” Ria de Wilde sze rint a di á kok sze ret nek
ilyen mód sze rek kel ta nul ni. Nem ér zik úgy, hogy ke -
mény mun kát kell vé gez ni ük, pe dig fo lya ma to san
dol goz nak, és ma gá tól érte tô dôen hasz nál ják a ta nult
ide gen nyel vet. (European Schoolnet, 2008a)

Kom mu ni ká ció az eTwinningben

A már em lí tett 2009-es, az Educatio ál tal el vég zett
(nem rep re zen ta tív), eTwinning fel mé rés ered mé -
nye azt mu tat ja, hogy az együtt mû kö dé sek nagy ré -
sze egy tan év re szól (Educatio (2009). Szá mos nem-
zet kö zi együtt mû kö dés fon tos ré sze a sze mé lyes
kap cso lat, az együttmûködô is ko lai cso por tok, il let -
ve a pe da gó gu sok ta lál ko zá sa. A fel mé rés ben
megjelenô pro jek tek 42%-ában ke rült sor uta zás ra,
il let ve egy más meg lá to ga tá sá ra. Ez szer ve zé si és fi -
nan szí ro zá si kér dés is ter mé sze te sen. 

A si ker te len pro jek tek okai kö zött a leg több ször
a sze mé lyi vál to zá so kat, a part ne rek hoz zá ál lá sát
je löl ték meg az in téz mé nyek. Né hány eset ben a tech-
ni kai ne héz sé gek sze re pel nek elsô he lyen a pro jek -
tek ku dar ca i nak okai kö zött.

Az in téz mé nyek ál tal, a nem zet kö zi pro jek tek -
ben hasz nált kom mu ni ká ci ós csa tor nák a fel mé rés
alap ján rend kí vül sze gé nye sek és mes  sze nem je -
len nek meg a leg kor sze rûbb esz kö zök olyan szám -
ban, ami lyen ben el ter jed tek a gya kor lat ban (lásd 2.
áb ra). Az e-mail ter mé sze te sen alapvetô fon tos sá -
gú, de ér de kes mó don igen ala csony az IP-alapú te le-
fo ná lás (19%) és a cse ve gés (38%) ará nya a sok ol -
da lú sá guk és az in gye nes sé gük el le né re. E mel lett a
te le fo ná lás 31%-a meglehetôsen ma gas nak tû nik,
mely a költ sé gek szem pont já ból sem el ha nya gol ha tó. 

A tech no ló gi ai sok szí nû ség hi á nya ha zánk ban
va ló szí nû leg sok kal in kább a fel ké szült ség, az IKT
is me re tek hi á nyá ból fa kad, hi szen a tech no ló gi ai,
inf rast ruk tu rá lis hi á nyos sá gok ma már rit káb ban
for dul nak elô, il let ve a kor sze rû kom mu ni ká ció ke -
vés eset ben kí ván spe ci á lis hard ver esz kö zö ket. A
di á kok kö ré ben a kor sze rû kom mu ni ká ci ós for mák
nem szá mí ta nak új don ság nak. (Fôzô, 2006)

2. áb ra. 
A pro jek tek ben hasz nált kom mu ni ká ci ós esz kö zök

Az internetes pro jekt mun ka so rán ér té kes hát te -
ret és egy ben egy iz gal mas, konnektivista kör nye -
ze tet biz to sí ta nak a web 2.0 tí pu sú esz kö zök. Az
Educatio Nonprofit Kft. eLearning Igaz ga tó sá ga
2008 vé gén in dí tot ta út já ra azt az akk re di tált to -
vább kép zés so ro za tot, mely ben a pe da gó gu sok
meg is mer he tik az eTwinning szak mai, tech no ló gi -
ai és pe da gó gi ai as pek tu sa it épp úgy, mint azo kat a
kor sze rû és ha té kony esz kö zö ket, me lyek a kom -
mu ni ká ci ót és az együtt mû kö dés re épülô pro jekt -
mun kát tá mo gat ják.
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Comenius és eTwinning

Nem az eTwinning az egyet len elérhetô nem zet kö zi
part ner prog ram Ma gyar or szá gon. Az Egész éle ten
át tar tó ta nu lás prog ram ja gye rek kor tól idôskorig
tel jes mér ték ben le fe di az élet hos  szig va ló ta nu lást.
A négy alprogram kö zül a Comenius a köz ok ta tást, az
Erasmus a felsôoktatást, a Le o nar do a szak mai kép-
zést (a felsôoktatási szint ki vé te lé vel), a Grundtvig
pe dig a felnôttoktatást tá mo gat ja. A Comenius az
ok ta tás elsô, érett sé gi ig terjedô sza ka szá ra össz pon -
to sít; az óvo dák tól a kö zép is ko lá kig (a szakképzô
in téz mé nye ket is ide ért ve) min den köz ok ta tá si in -
téz mény nek nyújt pá lyá za ti lehetôségeket. Cél ja,
hogy hoz zá já rul jon a köz ok ta tás minôségének fej -
lô déséhez, erôsítse an nak eu ró pai di men zi ó ját, il let -
ve se gít se a nyelv ta nu lást. En nek a prog ram nak ré sze
az eTwinning is. Lát szó lag a két prog ram el kü lö nül,
va ló já ban azon ban szá mos pon ton kap cso lód nak
egy más hoz. A leg jobb pél da er re a kap cso lat ra a
Clima SOS pro jekt, mely nek ma gyar résztvevôi is
van nak. A ClimaSOS ere de ti leg Comenius pro jekt -
ként in dult, amely nek fô té má ja a klí ma vál to zás
volt. Különbözô nem ze tek ta ná rai és di ák jai fog tak
ös  sze, hogy fel tér ké pez zék a klí ma vál to zás oka it és
ha tá sa it. Nem tit kolt cél juk, hogy fel hív ják a fi gyel -
met a prob lé mák ra és kör nye zet tu da to sabb gon dol -
ko dás ra ne vel jék az em be re ket. A di á kok ös  sze ha -
son lít hat ták, hogy a különbözô or szá gok ban mit és
ho gyan tesz nek a kör nye zet vé de lem ér de ké ben, ösz-
sze vet het ték az egyes in téz ke dé sek elônyeit, meg -
vi tat hat ták hi á nyos sá ga it.

A mun ka so rán az internetes kom mu ni ká ci ós
esz kö zök és mul ti mé di ás lehetôségek egész so rát
vo nul tat ták fel. Rö vid fil met, kli pet for gat tak, dalt
ír tak és nem utol só sor ban fel mé ré se ket vé gez tek,
hogy meg tud ják, me lyik or szág men  nyi re ve szi ko -
mo lyan a kör nye zet vé del met. Sa ját is ko lá juk ban egy
egész he tet szen tel tek a té má nak, amely so rán vál to-
za tos prog ra mok kal vár ták az érdeklôdôket. A sze -
mét vá lo ga tá son át az új ra hasz no sít ha tó hul la dék -
szob ro kig szá mos ér de kes öt let tel áll tak elô.
(eTwinning NSS, 2009a)

A pro jekt te hát nagy mér ték ben az IKT esz kö -
zök hasz ná la tá ra épí tett, így eTwinning part ner prog -
ram ként is re giszt rál ták, és 2009-ben ka te gó ri á já ban
a za la eger sze gi Köl csey Fe renc Gim ná zi um di ák jai

rész vé te lé vel, elsô lett a Ma gyar or szá gi eTwinning
Ver se nyen (eTwinning NSS, 2009b). A leg több pro -
jekt ese té ben ta pasz tal hat juk, hogy ré sze mind két
prog ram nak (Comenius és eTwinning). Ha te hát va -
la ki nek van egy jól mûködô Comenius pro jekt je, re -
giszt rál hat ja az eTwinningben is, így ki hasz nál va
mind két prog ram lehetôségeit, az az az eTwinning
mun ka fe lü le tét, pro jekt mun kát tá mo ga tó esz kö ze it és
a Comeniusban elnyerhetô anya gi tá mo ga tá so kat. 

A bu da pes ti Fa so ri Ki csi nyek Óvo dá ja is él mind-
két prog ram ad ta lehetôségekkel. „Az eTwinning és
a Comenius na gyon jól ki egé szí tik egy mást a mi
ese tünk ben. A na pi, he ti kap cso lat tar tás, a pre zen tá -
ci ók el ké szí té se, az IKT lehetôségek hasz ná la ta, a
part ner ke re sés, tan fo lyam ok, elôadások meg hall ga -
tá sa az eTwinningen ke resz tül zaj la nak. A kö zös
mun ka fe lü let meg könnyí ti a mun kán kat, itt min -
den ki lát hat ja az el ké szült al ko tá so kat. A Comenius
pe dig lehetôvé te szi a sze mé lyes ta lál ko zó kat, a részt -
vevô or szá gok, in téz mé nyek köz vet len meg is me ré -
sét, a felmerülô szak mai kér dé sek meg vi ta tá sát,
bôvebb ki fej té sét egy-egy pro jekt ta lál ko zó ke re tén
be lül” – me sél te Barkóczi Ma ri ann óvo da  pe  da gó -
gus. (European Schoolnet, 2008b)

Hasz nos hol mik — tip pek 
az eTwinningezéshez

So kan azok kö zül, akik elôször hal la nak a prog ram -
ról, an nak el le né re, hogy ér dek li ôket, nem iga zán
tud ják, ho gyan is kezd je nek hoz zá a mun ká hoz. Az
aláb bi ak ban ös  sze gyûj töt tünk né hány alapvetô lé -
pést a ta ná rok szá má ra, amely se gít het az el in du lás -
ban:

a) Re giszt rá ció
Ke res sük fel a www.etwinning.net ol dalt, ahol re -
giszt rál hat juk ma gun kat és is ko lán kat is, ha ko ráb -
ban ez nem tör tént meg!

b) Az öt let ki dol go zá sa
Vá zol junk fel nagy vo na lak ban egy olyan eu ró pai
együtt mû kö dé si pro jekt öt le tet, mely ben sze re pet
kap a di gi tá lis kom pe ten cia fej lesz té se is kor sze rû
tech no ló gi ai esz kö zök hasz ná la tá val. Ha tip pek re
van szük ség, cél sze rû meg te kin te ni a hon lap Pro -
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jekt min ták gyûj te mé nyét. Ha már létezô pro jek te ket
sze ret nénk meg is mer ni, bön gész he tünk az eTwinning
Tér ké pen ta lál ha tó pro jek tek kö zött, vagy a jó gya -
kor la to kat be mu ta tó Pro jekt ga lé ri á ban.

A pro jekt rész le te it a part ner is ko lá i val kö zö sen
kell ki dol goz ni, ezért ügyel jünk ar ra, hogy eb ben a
fá zis ban csak az ál ta lá nos kér dé sek kel fog lal koz -
zunk és en ged jünk te ret a to váb bi pon to sí tás nak is.

c) A pro jekt és az is ko la kap cso la ta
Gon dol kod junk el ar ról, ho gyan tud juk az eTwinning
pro jek tet is ko lánk pe da gó gi ai gya kor la tá ba és idô -
beosztásába be il lesz te ni, oly mó don, hogy a he lyi
tan terv vel össz hang ban le gyünk. Ami kor meg ter -
vez zük az új is ko la évet, kap csol juk pro jekt öt le tün -
ket a ter ve zett te vé keny sé gek hez és a tan me net hez. 

d) Kell egy terv!
Dol goz zunk ki egy ru gal mas, de sok rész let re kiter je-
dô pro jekt ter vet. Ta nul má nyoz zuk a Pro jekt min tá -
kat, és azo kat ala pul vé ve pon to sít suk a pe da gó gi ai
cé lo kat és a hasz nál ni kí vánt IKT esz köz rend szer.
Fon tos, hogy ve gyük te kin tet be azo kat az elônyö -
ket is, ame lye ket az eu ró pai di men zió ad hat hoz zá
projektünkhez.

e) Kell egy part ner
Tölt sük fel ter vün ket a Partnerkeresô Fó rum ra,
vagy ke res sünk part nert a TestvérKeresô se gít sé gé -
vel! Fon tos el ol vas ni, mi lyen ter ve ket tet tek köz zé
más is ko lák sa ját part ner ke re sé sük kap csán, mert
ta lán már meg is van a part ne rünk. 

Nem kön  nyû, de meg éri — 
az eTwinning ta ná ri szem mel

Az eTwinning pro jek tek kap csán leg gyak rab ban
em le ge tett prob lé ma, hogy na gyon ne héz ös  sze han -
gol ni az is ko lai mun ka me net tel. Ez zel a prob lé má -
val szem be sült Papp Ilo na is, a fó ti Né meth Kál mán
Ál ta lá nos Is ko la egyik ta ná ra. Ôk egy hol land is ko -
lá val kö zö sen azt a tör té nel mi kor sza kot dol goz ták
fel, ami kor mind két or szág a Ró mai Bi ro da lom ré -
sze volt. A mun ka so rán meg vizs gál ták, hogy a két
or szág te rü le te mi lyen sze re pet ját szott a bi ro da -
lom ban, mi lyen em lé kek ta lál ha tók ebbôl a kor -

szak ból. Azon ban az eltérô ok ta tá si rend sze rek, és
az, hogy a hol land gye re kek más lép ték ben ta nul ták
a tör té nel met, mint ma gyar tár sa ik, oko zott né mi
fej tö rést:

„Ná lunk a tör té ne lem felsôs tan tárgy, Hol lan di á-
ban al sóbb év fo lyam ban kez dik el ta nul ni, vi szont
jó val ké nyel me sebb tem pó ban. Azt lát tam, hogy mi
na gyobb lép tek kel ha la dunk. Úgy gon do lom, egy
ilyen te ma ti kus pro jekt job ban illeszthetô a nyu gat-
eu ró pai ok ta tá si rend szer ben a kö zép is ko lák anya gá-
hoz. Na gyon oda kel lett fi gyel nem, hogy a tan órá im-
ba mi lyen mó don tu dom be épí te ni” – mond ta a
tanárnô. (eTwinning NSS, 2009c)

Elôfordulhat, hogy az is ko lák nak nin cse nek
megfelelô adott sá ga ik, ne héz biz to sí ta ni a tech ni kai
hát te ret. Gyak ran az esz kö zök minôsége sem egye -
zik, így hi á ba sze ret ne az egyik fél na gyon lát vá -
nyos és in te rak tív mun kát vé gez ni, ha a má sik ol da -
lon nin cse nek meg eh hez a fel té te lek. Ezt ta lál ta
leg ne he zebb nek Var ga Krisz ti na, a zsombói Kós
Kár oly Ál ta lá nos Is ko la és Alap fo kú Mû vé szet ok ta -
tá si In téz mény ta ná ra, aki di ák ja i val a kör nye zet vé -
de lem és a fenn tart ha tó fejlôdés té má já ban dol go -
zott együtt fran cia part ne rek kel.

„A leg ne he zebb nek a megfelelô tech ni kai hát -
tér biz to sí tá sa bi zo nyult. Bár a pro jekt fô té má ja a
fenn tart ha tó fejlôdés, ese tünk ben ez a té ma az ide -
gen nyel vek re és az infokommunikációs tech no ló -
gi ák ra ala poz és tá masz ko dik. Saj nos gyak ran üt -
köz tünk ne héz sé gek be egy-egy videokonferenciás
órán, vagy ami kor a gye re kek sa ját hon lap ju kat
szer kesz tet ték vol na” – me sél te a tanárnô, aki sze -
rint a ne héz sé gek el le né re is meg ér te be kap cso lód ni
a prog ram ba.

„An nak el le né re, hogy so kat dol goz tunk, hisz
9-10 éves gye re kek va ló já ban egy szer re ta nul tak
nyel ve ket, fog lal koz tak IKT-val, kör nye zet vé de -
lem mel és ter mé szet tu do mány ok kal, szá mom ra
rend kí vül jó volt lát ni, még is men  nyi re fel sza ba dul -
tak, lel ke sek, mo ti vál tak vol tak és men  nyi min dent
ta nul tak meg ez alatt az egy év alatt is.” (eTwinning
NSS, 2009d)

A nem zet kö zi pro jek tek le bo nyo lí tá sá hoz el en -
ged he tet le nek bi zo nyos hard ver fel té te lek, még ak kor
is, ha ezek nagy ré sze nem el ér he tet len az is ko lai
inf rast ruk tú rá ban. Az Educatio 2009-es fel mé ré sé -
ben részt vevô in téz mé nyek ben át lag ban 2-3 pe da -
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gó gus ra jut egy olyan lap top, me lyet a ta ná ri mun -
ká ban is hasz nál hat nak. Ez a mu ta tó meglehetôsen
nagy szó rást mu tat, az az az in téz mé nyek inf rast ruk -
tú rá já ban mu tat ko zó kü lönb sé gek jól lát ha tók. A di á-
kok ál tal is hasz nál ha tó lap to pok te kin te té ben a
kér dôívek vá la szai alap ján át lag ban 100 ta nu ló ra
jut egy no tesz gép.

A kom mu ni ká ci ós for mák kö zül igen ha té ko -
nyak azok, ahol a hang át vi te len kí vül a part ne rek
élô ké pe is lát ha tó. Ezért is lát tuk fon tos nak a
kérdôívben rá kér dez ni a vi de o kon fe ren cia tech ni kai
fel tét ele i re. A vá la szok alap ján az in téz mé nyek
mind ös  sze 52%-a van tech ni ka i lag fel ké szül ve
videokonferenciák le bo nyo lí tá sá ra. Ez az adat kér -
dé se ket vet fel, mert a vi de o kon fe ren cia leg egy sze -
rûbb for mái, pl. a Skype vagy MSN prog ra mok
hasz ná la tá val, vélhetôen en nél több in téz mény ben
elérhetôk. Vélelmezhetô, hogy a vá lasz adók kö zül
nem min den ki is mer te jól az is ko lai in for ma ti kai
inf rast ruk tú rát. Ez zel né mi képp ös  sze cseng az,
hogy a vá lasz adók sa ját becs lé se sze rint a tan tes tü -
le tek át la go san 59%-a ren del ke zik megfelelô in for -
ma ti kai fel ké szült ség gel az IKT-eszközök hasz ná la -
tá hoz.

Az info-kommunikációs tech no ló gia mód sze re i-
nek is ko lai el ter je dé sét az is jel zi, hogy a szá mí tó -
gép ter mek men  nyi re áll nak ren del ke zé sé re más
tan tár gyak órá i hoz, az az men  nyi ben van „be zár va
az in for ma ti ka a la bo rok ba”. Az in téz mé nyek 78%-a
nyi lat ko zott úgy, hogy van lehetôség nem in for ma -
ti ka órák tar tá sá ra a szá mí tó gép ter mek ben. Szá mos
in téz mény ben igye kez nek oly mó don se gí te ni a
tech ni kai ne héz sé ge ken, hogy olyan gép ter met is
fel sze rel tek, mely ben nem csak in for ma ti ka órá kat
tar ta nak. A vá la szo ló in téz mé nyek 76%-a nyi lat ko -
zott úgy, hogy az is ko lá ban van együtt mû kö dés az
in for ma ti ka és más köz is me re ti tan tár gyak kö zött.

Az eTwinning te hát nagy mér ték ben hoz zá já rul -
hat az is ko lai ok ta tás pe da gó gi ai pa let tá já nak ki szé -
le sí té sé hez. A prog ram nem csak az is ko lá sok nak
szól; már óvo dá sok is szí ve sen és lel ke sen dol goz -
nak együtt kül föl di gye re kek kel. Elsô hal lás ra ta lán
meglepô le het, hogy 3-6 éves gye re kek vesz nek
részt nem zet kö zi pro jek tek ben, az eTwinningben
azon ban a kor nem szá mít, csak a lel ke se dés. A leg -
jobb pél da er re a bu da pes ti Fa so ri Ki csi nyek Óvo -
dá ja, ahol a gye re kek már több, jól si ke rült pro jek -

tet tud hat nak ma gu ké nak, melyekrôl Barkóczi Ma -
ri ann óvo da pe da gó gus me sélt:

„A me sék vi lá gát pró bál tuk meg kö zö sen fel -
dol goz ni. A part ne rek ugyan azt a me sét (A há rom
pil lan gó) sa ját nyelv re le for dít va, plasz ti kai mun ká -
val (gyur ma, agyag, gipsz), kép al ko tás sal (fes tés,
haj to ga tás) fel dol goz ták, és me se köny vet, pre zen tá -
ci ót ké szí tet tek belôle. Az el ké szült mun ká kat CD-n,
e-mai len to váb bí tot tuk egy más nak. 

A szá mo kat is 1-tôl 10-ig ha son ló for má ban
dol goz tuk fel. A gyer me kek meg raj zol ták, szá mí tó -
gé pen meg szer kesz tet ték a szám ké pet, dik ta fon ra
rá mond ták a szá mot sa ját nyel ven és a vé gén pre -
zen tá ci ót ké szí tet tünk belôle.

Kö zö sen sza kács köny vet szer kesz tet tünk, ami be
min den in téz mény az or szá gá ra jellemzô vagy a
gyer me kek ked venc éte lét ké szí tet te el, fény ké pek kel
il luszt rál va, a hoz zá va lók meg adá sá val, anya nyel -
ven és a pro jekt mun ka nyel vén (né met) do ku men -
tál va. Ka len dá ri u mot is ké szí tet tünk, az or szá gok
kö zött fel oszt va a hó na po kat, a gyer me kek raj za i -
val, al ko tá sa i val meg ele ve nít ve az adott hó nap jel -
leg ze tes sé ge it.” 

„Azok a gyer me kek, akik részt vesz nek ilyen
jel le gû pro jekt ben sok kal nyi tot tab bá vál nak tár sa ik
fe lé” – fog lal ta ös  sze Barkóczi Ma ri ann. Érdeklôd -
nek más né pek kul tú rái iránt, el fo ga dób bak. A mun ka
so rán ki tar tób bak lesz nek és ész re vét le nül is fej -
lesz tik kre a ti vi tá su kat, és nem utol só sor ban meg ta -
nul ják, hogy ho gyan kell csa pat ban dol goz ni. Ezek -
kel a pro jek tek kel jó irány ba le het te rel ni aka ra ti
tu laj don sá ga i kat, mind ezt úgy, hogy köz ben mind a
pe da gó gus, mind a gyer mek jól ér zi ma gát. Ez az
eTwinning iga zi lé nye ge.” 

Irodalom
ETWINNING CSS (2006): Pedagogical Advisory

Group Report: Collaboration and eTwinning.
Enrichment and added value of eTwinning
projects. European Schoolnet (EUN Partnership
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GILLERAN, A. (2007) eTwinning – A New Path for
European Schools, eLearning Papers

EDUCATIO KFT. (2009): eTwinning fel mé rés 2009,
Educatio Tár sa dal mi Szol gál ta tó Nonprofit Kft.
eLearning Igaz ga tó ság

eTwinning – európai projektmódszertan
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FÔZÔ A. (2006): Szink rón és aszink ron kom mu ni -
ká ció IKT ala pú ok ta tá si pro jek tek ben, Új Pe -
da gó gi ai Szem le, 2006. ja nu ár, http://www.oki.hu/
printerFriendly.php?tipus=cikk&kod=2006-01-
in-Fozo-Szinkron

ETWINNING NSS (2009a): ClimaSOS. 
http://www.sulinet.hu/tart/cikk/Sf/0/34714

ETWINNING NSS (2009b): Ma gyar or szá gi
eTwinning Dí jak. 
http://www.sulinet.hu/tart/cikk/Sfa/0/34669/1

EUROPEAN SCHOOLNET (2008b): Ka lan do zás a nyelv
és a kul tú ra vi lá gá ban. eTwinning CSS, 19-21.

EUROPEAN SCHOOLNET (2008a): Ka lan do zás a nyelv
és a kul tú ra vi lá gá ban. eTwinning CSS, 49-51.

ETWINNING NSS (2009c): Egy bi ro da lom – sok-sok
nem zet. 
http://www.sulinet.hu/tart/cikk/Sfa/0/34787/1

ETWINNING NSS (2009d): Kör nye zet tu da tos ság az
is ko lá ban. 
http://www.sulinet.hu/tart/cikk/Sfa/0/34829/1

eTwinning lin kek
A nem zet kö zi eTwinning hon lap: 

www.etwinning.net
A ma gyar eTwinning hon lap: www.etwinning.hu
A prá gai éves eTwinning kon fe ren ci án ké szült hi -

va ta los filme: 
http://www.youtube.com/watch?v=DGQl9umF
3vY&feature=fvsr

Pro jekt min ták: 
http://www.etwinning.net/hu/pub/inspiration/
kits.htm

Ok ta tá si ese mé nyek (on line kur zu sok): 
http://www.etwinning.net/hu/pub/professional_
development/learning_events.htm

Re giszt rá ció és bôvebb in for má ció az ok ta tá si
eseményekrôl: 
http://www.etwinning.net/hu/pub/professional_
development/learning_events.htm

eTwinning mo du lok: 
http://www.etwinning.net/hu/pub/inspiration/
modules.htm

Szak mai to vább kép zé si mû he lyek az eTwinningben: 
http://www.etwinning.net/hu/pub/professional_
development/european_workshops.htm

A vi seg rá di or szá gok eTwinning ta lál ko zó ja:
http://www.sulinet.hu/tart/cikk/Sfc/0/34686/1

Lin kek a web 2.0 tí pu sú együtt mû kö dé sek hez kap -
cso ló dó an
Michael Wesch webkettes gu ru film jei:

The Machine is Us/ing Us (Final Vers ion): 
http://www.youtube.com/watch?v=NLlGopyXT_g 

A Vision of Students Today: 
http://www.youtube.com/watch?v=dGCJ46vyR9o

Information R/evolution: 
http://www.youtube.com/watch?v=-4CV05
HyAbM

An anthropological introduction to YouTube: 
http://www.youtube.com/watch?v=TPAO-
lZ4_hU
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A tu do má nyos és tech no ló gi ai fejlôdés tár sa dal mi-
gaz da sá gi hasz not és szu ve re ni tást ered mé nyez
(Waack, et al., 2005), a kor má nyok ér de kel tek ab -
ban, hogy megerôsítsék a ter mé szet tu do má nyos ok -
ta tá sát az is ko lák ban, és eze ken a te rü le te ken
történô kar ri er épí tés re ösz tö nöz ze nek, elôsegítve a
kap cso ló dó szek to rok nak a fejlôdését is. Az ilyen
jel le gû ok ta tás alapvetô sze re pet ját szik ab ban,
hogy az ál lam pol gár ok ak tív résztvevôivé vál ja nak
a tár sa da lom nak, mely nek fo lya ma tai, ter mé kei és
szol gál ta tá sai a ter mé szet tu do má nyos mû velt ség bi -
zo nyos is me re te i nek megfelelô szint jét igény lik
(Reis, et al., 2008). Ma nap ság a di á kok egy re na -
gyobb szám ban ren del kez nek szá mí tó gép pel, inter -
nethozzáféréssel és egyéb tech ni kai esz kö zök kel,

azon ban mind a ha zai, mind a nem zet kö zi vizs gá la -
tok, mint pél dá ul a PISA-felmérés azt mu tat ják,
hogy a ter mé szet tu do má nyos ok ta tás ered mé nyes -
sé ge meglehetôsen a vá ra ko zá sok alat ti (OECD,
2006). Va ló ban, a ter mé szet tu do má nyos ok ta tás jó
né hány ki hí vás sal néz szem be, mint pél dá ul: a) el -
mé le ti-mód szer ta ni hi á nyos sá gok; b) a ta nár kép zés
prob lé mái; c) az ok ta tó köny vek és tan anyag ok
minôsége; d) pe da gó gi ai mód szer ta ni hi bák, el vont
el mé le tek re ala po zó, gya kor la ti ta pasz ta la tok nél -
kü li ok ta tás; e) az in ter disz cip li ná ris fel ada tok so -
rán felmerülô ne héz sé gek; f) a tu dás vi lá gá nak
gyors vál to zá sa (André, 2009). Ez a fel ál lás olyan
pe da gó gi ai meg kö ze lí tést kí ván, mely megfelelô
vá laszt ad hat az itt em lí tett ok ta tá si ne héz sé gek re.

A vi lág ûr ok ta tá sa és a prog ram ban va ló rész -
vé tel ha té kony se gít ség le het a ter mé szet tu do má -
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A NA SA ok ta tás és ok ta tás-tech no ló gi á já nak
be mu ta tá sa a Vi lág ûr Idôjárás Mû ve le ti Köz pont
Prog ram ján keresztül1

Nor ma Teresinha Oliveira Reis, Claudio Andre, Troy D. Cline, 
Timothy E. Eastman, Margaret J. Maher, Louis A. Mayo, 
Elaine M. Lewis

A vi lág ûr idôjárásának nyo mon kö ve té se a NA SA alap te vé keny sé gei kö zé tar to zik,
a föl di idôjárási je len sé gek hez ha son la to san ugyan is az ûridôjárás jelentôsen be -
fo lyá sol ja az ûr bé li te vé keny sé ge ket, ezen túlmenôen egyes ese mé nyek a föl di
idôjárásra is ha tás sal le het nek. A prog ram fô cél ja, hogy di á kok szá má ra lehetôvé
te gye a vi lág ûr idôjárás-elôrejelzésének el ké szí té sét ak tu á lis NA SA ada tok fel hasz -
ná lá sá val. A prog ram egy úttörô kez de mé nye zés, ami hoz zá já rul a di á kok ter mé -
szet tu do má nyos kép zés utá ni érdeklôdésének fel kel té sé hez, és tá mo gat ja önál ló
gon dol ko dá si ké pes sé gü ket. Iga zi tu dós ként vi sel ked het nek, a biz to sí tott kör nye -
zet, a pro fes  szi o ná lis ele me zés, rög zí tés és köz zé tett idôjárás-elôrejelzések meg -
va ló sí tá sán ke resz tül. A di á kok mun ká juk be fe je zé se ként elôrejelzéseiket szá mos
mó don be mu tat hat ják video-szerkesztô prog ra mok fel hasz ná lá sá val weboldalon,
az is ko la rá di ó ban, fa li új sá gon, vagy az is ko la új ság ban.

1 Fordította: Tarcsi Ádám és Ma gyar Tí mea
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nyos ok ta tás szá má ra. De mibôl is áll a vi lág ûr-ok -
ta tás és hol ta lál ha tó hoz zá tan anyag? A vi lág ûr-ok ta-
tás a következôkbôl áll: pe da gó gi ai prak ti kák szé les
ská lá ja; di dak ti kai for rá sok; tan tár gyi tar tal mak;
tan anyag be li és ke reszt tan ter vi te ma ti kák; for má lis
és/vagy in for má lis; szisz te ma ti kus és/vagy szór vá -
nyos programok/projektek/tevékenységek, me lyek
elônyt ko vá csol nak ab ból a „lenyûgözöttségbôl”,
me lyet a vi lág ûr té má ja vált ki a di á kok képzeleté -
bôl. Ily mó don ko rai fá zi sá ban meg ra gad ha tó az
érdeklôdés a ter mé szet tu do má nyos té mák iránt, a
tu do má nyos is me re te ket egy nem el vont meg kö ze -
lí tés ben ma gya ráz va, az ûr prog ra mok hasz nos sá gát
meg is mer tet ve, és végsô so ron tu do má nyos kar ri e -
rek re bíz tat va a fi a ta lo kat.

A NA SA (National Aeronautics and Space
Administration – Nem zet kö zi Re pü lés ta ni és Vi lág ûr
Igaz ga tás) ren del ke zik a leg na gyobb és leg ös  sze tet -
tebb ûr ok ta tá si prog ram mal a vi lá gon. Az ok ta tás
ki vé te les sze re pet ját szik a tel jes NA SA kül de tés -
ben. Cik künk ben be mu tat juk a NA SA ok ta tás-tech -
no ló gi á ját, és az egyik leg fej let tebb prog ram ját, a
Vi lág ûr Idôjárás Mû ve le ti Köz pon tot (Space Weather
Action Cen ter – SWAC).

A NA SA ok ta tá sa és 
ok ta tás-tech no ló gi á ja

A vi lág ûr ok ta tá sán is túl mu ta tó prog ram a NASA-
nál úgy kezdôdött, mint tár sa dal mi fel aján lás az
ügy nök ség te vé keny sé gé nek is mer te té sé vel és ter -
jesz té sé vel. Va ló já ban „az ok ta tás és a tu do má nyok
szé les kö rû meg is mer te té se rég óta a NA SA kül de té -
sé nek fon tos ré sze.” (Rosendhal et al., 2004). A hi -
deg há bo rú után, a vi lág ûr-ver seny po li ti kai mo ti vá -
ci ó i nak gyen gü lé sé vel már el vá rás sá vált a vi lág ûr-
prog ra mok tár sa dal mi-gaz da sá gi hasz na. Eb ben a
fel ál lás ban, a NA SA Ûr tu do má nyi Hi va ta la ok ta tá si
vezetôket és tu dó so kat szerzôdtetett, hogy lét re hoz za
sa ját ok ta tá si prog ram ját (Education and Outreach
Prog ram, EPO). 1993-ban, a nem zet kö zi ok ta tá si
szakértôktôl ka pott ta ná csok alap ján, Dr. Jeffrey
Rosenthal fel ál lí tott egy „öko szisz té mát” az EPO
ré szé re. Ahe lyett, hogy min den tu dós és in té zet ön -
ma ga kö vet né az EPO-t, az új EPO prog ra mok az
egyé ni erôfeszítéseket ko or di nál ják és erôsítik, így

azok együt tes ered mé nye sok kal na gyobb lesz. A rend -
szer olyan fó ru mok ból áll, ame lyek az EPO te vé -
keny sé ge ket, mint kül de té se ket ko or di nál ják, va la -
mint olyan he lyi brókerekbôl/vezetôkbôl, akik
ös  sze kap csol ják a kül de té se ket/tu dó so kat az is ko lai
rend sze rek kel, mú ze u mok kal, ok ta tá si ki adók kal
stb. (And rew, 2007). Ez az ös  sze tett struk tú ra nö ve -
li a NA SA ok ta tá si tö rek vé se i nek ha tás kör ét és pe -
da gó gi ai ere jét.

A NA SA ok ta tá si cél jai a szé les ame ri kai ok ta -
tá si cé lok hoz iga zod nak. Az ügy nök ség igyek szik
megerôsíteni a ter mé szet tu do má nyos ok ta tást az is -
ko lák ban, és igyek szik biz to sí ta ni, hogy a tu dó sok
és mér nö kök megfelelô után pót lá sa a jövôben is
ren del ke zés re áll jon, hogy foly ta tód has sa nak a NA SA
ku ta tá sai. A NA SA ok ta tá sa hasz nát ve szi pá rat lan
sze mély ze té nek, bôséges on-line és nyom ta tott for -
rá sa i nak, ok ta tá si anya ga i nak és esz kö ze i nek, tu do -
má nyos kö zös sé gek kel va ló kap cso la ta i nak, or szá gos
ha tás kör ének, nem zet kö zi tö rek vé se i nek, és még
szá mos do log nak, egé szen az egyé nek ter mé szet tu -
do mán  nyal va ló fog la la tos sá gá ig (NA SA, 1993).

A NA SA ok ta tá si alap el ve it egy be fek te té si
portfólión ke resz tül va ló sí tot ta meg, ami prog ra mo -
kat, pro jek te ket, te vé keny sé ge ket, fo lya ma to kat, di -
dak ti kai anya go kat és ok ta tás-tech ni ká kat tar tal -
maz, me lyek a ta nu ló kat, ok ta tó kat, csa lá do kat és
kö zös sé ge ket cé loz zák meg. Cél ja a NA SA kül de tés
megerôsítése fô cél ja i nak/ered mé nye i nek vég hez vi -
te lé vel: a) a NA SA stra té gi ai cél ja i nak vég re haj tá -
sá hoz szük sé ges tu do mány ágak mun ka ere jé nek ki -
kép zé sé hez va ló hoz zá já ru lás; b) a különbözô
ter mé szet tu do má nyos ága za tok fe lé csá bí ta ni, és ott
meg tar ta ni a di á ko kat; c) part ne rek szer zé se és kap -
cso la tok ki épí té se a tu do má nyok for má lis és in for má -
lis ok ta tás-szol gál ta tói kö zött, me lyek nép sze rû sí tik a
tu do má nyos mû velt sé get és a NA SA kül de té sé nek
is me re tét (NA SA, 2008).

Az ügy nök ség be fek te té si portfóliója öt stra té -
gi ai te rü let re osz lik: felsôoktatás; ke vés résztvevôs
egye te mi ku ta tás és ok ta tás; ál ta lá nos- és kö zép is -
ko lai ok ta tás; in for má lis ok ta tás; il let ve ok ta tás-
tech no ló gia és ok ta tá si esz kö zök biz to sí tá sa. A NA SA
va ló ban ér de kes ku ta tá sok és szak mai gya kor la ti
lehetôségek biz to sí tá sá val tá mo gat ja az ál ta lá nos-
és kö zép is ko lá kat, a fôiskolákat és egye te me ket,
ami nö ve li a ter mé szet tu do mány ok meg ér té se utá ni
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vá gyat, egy új ta nu lá si kul tú ra és tel je sít mény meg -
ho no sí tá sá val. Mind emel lett, a ter mé szet tu do má -
nyos ok ta tás megerôsítésére, a NA SA szak mai
fejlôdést és ku ta tá si lehetôséget nyújt majd az
elôkészítô és felkészítô ta ná rok nak és az egye te mi
pro fes  szo rok nak (NA SA, 2007).

1. ábra.
A NASA portfóliójában résztvevôoktatási szintek
Forrás: NASA Oktatási Stratégiai Koor di nációs
Keretrendszere: Egy Portfóliós Megköze lítés

Van né hány kri té ri um/alap elv e portfólió ve ze -
té sé ben, úgy mint a vál to za tos ság, re le váns ság, foly -
to nos ság, és part ner kap cso la tok/fenn tart ha tó ság. A
portfólió te vé keny sé gei a következô egy vagy több
ka te gó ri á ban va ló köz re mû kö dést fel té te le zi:
1. Ösz tön zés: a NA SA kül de té sé nek is mer te té se a

nyil vá nos ság gal.
2. Be ve ze tés: a NA SA tar tal mak meg vi ta tá sa, a

mé lyebb meg ér tés ér de ké ben.
3. Ok ta tás: a cél-po pu lá ci ók ban va ló ta nu lás.
4. Al kal ma zás: egyé nek ki kép zé se, akik olyan tu -

do mány ágak ban va ló mun ká ra ké szül nek, me -
lyek szük sé ge sek a NA SA kül de té sé nek és stra -
té gi ai cél ja i nak meg va ló sí tá sá hoz.
Min de ne zek a for má lis és in for má lis ok ta tá si

te vé keny sé gek ösz tön zik és le fog lal ják a di á ko kat,
ké pe sek ter mé szet tu do má nyos kar ri ert vá lasz ta ni,
és eset leg mun kát is kap hat nak a NASA-nál (NA SA,
2008).

A NA SA ok ta tá si te vé keny sé gei ös  sze tet tek,
mi vel mind a tíz ûr köz pont ban van ok ta tá si hi va tal.
Ezen kí vül majd nem min den köz pont nak van egy
ok ta tá si és nép sze rû sí té si (education and outreach

prog ram, EPO) hi va ta la spe ci á lis költ ség ve tés sel a
kül de tés-köz pon tú ok ta tá si te vé keny sé gek vég zé sé -
re. Négy kül de té si igaz ga tó ság vég zi az ügy nök ség
ku ta tás- fej lesz té sé nek fôbb te rü le te it, me lyek a
következôk: Re pü lés ta ni Ku ta tás, Felderítô Rend -
sze rek, Tu do mány és Vi lág ûr Mû ve le tek. Egy má sik
fon tos tényezôje a NA SA ok ta tá sá nak a ha zai és
nem zet kö zi iro dák kal va ló kap cso lat tar tás, mely
együtt mû kö dé si tö rek vé se ket ered mé nyez. Egy ilyen
komp lex vál lal ko zás ha té kony sá gá ban alapvetô
fon tos sá gú a kom mu ni ká ció, a meg fi gye lés és a ki -
ér té ke lés minôsége.

Az ügy nök ség szé les ská lá ját kí nál ja a külön -
bözô for rá sok nak ok ta tók és di á kok szá má ra egy -
aránt, így pél dá ul online és nyom ta tott anya go kat,
felkészítô kur zu so kat a ta ná rok nak, ve ze tett lá to ga -
tá so kat az ûr köz pon tok ban, lec ké ket aszt ro na u ták -
kal, in ter ak ci ó kat az ISS (International Space
Station) tag ja i val az Amatôr Rá dió és Nem zet kö zi
Ûr ál lo más (Amateur Radio on International Space
Station, ARISS, http://www.nasa.gov/audience/
foreducators/teachingfromspace/home/index.html)
köz re mû kö dé sé vel, in te rak tív esz kö zö ket, mint pél -
dá ul a Di gi tá lis Ta nu lá si Há ló zat (Digital Learning
Network, DLN, http://dln.nasa.gov), a LEARN Pro -
jek tet (http://www.cet.edu/?cat=cotf), podcast-o kat,
netcast-okat, és sok min den mást. A fô hoz zá fé rést
a NA SA ok ta tá si anya ga i hoz a NA SA Ok ta tá si Hon -
lap (http://education.nasa.gov/home/index.html)
biz to sít ja, mely tan terv-tá mo ga tó anya go kat kí nál
kor osz tály és té ma sze rint rend sze rez ve. Ezek az
anya gok tar tal maz nak ok ta tói út mu ta tó kat, osz tály-
fog lal ko zá so kat, li tog rá fi á kat, pro jekt ki ad vá nyo -
kat, videoklipeket. A té mák az aláb bi kar ri e re ket
tar tal maz zák: föld tu do má nyok, élet-tu do má nyok,
ma te ma ti ka, fi zi kai tu do má nyok, ûr tu do mány, és
tech no ló gia (Reis, et al. 2008). Az ok ta tás-tech no -
ló gi á ba va ló be fek te té sek ként a NASA-nál elér he -
tôk új ta nu lá si kör nye ze tek, olyan esz kö zök hasz -
ná la ta, mint a szi mu lá ci ók, vi zu a li zá lá sok, on-line
já té kok, in tel li gens tutorok, ta nu lói network (há ló -
za tok), e-Szakértôi Fej lesz tés (e-Professional
Development, e-PD), és különbözô tar tal mak di gi -
ta li zált építôkockái (NA SA, 2008).

Cik künk ben meg vizs gá lunk egy NA SA Tu do -
má nyos Kül de té si Igaz ga tó sá gi (Science Mission
Directorate, SDM) prog ra mot, me lyet a Föld-pá lya

A NASA oktatás és oktatás-technológiájának bemutatása...
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vizs gá la tok és a tá vo li vi lág ûr ob szer va tó ri u mok,
az ûr ha jók más boly gók élôlényeinek meg lá to ga tá -
sa, ro bot-lan do lás, -kóborlás, va la mint min ta-visz  -
sza jut ta tá si kül de té sek ál tal az ûr tu do má nyi ta nul -
má nyok nak szen tel tek. Ez az igaz ga tó ság ve ze ti a
Föl di ku ta tást, a nap ku ta tást, a boly gók ku ta tá sát és
az aszt ro fi zi kát (Reis, 2008). Be mu tat juk a Vi lág ûr
Idôjárás Mû ve le ti Köz pon tot (Space Weather
Action Cen ter, SWAC), mint a NA SA mo dern ok ta -
tá si prog ram já nak egy pél dá ját, il let ve a nap ku ta tá si
ok ta tá si prog ra mot, mely nek cél ja a di á kok be kap -
cso lá sa a Föld-Nap rend szer meg ér té sé be egy erô -
sen in no va tív, lenyûgözô, és tar ta lom-gaz dag pe da -
gó gi ai szem lé let mód dal.

Tu do má nyos hát tér — A Föld-Nap
rend szer és a vi lág ûr idôjárása

A SWAC Prog ram cél ja, hogy gon dos kod jon a vi lág-
ûr idôjárásának megértésérôl. Ah hoz, hogy ös  sze -
füg gé se i ben lás suk a vi lág ûr idôjárását, né hány té -
mát be kell mu tat nunk a Föld-Nap rend szer rel
kap cso lat ban. Ezek kö zül az egyik a Nap ku ta tás, a
Nap ak ti vi tá sá nak és a boly gó kö zi kör nye zet re, a
boly gók és más nap rend sze rek tö me ge i re, és a csil -
lag kö zi kö zeg re tett ha tá sa i nak a ta nul má nyo zá sa.
Ez ma gá ban fog lal ja a plaz mák, a mág ne ses és elekt -
ro mos mezôk, il let ve a kis és nagy ská lá jú elekt ro -
mos áram vizs gá la tát (The NAP, 2003). A plaz ma az
anyag ne gye dik (halmaz)állapota, el tér az ál ta lá nos
gáz, fo lyé kony és szi lárd hal maz ál la pot tól. Ezek in -
te rak tív ele gyét al kot ják a töl tés sel rendelkezô és
sem le ges ré szecs kék nek, va la mint a mág ne ses és
elekt ro mos mezôknek, me lyek így együtt kol lek tív
ha tást mu tat nak, és ké pe sek fenn tar ta ni az elekt ro -
mos ára mot. Egy „Plaz ma Univerzumban2” élünk.
A vi lág ûr a boly gók, hol dak, asz te ro i dák és üs tö kö -
sök kö zött, an nak el le né re, hogy üres nek lát szik,
va ló já ban plaz má val ki töl tött, ami ugyan na gyon
rit ka, még is óri á si ha tás sal le het eze ken a hatalmas
távolságokon ke resz tül is (Garcia, et al., 2009)

A vi lág ûr idôjárása a Nap vi sel ke dé sé nek, a Föld
mág ne ses me ze jé nek és ûr be li kör nye ze te ter mé sze -
té nek, il let ve a nap rend szer be li hely ze tünk nek kö -

vet kez mé nye. Ös  sze tett köl csön ha tás okon ke resz tül,
a Nap, a nap szél, va la mint a magneto szfé ra, az io no -
szfé ra és a ter mo szfé ra be fo lyá sol hat ja a tel je sít mé -
nyét és a meg bíz ha tó sá gát az ûr bé li és a föl di tech -
no ló gi ai rend sze rek nek (The NAP, 2003). Más
sza vak kal a vi lág ûr idôjárásának a Nap ból (a nap szé -
len ke resz tül) áram ló plaz má nak a Föl det környezô
vi lág ûr rel va ló köl csön ha tá sát ne vez zük. Az in ten zív
nap-ak ti vi tás (nap-vi ha rok) pe ri ó du sai alatt a Nap
nagy men  nyi sé gû plaz ma-ener gi át sza ba dít fel. 
A Nap-kö ze li mág ne ses mezôk se gí te nek fel gyor sí -
ta ni az ener gi kus plaz mát, kü lö nö sen a nap folt ok kö -
ze lé ben, mely nek kö vet kez té ben a plaz ma a nap szé len
ke resz tü li ára mol va (akár a nap ko ro na tö me gé nek
ki lö vel lé sé vel, akár nap ki tö rés for má já ban) ha tás sal
le het a Föl det környezô vi lág ûr re. Egy-négy na pon
be lül a Nap ból érkezô plaz ma ös  sze nyom ja a Föld
na pos ol da lá nak mág ne ses me ze jét, mi köz ben a
Nap pal át el le nes ol dal to vább nyú lik ki a vi lág ûr be.
Mág ne ses te rünk meg pró bál ja hely re ál lí ta ni az ere -
de ti alak ját. A külsô magnetoszférába a plaz ma egy
ré sze át szi vá rog, és kö ve ti a Föld mág ne ses me ze jét
az észa ki és a dé li sark vi dék fe lé, ahol a plaz ma-ré -
szecs kék (kü lö nö sen az elekt ro nok) ös  sze üt köz nek a
felsô at mosz fé rá val, ez zel pa zar sar ki fé nye ket ge ne -
rál va (Garcia, et al., 2009).

Né hány vi lág ûr be li idôjárási je len ség ugyan ak -
kor nem olyan gyö nyö rû lát vány, és vi ha ro kat idéz het
elô. Az ilyen vi ha rok alatt az ener gi kus ré szecs kék
és a fo to nok ve szé lyez tet he tik az em be ri te vé keny -
sé ge ket a Föl dön és az ûr ben egy aránt, su gár ve -
szély nek te szik ki az aszt ro na u tá kat az ûr sé ta so rán,
va la mint a repülôgép sze mély ze tét és uta sa it. A sú -
lyos geomagnetikus vi ha rok interferálhatnak a kom-
mu ni ká ci ós és na vi gá ci ós rend sze rek kel, csök kent -
he tik a te le kom mu ni ká ci ós és megfigyelô mû hol dak
hasz nos élet tar ta mát. Ezen kí vül a megnövekedett
gra vi tá ci ó nak köszönhetôen meg za var hat ják az ûr -
ha jó pá lyá ját, és áram szü ne te ket idéz het nek elô. Az
ûr be merészkedô em ber nek fo lya ma to san fi gye lem -
mel kell kí sér nie a Na pot, és hoz zá kell fér nie vi -
lág ûr idôjárás-jelentéseihez, hogy meg véd hes se
ma gát, és az ûr ha jó rend sze re it is. A tu dó sok a me -
te o ro ló gu sok hoz ha son ló an, akik a Föld at mosz fé -
rá já nak idôjárás-mintáit ta nul má nyoz zák, vizs gál ják
a vi lág ûr idôjárását, hogy job ban elôre je lez hes sék,
hogy mi kor és hol tör nek ki ûr-vi ha rok. Az elôre -
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jelzések függ nek a Nap ös  sze tett ter mé sze té nek
vizs gá la tá tól, a Nap kö rü li plazma-környezettôl, és
a Föld magnetoszférájának re ak ci ó já tól (Garcia, et
al., 2009).

A SWAC

A Vi lág ûr Idôjárás Mû ve le ti Köz pont (Space Weather
Action Cen ter, SWAC) egy nem zet kö zi ok ta tá si
prog ram, mely nek cél ja, hogy fel kelt se a di á kok
érdeklôdését az ûr tu do má nyok iránt. A SWAC
rend szer a nap vi ha rok fo lya ma tá nak meg fi gye lé sé -
vel ar ra össz pon to sít, hogy a Föld-Nap rend szert
ma gas szin ten meg ért sék, kü lö nös te kin tet tel a Nap
plaz má já nak, a Föld mág ne ses me ze jé nek, va la mint
a plaz ma-kör nye zet nek (magnetoszféra) köl csön ha -
tás ára, il let ve olyan mó dok ra, ame lyek kel a Nap
ha tás sal van a Föl di rend szer re. A di á kok fel mé rik
az ak tu á lis föl di és ûr bé li kö rül mé nye ket, vi lág ûr
idôjárás-jelentést ké szí te nek, és meg oszt ják a vi lág
min den ré szén ta lál ha tó tár sa ik kal a web-en ke resz -
tül. A te vé keny sé gek csak pár per cig tar ta nak na -
pon ta, de tu do mányt, tech no ló gi át, mû vé sze tet és
sok kre a ti vi tást igé nyel nek.

A cél kö zön ség elsôsorban a kö zép is ko lai di á -
kok, azon ban a SWAC adat for rá so kat egye te mi
szin ten is szé les kör ben hasz nál ják, va la mint ter ve -
zik, hogy új for rá sok kal és ok ta tá si te vé keny sé gek -
kel bôvítve az ál ta lá nos is ko lá sok szá má ra is elér -
he tôvé (hasz nál ha tó vá) te szik. Ezen for rá sok nagy
ré sze már je len leg is elérhetô a Nap-Föld Nap prog -
ra mon keresztül3. A SWAC egy eb ben a prog ram -
ban szereplô te vé keny ség, a Nap-Föld Kap cso lat
Ok ta tá si Fó rum (Sun-Earth Connection Education
Fo rum, SECEF) a NA SA Goddard Ûr köz pont já -
ban. SWAC anya gok letölthetôk a vi lág szá mos or -
szá gá ból, pl. Bra zí li á ból, Né met or szág ból, Ka na dá -
ból, In di á ból stb.

Né hány alapvetô tech ni kai esz köz re van csak
szük ség a SWAC lét re ho zá sá hoz, mint pél dá ul egy
szá mí tó gép re és internethozzáférésre. A fejlôdô or -
szá gok ban sok is ko lá nak nin cse nek ilyen „alapve tô”
esz kö zei, de az ilyen esz kö zök kel rendelkezô is ko -

lák szá ma fo lya ma to san nö vek szik, mint egy a di gi -
tá lis mû velt ség vi lág mé re tû nö ve lé sé nek tá mo ga tá sa
ered mé nye kép pen. Így a SWAC Prog ram al kal maz -
ha tó min den fej lett és szá mos fejlôdô or szág ban.

A kezdôlépés a SWAC-ok ös  sze ál lí tá sa. A prog -
ram má so dik, tu do mány ága kon átívelô fá zi sá ban a
di á kok va lós idôben hoz zá fér nek, ele me zik és rög -
zí tik a NA SA mû hol dak és ob szer va tó ri u mok ada -
ta it, ab ból a cél ból, hogy pro fes  szi o ná lis világûr-
idôjárás nap lót, je len tést és mul ti mé di ás adást
ké szít se nek. Hogy meg kön  nyít se a fel adat vég re -
haj tá sát, egy példa-script érhetô el a prog ram
weboldalán. Más szó val az az öt let, hogy a di á kok
meg fi gyel hes sék a vi lág ûr idôjárását, és a TV-ben
lát ha tó föl di idôjárás-jelentésekhez ha son ló vi lág ûr
idôjárás-jelentéseket ké szít hes se nek.

A prog ram jól de fi ni ált pro to kol lo kon alap szik.
Az alap sza bály az, hogy lehetôvé te gyük min den ki
szá má ra a nagy já ból ha son ló ered mé nyek el éré sét,
amen  nyi ben ugyan azo kat az el já rá so kat kö ve tik. 
Az út mu ta tók és for rá sok elérhetôek a NA SA
SWAC weboldalán (http://sunearthday.nasa.gov/
swac/). Lé nye gé ben az Ok ta tói Se géd anyag, és a
Be mu ta tó Táb la rész le te sen ki fej ti, ho gyan ter vez -
zünk és hajt sunk vég re fel ada to kat. Az Ok ta tói Se -
géd anyag egy ki in du ló pont SWAC-ok ter ve zé sé hez
és fel épí té sé hez, ezen kí vül hát tér-in for má ci ó kat is
nyújt a Nap ról, va la mint szó sze de tet tar tal maz a
világûr-idôjárás kifejezéseirôl, és egyéb for rá so kat
is ta lá lunk ben ne. A Be mu ta tó Táb la adatgyûjtô táb -
lá za to kat, világûr-idôjárási ada to kat, a di á kok adat -
gyûjtô táb lá za ta i ból tip pe ket és kér dé se ket, to váb bi
se gít sé ge ket tar tal maz. Elsô pil lan tás ra ne héz nek
tûn het NA SA ada tok hoz hoz zá fér ni, és ele mez ni
ôket, de amint a ta ná rok és a di á kok meg ta nul ják
mû kö dé sét, meglepôen kön  nyû vé vá lik. A SWAC
weboldalon egy egy sze rû lin ken ke resz tül hozzá fér -
hetôk a vi lág ûr idôjárásának ada tai (http://sunearth.
gsfc.nasa.gov/spaceweather/), mely mel lett rész le tes
ok ta tó anya gok ta lál ha tók, me lyek egy sze rû vé és
gyors sá te szik a di á kok adat gyûj tés ét, adat elem zé sét,
és a je len té se ik szá má ra az ada tok elôké szí tését.

A SWAC egye di ab ban, hogy lépésrôl-lépésre
út mu ta tót tar tal maz, il let ve ok ta tó anya got ar ról,
hogy ho gyan fér je nek hoz zá és ele mez ze nek új in -
for má ci ót. A cél, hogy a di á kok ku ta tást vé gez ze nek
az ada tok pro fes  szi o ná lis szin tû hoz zá fé ré sé vel, és
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az ered mé nyek weben és adá so kon ke resz tü li köz -
ve tí té sé vel. Ezen ok ta tá si fo lya mat ban a di á kok nak
az ok ta tók fel ügye le té re és út mu ta tás ára van szük -
sé ge, de egyút tal bá to rí ta ni kell ôket az in tel lek tu á -
lis füg get len sé gük, ma gas szin tû gon dol ko dá suk,
csa pat mun ká juk és kom mu ni ká ci ós kész sé gük fej -
lesz té sé re, mert az ered mé nye i ket ér tel mes, ob jek -
tív, tisz ta for má ban kell meg osz ta ni uk az egész osz -
tál  lyal. No ha a fô té ma itt a vi lág ûr idôjárása, a
SWAC rend sze rek és ar chi tek tú rák majd nem min -
den más ok ta tá si té má hoz is adap tál ha tó ak, mint
pél dá ul a kör nye zet vé de lem, a nagy vá ro si bû nö zés,
a glo bá lis klí ma-vál to zás, a mezôgazdaság-menedzs -
ment, és egyéb té mák egy ok ta tá si kö zös ség igé -
nyeinek/érdeklôdési kö ré nek megfelelôen. A meg -
felelô adat for rá sok hoz va ló hoz zá fé rés sel a di á kok
bár mi lyen té má ban je len té se ket ké szít het nek.

Szer ke ze ti struk tú ra és erôforrások

Inf rast ruk tú ra

Min den SWAC-nak az aláb bi ele me ket kell tar tal -
maz nia:
• internetkapcsolattal rendelkezô szá mí tó gép;
• Kijelzô táb la (ös  sze sze re lés szük sé ges);
• Flipchart táb la;
• Adatgyûjtô lap vagy jegy zet tömb.

A SWAC weblapján történô ada tok el éré sé hez
leg alább egy internetkapcsolattal el lá tott szá mí tó gép
szük sé ges, no ha a prog ram olyan hall ga tói te vé -
keny sé ge ket is tar tal maz, ame lyek nem igé nyel nek
sem internetet, sem szá mí tó gé pet. Utób bi ak kö zé
tar toz nak pél dá ul a nap vizs gá ló te lesz kó pok épí té -
se, vagy a mág ne ses kí sér le tek foly ta tá sa, hogy
olyan is ko lák is tud ja nak csat la koz ni, me lyek kor -
lá to zott, vagy las sú internetkapcsolattal ren del kez -
nek. Amen  nyi ben a kap cso lat kor lá to zott vagy csak
a ta ná rok ren del kez nek internethozzáféréssel, a
felügyelô ta nár is tud kap cso lód ni a SWAC weblap -
jához, majd a ka pott ada to kat akár na pi szin ten meg
tud ja osz ta ni a di á kok kal.

Aján lott ugyan ak kor, hogy a SWAC-ok egy el -
sze pa rált he lyen le gye nek fel ál lít va, ide á lis eset ben
az érin tett ta nu lók ál tal kön  nyen elérhetô he lyen, a
na pi ok ta tá si te vé keny sé get a lehetô leg ke vés bé

érint ve. Az érin tett ter mek ben SWAC út mu ta tó tar -
tal maz za a kijelzôk ös  sze sze re lé sé nek me ne tét is.

Ada tok el éré se és elem zé se

Szá mos online elérhetô di dak ti kai le írás se gí ti a ta -
nu ló kat az ada tok el éré sé ben és ér tel me zé sé ben. 
a) Ta nu lói flipchartok (Student Flip Chart): a vi -
lág ûr idôjárásának négy fô té ma kö ré vel kap cso la tos
pil la nat ké pe ket nyújt. Min den szek ció tar tal maz
egy rö vid át te kin tést, né hány öt le tet és a di á kok ál tal
az adatgyûjtô ûr lap ok ról gyak ran fel tett kér dé se ket.
Az egyes flipchart kár tyák tar tal maz nak to váb bá
inst ruk ci ós kár tyá kat az elem zés és az online adat rög-
zí tés fôbb, követendô lé pé se i vel, me lyek az In for -
má ci ós kár tyák kal együtt szá mos kép-min tát és se gít -
sé get nyúj ta nak az elem zé sek in terp re tá lá sá hoz.
b) Adatrögzítô mun ka lap ok (Data Collection Sheet):
nél kü löz he tet len vizs gá lan dó kér dést és emlékez -
tetô in for má ci ó kat ta lál ha tunk raj tuk a vi lág ûr
idôjárásával kap cso la to san. A mun ka lap ok al ján ta -
lál ha tó kér dé sek se gí tik a ta nu ló kat az ada tok ösz  -
sze sí té sé ben, to váb bá a fel té te le zé se ik iga zo lá sá -
ban, késôbbi ellenôrzésében.
c) Világûr-idôjárás média-nézô (Space Weather
Me dia Viewer): ez a megfigyelô esz köz egy webol -
dal, mel  lyel kö zel va lós idôben tekinthetô meg a vi -
lág ûr idôjárása. To váb bá a lá tot tak ér tel me zé sé hez
kap cso ló dó tutorialok is elérhetôek az ol da lon. 
A weboldal tá mo gat ja a weblap fo lya ma tos nyom -
kö ve té sét, amen  nyi ben mind ez a di á kok ku ta tó -
mun ká já hoz szük sé ges.

Az egyes erôforrások négy – szín kód dal je lölt –
ka te gó ri á ra oszt ha tó ak az SWAC ös  szes anya gá -
ban: nap folt ré gi ók (na rancs sár ga), vi har jel zé sek
(zöld), magnetoszféra (kék), sar ki fény (li la).

Mi u tán a ta nu lók ös  sze gyûj töt ték, majd ele -
mez ték az ada to kat az egyes adat köz pon tok ban, to -
váb bi hasz nos in for má ci ó kat és erôforrásokat is el -
ér het nek a weblap Vi lág ûr Idôjárás For rá sok (Space
Weather Resources) ‘To váb bi Ada tok’ (‘Additional
Data’) pont já ban.

Ada tok rög zí té se és rend sze re zé se

Né hány az elérhetô ada tok rög zí té sé re és rend sze re -
zé sé re szol gá ló szá mos esz köz kö zül:
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a) SWAC adatgyûjtô ív: hasz ná la tá hoz csu pán egy
sta bil író fe lü le tet kell biz to sí ta ni a ta nu lók nak,
mi köz ben az ada to kat gyûj tik. A táb la, egy toll,
és a kap cso ló dó adatgyûjteménybôl ál ló adat -
gyûjtô ív je len ti a ta nu lók mun ka ál lo má sát.

b) SWAC jegy zet töm bök: hogy el ke rül jük az adat -
gyûjtô ívekbôl történô szá mos má so lat tal va ló
baj ló dást, egy sze rû en le kell töl te ni egy SWAC
jegy zet töm böt, majd ki kell nyom tat ni, vé gül
egy egy sze rû ra gasz tás sal elôállíthatóak az egyes
té ma kö rö ket elkülönítô jegy zet töm bök.
Aján la tos a ta nu lók szá má ra biz to sí ta ni min dig

egy-egy adatgyûjtô ívet vagy egy jegy zet töm böt,
hogy bár mi kor fel je gyez hes sék ész le lé se i ket, és el -
ké szít hes sék az idôjárás-jelentésüket.

A mun ka me ne te — 
fé nyek, ka me ra, fel vé tel in dul!

Elsô lé pés ként a di á kok nak el kell ké szí te ni ük a sa -
ját SWAC kijelzô táb lá ju kat, mely tar tal maz hat raj -
zo kat, ké pe ket, és a vi lág ûr idôjárásával kap cso la tos
le írá so kat. Mind ez nem csu pán mû vé szi meg kö ze lí -
tés re ösz tön zi a di á ko kat, ha nem se gí ti a ta nu lói
felelôsségvállalás ki ala kí tá sát is. A SWAC kijelzô
ki ala kí tá sa so rán a vi lág ûr idôjárásával kap cso la tos
négy fô té ma kör rel ér de mes fog lal koz ni: nap folt ré -
gi ók, nap ki tö ré sek és -viharok, magnetoszféra, il -
let ve sar ki fény. Há rom fé le ta nu lói táb la, és hoz zá -
tar to zó ös  sze sze re lé si lehetôség áll a ta nu lók
ren del ke zé sé re: a) Single Classroom Display
Board: mely ben a SWAC mind a négy te rü le té hez
ta lá lunk kom po nen se ket; b) Four Separate Display
Board: a SWAC mind a négy te rü le té hez lé te zik
kü lön ál ló SWAC táb la; c) Classroom Bul le tin
Board Display: egy nagy mé re tû hirdetôtábla, me -
lyen di na mi ku san tekinthetô meg a nap vi ha rok és
nap ki tö ré sek ha tá sa a Föld magnetoszférájára. A fa -
li új ság a SWAC fel osz tá sá nak megfelelôen négy
szek ci ó ra oszt ha tó.

A di á kok mun ká juk so rán az úgy ne ve zett adat -
köz pon tok se gít sé gé vel hoz zá fér het nek a NA SA
kép- és adat tá rá hoz, majd a ka pott uta sí tá so kat kö -
vet ve elem zik azo kat a ko ráb ban em lí tett esz kö zö -
kön. A fel dol go zott ada tok ból a di á kok ki dol goz zák
sa ját elôrejelzésüket. A je len té sek ké szí té sé hez elô -

re kell je lez ni ük, me lyik nap folt le het for rá sa egy
nap ki tö rés nek, rá kell jön ni ük, hogy mi kor lesz
nap ki tö rés és -vihar, il let ve elôre kell je lez ni ük,
hogy me lyik és mi lyen ha tás sal lesz a Föld re. Eh hez
mér ni ük kell a Föld mág ne ses me ze jé ben ke let ke -
zett za va ro kat, elôre kell je lez ni ük a sar ki fé nye ket,
azok ide jét, és mind ezt meg kell osz ta ni uk a hí rek -
ben, a pro fes  szi o ná lis világûr-idôjárás fi gyel mez te -
té sek sza bá lya i nak megfelelôen. Mind eh hez hasz -
nál ni uk kell au di o vi zu á lis esz kö zö ket, és e-mailben
kell kap cso la tot tar ta ni uk tár sa ik kal.

Az adat gyûj tést és a do ku men tá lást a cso por -
tok nak aján la tos he ten te leg alább egy szer el vé gez ni
a SWAC kap cso ló táb lát vagy jegy zet tömb je i ket
hasz nál va. Na pi adat gyûj tés csak ab ban az eset ben
aján lott, ha a tan terv idôbeosztása sze rint he ten te
leg alább 2-3 al ka lom mal van kon takt óra. Amen  nyi -
ben a je len té sek nem na pi szin ten tör tén nek, a ta nu -
lók nak ügyel ni ük kell ar ra, hogy a fel dol go zás az
elôzô adat gyûj té sek kö zött el telt idôszakot érint se,
nem le het csu pán az az na pi ada to kat fel dol goz ni.

An nak ér de ké ben, hogy mind a négy té ma kör -
ben kellôen el mé lyed hes se nek a ta nu lók, he ti kör -
for gás ban ér de mes té ma kört vál ta ni uk, így té ve
lehetôvé, hogy to vább ra is ele mez zék a be gyûj tött
ada to kat, elsô kézbôl vé gez hes se nek meg fi gye lé se -
ket ar ról, ho gyan vál to zik a vi lág ûr idôjárása az idô
elôrehaladtával, to váb bá kellô ta pasz ta la tot sze rez -
ze nek a mû sor szol gál ta tás ról is. Leg alább egy hó -
na pos in ter val lu mon vég zett adat szol gál ta tás, majd
az ös  sze gyûj tött ada tok gra fi kus áb rá zo lá sa lehetô -
séget biz to sít hat a ta nu lók nak, hogy ismétlôdô min -
tá kat, tren de ket fe dez ze nek fel az ada tok ban, ez ál -
tal job ban meg ért hes sék a meg cél zott fo gal ma kat.
2-4 fôs ki sebb cso por tok ban jól meg old ha tó az
adat gyûj té si és a sze rep kö rök fo lya ma tos ro tá lá sa,
no ha akár az egész cso port op ci o ná li san részt ve het
a je len té sek ké szí té sé ben és az egyes kom po nen sek
meg osz tá sá ban.

A lec ke

A lec kék fel dol go zá sa az aláb bi lo gi kai sor ren det
kö vet ve van fel oszt va az egyes pe da gó gi ai el vek -
nek és el já rá sok nak megfelelôen. 
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1. Be ve ze tés (30 perc): A ta nár egy bevezetô be -
szél ge tés so rán be mu tat ja a Na pot, mint égi tes tet a
ta nu lók nak, olyan elôzetes is me re tek hez jut tat va
ôket, me lyek a té ma kör meg ér té sé hez szük sé ge sek,
to váb bá mo ti vál ja a ta nu ló kat.
2. Fel fe de zés (45 perc): A ta nu ló kat négy cso port ra
oszt ják, a SWAC né gyes fel osz tá sá nak megfele lôen.
Majd az egyes ta nu lói cso por tok meg is mer ked nek a
té ma kör ük kel, an nak tar tal má val és az elérhetô
anya gok kal.
3. Ma gya rá zat (45 perc): A cso por tok meg oszt ják
ta pasz ta la ta i kat az egész cso port tal a Nap ról és a
vi lág ûr idôjárásáról a ko ráb bi ak ban szer zett ta pasz -
ta la ta ik alap ján, to váb bá egy je len tést ké szí te nek az
adott területrôl. 
4. Ki dol go zás (90 perc): Elsô ös  sze ál lí tás so rán a
ta nu lók meg ter ve zik, ös  sze ál lít ják, majd hasz nál ják
a té ma kör höz tar to zó adat köz pon to kat. Az el ké szí -
tett kijelzô táb lák gyak ran ad ják a ta nu lói köz pon -
tok hát te rét, a SWAC ada tok hoz hozzáférô szá mí tó -
gé pek tá mo ga tá sá val. Eb ben a fá zis ban a di á kok
meg ta nul ják a meg is mert fo gal ma kat al kal maz ni,
és kap cso la to kat ki ala kí ta ni a kap cso ló dó fo gal mak
kö zött, ez ál tal job ban meg is mer he tik az ôket körül -
vevô vi lá got.
5. Ér té ke lés (20 perc): A SWAC weboldalán ta lál -
ha tó internetes lin ken szá mos ja vas la tot ta lál ha tunk
a ta nu lók fo lya ma tos tá mo ga tá sá ra és ér té ke lé sé re.

Je len té sek ké szí té se

Az adat köz pon tok kal ös  sze kap cso ló dott di á ko kat
az aláb bi öt te rü let re kell be osz ta ni: a) Nap folt ré gi ók
(1-5 ta nu ló); b) Nap vi har jel zé sek (1-5 ta nu ló); 
c) Mag netoszféra (1-5 ta nu ló); d) Sar ki fé nyek (1-5
ta nu ló); e) Mû sor szó rás (1-5 ta nu ló).

Az egyes cso por tok ban 4 ta nu ló adat bá nyá szat -
tal fog lal ko zik, mi a latt egyi kük az egyes cso por tok
ál tal ös  sze gyûj tött ada to kat elem zi, mint adatelem zô.
Az adat bá nyász sze rep kör ben dol go zók ös  sze gyûj -
tik és rög zí tik az ös  szes, a cso port ku ta tá si te rü le té -
hez tar to zó in for má ci ót az adatgyûjtô mun ka fü zet be.
Az adatelemzô sze rep kör ben lévôk mo ni to roz zák
az adat-mun ka fü ze te ket, ös  szeg zik a ki gyûj tött ada -
to kat, majd be töl tik a szük sé ges in for má ci ó kat a
világûr-idôjárás for ga tó köny vek be.

Az egyes cso por tok ban a ta nu lók meg oszt hat -
ják vagy cse rél he tik az adatgyûjtô sze rep kö rö ket az
adott ku ta tá si te rü le ten be lül. A sab lon for ga tó -
könyv adott, mely be a ta nu lók ki tölt he tik a hi ány zó
ré sze ket az ös  sze gyûj tött ada tok alap ján. Az egyes
szek ci ók for ga tó köny ve i nek fris sí té sei az adatgyûj -
tô munkafüzetekrôl végezhetôk el, me lyek re a ta -
nu lók nak, amennyi ben le het sé ges, ké pe ket is mel -
lé kel ni ük kell. Mi u tán az összes cso port ki töl töt te a
szük sé ges in for má ci ók kal a for ga tó könyv sab lont, a
mû sor szó rá si cso port ban lévô ta nu lók nak kell el ké -
szí te nie és be mu tat nia egy át fo gó, min den re
kiterjedô világûr-idôjárás hír je len tést.

A ta nu lók nak kö rül be lül na pi 15 perc nyi idôt
kell szán ni uk a hoz zá juk tar to zó ál lo más ról szár ma -
zó ada tok gyûj té sé re, és to váb bi he ti 15 per cet ar ra,
hogy el ké szít sék az idôjárás-jelentést, mind ezt úgy,
hogy tö re ked je nek a pro fes  szi o ná lis je len té se ik
köz zé té te lé re. Eze ket a rö vid je len té se ket, a lehetô
leg több mé di u mot fel hasz nál va, elérhetôvé kell ten -
ni ük, be le ért ve pél dá ul a video-szerkesztô szoft ve -
rek fel hasz ná lá sát, és az is ko lá ban elérhetô mû sor -
szó rá si lehetôségeket is ki hasz nál va, hogy a
je len té se ik meg je len je nek pél dá ul az is ko la rá di ó -
ban, is ko la té vé ben, is ko la új ság ban, de akár az in -
ter neten is.

Va lós ide jû mû sor szó rás

A ta nu ló kat ar ra kell bíz tat ni, hogy a SWAC je len -
té se i ket rend sze res hír adás ként ké szít sék el, fel -
hasz nál va az is ko lá ban elérhetô mé dia esz kö zö ket.
Mind eh hez az aláb bi esz kö zök szük sé ge sek:
- egy Internet el érés sel rendelkezô szá mí tó gé pes

mun ka ál lo más
- egy webkamera vagy vi de o ka me ra
- egy 5 x 6 láb (1 láb = 30,48 cm) mé re tû sza bad

fal fe lü let
- Audio/video felvevô és szerkesztô szoft ver:

Szá mos hasz nál ha tó szoft ver lé te zik, úgy mint
SO NY Vegas Movie Studio, Adobe’s Visual
Communicator 3 (VC3), CCTV, iMovie, Auda -
city, Garage Band stb.
Az SWAC weboldala szá mos pél da for ga tó -

köny vet, videoklipet és je len tés sab lont, ta ná ri út -
mu ta tót, letölthetô gra fi kont tar tal maz. Ezek a kie -
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gé szítôk szük sé ge sek le het nek a vi de ós mû sor szó -
rás hoz és a videó-szerkesztô al kal ma zá sok megfe -
lelô hasz ná la tá hoz egy aránt. Min ta ként meg te kint -
hetô a SWAC weboldalán egy Vi lág ûr Idô járás
hír adá sos vi de o film.

Konk lú zió

A NASA-nál kü lö nö sen nagy hang súlyt fek tet nek a
vi lág ûr rel kap cso la tos ter mé szet tu do má nyos ok ta -
tá sok tá mo ga tá sá ra. A kí nált portfólió rend kí vül
szé les prog ram ská lát ölel fel a tech no ló gi ai-inf rast -
ruk tu rá lis tá mo ga tá sok tól kezd ve a di dak ti kai erô -
forrásokon és a webes (tan)anyagok biz to sí tá sán át,
a tan fo lyam okig. Az ügy nök ség ki emel ten fó ku szál
az ok ta tá si kö zös sé gek spe ci á lis igé nye i nek és
szük ség le te i nek megfelelô ok ta tá si tá mo ga tás ra,
oly an  nyi ra, hogy a NA SA online, az ok ta tás szá má -
ra elérhetô erôforrásait az ame ri kai és a nem zet kö zi
ok ta tá si in téz mé nyek egy aránt hasz no sít hat ják.
Nap ja ink ban az Ame ri kai Egye sült Ál la mok ban a
ter mé szet tu do má nyos ok ta tás ve szít hang sú lyá ból,
a fó kusz egy re in kább olyan te rü le tek re irá nyul,
mint a ma te ma ti ka- és a nyelv ok ta tás és mind ez va -
la hogy el ri aszt ja a ta ná ro kat a ter mé szet tu do mány -
ok mé lyebb is me re te i nek ok ta tá sá tól. Mind emel lett
a ter mé szet tu do má nyos tan tár gyak ok ta tá sa is egy re
ke ve sebb óra szám ban tör té nik, ez pe dig ar ra ösz -
tön zi a ta ná ro kat, hogy sze lek tál ja nak, job ban meg -
vá lo gas sák, mit is ok tat nak. A fo lya ma tok mind azt
ered mé nye zik, hogy a vi lág ûr el ve szí ti te rét és he -
lyét az is ko lá ból. A NA SA, fel mér ve a hely ze tet, az
Ok ta tá si Mi nisz té ri um mal foly ta tott meg be szé lé sek
so rán ar ra a kö vet kez te tés re ju tott, hogy a ter mé -
szet tu do má nyos tan terv hez kap cso ló dó, az el mé le ti
és a gya kor la ti ok ta tás ban hasz no sít ha tó ûr ku ta tá si
tan anyag ok kal kel le ne ösz tö nöz ni az is ko lá kat.

Je len ta nul mány ban a Vi lág ûr Idôjárás Mû ve le -
ti Köz pont (Space Weather Action Cen ter, SWAC)
prog ra mot mu tat juk be, amely pe da gó gi ai szem lé -
let mód dal kö ze lít ve olyan mo ti vá ló esz kö zök kel
pró bál ja a di á kok érdeklôdését fel kel te ni a ku ta tott
té ma iránt, mint pél dá ul a vi de ó zás és a mû sor szó -
rás. Az öt let alap ja az a fel is me rés, hogy a di á kok
job ban tel je sí te nek, amennyi ben a fel adat hoz ér zel -
mi leg is kötôdnek (O’Regan, 2003). A prog ram ál tal

nyúj tott te vé keny sé gek fon tos szem pont ja a ter mé -
szet tu do má nyos ok ta tá si mód szer ta ná nak bôví tése
olyan te rü le tek kel, mint ma gas-szin tû gon dol ko dás,
cso port mun ka, kom mu ni ká ció stb. A SWAC ezen
túlmenôen ab ban is tá mo gat ja a di á ko kat, hogy úgy
tud ja nak vi sel ked ni és gon dol kod ni, mint ha va ló di
tu dó sok len né nek, mi a latt felelôsségteljesebben és
ak ku rá tu sab ban kom mu ni kál ják minôségi mun ká -
ju kat, an nál is in kább, hi szen a „képernyôre ke rül -
nek”. Aján lunk to váb bá né hány olyan mód szert, mely
to vább fej leszt het né a ku ta tó prog ra mot. Pél dá ul
fo gal mi tér ké pek kel (No vak, et al., 2008) se gít het -
nénk a di á kok nak meg ér te ni és fel fog ni a vi lág ûr
idôjárásával kap cso la tos fo gal ma kat a fog lal ko zá -
sok elôtt, köz ben és után egy aránt. Mind eköz ben a
ta nár fo lya ma to san tá mo gat hat ja a ta nu ló kat ab ban,
hogy az egyes hi e rar chi kus szin tek kö zött he lyes
kap cso la to kat ala kít sa nak ki.

Ku ta tá sa ink so rán ar ra a meg ál la pí tás ra ju tot -
tunk, hogy nincs tel jes össz hang a ter mé szet tu do -
má nyos ok ta tá sá ban al kal ma zott pe da gó gi ai el mé -
le tek kö zött. Egye sek ar ra ösz tön zik a ta nu ló kat,
hogy ké pe sek le gye nek önál ló an fej lesz te ni tu dá su -
kat, míg má sok úgy gon dol ják, hogy bi zo nyos
alapvetô is me re te ket csak megfelelô út mu ta tás sal,
se gít ség gel tud nak a di á kok el sa já tí tat ni, kü lö nö sen
ak kor, ami kor a té má ban nem ren del kez nek meg -
ala po zott elôismeretekkel (Kirschner, et al., 2006).
A SWAC prog ram mind ét pers pek tí vát le fe di,
ugyan is egyes te rü le te ken a di á kok rész le tes út mu -
ta tás alap ján – fel ügye let tel – vég zik mun ká ju kat,
míg az adat gyûj tés, az elem zés és a je len té sek ké -
szí té se kor önál ló an dol goz nak. Vé le mé nyünk sze -
rint az út mu ta tás sal és az önál ló an vég zett mun kák
a SWAC prog ram ban megfelelô egyen súly ban van -
nak, és jól ki egé szí tik egy mást. Fi gye lem be vé ve a
SWAC ar chi tek tú rá ban lévô ha tal mas po ten ci ált,
mind a szer ke ze tét, mind pe dig a tar tal mát úgy ala -
kí tot ták ki, hogy le le hes sen for dí ta ni más nyel vek -
re is, és más te rü le te ken is al kal maz ha tó le gyen.

A di na mi ku san, egy re ös  sze tet teb ben és komp -
le xeb ben vál to zó tár sa dal mi fo lya ma tok hoz, az ok -
ta tás nak is al kal maz kod nia kell, ha ha té kony kí ván
ma rad ni. Az ûr ku ta tás ban szer zett ta pasz ta la ta i ra
épít ve a NA SA egye dül ál ló mód sze re ket nyújt a
ter mé szet tu do mány ok ok ta tá sá ra, to váb bá ko moly
erôforrásokat fek tet a szisz te ma ti ku san fel épí tett
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gya kor la ti tan anyag ok elôállításába is. Az ok ta tó -
nak is egy re in kább al kal maz kod nia kell, ré sze sé vé
kell vál nia a tár sa dal mi fo lya ma tok nak, a tan ter ve -
ket érintô tár gya lá sok nak min den szin ten a ta nu lói
igé nyek nek megfelelôen kell ér vé nye sül ni ük, az
egyes té ma kö rö ket érintô ku ta tói szer ve ze tek be vo -
ná sá val. Fi gye lem be vé ve mind azt, hogy az ok ta tá -
si mód szer tan ok nak, tan anyag ok nak a ta nu lók nyel -
vén, a ta nu lók hoz kell szól ni uk. In ter disz cip li ná ris,
több té ma kört komp le xen át fo gó ku ta tói és ok ta tói
szem lé let alapvetô fon tos sá gú kell le gyen. Pél dá -
nak em lít het nénk, hogy az idei év, a Csil la gá szat
Nem zet kö zi Éve, és az ok ta tók nak, ta nu lók nak is
sze re pet kell vál lal ni uk ab ban, hogy ebbôl az ap ro -
pó ból is új mód sze rek kel szem lél jük a Föl det és az
Uni ver zu mot. Ös  sze gez ve te hát mind an  nyi unk nak
tö re ked nie kell ar ra, hogy ok ta tá si mód sze re ink fo -
lya ma tos fej lesz té sé vel egy aránt he lyet ta lál junk az
ok ta tás ban a vi lág ûr nek, nem ha nya gol hat juk el to -
váb bá azo kat a pe da gó gi ai elônyöket sem, me lye -
ket ez a faj ta szem lé let vál tás hoz hat a ter mé szet tu -
do mány ok ok ta tá sá ban.
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A 21. szá zad in for má ci ós tár sa dal má nak em be re -
ként a szá mí tó gép cél sze rûbb, ha té ko nyabb, kor -
osz tály hoz al kal maz ko dó, biz ton sá gos, cél tu da tos
és ta nu ló köz pon tú, az az a he lyes fel hasz ná lá sá ra
kell tö re ked nünk. Az óvo dás és kis is ko lás gye re -
kek nek kreativitásukram, ko ruk ból fa ka dó kí ván -
csi sá guk ra és já ték igé nyük ki elé gí té sé re építô, egy -
szer smind kész sé ge i ket és ké pes sé ge i ket fejlesztô
prog ra mok ra van szük sé gük.

A gye re kek számítógéphasználatát meg aka dá -
lyoz ni az ott ho ni szá mí tó gé pek el ter je dé se mi att
nem tud juk, ar ra vi szont van esé lyünk, hogy ko ruk -
nak megfelelô szoft ve re ket ad junk a gye re kek, pe -
da gó gu sa ik, és szü le ik ke zé be. Ko moly vi ták foly nak
a szakértôk kö re i ben is. Az már tény ként kezelhetô,
hogy a szá mí tó gép nem csak fel kel ti, de éb ren is
tud ja tar ta ni a gye re kek mo ti vá ci ó ját. Nem sza bad
el fe lejt kez ni a szá mí tó gép azon elônyérôl sem,
hogy a gye re kek szá má ra azon na li vis  sza csa to lást
biz to sít, amely lehetôséget ad a ja ví tás ra, anél kül,
hogy a hi bás meg ol dás rög zül ne. Ez eset ben a té ve -
dés nek nincs ne ga tív kö vet kez mé nye, nem okoz fe -
szült sé get, ép pen ellenkezôleg, a he lyes meg ol dás

önál ló meg ke re sé sé re ad lehetôséget. Elônyei közt
hang sú lyoz nám még a megfelelô szá mí tó gé pes
prog ra mok ál tal nyúj tott in ter ak ti vi tást (Turcsányiné,
2004; Kôrösné, 2006; Mi hály, 2002).

A já ték a kis gyer mek kor leg fon to sabb és legfej -
lesztôbb te vé keny sé ge, s így az óvo dai ne ve lés leg -
ha té ko nyabb esz kö ze. A já ték – sza bad kép zet tár sí -
tá so kat követô sza bad já ték fo lya mat – a kis gye rek
ele mi pszi chi kus szük ség le te, mely nek min den nap
visszatérô mó don, hos  szan tar tó an és lehetôleg za -
var ta la nul ki kell elé gül nie. A kis gye rek a kül vi lág ból
és sa ját belsô vi lá gá ból szár ma zó ta go lat lan be nyo -
má sa it já té ká ban ta gol ja. Így vá lik a já ték ki emelt
je lentôségû tá jé ko zó dó te vé keny ség gé (Zsubrits,
2007). Az óvo dá ban a szá mí tó gé pet nem más já ték
he lyett, ha nem egy já ték esz köz ként hasz nál ják,
mint egy lehetôséget a ta pasz ta lat szer zés re. Na gyon
fon tos ezt ki emel ni, mert sem mi eset re sem a ha gyo -
má nyos nak szá mí tó esz kö zök lecserélésérôl van szó.

A me se élet ko ri lag meg fe lel az óvo dás gyer mek
szem lé let mód já nak és vi lág kép ének. Vis  sza iga zol ja
a kis gyer mek szo ron gá sa it, s egy ben fel ol dást és
meg ol dást kí nál. A mesélôvel va ló sze mé lyes kap -

76

Oktatás-Informatika I. ÉVFOLYAM / 2009. 2. SZÁM

Me sél a szá mí tó gép. In te rak tív me se ké szí tés
óvo dás- és kis is ko láskor ban

Pa sa ré ti Otí lia

Az in for má ci ós tár sa da lom ko rá nak ne ve zett év szá za dunk ban a szá mí tó gép je len lé te
szá mos te rü le ten nél kü löz he tet len né vált. Má ra ez az esz köz a min den nap ja ink 
ré szé vé vált, épp úgy meg ta lál ha tó mun ka he lyün kön, mint ott ho na ink ban. Ép pen
emi att fon tos ész re ven nünk, hogy ez az esz köz lát ha tat la nul a gye re kek egyik já ték -
sze re lett. Ken Olson 1977-ben tett egy ha tá ro zott ki je len tést „There is no reason
for any individual to have a com pu ter in his home” (“Nincs sem mi ok, ami ért bár ki
is szá mí tó gé pet akar na vá sá rol ni az ott ho ná ba.”). Ahogy ezen most mo soly gunk,
elképzelhetô, hogy a jövôben a következô kér dé sen is meglepôdnek majd a pe da -
gó gu sok, szülôk: „Kell-e az óvo dá sok nak szá mí tó gép?”. Kül föl di ku ta tá sok már ma
is szép szám mal akad nak, s a szoft ver gyár tók fi gyel me is e má ig még ki ak ná zat lan
cél cso port fe lé for dult. Mi ért ne fi gyel het nénk rá mi pe da gó gu sok vagy szülôk is?
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cso lat ban a gyer mek nagy ér zel mi biz ton ság ban ér -
zi ma gát, s a já ték te vé keny ség hez ha son ló an a me -
se hall ga tás el en ge dett in tim ál la po tá ban ele ven,
belsô kép vi lá got je le nít meg. A belsô kép al ko tás nak
ez a fo lya ma ta a gyer me ki él mény fel dol go zás
egyik leg fon to sabb for má ja.

Az új esz köz in teg rá lá sa

1999. szep tem ber 1-jétôl az óvo dák sa ját ne ve lé si
ter vet dol goz hat nak ki, amely az óvo dai élet ki ala -
kí tá sá nak alap ja. A mai óvo dai ne ve lés irán ti igény
egy re job ban el vesz ti az „ál ta lá nos óvo dai ne ve lés”
jellemzô je gye it. Az óvo dák jellemzôen egy-egy
spe ci á lis te rü le ten vál lal nak ki emelt fej lesz té si fel -
ada to kat, ame lyek kö zül a szülô vá laszt hat ja meg a
sze rin te legmegfelelôbbet. Egy re na gyobb a vá lasz -
tá si lehetôség, a szülôk vá laszt hat nak pél dá ul a
sport, a ter mé szet vé de lem, a mû vé szet területérôl
is. Eb ben a te kin tet ben még újkeletûnek szá mít a
spe ci á lis te rü let ként szá mí tó gé pet vá lasz tó óvo dák
meg je le né se (Vil lá nyi, 1998; Kôrösné, 2002).

A kí sér let ben 3 óvo dá val dol goz tam pár hu za -
mo san, de a ku ta tás nagy ré sze a Pity pang Óvo dá -
ban zaj lott. Az EL TE IK Mé dia- és Ok ta tás in for ma -
ti ka Tan szé ke már több mint öt éve dol go zik együtt
az óvo dá val, an nak ér de ké ben, hogy az óvo da igé -
nye i nek megfelelôen kész ség- és ké pes ség fej lesz -
tést segítô prog ra mo kat ké szít se nek, ame lyet az
óvo da pe da gó gu sok igé nye ik sze rint kon fi gu rál hat nak,
sa já tos ne ve lé si ter vük nek megfelelôen. Emel lett
tesz tel tem a prog ra mot a XXII. ke rü le ti Mese erdô
ma gán óvo dá ban, va la mit a XI. ke rü le ti Bük köny
óvo dá ban.

A Pity pang Óvo da ne ve lé si prog ram ja spe ci á li -
san a kor sze rû esz kö zök óvo dai élet be történô al -
kal ma zá sá val átszôtt, míg a má sik két óvo da bár a
ha gyo má nyos esz kö zök kö ré ben jól fel sze relt, ná -
luk a szá mí tó gép in teg rá lá sa még nem kezdôdött
meg. A Pity pang Óvo dá ban azt az ál lás pon tot vall -
ják a pe da gó gu sok, hogy a tech ni kai esz kö zök fel -
hasz ná lá sá val kor sze rû sít het jük az óvo da mû kö dé -
sét, a gye re kek min den nap ja it szí ne sít het jük,
mind emel lett nem sza bad el fe lej te ni, hogy ezen
esz kö zök al kal ma zá sa az óvo da pe da gó gu sok tól és
al kal ma zot tak tól – rész ben az új irá nyú fel ké szült -

ség, rész ben a mód sze rek ki dol go zat lan sá ga mi att –
ha tal mas több let mun kát kí ván meg.  

Szá mos kér dés fel me rül egy, a Pity pang óvo dá -
ban be ve ze tett rend szer rel kap cso lat ban. Pél dá ul,
ho gyan jut nak hoz zá az esz kö zök höz, pon to san mi -
lyen esz kö zök re lesz szük ség, mi lyen kar ban tar tá si
mun ká la to kat igé nyel nek, és ho gyan tud ják ezen
esz kö zö ket fel hasz nál ni a leg op ti má li sab ban a gye re-
kek já té ká nak ki egé szí té sé re, illetôleg fej lesz té sé re.
A szá mí tó gé pen túl ide tar toz nak még a külön bö zô
hangfelvevô és le ját szó esz kö zök, a fényképezô gép,
a ka me ra. A fényképezôgépet a gye re kek is ki pró -
bál hat ják, hogy a mun ká i kat, vagy egy-egy prog -
ram al kal má val a tá jat vagy egy mást meg örö kít sék.
A dik ta fon is fon tos elem le het, mi vel: „a gyer me -
kek egyik ked velt te vé keny sé gé vé vá lik, – ha al kal -
mat és bíz ta tást kap nak eh hez –, a sa ját me sék írá sa,
ki ta lált szereplôk, ki ta lált cse lek mé nyek ben. Ezek
rög zí té se, megôrzése, vis  sza hall ga tá sa öröm for rás
szá muk ra. Az anya nyel vi ne ve lés fel ada ti hoz is jól
illeszthetô ez az ap ró, kön  nyen kezelhetô esz köz.”
(Méder, Var ga, Knizner, 2005).

A szá mí tó gé pek nem csak a gye re kek esz kö ze -
ként szol gál nak, ha nem a felnôttek mun ká ját is
meg kön  nyí tik. Az iro dai fel hasz ná lá suk is jelentôs,
va la mint az óvo da pe da gó gu sok a szá mí tó gé pes
szoft ve rek se gít sé gé vel ké szít het nek újabb (az ak -
tu á lis érdeklôdésnek, té má nak megfelelô) já té ko kat
(pl. tár sas já ték, me mó ria kár tya) akár a gye re kek
mun ká i nak hasz ná la tá val is. 

Az óvo dá ban kö rül be lül két ha von ta egy-egy
pro jek tet vá lasz ta nak ki, amely kö rül az egész óvo -
dai élet fo rog. Ôsszel jellemzôen egy ôszi té ma és
ez zel egy ôszi me se meg ta nu lá sa ve szi kez de tét. A
té ma a gyer me kek érdeklôdési kö ré nek megfelelô,
amelyrôl a gyer mek cso port is me re te alap ján fel té -
telezhetô, hogy fel kel ti és fenn is tud ja tar ta ni a
gyer me kek kí ván csi sá gát, fi gyel mét. En nek a pro -
jekt me net nek egy ré szét ké pe zik az EL TE TeaM
La bor ál tal ké szí tett szá mí tó gé pes prog ra mok, s az
itt tár gyalt in te rak tív me se szer kesz tés is (Méder,
Var ga, Knizner, 2005).

Az óvo da ne ve lé si ter vé nek in for ma ti kai vo nu -
la ta ar ra ala poz, hogy a csa lá dok jelentôs ré szé ben
ta lál ha tó szá mí tó gép, amely hez sok eset ben az óvo -
dá sok is hoz zá jut nak. Az ott ho ni számítógép hasz -
nálat köz ben a szülôk gyak ran nem fi gyel nek a

Mesél a számítógép...
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megfelelô sza bá lyok ki ala kí tá sá ra, azok be tar ta tá -
sá ra, va la mint a megfelelô prog ra mok meg ta lá lá sá -
ra. A cso por tok ban a gye re kek lehetôséget kap nak,
hogy meg is mer hes sék ezt az esz közt. A pe da gó gu -
sok az esz köz hasz ná la tá nak kö vet kez mé nye ként
azt vár ják, hogy a megfelelô hasz ná lat el ve it a szü -
lôk is meg is mer jék és ez ál tal az ott ho ni hasz ná lat
so rán, va la mint a szoft ve rek ki vá lasz tá sa kor is fi -
gye lem be ve gyék gyer me ke ik tes ti és lel ki fejlôdé -
sét. Az óvo da né hány cso port szo bá já ban egy-egy
szá mí tó gép ta lál ha tó. Eze ken a szá mí tó gé pe ken
egy sze rûbb színezô, építô, raj zo ló prog ra mo kat ta -
lál ha tunk, ame lyek kel a gye re kek önál ló an, tár sa ik -
kal vagy az óvo da pe da gó gu sok köz re mû kö dé sé vel
játsz hat nak. Mi vel ez csak egy esz köz a sok kö zül,
er re is vo nat koz nak bi zo nyos sza bá lyok. A szá mí tó -
gép mel lett egy szer re két gye rek tar tóz kod hat, akik
kö zö sen, fel vált va ját sza nak a szá mí tó gép pel. A gép
mel lett 20-25 per cet tölt het nek el, de en nél több
idôre nem is kö ti le a fi gyel mü ket, mi vel ren ge teg
ki pró bá lan dó já ték ve szi kö rül ôket. (Pity pang
Óvo da, 2001)

A Meseszerkesztô prog ram

Te kint sük át, hogy az óvo dás, il let ve kis is ko lás kor -
osz tály éle tét ho gyan tud ja ha té ko nyan ki egé szí te ni
egy – ezt a te rü le tet cél zó – prog ram. El kép ze lé sem
sze rint a gye re kek egy mesekészítô prog ram se gít -
sé gé vel önt het nék for má ba el kép zelt vagy is mert
me sé i ket, s egy ben az ak tu á lis ta pasz ta la ta i kat,
prob lé má i kat is tük röz né az el ké szí tett mû. Az óvo -
dá sok ese té ben a me se le ját szá sán túl azt mér tem
fel, hogy ké pe sek-e ha té ko nyan részt ven ni a me se
szer kesz té sé ben. Eset leg önál ló an tud nak-e az adott
kör nye zet ben sa ját me sét fej lesz te ni? Ho gyan tud -
ják ki hasz nál ni a prog ram lehetôségeit ön ma guk ki -
fe je zé sé re? (Pity pang Óvo da, 2001)

Az óvo dai ne ve lés or szá gos alap prog ram ja az
em be ri személyiségbôl in dul ki, ab ból a ténybôl,
hogy az em ber egye di, más sal nem helyettesíthetô
in di vi duum és szo ci á lis lény egy szer re. Ez na gyon
fon tos, ab ban a te kin tet ben is, hogy a gye re kek nek
az in te rak tív Meseszerkesztô ép pen ezt a tényt ki -
hasz nál va nyújt lehetôséget – nyi tott sá gá val – a fej -
lesz tés ben. A szerkesztô a pe da gó gu sok ke zé ben a

gyer me ki sze mé lyi ség ki bon ta koz ta tá sá nak egy
esz kö ze ként szol gál hat. A szerkesztô sok ré tû sé ge a
funk ci ók ki-, be kap cso lá sa biz to sít ja, hogy az eltérô
fej lett sé gû gye re kek szint jé hez iga zít has suk (Kor -
mány ren de let, 1996).

A ku ta tás alap ját a már meglévô TeaM Mese -
szer kesztô prog ram ad ta (a to váb bi ak ban Meseszer -
kesztô). Az ere de ti prog ram az http://sdt.sulinet.hu
weboldalon, a tan anyag okon be lül az IKT mû velt -
ség te rü let alatt ta lál ha tó meg több rész let ben (In for -
ma ti ka 1.-2. év fo lyam, Mé dia in for ma ti ka). Eb ben a
szerkesztôben ké szí tett me sé ket vit tem az óvo dá -
sok nak és pró bál tam ki ve lük. Ezek a fog lal ko zá sok
kö rül be lül más fél-két óra hos  szat tar tot tak, ez idô
alatt 10-12 gye rek for dult meg a szá mí tó gép nél.
Egy-egy lá to ga tás után a ta pasz ta la ta i mat, a gye re -
kek ál tal fel me rült igé nye ket és öt le te i met ös  sze -
gez tem, ame lye ket meg vi tat tunk a prog ram fejlesz -
tô jével (Turcsányi-Szabó Már tá val), és ô a szük sé ges
ele me ket be épí tet te a prog ram ba. Így ké szül he tett
el a Meseszerkesztô következô ver zi ó ja, ame lyet
újabb teszt nek ve tet tem alá.

A Meseszerkesztô funk ci ói

Az in te rak tív me se nem újkeletû fo ga lom. A szá mí -
tó gé pek tér hó dí tá sa elôtt is be szél het tünk in te rak tív
mesérôl. Az in ter ak ti vi tás a szereplôk moz ga tá sát
je len tet te. Ez le he tett a fel-, le hú zo ga tás vagy a sze -
replôk át he lye zé se is. En nek a me se ké szí tés nek egy
nyi tott for má já hoz szol gál hat új esz köz ként a szá mí -
tó gép. A szá mí tó gé pes me se szer kesz tés ka te gó ri á ban
a leg is mer tebb ma gyar nyel vû szoft ver a Lapoda
mesekészítô prog ram ja (http://www.lapoda.hu). 
A Lapoda prog ram cél ja a gye re kek ír ni, és ol vas ni
ta ní tá sa. A gra fi kai ele me ket (ál la tok, em be rek, tár -
gyak) kész elemgyûjteménybôl kell a fel hasz ná ló nak
ki vá lasz ta ni a ré gi jól is mert nyom dá zás hoz ha son -
ló an. Az zal az „ap ró” kü lönb ség gel, hogy itt a ké pet
ne vé nek be írá sá val le het ki vá lasz ta ni, így a gyer -
mek mo ti vált az írás ra, il let ve ol va sás ra. A Lapoda
me se prog ram nem vár ja el a gyerekektôl, hogy az
egér rel raj zol ja nak új szereplôket vagy mó do sít sák
az ere de ti fi gu rá kat, s a sa ját ké pe ik fel vi te le sem
vezérelhetô a prog ram menüjébôl.

A Pity pang óvo dá ban az egyes cso por tok a gye -
re kek kel kö zö sen sa ját me sét al kot nak. A ké pe ket a

JÓ GYAKORLATOK, MÛHELY
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gye re kek raj zol ják, a me se szö ve gét pe dig az óvo -
da pe da gó gus ír ja rá a la pok ra, de min dent kö zö sen,
a gye re kek kel együtt ké szí te nek. „A gyer me kek az
együtt írt me sét ele me ik re bont va ké szí tik el a cso -
port sa ját me se köny vét.” (Méder, Var ga, Knizner,
2005) 

Az óvo da pe da gó gu sok azt kér ték tôlünk, hogy
eze ket a me sé ket kelt sük élet re szá mí tó gép pel, a
gye re kek raj za i nak és az ál ta luk ki ta lált szö ve gek
gép re vi te lé vel. Elsô al ka lom mal ezek kö zül vit tem
ki né há nyat a cso por tok nak. A gye re kek fel is me rik
az ál ta luk al ko tott vagy akár át élt tör té ne tet. Az
egyik me se a cso port ta va szi ki rán du lá sát dol goz ta
fel (Er dei Ma nó meséje33 c.). Tel jes délelôttökön át
ka lan doz tak ve lem új ra a ko ráb bi ki rán du lá suk
szín he lyé re. Mu to gat tak a ké pek re, hogy me lyik
aka dály pá lyán mász tak át, hon nan gyûj töt ték a kin -
cse ket és a szereplôket az ál ta luk meg élt hely ze tek -
nek megfelelôen he lyez ték el a fán, a má szó kán
vagy a tó par ton. Az óvo da pe da gó gu sok kal egyez -
tet ve el ké szí tet tem a gye re kek nek még né hány ál ta -
luk is mert me sét, ame lyek ben biz to sí tot tam, hogy
az egyes ele mek moz gat ha tó ak le gye nek, ez ál tal te -
ret en ged ve a gye re kek kép ze le té nek. Ha son ló el -
ven ké szül tek a me sék a http://meseportal.ini.hu
weboldalon (a TeaM La bor ál tal üze mel te tett ol -
dal). A gye re kek raj za i ból moz gat ha tó, ani má ci ók -
kal ki egé szí tett me sé ket ál lí tunk ös  sze. 

Bár a me sék si kert arat tak és le kö töt ték a gye re -
ke ket – a szereplôk pa kol ga tá sa, a la po zás, az egér,
s ön ma gá ban a szá mí tó gép hasz ná la ta ér de kes sé
tet te szá muk ra a fog lal ko zást – ezek az al ko tá sok
azon ban mind-mind a készítôk me se vi lá gát tük rö -
zik, s nem ad nak elegendô te ret a gyer me kek gon do -
lat vi lá gá nak ki fe je zé sé re. A szereplôk moz ga tá sa,
ani má ci ók be épí té se ugyan ér de kes sé te he ti a me se -
vi lá got, de még is meg ma rad a me se zárt sá ga. A me -
sék rész ben a gye re kek al ko tá sa it hasz nál ják fel, de
en nek el le né re az ös  sze épí tés, a ki vi te le zés va la ki
más nak a ke zé ben van. A gye re kek már egy „kész
me sét” kap nak. 

A fo lya ma tos fej lesz tés so rán ké szült el a vég -
le ges prog ram. A Meseszerkesztô az Imagine Logo
prog ra mo zá si nyel ven író dott (http://logo.sulinet.hu/).

A to váb bi ak ban a Meseszerkesztô funk ci ó it át te -
kint ve lát hat juk, hogy nyi tott szer ke ze té vel utat
nyit a gye re kek kép ze le té nek és sem mi eset re sem
ír ni, ol vas ni akar ja meg ta ní ta ni a gye re ke ket. Sok kal
fon to sabb fel ada ta, hogy ál ta la a gye re kek ki fe jez -
hes sék ér zé se i ket, meg va ló sít has sák a sa ját sze rep -
lôikkel ki egé szí tett me sé jü ket. Az új Mese szer kesz tô
nagy se gít sé get nyúj tott ab ban, hogy a gye re kek kel
kö zö sen ké szít sünk me sét. Elsô al kal mak kor a már
is mert me sé ket ké szí tet tük el. A na gyob bak önál ló -
an, több nyi re a se gít sé gem nél kül is ké pe sek vol tak
a me sék fel épí té sé re. Az egyik gye rek az egér rel el -
in dí tot ta a hang fel vé telt, amíg a má sik a mik ro fon -
ba be szélt, ez után egy har ma dik gye rek pe dig a hát -
te ret egé szí tet te ki. 

Is ko la érett Meseszerkesztô

A megfelelô tes ti fej lett ség el éré sén túl még szá mos
egyéb ké pes ség meg szer zé se is szük sé ges ah hoz,
hogy a gye rek is ko la éret té vál jon. Ah hoz, hogy egy
is ko lát kezdô kis gyer mek meg tud jon ta nul ni ír ni,
ol vas ni, szá mol ni különbözô alap ké pes sé gek meg -
lé te szük sé ges. Az iga zi ta nu lás alap ja az önál ló te -
vé keny ke dés és az el mé lyült fi gye lem. Ho gyan se -
gít he ti az is ko la érett ség el éré sét a Meseszerkesztô
fel hasz ná lá sa?

Kifejezôképesség fej lesz té se
Az is ko lá ba lé pés fel té te le, hogy a gye rek kön  nyen
ta nul jon meg rö vid ver se ket, mon dó ká kat, me sé ket.
Az is ko lá ba menô gyer mek re jellemzô, hogy szí ve -
sen hall gat me sét, kér dé se ket tesz fel, ô ma ga is
me sél. Él ve zi a já té kot. Ön ma gá ban a Meseszer -
kesz tôben rög zí tett me se is mé telt le ját szá sa is tá -
mo gat ja azt a fo lya ma tot, amel  lyel a kis gye re kek
egy-egy tör té ne tet meg je gyez het nek. Ahogy az
egyes szereplôket meg sze mé lye sít ve el ját sza nak
egy me sét, meg bi zo nyo sod ha tunk ar ról, hogy mi -
lyen nagy mér ték ben fo koz za a gye re kek ked vét a
me se szö ve gé nek el sa já tí tá sá ra. Hi szen min den ki
Pi ros ka, far kas, ma lac ka vagy ép pen tyúk anyó sze -
ret ne len ni, eh hez pe dig ar ra van szük ség, hogy az
adott szereplô szö ve gét min den egyes gye rek „fel -
je gyez ze a me mó ri á já ba”. A gye re kek na gyon nagy
kedv vel se gí te nek egy más nak a szö ve gek fel idé zé -
sé ben, s a töb be dik lá to ga tás al kal má val már ma -
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gam is lá tom, az az hall ha tom, hogy ho gyan nö vek -
szik a gye re kek fe jé ben a meg jegy zett tar tal mak
men  nyi sé ge. Így te hát a gye re kek me mó ri á ját, em -
lé ke ze tét is fej leszt jük. 

A me se ké szí tés nek egy szin tén fon tos moz za -
na ta a vi zu á lis idôrendiség fel is me ré se és al kal ma -
zá sa. A tör té net fo lya ma tos sá gá nak be mu ta tá sá ra, a
cse lek vé sek sor rend ben történô rög zí té sé re és le ját -
szá sá ra is lehetôség nyí lik, ér zé kel tet ve mind ez zel
az idô mú lá sát. A leg gya ko ribb esz köz er re a hát tér
mó do sí tá sa, amel  lyel a sö té te dést, vagy a rossz idôt
is szem lél tet het jük. 

Az is ko la érett ség szá munk ra már tri vi á lis nak
tûnô fel té te le az, hogy a gye rek ké pes ma gát egy -
sze rûbb ös  sze tett mon da tok ban ki fe jez ni. A szö veg -
al ko tás és az ezt ma gá ba fog la ló szá muk ra tel jes
sza bad sá got adó Meseszerkesztô hasz ná la ta se gí ti
ôket eb ben. A pár be szé dek ki ta lá lá sa kez det ben
aka do zott, de min den egyes al ka lom mal érezhetô
volt a fejlôdés, amely el ve ze tett a né hány mon dat -
ból ál ló be szél ge té se kig. Az óvo dás kor ban tu da to -
san fej lesz tett be széd kész ség na gyon fon tos, mi vel
ettôl függ majd az írás és az írás be li kifejezôkész -
ség mi lyen sé ge is.

Áb rá zo ló te vé keny ség fej lesz té se
A fi nom mo to ri kus moz gás fej lesz té sét több ol dal -
ról is tá mo gat juk, mi vel az egér és rész ben a bil len -
tyû zet hasz ná la ta mel lett a különbözô kiegészítô
fel ada tok kal a gye re kek ma nu á lis te vé keny sé gek
irán ti ked vét is meg nö vel het jük. Az elsô óvo dai lá -
to ga tá som kor el ké szí tett me se A há rom pil lan gó c.
me se volt, ame lyet a XXII. ke rü le ti ma gán óvo dá -
ban pró bál hat tam ki. A me se építôköveit a gye re kek
ál tal egy ko ráb bi fog lal ko zás mun ká ja ként haj to ga -
tott ele mek ad ták. A gye re kek sor ra is mer ték fel al -
ko tá sa i kat. Így tud tam a szá muk ra is me ret len szá -
mí tó gé pet va la mi is mert tel ös  sze kap csol va né hány
perc alatt meg ked vel tet ni ve lük. A Pity pang Óvo dá -
ban tett kö rül be lül ti ze dik lá to ga tá som al kal má val
úgy érez tem, hogy a szá mí tó gép elôtt ülést ide je
kom pen zál ni ki csit va la mi lyen ma nu á lis te vé keny -
ség gel, s kí ván csi is vol tam rá, hogy ho gyan le het
ös  sze kap csol ni, ta lán in kább be kap csol ni a szá mí -
tó gé pes mun kát a gye re kek hét köz nap ja i ba, az
egyes té mák fel dol go zá sá ba. A fog lal ko zá sok esz -
köz tá rá ban meg je lent a szereplôk haj to ga tá sá hoz

szük sé ges for má jú és men  nyi sé gû pa pír lap és az el -
ké szült ala kok pa pír ra ra gasz tá sá hoz szük sé ges ra -
gasz tó. A gye re kek nek na gyon tet szett az öt let,
hogy így min den ki ha za vi he ti a sa ját me sé jét. Olya -
nok is be kap cso lód tak a já ték ba, akik ez idá ig még
nem tet ték (Méder, Var ga, Knizner, 2007).

Meg vizs gál tam – több ese tet is meg fi gyel ve –,
hogy a gye re kek a raj zo kat vagy a fény ké pe ket vá -
laszt ják-e ki szí ve seb ben. Csak hogy a gye re kek tel -
je sen vé let len sze rû en vá lasz tot tak fi gu rát. Nem be -
fo lyá sol ta ôket a kép szá mom ra vélt szép sé ge vagy
va ló di sá ga. Épp úgy meg elé ged tek a raj zolt pa ri pá -
val, mint az élet hû fény kép pár já val. A szereplôket
meg for má ló raj zo kat az a tény min den kép pen nép -
sze rû sí tet te, ha a rajz a cso port ban ké szült. A sa ját
raj zuk meg je le né se – épp úgy, mint a pa pír ból haj to -
ga tott szereplôk ese té ben – rend kí vü li mo ti vá ló ha -
tást je len tett. A gye re kek szá má ra ál ta lá ban ked ve -
sek a sa ját ma guk ál tal vagy kö zö sen ké szí tett
já té kok, ame lyek meg be csü lé sé re, hasz ná la tá ra az
óvo dá ban fi gyel met for dí ta nak.

Az óvo dás nak az áb rá zo ló te vé keny sé gek re az
egész nap fo lya mán te ret biz to sít az óvo da pe da gó -
gus. Ma ga a te vé keny ség – s en nek örö me – a fon tos,
nem a mû, nem az ered mény. „Ezen te vé keny sé gek
az óvo da pe da gó gus ál tal biz to sí tott fel té te lek kel, az
egyé ni fej lett ség hez és ké pes sé gek hez iga zod va se -
gí tik a ké pi-plasz ti kai kifejezôképesség, kom po ná -
ló-, tér be li tá jé ko zó dó- és rendezôképességek ala -
ku lá sát, a gyer me ki él mény és fan tá zia vi lág
gaz da go dá sát és an nak ké pi ki fe je zé sét: a gyer me -
kek tér-for ma és szín kép ze te i nek gaz da go dá sát,
ké pi gon dol ko dá suk fejlôdését, esz té ti kai ér zé keny -
sé gük, szép irán ti nyi tott sá guk, igé nyes sé gük ala kí -
tá sát.” 

Kon cent rá ció
A gye re kek nek az is ko lá ban – nagy ál ta lá nos ság ban
vizs gál va – 45 per ces tan órá kat kell vé gig ül ni ük és
köz ben fi gyel ni ük. Ép pen ezért fon tos, hogy az óvo-
dá ban különbözô fog lal ko zá sok ke re té ben 10-15
per cet kitöltô prog ra mo kon ve gye nek részt. A raj -
zo lás, feladatlapkitöltés mel lett, egy ta pasz ta la ta im
sze rint 15-25 per cet is kitöltô prog ram a me se szer -
kesz tés. Ez nem fel tét le nül je len ti, hogy egy-egy
gye rek egye dül dol go zik, ha nem sok eset ben egy -
faj ta cso port, vagy leg alább is pá ros mun kát ér tünk
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alat ta. A szá mí tó gép pel va ló te vé keny ség ese té ben
a ko ruk ban még tel je sen szo kat lan akár 40-50 perc -
nyi tar tós fi gye lem fenn tar tá sá ról be szél he tünk

A Meseszerkesztô te hát lát vá nyos, já té kos for -
má ban se gí ti a gyer me ke ket az is ko la érett ség hez
szük sé ges is me re tek, ké pes sé gek meg szer zé sé ben,
komp lex, szer te ága zó fejlesztôhatása ré vén ak tí van
hoz zá já rul akár a szín-for ma ér zé ke lés, lo gi kus gon -
dol ko dás vagy alapvetô szám fo ga lom ki ala kí tá sá -
hoz, fej lesz té sé hez. 

Az ol va sás és írás ta nu lá si fo lya ma tá nak 
tá mo ga tá sa
A Meg vál to zott Óvo dai alap prog ram el ve i hez jól
iga zo dik a szerkesztô, hi szen az egyes gye re kek
fej lesz té si lehetôségeit he lye zi elôtérbe. A Mese -
szer kesztô óvo dai al kal ma zá sa so rán nem cél, hogy
a gye re ke ket ír ni, ol vas ni ta nít suk. Nem vé let len,
hogy ez a funk ció ki-, be kap csol ha tó. Amen  nyi ben
úgy érez zük, hogy a gye re kek fej lett sé gi szint je
meg kí ván ja, en ged het jük, hogy a gye re kek a sa ját
tem pó juk ban ta nul ja nak meg ír ni. Ér de mes ta lán
azt a tényt is le je gyez nem, hogy nap ja ink ban az
óvo dás ko rú gye re kek sok kal na gyobb szá za lé ka ta -
nul meg ol vas ni, mint né hány év ti zed del ezelôtt.
Megnôtt ugyan is a tö meg kom mu ni ká ció kis gye re -
kek re gya ko rolt ha tá sa. S az ol va sás fon tos sá gá ra is
fel hív nám a fi gyel met, mi vel ezt a te rü le tet nem ne -
vez het jük egyet len tan tárgy nak, sok kal in kább az
ös  szes te rü let alap ját képezô kom mu ni ká ci ós esz -
köz nek. Így az in for ma ti ka nyel vé nek meg ta nu lá sa
ép pen olyan fon tos, mint a be széd el sa já tí tá sa. Az
írást – ellenôrzés vagy szó ra koz ta tás vé gett – a szö -
veg fel ol va só se gít sé gé vel ös  sze kap csol hat juk az ol -
va sás sal. 

To váb bi fej lesz té si lehetôségek
Az is ko la érett sé gi tesz tek ben gyak ran ta lá lunk pél -
dát az ele mek sor ba ren de zé sé re, vagy va la mi lyen
sor min ta meg al ko tá sá ra. A Ré pa c. tör té net ben fon -
tos az egyes ese mé nye ken be lü li szereplôk sor rend je,
amit én a ké szí tés so rán szán dé ko san ös  sze ke ver -
tem. Eze ket a „hi bá kat” a gye re kek au to ma ti ku san
ja ví ta ni akar ták ez zel is gya ko rol va az egér fi no -
mabb hasz ná la tát. Min den ki sor ba akar ta rak ni a
szereplôket. A gye re kek új ra és új ra el ját szot tak ez -
zel a fel adat tal. Mi köz ben me sél ték a tör té ne tet, ja -

ví tot ták a szereplôk sor rend jét (Martyn, 2002). 
A tér irá nyok fel is me ré sét, az az a tér be li tá jé ko zó -
dás ké pes sé gét is fej leszt het jük a me sék ké szí té se
köz ben. Az ele mek nek ugyan is nem kö tött a tér be li
sor rend je, tet szés sze rint va ri ál ha tó. Egyet len kat -
tin tás sal el ér het jük, hogy bent vagy kint, alat ta
vagy fe let te, mö göt te, elôtte, mel let te, elôl vagy há -
tul, jobb ra vagy bal ra he lyez ked jen el va la me lyik
szereplô vagy kel lék. A szereplôket ôk ma guk ad -
hat ják hoz zá az egyes je le ne tek hez, a szük ség te len -
né vált szereplôket pe dig el tá vo lít hat ják, így csök -
kent ve a szá mu kat és is mer ked ve a több-ke ve sebb
fo gal má val. Az új szereplôk hoz zá adá sa a prog ram
fon tos pont ja. A szereplôk hoz zá adá sát min den gye -
rek az elsô ta lál ko zás al kal má val meg ta nul ja. A fe -
les le ges sé vált szereplôk ki ha ji gá lá sát is az elsô
hasz ná lat köz ben fel fe de zik. 

A Meseszerkesztô megfelelôen be épít ve az
óvo dai élet be min den kép pen fej lesz ti a gye re kek
kre a ti vi tá sát a kép al ko tás, me se szö vés, be széd te -
rén is. Az is mert ele mek el sa já tí tá sát segítô me se -
szer kesz tés fej lesz ti a me mó ri á ju kat, a lo gi ká ju kat.
Mi vel az egyes gye re kek különbözô te rü le ten fej -
let teb bek és sze rez tek már ed dig is ta pasz ta la tot
ezért – ahogy er re rá jön nek –, tu da tos fel adat meg -
osz tást ta pasz tal ha tunk a Meseszerkesztô cso por tos
hasz ná la tá ban. Az új tör té ne tek meg al ko tá sa kor az
is ko lai al kal ma zás ese tén a ter ve zés – meg va ló sí tás
lé pé sét gya ko rol tat hat juk, de né mi képp lehetôséget
ad ha tunk a ki seb bek nél is er re. A me sék ké szí té sé -
nek lehetôségével fej leszt jük fan tá zi á ju kat, bá to rít -
juk kezdeményezô kész sé gü ket. 

Számítógéphasználat 
kis gyer mek kor ban?

A kis gye rek ko ri számítógéphasználat hasz nos sá gát
két ked ve fo ga dó szak em be rek nem a számítógép -
hasz nálat hasz nos sá gát bi zo nyí tó ku ta tá si ered mé -
nye ket kérdôjelezik meg, ha nem a kér dés kört tá -
gabb ös  sze füg gés rend szer ben vizs gál va fej tik ki
té zi se i ket. Fô ál lí tá suk sze rint a gyer me kek fejlô -
dését leg ha té ko nyab ban tá mo ga tó kör nye zet hez az
is ko lás kor elôtt a szá mí tó gép nem tar to zik hoz zá.
Az ellenzôk egyik lé nye ges pont ja, hogy a szá mí tó -
gé pet so kan bébiszitterként, di gi tá lis da da ként fog -
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ják fel. Megfelelô al kal ma zás so rán ez zel el len té te -
sen, az egyes kor osz tály ok ban, a különbözô fá zi -
sok ban a felnôttnek meg ha tá ro zott rész vé te li sze rep
jut. A prog ram nem he lyet te sí ti a pe da gó gu so kat
vagy a szülôket. A ki sebb gye re kek nél – akik nél a
szá mí tó gép önál ló hasz ná la ta még nem vár ha tó el, s
élet ko ri sa já tos sá ga ik foly tán még nem is tud ják el -
sa já tí ta ni a szük sé ges esz kö zök hasz ná la tát –, egy
segítô ál tal vál hat hasz nál ha tó vá a Meseszerkesztô
prog ram. A segítô sze mély bár ki le het, az óvo dá ban
egy pe da gó gus vagy ott hon a szülô, eset leg egy na -
gyobb test vér (Turcsányiné, 2004).

A szá mí tó gép mint óvo dás kor ban hasz nált in te -
rak tív fejlesztôeszköz egy ér tel mû si ker re szá mít hat
a jövôben. Kü lö nö sen fon tos al kal ma zá si te rü let nek
tekinthetô a spe ci á lis igé nyû gye re kek szá mí tó gép -
pel tá mo ga tott ko rai fej lesz té se. Még a gyer mek ko -
ri számítógéphasználatot egyéb ként fe les le ges nek
tar tó szak írók is el is me rik a számítógéphasználat
ezen a te rü le ten mu tat ko zó ered mé nye it, és fel hív -
ják a fi gyel met az e té ren meg va ló su ló fej lesz té sek
fon tos sá gá ra (Haugland, 1992). Úgy kell te hát fel -
fog nunk, hogy a szá mí tó gép óvo dai, is ko lai mun ká -
ba va ló in teg rá lá sa egy lehetôség, amely új táv la to -
kat nyit meg a kis gyer me kek kel va ló ered mé nyes
mun ká ban és a ha té kony fog lal koz ta tás te rü le tén.
De „sem mi eset re sem sza bad ez zel a te vé keny ség -
gel meg ter hel ni a kis gye re ke ket.” (Rachel, 1987).
Ez a – kis gye rek ko ri al kal ma zás ban meglehetôsen
új – esz köz tel je sen meg vál toz tat hat ja a ta ní tá si
mód sze re ket, és a ta nu ló pe da gó gus vi szo nyo kat.
Ez zel együtt azon ban a pe da gó gus ra – a mód szer
csu pán rész le ges ki dol go zott sá gá nak köszönhetôen
– plusz mun ka ként há rul. De vi tat ha tat lan, hogy
nap ja ink ban a szá mí tó gép a gye re kek kör nye ze té -
nek a ré sze ként tekinthetô.
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Fel mé ré sünk cél ja a Twittert nem ismerôk, a Twittert
hasz ná lók, va la mint a Twittert ismerôk, de va la mi -
lyen ok ból ki fo lyó lag nem hasz ná lók vé le mé nyé -
nek meg is me ré se volt. Érdeklôdésünk elsôsorban
azok ra irá nyult, akik is me rik, de nem csat la koz tak
a fel hasz ná lók kö ré hez, kü lö nös te kin tet tel azok ra,
akik egyéb ként bloghasználók és web 2.0-ban már
ha la dók. Az in ter jú kat különbözô fog lal ko zá sú és
élet ko rú em be rek kel ké szí tet tük, nem szû kí tet tük
cso port ja in kat az ok ta tás sal fog lal ko zók ra, fôleg át -
lag em be rek vé le mé nyé re vol tunk kí ván csi ak: be von -
tuk pél dá ul so kat twitterezô férj fe le sé gét, az in ter net
lehetôségeit ismerô és ki hasz ná ló ta nárt, fel sô ok ta -
tás ban dol go zó ok ta tót, pszi cho ló gust, di á kot, va la -
mint különbözô szel le mi fog lal ko zá sú em be re ket
is. Igye kez tünk né hány, a vá la szok ból ki raj zo lód ni
lát szó ten den ci át meg fo gal maz ni, de elsôsorban az
in ter júk rö vi dí tett, va ló di tar tal mát tart juk az ol va só
szá má ra ér de kes nek.

Mi is az a Twitter?

A Twitter egy ismerettségi há ló zat és mikroblog-
szolgáltatás, amely lehetôvé te szi a fel hasz ná lók -
nak, hogy rö vid be jegy zé se ket vagy egy más nak
szánt üze ne te ket ír ja nak. A be jegy zé sek, úgy ne ve -

zett tweetek, ma xi mum 140 ka rak ter hos  szú sá gú ak
le het nek. A fel hasz ná lók nak lehetôségük van, hogy
zá rol tan, az az egy ál ta luk meg ha tá ro zott fel hasz ná -
lói kör szá má ra, vagy tel je sen publikusan csi ri pel -
je nek. Az utób bi idôben szá mos olyan esz köz ke rült
fej lesz tés re, mely nek cél ja a Twitter-felhasználók
se gí té se. Ha zánk ban leg nép sze rûbb ezek kö zül a
turulcsirip.hu, amely a ha zai Twitter fel hasz ná ló kat
és azok be jegy zé se it gyûj ti ös  sze. Hasz ná la tát meg -
kön  nyí ti, hogy nem kell kü lön re giszt rál nunk, mert
Twitter fel hasz ná ló ne vünk kel és jel sza vunk kal
lehetôségünk van be je lent kez ni a rend szer be.

A twitpic.com szin tén a Twitterrel szink ron ban
mûködô fe lü let, ahol fo tó kat oszt ha tunk meg má -
sok kal per cek alatt, amely az tán a Twitteren link
for má já ban je le nik meg. 

A Twitter rend sze rét 2006 ok tó be ré ben a San
Francisco-i Obvious Corp. hív ta élet re. A kezdô -
felületen a következôt ol vas hat juk: „Share and
discover what’s hap pe ning right now, anywhere in
the world”, az az, „Oszd meg és fe dezd fel, mi tör té -
nik most, bár hol a vi lá gon.” 

A Twitter egyik nagy elônye, hogy kor sze rûbb
mo bil te le fo nok ról is elérhetô webklienssel (de lé te -
zik szá mos iPhone és Win dows Mo bi le kli ens is),
így bár hol já runk a vi lág ban, meg oszt hat juk má -
sok kal gon do la ta in kat, ér zé se in ket vagy azt, hogy
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A Twitter meg íté lé se a fel hasz ná lók és 
kí vül ál lók szemszögébôl

Bár di Csil la, Var ga Ad ri enn, Tóth Tí mea

Ke vés olyan webes al kal ma zás van, mely an  nyi ra meg oszt ja a köz vé le ményt, mint
a Twitter. Mi ért nem Twitterezik az, aki egyéb ként ko moly szak ma i ság gal blogot
hasz nál? Mi ért nem is mer ke dik a csicsergôk kö zött az, aki más kö zös sé gi ol da la -
kon te le ír ja az üzenôfalat? 
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ak tu á li san mi vel fog lal ko zunk. Ar ra is lehetô sé -
günk van, hogy egy ép pen el ké szí tett fo tó link jét
te gyük pár kat tin tás sal köz zé. A Twitter ext ra szol -
gál ta tá sai kö zé tar to zik, hogy pil la nat nyi föld raj zi
hely ze tün ket is meg ad hat juk. Ha oko sabb mo bil te -
le fon nal ren del ke zünk, az GPS vevôjével le ké ri a
ko or di ná tá in kat, majd egy Google Mapsre mu ta tó
link ként to váb bít ja a Twitterre. Egyes te le fo no kon
mûködô Twitter szoft ve rek ké pe sek a te le fon be épí -
tett ké pes sé ge it ki hasz nál va mul ti mé di ás tar tal mat
is twittelni. Az em lí tett GPS-koordináta meg osz tá -
son túl akár élôben vi deó csi ri pel he tünk is. Az az
mi kor meg kezd jük a te le fon ba épí tett webkamerá -
val a fel vé telt, egy link ke rül ki a Twitter csa tor -
nánk ba, mely re kat tint va a nézô azt lát ja, amit ép -
pen fel ve szünk. 

Szá mos ol dal át jár ha tó a Twitterrel, így töb bek
kö zött Youtube-ról köz vet le nül szúr hat juk be egy
vi deó link jét, vagy be ál lít hat juk, hogy Facebook ol -
da lun kon azon nal meg je len je nek a tweetjeink. 
A Twitter en te hát, nem ki zá ró lag szö ve ge ket kö zöl -
he tünk, ha nem ké pe ket és vi de ó kat is meg oszt ha -
tunk má sok kal. Ha van már blogunk, ak kor ki fe je -
zet ten hasz nos, hogy a WordPress-hez lé te zik olyan
bôvítmény, amely a blog, az az a cikk be jegy zé se ink
pub li ká lá sa kor egy elôre be ál lí tott rö vid szö veg gel
köz zé te szi a Twitteren a be jegy zé se ink link jét.
Szá mos online hír új ság se gí ti a tar ta lom Twittere -
zé sét, pél dá ul a böngészôbe is beépülô mo du lok se -
gít sé gé vel, kat tin tás sal oszt hat juk meg az ol da lak
link je it. Az RSS szol gál ta tás nak köszönhetôn egy
adott hír gyor sab ban el ér het hoz zánk a Twitteren
ke resz tül, mint ha azt le kö zöl né a mé dia. Nagy elôny
rá adá sul, hogy a be szúrt lin ke ket a Twitter au to ma -
ti ku san le rö vi dí ti, így azok nem fog lal ják el a 140
ka rak tert, he lyet hagy va meg jegy zé se ink nek. 

A Twitteren elsô lé pés ként ne künk kell a szá -
munk ra ér de kes fel hasz ná ló kat kö vet nünk, az az
kez de mé nyez ni a köl csö nös kö ve tést, majd vis  sza -
iga zo lás sal ôk is követôinkké vál nak, az az lát ják
be jegy zé se in ket. Ha nem vá gyunk köl csö nös kö ve -
tés re, vagy a kö ve tett fél nem iga zol vis  sza, ak kor
is ol vas hat juk be jegy zé se it. Van nak au to ma ti kus
követôrobotok, ame lyek nem a mi sze mé lyünk re
kí ván csi ak, csu pán for ga lom nö ve lé si cél lal kö vet -
nek. A Twitter ér de kes sé gei kö zé tar to zik, hogy
kön  nyen ke res he tünk a be jegy zé sek kö zött, ez ál tal

egy hír azon nal nyo mon követhetô. A mikroblog -
ban meg ol dott, hogy min den ki nek szánt be jegy zé -
se ink mel lett di a ló gu so kat is foly tas sunk. Az egy -
mást követô ta gok, a meg vá la szo lan dó üze ne tet
ki vá laszt va meg ír ják sze mély re szó ló üze ne te i ket.
A tweetekbôl ke let kez nek ez után a be szél ge té sek: a
fel hasz ná lók nak lehetôségük van te hát re a gál ni
egy más be jegy zé se i re, ez ad ja a Twitter iga zi lé -
nye gét, az ál lan dó kö zös sé get. 

Twitter és más kö zös sé gi por tál ok

A Twitter spe ci fi ku ma ab ban rej lik, hogy közlen -
dôn ket ma xi mum 140 ka rak ter hos  szú ság ban te het -
jük köz zé. Ez a tény rá kény sze rí ti a fel hasz ná ló kat
a tö mör meg fo gal ma zás ra, ami egy más faj ta stí lust
fel té te lez, mint amit az MSN fel hasz ná lók al kal -
maz nak. A töb bi cse ve gés re is al kal mas fe lü le ten,
pél dá ul az iWiW üzenôfalán, vagy az MSN-en a
sok mon da ni va ló kö zött gyak ran el sik kad a lé nyeg.
A Messenger fe lü le tünk gya kor ta csak fe les le ges
kom mu ni ká ció-fenn tar tó üzenetekbôl áll hat, ahol
nincs ér de mi köz lés, vagy ke vés és in kább csak
cse ve gés zaj lik. A Twitteren (bár nevébôl pont az
ellenkezôjére gon dol ha tunk, Twitter=csiripelô) épp
a be jegy zé sek hos  szú sá gá nak kor lát ja mi att va ló di
információközlésrôl van szó. A leg több eset ben,
mert ter mé sze te sen a fel hasz ná lók kö zött ta lá lunk
olya no kat is, akik cse veg nek. 

A Twitter egy faj ta sze mé lyes mé dia, sa ját köz -
ve tí tés is. En nek oka le het, hogy az em be re ket egy re
in kább más em be rek kez dik el ér de kel ni, ami egy
vá lasz re ak ció az internet elszemélytelenítô ha tá sá -
ra. A kö zös sé gi por tál ok és chatprogramok oly kor
sze mély te le nek le het nek, az internet tá vol sá got tart,
nincs sze mé lyes kap cso lat. A Twitter mint webkettes
al kal ma zás ma gán jel le ge, sze mé lyes sé ge ta lán pont
ezt el len sú lyoz za, va gyis az em be rek nek szük sé ge
van még weben ke resz tül is a sze mé lyes re. 

Ah hoz, hogy vizs gá la tunk ne té ves  szen célt és
ne ál ta lá no san a blogokról, vagy kö zös sé gi ol da lak -
ról al ko tott vé le mé nye ket kap junk, meg kel lett ha -
tá roz nunk mi is kü lön böz te ti meg a Twittert más
webes szol gál ta tá sok tól. 

Elsôként a már em lí tett kor lá to zott bejegyzés -
hosszúság, másrészrôl a té mák he lyett sze mé lyek
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kö ré cso por to su ló be jegy zés-so ro za tok. A Face -
book komp lex kö zös sé gi por tá lon lehetôségünk van
több száz ismerôsünkkel fo lya ma tos kap cso lat tar -
tás ra, ko ráb bi meg nyil vá nu lá sa ik kö ve té sé re, hoz zá -
szó lá sok írá sá ra. 

A Twitter en szá mo lat la nul öm le nek az in for má -
ci ók, me lyek rá adá sul több nyi re nin cse nek is rend -
szer be szed ve és túl tö mö rek is ah hoz, hogy fel dol -
goz ha tó ak le gye nek. En nek hát rá nya le het, hogy a
fi gyel münk meg osz lik, szét esik. Ugyan ak kor a
Twitteren meg osz tott üze ne tek ben lévô lin kek mély
és ala pos tu dást tar tal ma zó szö ve gek hez, re le váns
in for má ci ók hoz ve zet het nek. Ezen kí vül, a Twitter
lehetôséget biz to sít ar ra, hogy ha a fel hasz ná lók
Twitteren nem a publikus timeline-t kö ve tik, ak kor
csak konk rét ismerôseik üze ne te it te kint sék meg.
Ezek nek az al kal ma zá sok nak az a cél juk, hogy kö -
ze lebb hoz za az em be re ket egy más hoz, nap ra kész
in for má ci ó kat oszt has sunk meg ma gunk ról, és kap -
junk má sok ról. Re la tív, hogy ki nek mi lyen fon tos -
sá gú ak ezek az ol da lak. Aki pél dá ul több idôt tölt a
szá mí tó gép elôtt, mint tár sa ság ban, an nak feltehe -
tôen na gyobb jelentôséget hor doz az ilyen faj ta
kom mu ni ká ció. 

A Twitter „elôdje” a ha zai nyom ta tott
saj tó ban

Ér de kes, hogy a Twitternek volt Ma gyar or szá gon a
90-es évek ele jé ig egy em be ri ta lá lé kony ság ból fa -
ka dó elôdje. Lé te zett egy Hir de tés ne vû új ság, mely
na pon ta je lent meg. Az új ság ban, akár csak a Twitter
ese té ben, kor lá to zott hos  szú ság ban kö zöl het ték
mon da ni va ló ju kat a „csiripelôk”. Az új ság ere de ti
funk ci ó ja ter mé sze te sen a va ló di hir de té sek köz lé se
volt, de az em be rek ha mar rá jöt tek, hogy ezen ke -
resz tül üzen het nek egy más nak bi zo nyos ro va to kon
be lül. Így a lap ha sáb ja in zaj lott a kom mu ni ká ció.
Íme né hány pél da, mirôl be szél get tek a Twitter
elôdjének tekinthetô, Hir de tés ha sáb ja in:

„Edit nek: Ed dig csak ke vés szer mond tam Ne -
ked, hogy sze ret lek, el mon dom most min den ki nek.
Sze rel mes va gyok be léd. Imád lak. Ti bi.”

„Jövôre Ve led ugyan itt! Köl ni víz lesz, vá runk!
Zsóka. Te gyö nyö rû pes ti as  szony. Sze re tet tel a
Mó ri Bor mú ze um Vendéglô ne vé ben!”

„Klibernének üze nem Pándra! Fi nom volt az
ebéd nek va ló. Hús le ves és rán tott csir ke ké szült
belôle. Kö szön jük, és jó egész sé get kí vá nunk. Üdv.
K. Ferencné Budapestrôl. „

„Be csap tak, ki hasz nál tak, tönk re tet tek. Köz löm
az egész vi lág gal, hogy hi á ba volt min den. Van
még, aki mel let tem áll! Tel jes szívembôl kö szö nöm
a Nagy szü le im nek, Bá tyá mék nak, hogy so ka dik
csa ló dás után is se gí te nek talp ra áll ni. Re mé lem
egy szer min den ki nek vis  sza fi ze tem, ami ne ki jár!
Krisz ta”

A Twitter a fel hasz ná lók ol da lá ról

A meg kér de zet tek kö zött nagy arány ban sze re pel -
tek olya nok, akik egy ál ta lán nem is mer ték a Twittert.
Ne kik be mu tat tuk mirôl is van szó, vagy mel lé kel -
tünk egy ös  sze fog la ló le írást, ezt követôen kér tük,
hogy os  szák meg ve lünk elsô be nyo má sa i kat. A
gyors és azon na li in for má ció köz lés, vagy a több fé -
le, a weben már meg ta lál ha tó kom mu ni ká ci ós
lehetôség egy fe lü le ten va ló meg je le né se, min den -
ki nek elsôre szembetûnô ha szon ként je lent meg.
Sok kal ér de ke sebb kö vet kez te tés nek fog hat juk fel,
hogy az em be rek több sé ge fél a Twittertôl. A kö -
vetkezôkben, ezen fé le lem nek szá mos meg nyil vá -
nu lá sát igyek szünk az ol va só elé tár ni. 

A kér dé sek re adott vá la szok ból ki de rült, hogy a
leg több vád a mon da ni va ló kor lá to zott hos  szú sá ga,
va la mint a té mák he lyett sze mé lyek kö ré cso por to su-
ló be jegy zés-so ro za tok mi att ér te a Twittert. A vá la -
szo lók nagy ré sze egyéb ként va ló szí nû leg ki áb rán -
dult a kö zös sé gi fe lü le tek kel kap cso lat ban,
meg un ták az írott és írat lan sza bá lyo kat át há gó fel -
hasz ná ló kat, az ellenôrizetlen tar ta lom köz lést és a
mar ke ting zak la tá so kat (elôny egyéb ként a mikroblog -
ban, hogy csak azt né zem meg, akit, és amit szeret -
nék…). A Twittert nem hasz ná lók kö ré ben a leg na -
gyobb vis  sza tar tó erô a vá la szok alap ján az, hogy
nem ér tik, mitôl len ne más a Twitter, mint más
blog, mert ha a 140 karaktertôl, ak kor az ép pen
nem elônyös vo ná sa, te hát mi nek: „Annyi ha son ló
van…”, „Az IWIW láz is le csen gett”. A nem el tö -
kélt hasz ná lók nagy ré sze nem lá tott ben ne új
lehetôségeket, több sé gük a már el ter jedt kö zös sé gi
por tál ok mel lett tet te le vok sát: „Ez egy 100+1-ik
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kom mu ni ká ci ós csa tor na, er re konk ré tan nin csen
szük ség. Azért hoz ták lét re, hogy pénzt ke res se -
nek.” A Twittert pár to lók kö ré ben épp ab ban rej lik
a vonzerô, ami az ellenzôknél el len ér zést vált ki:
„A rö vid sé gé vel és frap páns meg fo gal ma zást lehe -
tôvé és egy ben szük sé ges sé tevô 140 ka rak te ré vel a
lé nyeg ki eme lés re, az iga zán ér de kes dol gok köz lé -
sé re ösz tö nöz, a terjengôsség, fi lo zo fál ga tás mellô -
zésével.”

A Twittert nem ismerôk kö ré ben az al kal ma zás
SMS-hez ha son ló funk ci ó ja je lent meg leg gyak rab -
ban az as  szo ci á ci ók kö zött. Egy in for ma ti kus szak -
em ber sze rint ez egy sze rû en csak egy „webkettes
sms” és egy egé szen más ré te get képviselô, inter -
netet alig hasz ná ló édes anyá ban a következô kér dés
fo gal ma zó dott meg a Twitter be mu ta tá sa után: „Ez
az in gyen SMS?”. Vagy má sok: „A Twitter az blog?
Mind egy, blogot nem írok, de ren ge te get ol va sok
naponta…”

Aki meg ér tet te, hogy mi is ez és egyéb ként el -
fo gad ja a webes tar ta lom meg osz tás lét jo go sult sá -
gát, szin tén kar di ná lis vo nás nak tart ja a li mi tált be -
jegy zé si hos  szú sá got. A lé nyeg el sik ka dá sát so kan
prob lé ma ként ve tik fel, a 140 ka rak ter nyi ma xi má -
lis be jegy zés hos  szú ság so kak sze rint fe lü le tes ség re
ve zet, egy té má val nem le het ko mo lyan fog lal koz -
ni, csak „bekiabálgatásokat” tesz lehetôvé. Vagy
így: „Pl. még egy progamkód-sor is max. 80 ka rak -
ter – az egy kon ven ció, hogy egy pa rancs max. két
ilyen sor ból áll jon – így két prog ram sor is 160 ka -
rak ter, en nél ke ve seb ben sze rin tem nem le het tar -
tal mat kö zöl ni.”

Pe da gó gu sok a Twitterrôl

A be jegy zé sek kor lá tolt hos  szú sá gá nak ag gá lya a
pe da gó gu sok kö ré ben is fo ko zot tan meg je le nik, hi -
szen ez rö vi dí té sek re kény sze rí ti a fel hasz ná ló kat,
ami kön  nyen ve zet het a nyel vi sza bá lyok el sik ka -
dá sá hoz, a még nem tel je sen be épült he lyes írá si
nor mák le épü lé sé hez. Ahogy egy vá lasz adó meg fo -
gal maz ta „ezt konk ré tan tu dom, mert konk rét ku ta -
tá sok iga zol ják, hogy at tól van an  nyi disz le xi ás
gye rek, hogy rö vi dít ve kom mu ni kál, pél dá ul ilye -
nek, hogy ’vok’…” Mind emel lett azon ban fon tos
meg je gyez ni, hogy a gyors kom mu ni ká ció nap ja ink

alap kom pe ten ci á ja kell, hogy le gyen, il let ve a nyel vi
ok ta tás ban alapvetô cél, hogy a di á kok adek vá tan
tud ják hasz nál ni a különbözô hely zet ben az egyes
stí lu so kat. Ez te hát fel ada tot ró hat a pe da gó gu sok -
ra. A fé lel mek fel ol dá sa elsôsorban a pe da gó gu sok
és fel hasz ná ló egyé nek ke zé ben van. Fel ve té sé re
ugyan eb ben a cso port ban vá lasz ként szü le tett cá fo -
lat, ami vi tat ha tat la nul a Twitter egy tu da tos ok ta -
tás be li fel hasz ná lá si lehetôsége, még pe dig, hogy a
szö veg ér té si kom pe ten ci át fej leszt he ti, ha közlen -
dôn ket csak a lé nye ges mo men tu mok ki eme lé sé vel
kell köz re ad ni. Mi lyen hasz na le het még a Twitter -
nek az ok ta tás te rü le tén? A köz ok ta tás ban dol go zó
pe da gó gu sok ott ho ni, a gye re kek együtt mû kö dé sét
igénylô há zi fel ada tok ese té ben tud ták el kép zel ni a
Twitter al kal ma zá sát, ki emel ve a ta ná ri kont roll
fon tos sá gát. Ugyan ez elképzelhetô különbözô vá ro -
sok ban, or szá gok ban elhelyezkedô test vér osz tá -
lyok, test vér is ko lák ese té ben is. A ta nár kép zés ben
dol go zó ok ta tó nál egy részt meg je lent a sa ját ma ga
szá má ra történô szak mai in for má ci ók kö ve té se,
más részt a hall ga tók ese té ben a Twitter, mint a külön -
bözô pe da gó gi ai té mák for rá sa (pél dá ul a gye re kek
is ko lá val, osz tá lyo zás sal kap cso la tos attitûdjeirôl
va ló in for má ció szer zés). 

A pe da gó gu so kat ta lán el ret tent he ti, hogy a
Twitter és a hoz zá ha son ló ol da lak ne ve lé si fel ada -
to kat is élet re hív nak. A di á ko kat meg le het és kell ta -
ní ta ni a kul tu rált hasz ná lat ra, ami nek ta lán leg jobb
mód ja, ha a ta nár je len van a fó ru mon és konst ruk -
tív fel hasz ná lói ma ga tar tá sá val mu tat pél dát. 

„Nem mond ha tom el sen ki nek, 
el mon dom hát min den ki nek”

A Twittert ismerôk, de nem hasz ná lók kö ré ben az
al kal ma zás szá mos ne ga tív vo ná sa fo gal ma zó dott
meg. So kak em lí tet ték pél dá ul a Twitter sze lep funk -
ci ó ját:

„Ed di gi ta pasz ta la ta im sze rint a je len le gi át la -
gos tweeterekre (az az Twitterezôkre) az jellemzô,
hogy a leg több eset ben a töb bi em ber szá má ra tel je -
sen ér ték te len in for má ci ó kat kül döz get nek, de va la -
mi ért még is úgy gon dol ják, hogy má sok nak is fon -
tos, hogy ôk mit fôznek, hol esz nek, mer re jár nak,
ké sik a vo na tuk, késôn fek sze nek, mit ol vas nak, so -
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kat dol goz nak, el fá rad tak. Sze rin tem ez egy mes ter -
sé ges köl dök zsi nór, amit ma guk ra nö vesz te nek, így
tar toz nak va la mi nagy és meg fog ha tat lan hoz és ta -
lán kön  nyebb meg él ni ük az éle tü ket.” 

Ez a faj ta „nem mond ha tom el sen ki nek, el -
mon dom hát min den ki nek” je len ség va ló ban ko -
moly prob lé má kat vet het fel, de min den eset re egy
ano má li á ra biz to san fel hív ja a fi gyel met. Azért írunk
le min dent a Twitteren, mert nin cse nek olyan ha -
gyo má nyos csa tor ná ink a „ro ha nó vi lág ban”, ahol
meg be szél het nénk prob lé má in kat, ér zé se in ket,
vagy azért nin cse nek ilyen csa tor nák, mert ezek a
netes kö zös sé gek tel je sen ter mé sze tes ré szei egy
fejlôdési fo lya mat nak és vég leg át ve szik a sze mé -
lyes kap cso la tok sze re pét? Vá lasz adó ink egy ér tel -
mû en lehetôségnek lát ják, hogy egyé nek ese té ben
okoz hat ja más érint ke zé si for mák le épü lé sét, a kap -
cso lat tar tás va ló di sá gá nak elsivárodosádását, ve -
szély nek lát ják a kap cso lat tar tás tel jes áthelyezô -
dé sét, „vizualitást is tar tal ma zó kom mu ni ká ció.”
hi á nyát „az arcnélküliség”veszélyét: „Ha a kap cso lat -
tar tás min den for má ja áthelyezôdik ilyen fó ru mok -
ra, az már egy faj ta túl zott hasz ná lat nak be tud ha tó.
Ha pél dá ul egy ellenkezô ne mû egyén meg szó lí tá sa
már csak egy kö zös sé gi por tá lon ke resz tül mû kö -
dik, nem ter mé sze tes.” (Ugyan ak kor itt meg je gyez -
het jük azt is, hogy a szing li élet mód ka taszt ro fá lis
tár sa dal mi és gaz da ság iha tá sok kal jár hat és a társ -
ke resô ol da lak so ha nem lá tott nép sze rû ség nek 
ör ven de nek nap ja ink ban.) A Twitter azon ban alap -
kér dé sé vel {What are you doing?} és az er re a kér -
dés re ad ha tó vá la szok kal el len sú lyoz za ezt a faj ta
arc nél kü li sé get. A mit et tem, mit it tam, hogy ér zem
ma gam, mit csi ná lok ép pen – be jegy zé sek ad ják a
Twitter sze mé lyes jel le gét.

A Twitter ak tív hasz ná lói a hasz ná lat tu da tos sá -
gá ban és mér ték le tes sé gé ben lát ják a meg ol dást.
Egyik vá lasz adónk na gyon plasz ti ku san a követke -
zôt fo gal maz ta meg a prob lé ma kör rel kap cso lat ban:
„A tör té net a hi ány ról szól. Az egy re in di vi du á li -
sabb, ra ci o ná li sabb, idôhiányosabb vi lág ban az em -
be rek ben egy re na gyobb hi ány ér zet ke let ke zik a
kap cso la tok iránt. A Twitter is azon lehetôségek
egyi ke, amely ebbôl a hi ány ból (no és az egy más
irán ti kí ván csi ság ból, a híréhségbôl eredeztethetô.
Ahogy a mobiltelefónia is át for mál ta az em be ri
kap cso la tok ter mé sze tét (gyak rab ban hív juk egy -

mást, rö vid sms üze ne te ket kül döz ge tünk stb.) úgy
for mál ja ez az újabb kap cso la ti for ma is a vi sel ke -
dé sün ket. Ké pek, in for má ci ók, rö vid mon da tok 
– akár egy sze mély re sza bott hír adó, al kal mas ar ra,
hogy erôsítse az em be rek sze mé lyes sza bad sá gát,
kap cso la ti há ló já nak erôsödését. A tár sa da lom ku ta -
tók sze rint a tu dás tár sa da lom kor sza ká ba lép tünk.
Ez azt is je len ti, hogy a nagy tár sa dal mi rend sze rek
mel lett egy re erôsebb lesz a „ci vil” tár sa da lom érdek -
érvényesítô ké pes sé ge. Ez az erô az in for má ci ók (a
tu dás) meg osz tá sá ból fa kad. A Twitter te hát egy új
tár sa dal mi kor szel lem na gyon is adek vát ter mé ke.”

„Koc ká za tok és mel lék ha tá sok”

Te hát fel fog hat juk a je len sé get a kor szel lem kö vet -
kez mé nye ként is, de a Twitteren biz to san azok hoz
jut el mon dan dónk, akik nek szán juk? A ki adott sze -
mé lyes in for má ci ók kal va ló vis  sza élést mind két, az
ellenzôk és a hasz ná lók tá bo ra is va lós prob lé má -
nak lát ja, és szin tén tu da tos hasz ná lat ra he lye zi a
hang súlyt: 

„… gyor san, gon dol ko dás és kö vet kez mé nyek
mér le ge lé se nél kül oszt ják meg egy más sal a gon do -
la ta i kat, ér zé se i ket.”

„Minden nek nyo ma ma rad, bár ki nyo moz gat hat
és cse me géz het belôle a ked vé re, és rá adá sul idôbe
sem te lik, há la a ke vés ka rak ter szám nak., …nem
utol só sor ban a csa lá do mat sem te szem ki an nak,
hogy in for má ci ó kat kül döz ge tek szét, melyekbôl
követhetô a ma gán éle tünk.”

„Minden nek nyo ma ma rad, ami fel ke rül a há ló ra
és nem biz tos, hogy a jövôben min den most le írt
gon do la tát büsz kén tud ja majd vál lal ni lel kes író ja.”

„Ott a ha tár, ami kor már töb bet fog lal ko zunk
má sok éle té vel, mint a sa já tunk kal. Il let ve ott, ami -
kor olyan in tim vagy nem publikus ré szét oszt juk
meg az éle tünk nek, ami a jó íz lést sér ti, vagy ne ga -
tí van be fo lyá sol ja a jövônket.”

„adat vé del mi szem pont ból is le het prob lé ma,
mert le het sé ges nek tar tom, hogy ha va la ki rá ka pott,
ak kor olyan in for má ci ó kat is kön  nyen el küld, amik
nem tar toz nak szé le sebb kör re, és nem biz tos, hogy
kont rol lál ha tó, kik kap ják meg, csak a ba rá tok, vagy
eset leg olya nok is, akik csak érdeklôdésbôl „irat -
koz tak” fel” 
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A vá la szok ból ki de rül, hogy az il le ték te len ség
kér dé se is ön ma gá ból meg old ha tó prob lé ma, hi szen,
ha nem köz ve tí tünk olyan üze ne te ket, me lyek kel
má sok vis  sza él het nek, csök kent het jük an nak lehetô -
ségét. Il let ve a kul tu rált hasz ná lat fel té te le zi azt is,
hogy csak ma gunk ról köz ve tí tünk in for má ci ót, tisz -
te let ben tart va kör nye ze tünk sze mé lyi sé gi jo ga it.
Na de ho gyan is áll a Twitter kul tu rált hasz ná la tá nak
kér dé se? Mitôl is lesz eti kett egy ilyen blogon?

„Az at tól függ, hogy mi lyen kul tú rát ala kí ta nak
ki a Twitterezôk. Min den kap cso la ti for má nak ki ala-
kul a ma ga eti kett je, s on nan tól az lesz a „nor má lis”
vi sel ke dé si mó di ab ban a ke ret ben. Hogy ez mi lyen
ha tá sok kal fog jár ni, azt majd csak késôbb fog juk
ér zé kel ni. … „ Te hát, ha a blogon nem lesz sikk a
trá gár ko dás, a je len ték te len dol gok köz re a dá sa,
elôbb-utóbb a nem eti ku san hasz ná ló kat ki lö ki a
tweeterek tár sa dal ma? 

Ha a fel te vés igaz, ak kor a ta ná rok ko ráb ban
fel ve tett fé lel me i hez vis  sza tér ve szin tén megerôsíti
a nézôpontot, mi sze rint a ta nár blogger pél da mu ta -
tá sa fel old hat ja az em lí tett prob lé mát. A lo gi ka
helyt ál ló sá gát bi zo nyít hat ja, hogy má sik vá la szo -
lónk ugyan ilyen ala pon kö ze lí tet te meg a „mely
kor osz tály ban ter jed majd el vár ha tó lag leg in kább a
Twitter” kér dést is:„Mivel, hogy kö zös sé gi por tál,
ezért va ló szí nû leg, akik elôször rá ta lál tak er re a
szol gál ta tás ra – a hu szon éve sek – a ha son ló ko rú a -
kat vonz zák ma guk kal.”

Tiniszórakozás?

A Twittert hasz ná lók ko rá nak meg be csü lé sé nél a
vá lasz adók két tá bor ra sza kad tak. A Twittert el uta -
sí tók egy ön te tû en a fi a tal, ti zen éves és hu szon éves
kor osz tályt je löl ték meg. En nek oka egy részt az,
hogy úgy gon dol ják, hogy ez a kor osz tály ren del ke -
zik an  nyi szabadidôvel, hogy lehetôsége van a
Twitteren idôzni, más részt fel té te le zik, hogy ez a
kor osz tály nyi tott leg in kább és ké pes kö vet ni az
interneten bur ján zó al kal ma zá so kat, kö zös sé gi fe lü -
le te ket. Ugyan ez a tá bor em lí tet te az idôsebb „plety-
ka éhes” kor osz tályt is: 

„A fi a tal, ti zen éves, hu szon éves kor osz tály ban,
amely gon do lom, ed dig is hasz nál ta kü lön-kü lön
eze ket a kom mu ni ká ci ós for má kat. Ôk azok, akik a

tech ni kai új don sá go kat ha mar bir tok ba ve szik és
hasz nál ják.” 

„leg in kább tiniszórakozásnak tû nik, és olya -
nok nak va ló, akik nek sok sza bad ide jük van. Po zi tív
ki vé tel azon ban a nem na pi ese mé nye ket pub li ká -
lók, ha nem egy adott ese mény (kon fe ren cia, kon -
cert) tör té né se it le írók, azo kat ma gam is kö ve tem
oly kor.”

„Kö zép ko rú ak, celeb és sztárkövetôk, más éle -
té re kí ván csi ak”

Az al kal ma zást pár to lók kö ré ben mind ös  sze ta -
lán az idôsebb ge ne rá ció infó-kompetenciáiban lát -
nak kor lá to kat:

„Az em be ri ter mé szet tör vé nyei sze rint a
Twitter ter je dé se a fi a ta labb kor osz tály ban (lásd Y
és Z ge ne rá ció) lesz gyor sabb, s így ter jed to vább
az idôsebb kor osz tály ra is to vább. Ahogy az inter -
nethasználat és a mobiltelefónia ese té ben is, úgy itt
is szá mol ni kell az idôsebb kor osz tály tech ni kai fé -
lel mé vel. De ez is be fog épül ni a tár sa dal mi kap -
cso lattatartás komp lex há ló za tá ba.”

„Sze rin tem min den kor osz tály kö ré ben nép sze -
rû vé vál hat. Nyil ván a 60 fe let ti kor osz tály ke vés bé
hasz nál ja az internetet, és ebbôl fa ka dó an ke vés bé
vesz nek részt az ilyen faj ta online szo ci á lis tar ta -
lom meg osz tás ban. A töb bi kor osz tály szá má ra a
sze mé lyes kap cso lat tar tás egyik fe lü le té vé vált.
Fôleg kül föld ön, ahol van nak akik az SMS he lyett
a Twittert hasz nál ják. Úgy lá tom, hogy itt hon meg
egy ki csit vá rat mag ara.”

„Twitter-függôség”

Ho gyan lát ja a köz vé le mény a Twittert, mint le het -
sé ges függôséget? Meg kér de zett je ink hasz ná la ti
szo ká sok tól füg get le nül en nek is el is me rik le het sé -
ges ve szé lyét. Egye sek idôkorlátokban, má sok a
tar ta lom ban lát ják a túl zott hasz ná lat kul csát.

„Eset leg túl zott (és érdeklôdésre ke vés sé szá -
mot tar tó) in for má ció árasz tás, ér dek te len vagy za -
va ró tar ta lom vagy je len tés nél kü li üze net köz lés.
Mást nem na gyon tud nék ed di gi ta pasz ta la ta im
alap ján fel so rol ni.”

„Ott a ha tár, ami kor már töb bet fog lal ko zunk
má sok éle té vel, mint a sa já tunk kal. Il let ve ott, ami -
kor olyan in tim vagy nem publikus ré szét oszt juk

SZEMLE

90

Oktatás-Informatika I. ÉVFOLYAM / 2009. 2. SZÁM

Okt_Inf_2010_1_:_press 2010.04.09. 9:51 Page 90 (Black/Black plate)



meg az éle tünk nek, ami a jó íz lést sér ti, vagy ne ga -
tí van be fo lyá sol ja a jövônket.”

„A kó ros függôség je len sé gét szin te min den
em be ri ter mék hez ki mu tat hat juk. Ez a Twitterre is
ér vé nyes lesz. Fel is kell ké szül ni en nek el len sú lyo -
zá sá ra, ke ze lé sé re. Ahogy na pi több órai TV né zés
is sú rol ja a függôség ha tá ra it, vagy az ál lan dó inter -
ne tezés, te le fo ná lás, já ték gé pe zés stb. úgy a Twittere -
zés is át lép he ti ezt a ha tárt. Kellô énerô bir to ká ban
el lent tu dunk áll ni a függôségeknek.”

„Mint min den más vi sel ke dé ses addikciónál:
ami kor az egyén és/vagy kör nye ze te éle tét ne he zí ti,
prob lé má kat okoz…”

„A na pi több mint egy órás hasz ná lat ná lam
már be le tar to zik a túl zott hasz ná lat ka te gó ri á já ba.
A Twitter nem egy bo nyo lult rend szer, vis  sza le het
ol vas gat ni egy más be jegy zé se it, új ismerôsöket ke -
res gél ni anél kül, hogy órá kat ül nék elôtte.”

„…Ami még a szo ká sos élet ve ze tés me ne té ben
nem okoz ko moly, hát rál ta tó vál to zást, az nor má lis”

Hasz no sí tá si lehetôségek

A Twitter hasz no sí tá si lehetôségeire vo nat ko zó kér -
dés ese té ben, a Twittert nem ismerô és az ismerô,
de nem hasz ná ló vá lasz adók leg na gyobb ré sze nem
lát ta sem mi lyen hasz nát az al kal ma zás nak. Mi lyen
okok le het nek e mö gött? Az így vélekedôk, a Twitter
egyet len elônyeként a gyors in for má ció köz lést vél -
ték fel fe dez ni, amit belsô mun ka he lyi rend sze re ik
sok kal sze mély re sza bot tab ban ké pe sek nyúj ta ni.
Más részt ki emel ték a ha gyo má nyos blog elônyeit a
Twitterrel szem ben, ami vá laszt ad hat ar ra kér dés -
re, hogy az egyéb ként ak tív bloggerek, mi ért nem
csi ri pel nek a Twitteren.

„Van nak ked venc blogjaim. Elônyük a Twitter -
rel szem ben, nem kor lá to zó dik 140 ka rak ter re. Rend -
sze re sen ol va som ôket, min dig ha son ló minôséget
hoz nak és nem kell ki va dász nom a szá mom ra is ér -
de kes nek, ol vas ni va ló nak tar tott cik ket a töb bi szá -
mom ra fe les le ges in for má ci ót hor do zó „sze re tem
az esôt, hol nap uta zok, sok volt ma a mun ka, okos,
ügyes va gyok” kö zé cso ma golt masz lag ból”

„A blogposztok ál ta lá ban rész le te seb bek, tema -
tikusabbak, rit káb ban fris sül nek, ezért szá mom ra
job ban követhetôek.”

Az ak tív hasz ná lók kö zött vál to za tos fel hasz ná -
lá si cé lok je len tek meg a vá la szok ban, az egy sze rû
szak mai érdeklôdéstôl az anya gi ha szon szer zé sig. 

„fel ve tett ese mé nyek, té mák vé le mé nye zé sé -
hez, té mák kal kap cso la tos köz han gu lat meg is me ré -
sé hez”

„csa pa tok mun ká já nak irá nyí tá sá ban, a csa pat -
ban dol go zók kö zöt ti kom mu ni ká ci ó ban se gít het”

„… kön  nyebb el ér ni em be re ket, mint ha a te le -
fon szá muk vagy az e-mail cí mük után kel le ne nyo -
moz ni”

„Kon fe ren ci ák kö ve té se tá vol ról.”
„Szé le sebb kört na gyon egy sze rû en le het el ér -

ni, szem lé let for má lás ra, ál ta lá nos tá jé koz ta tás ra, a
gyógy pe da gó gi á val kap cso la tos ér de kes sé gek be -
mu ta tá sá ra is ki vá ló an hasz nál ha tó len ne, il let ve a
gye re kek ké pes sé ge i nek fej lesz té sé re is al kal mas -
nak lá tom, több te rü le tet érintôen is.”

„Én je len leg ta nu lok, a köl csö nös in for má ció -
cse ré ben min den képp fon tos sze re pe lehet…”

Az ak tív fel hasz ná lók egyi ke ze ne ka ra nép sze -
rû sí té sé re hasz nál ja a mikroblogot. A tu da tos hasz -
ná lat nak ta lán leg jobb pél dá ja, hi szen a nép sze rû sí -
tés sel köz ve tet ten akár anya gi hasz not is sze rez het.
Néz zük, mi min den re le het így hasz nál ni:

„A ze ne kar és a ra jon gói köz ti kap cso lat el mé lyí -
té se, új ra jon gok to bor zá sa, infók gyor sabb áram lá sa,
köz vet len pár be széd a ra jon gók kal, ze ne kar köz vet -
len hoz zá ál lá sá nak, imidzsének erôsítése. Ez ál tal a
lo já lis ra jon gok szá má nak a nö ve lé se. Mindebbôl
köz ve tet ten következô na gyobb be vé tel a meg vá sá -
rolt kon cert belépôkbôl és merchandise bôl.”

Kü lön ki emel het jük a Twitter rek lám jel le get is:
pl. ha egy adott ter mék re gon do lunk, ami fo lya ma -
to san fej lesz tés alatt áll, vagy fel hasz ná lói al kal ma -
zá sok ra, szá mí tó gé pes prog ra mok ra, ahol he ti rend -
sze res ség gel van nak újí tá sok. Az em lí tett ese tek ben
a Twitter na gyon ko moly tá jé koz ta tá si esz köz ként
funk ci o nál hat. És hogy mi lyen ta lá lé kony fel hasz -
ná lá sa le het még a Twitternek? A nem zet kö zi pa let -
tán ta lál tunk né hány ér de kes sé get: néz zük azt az
írót, aki nek el ké szült köny vét ki adó ja nem volt haj -
lan dó pub li kál ni. Ô azon ban gon dolt egyet és 140
ka rak te ren ként kezd te meg osz ta ni a világgal1 a
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Twitteren ke resz tül. Má ra majd nem 1000 követôje
akad, akik nap ról nap ra, órá ról órá ra vár ják, hogy
mi fog tör tén ni a következô 140 ka rak ter ben.
(Twitteren: thefrenchrev )

De az a bel ga té vé pro du cer is re me kül ki hasz -
nál ja a Twitter ad ta lehetôségeket, aki több mint fél
éve nem hagy hat ja el Ka tart cé ge pénz ki fi ze té si
prob lé mái miatt2. Twitteren ke resz tül üzen a vi lág -
nak. A fér fi a bel ga kö vet ség épü le té ben kény sze rül
el töl te ni ide je nagy ré szét in nen meg ír va majd nem
1.100 követôjének a ve le kap cso la tos fej le mé nye -
ket. (Twitteren: hostageinqatar)

A Twitteren meg ta lál ha tó szá mos hí res ség: az
Egye sült Ál la mok elnökétôl kezd ve, a hollywood-i
szí né sze ken át, egé szen a ha zai celebekig, akik
mind csi ri pel nek. A tweeteken ke resz tül az em be -
rek kö ze lebb ke rül het nek hoz zá juk, ne kik pe dig
mar ke ting cél já ból jó lehetôség a Twitter. A celebek
iránt érdeklôdôk kö vet he tik pél dá ul Zimány Lin dát
vagy Zentai Már kot. A Twittert ed dig ke vés sé csap -
ta meg a ma gyar po li ti ka sze le (vagy for dít va: a po -
li ti kát a Twitter sze le), a pár tok kö zül csak kettô ta -
lál ha tó meg. A Cool TV-t, a Viasat3-mat és a
Ma gyar Televízót kö vet ve leg in kább az ak tu á li san
ér de kes mû so rok ról ér te sül he tünk, il let ve az utób bi
mö gött ál ló mun ka társ haj lan dó sá got mu tat né hány
televíziótörténeti ér de kes ség és ku lis  sza ti tok fel vil -
lan tá sá ra is. A könyv ra jon gók nak ér de mes le het kö -
vet ni a Könyvesblog, a Könyv ko ló nia, a Litera és a
Moly fel hasz ná ló kat, mind a négy a köny vek és az ol-
va sás vi lá gá ból vá lo gat hí re ket, él mé nye ket. A web-
gyárosok kö zül már csak vo nat ko zó webalkalma -
zása mi att is ér de mes le het meg néz nünk Tóth
Be ne dek be jegy zé se it, aki a ma gyar twittelôket
összegyûjtô és meg mu ta tó TurulCsirip fejlesztôje.
Raj ta kí vül pri vát és ese ten ként szak mai dol gok -
ról/kri ti ká kat is ér te sül he tünk az iWiW-hez köthetô
Bártházi And rás tól, va la mint Nagy Ben ce és Séra
Lász ló twittjeibôl. A fej lesz té sek nek fôként hu mán
ol da lá val fog lal ko zó szakértôk kö zül Do bó Má tyást
és Sza bó Ger gelyt le het ér de mes követni3.

Ös  sze fog la lás

Ös  szes sé gé ben te hát el mond hat juk, hogy az ak tív
hasz ná lók tisz tá ban van nak a Twitter ve szé lye i vel,
de va ló szí nû leg sok kal sta bi labb nak íté lik meg ma -
gu kat an nál, mint hogy a fel ve tett prob lé mák ha tás -
sal le gye nek rá juk. A Twittert el uta sí tók eze ket a
ve szé lye ket elég elrettentônek tart ják ah hoz, hogy
ne is ve gye nek részt a fó ru mon. Te kin tet tel ar ra,
hogy sok ha son ló is ko lai vég zett sé gû és fog lal ko zá -
sú, IKT-ban jár tas, vagy akár ab ból fog lal ko zás sze rû-
en élô vá lasz adó he lyez ke dett el a meg kér de zet tek
mind há rom cso port já ban, nem von ha tó le kö vet -
kez te tés ar ra néz vést, hogy a megfelelô kom pe ten -
ci ák hi á nya okoz za a hasz ná lat el uta sí tá sát. Va ló szí -
nûbb, hogy a több ség még nem jött rá a Twitter
ki hasz ná lá sá nak lehetôségeire. Nem mu tat ko zik
élet ko ri szem pont ból sem ös  sze füg gés a hasz ná lat
té nye kö rül. Le het, hogy egész egy sze rû en ar ról
van szó, hogy a Twitter az ex hi bi ci o nis ta em be rek
fó ru ma, le het, hogy sok kal töb ben re giszt rál ná nak,
ha nem a What are you doing? kér dés re kel le ne vá -
la szol ni?

An  nyi biz tos, a Twitter- fel hasz ná lók szá ma fo -
lya ma to san nô, egy nem ré gi adat sze rint vi lág szer te
több, mint 11 mil lió em ber re giszt rált a Twitter en,
egy hó nap alatt kö rül be lül 7 mil lió em ber for dult
meg a por tá lon és mint egy 55 mil li ó szor nyi tot ták
meg az ol dalt. Ezek kel az ada tok kal a Twitter a har -
ma dik leg nép sze rûbb kö zös sé gi ol dal nak szá mít a
Facebook és a MySpace után. És, ami iga zán elké -
pesztô: ta valy hoz ké pest 1385 szá za lék kal nôtt a web -
oldal lá to ga tott sá ga és eb ben a szám ban a Twitter -
hez kap cso ló dó egyéb kli en sek lá to ga tott sá ga nin csen
ben ne. Min den jel ar ra mu tat, hogy a Twitteren ér -
de mes je len len ni: fejlôdik, és egy re több tag ja van.
Jog gal fel té te lez het jük te hát, hogy a Twitter volt,
van és lesz, még hoz zá rend kí vül sta bi lan a web 2.0
vi lá gá ban.

SZEMLE
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Ma már egy re gyak rab ban ol vas ha tunk – nem csak
szak mai pub li ká ci ók ban – a di gi tá lis nem ze dék kel
kap cso la tos kérdésekrôl, a di gi tá lis benn szü lött ség
és be ván dor ló ság helyzetébôl fa ka dó nehézségek -
rôl, prob lé mák ról, különbözôségekrôl, sok eset ben
feszültségekrôl is. 

Mind ez ter mé sze te sen az ok ta tás ban je lent ke zik
leg mar kán sab ban, hi szen itt „ta lál koz ha tunk” leg -
ko ráb ban az em lí tett ge ne rá ció tag ja i val. Ilyen kor
az ál ta lá nos is ko lá ban, a gim ná zi um ban, szak kö -
zép is ko lá ban jól-ros  szul ta nu ló gye re kek re, fi a ta -
lok ra gon do lunk ál ta lá ban. Azon ban azok, akik a
köz ok ta tá si tör vény meg ha tá ro zá sa sze rint a sa já tos
ne ve lé si igé nyû (SNI) gyere kek1 va la me lyik ka te -
gó ri á já ba tar toz nak, szin tén en nek a ge ne rá ci ó nak a
tag jai. Kö zü lük a ta nu lás ban aka dá lyo zott ta nu lók,
ezen be lül az eny hén ér tel mi fo gya té kos nak
minôsített gye re kek is is ko lá ba jár nak, szak mát ta -
nul nak, va gyis a kor tár sa ik hoz ha son ló éle tet él nek.
Igaz, ta nu lá si fo lya ma ta ik né mi képp eltérôek le het -
nek, kog ni tív funk ci ó ik más kép pen mû köd het nek,
in for má ció fel dol go zás te rén kü lön böz het nek tár sa -
ik tól. De felnôve nagy ré szük önál ló élet ve ze tés re
ké pes, a tár sa dal mi mun ka meg osz tás ba be il lesz -

ked ni tu dó pol gár rá vá lik. Ugyan azo kat a ke res ke -
del mi szol gál ta tá so kat ve szik majd igény be, ugyan -
azo kat az esz kö zö ket hasz nál ják majd a ház tar tás -
ban, a szó ra ko zás ban, a mun ká ban. A kép zé sük
so rán va jon van lehetô sé gük eh hez a megfelelô
kom pe ten ci ák kal „felvérte zôdni”? Lehetôvé te szi-e
szá muk ra az oktatás(po li tika), hogy ké pes sé ge ik -
nek megfelelôen fel ké szül je nek a szá muk ra is
elérhetô mun ka kö rök meg szer zé sé re, be töl té sé re,
ami hez a leg egy sze rûbb ese tek ben is gya kor ta di gi -
tá lis mû velt ség, IKT-eszközök hasz ná la tá ban va ló
jár tas ság szük sé ges? Vagy még to vább lép ve: di gi -
tá lis benn szü lött le het a ta nu lás ban aka dá lyo zott
gye rek is? 

Mi lyen sza kon vé gez tél, il let ve mi ó ta ta ní tasz? 

Var ga Kár oly: Ere de ti leg ál ta lá nos is ko lai ta ní tó
va gyok. 1995-ben el kezd tem ta ní ta ni, és 2 éve vé -
gez tem a veszp ré mi egye te men in for ma ti ka ta ná ri
sza kon. Emel lett men tál hi gi é nés kép zést, il let ve
drá ma pe da gó gi át vé gez tem. 

Ki ket kezd tél ta ní ta ni ál ta lá nos is ko lá ban?

Az is ko lá ban má so dik osz tály ban let tem osztály -
fônök, és ta ní tot tam nyol ca di kig, il let ve késôbb ti -
zen ket te dik osz tá lyig is. Mel let te ze ne is ko lá ban ta -
ní tot tam még, mert ze né lek a ta ní tás mel lett. 
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Vissza a tartalomhoz



Je len leg olyan is ko lá ban ta ní tasz, aho vá eny hén ér tel mi

fo gya té kos gye re kek jár nak. 

Igen, il let ve most már ér tel mi leg aka dá lyo zott di á -
kok is so kan van nak. Ép pen azt ter ve zik, hogy
készségfejlesztô szak is ko lai osz tályt is in dí ta nak. 

Ho gyan ke rül tél ve lük kap cso lat ba?

A pá rom itt dol go zott, fel vé te lit hir det tek, be men -
tem az igaz ga tó hoz, és fel vett a gyer mek ott hon ba.
Ak kor még a gyer mek ott ho ni rész be. Ott nevelô
vol tam és a di ák ön kor mány za tot épí tet tem fel.
Ak kor, ami kor in dult a számítógép-kezelô hasz -
ná ló szak, én már az egye tem re jár tam, ez négy
éve volt, ak kor szól tak, hogy kezd jem el és ta nít -
sam.

Ami kor az is ko la gyer mek ott ho ná ba ke rül tél, mi lyen ok -

ta tá si hely ze tet, mi lyen kép zé si kör nye ze tet ta lál tál? 

Na gyon me leg volt a lég kör, en ge dé ke nyek vol tak a
ta ná rok, és jó volt a han gu lat. Vi szont ha gyo má -
nyos gyógy pe da gó gi ai szem lé let tel te kint ve: nin -
cse nek ki me ne ti mé ré sek, nin cse nek kö ve tel mé -
nyek, nem kell meg fe lel ni, te hát az a kér dés, hogy
„ki med dig tud el jut ni?”. Il let ve én úgy érez tem,
hogy prob lé mát je lent az, hogy nem hisz nek a gye -
re kek ké pes sé ge i ben. Van nak pe da gó gu sok, akik
azt mond ják, hogy „ó, úgy sem ké pes rá”. Egyes di -
á kok ezért csak el ücsö rög nek, il let ve korlátai van -
nak a fej lesz tés nek. Ez a tan tár gyi szem pont. Vi -
szont az is ko la han gu la ta, a lel ki élet, az, hogy
mi lyen osz tály kö zös sé gek vagy cso por tok vol tak,
ar ra ott na gyon sok jó pél da volt. Te hát me leg, ba -
rát sá gos lég kör fo ga dott. Per sze ez is személyfüg -
gô, mert min den at tól függ, hogy mi lyen ta ná rok ta -
ní ta nak, vagy mi lyen nevelôk van nak. Az is ko la
esz köz-el lá tott sá gá ban ki vá ló volt, il let ve ak kor
már szá mí tó gé pek is vol tak. 

Ami kor oda men tél dol goz ni, volt-e va la mi lyen elôzetes

el vá rá sod? 

Én azért is vá lasz tot tam ezt az is ko lát, mert a ha -
gyo má nyos is ko lá kat nem ked ve lem. Bu da pes ten,
ami kor a Suliellátóban dol goz tam 300 is ko la te rü le -
ti képviselôjeként, ak kor kö rül be lül tíz olyan is ko la
volt, ami tet szett. És ez az egyik volt. Ide be lép ve
mo so lyog tak a gye re kek, a kol lé gák, a ta ná rok; jó
han gu lat volt és jó il lat. 

Ak kor ezek in kább emo ci o ná lis okok vol tak? 

Igen. Sze rin tem, alapvetôen, ha va la hol az em ber jól
ér zi ma gát, ak kor jól tel je sít het. Ki mon dot tan igaz ez
a sa já tos ne ve lé si igé nyû gye re kek re. Ná luk ezt a
kér dést in kább az ér ze lem felôl le het meg kö ze lí te ni.

Vol tak-e el vá rá sa id vagy két sé ge id az in for ma ti ka tan -

tárgy ot ta ni ta ní tá sá val kap cso lat ban?

Igen, mert egy részt elôítéletet je len tett az a szem lé -
let, hogy „úgy sem ké pe sek rá”, más részt ne kem ez
tel je sen új volt. Az egye te men per sze erôsítettek, és
volt sok olyan kol lé ga, aki vel be szél tem, és se gít sé -
get kap tam. Új don ság volt a szak ok ta tás, kol lé gák -
nak, di á kok nak és szülôknek egy aránt. Szo kat lan
volt pél dá ul, hogy meg kell fe lel ni egy ki me ne ti
kö ve tel mény nek, hogy az órák ra min den nap ta nul ni
kell, hogy a gya kor lat ról nem le het hi á nyoz ni, hogy
va lós mun ka he lyi szi tu á ci ó kat kel le ne te rem te ni és
be gya ko rol ni. Fel kel lett is mer ni ük, hogy a szá mí -
tó gép az nem csak já ték. Kön  nyen mond ja, aki di -
gi tá lis anal fa bé ta (mert hogy hoz zá sem nyúl egy
ké szü lék hez, nem csak egy szá mí tó gép hez), hogy
„ó, ez a gye rek, le-föl vág ja a szá mí tó gé pet, oda-
vis  sza”. Hon nan tud ja? Az, hogy ját sza ni tud ve le
va la ki, és az, hogy na pon ta órá kat ül a gép elôtt, az
nem azt je len ti, hogy ô haj lan dó vagy ké pes ar ra,
hogy meg ta nul ja azt a tan anya got, ami elô van ír va.
Pe dig itt nagy sza ka dék volt, mert az ál ta lá nos is -
ko lai rész ben sem mi fé le mé rés nem volt, mert ôk a
kom pe ten cia mé ré sek alól is fel men tést kap nak, és
ugyan ak kor a szak is ko lá ban az OKJ2-s kö ve tel mé -
nyek van nak elôírva, hi á ba be szé lünk spe ci á lis
szak is ko lá ról. Ez ne kem prob lé mát oko zott, de
megerôsítést kap tam ab ban, hogy „aki ké pes”, ô el -
jut odá ig és vizs gá zik. Aki nem ké pes, ott pe dig
meg né zik, hogy egy ál ta lán mi ben tud fejlôdni. Te -
hát az is na gyon jó volt, hogy azok a di á kok, akik
úgy ke rül tek be az osz tály ba, hogy nem tud tak kap -
cso la tot te rem te ni egy ál ta lán, el ju tot tak ar ra a szint -
re, hogy el tud nak men ni egy di ák mun ká ra, és be
tud nak il lesz ked ni. Min den spe ci á lis szak is ko lá nak
fon tos sze re pe, hogy se gít sen ab ban, hogy a di á kok
meg nyíl ja nak és fejlôdjenek an  nyi ra, hogy ké pe sek
le gye nek el men ni egy mun ka hely re. A spe ci á lis
szak is ko lák fel ada ta ös  sze tett, ami az ott ta nu ló di á -
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kok sa já tos ne ve lé si igényébôl ered. Ezek nek az in -
téz mé nyek nek a spe ci á lis ok ta tá si mód sze rek al kal -
ma zá sá val meg va ló sí tott szak mai fel ké szí tés mel lett
szé les kö rû re ha bi li tá ci ós te vé keny sé get is foly tat ni -
uk kell. Az itt fo lyó gyógy pe da gó gi ai mun ka cél ja a
ta nu lás ban aka dá lyo zott di á kok re ha bi li tá ci ó ja, tár sa -
dal mi in teg rá ci ó ja. Mun kánk so rán a leg fôbb cél az,
hogy a lehe tô sé gekhez ké pest mi nél több di á kunk
szá má ra lehe tô vé te gyük egy szak mai vég zett ség
meg szer zé sét, vagy – en nek hi á nyá ban – elôsegítsük
fejlôdését a tár sa dal mi be il lesz ke dés ér de ké ben. Ta -
pasz ta la tom az, hogy a szak kép zé si év fo lyam okon a
di á kok több te rü le ten so kat fejlôd nek, füg get le nül at -
tól, hogy le vizs gáz nak-e. A tel jes re ha bi li tá ció fel té -
te le a ta nu lók részérôl adott, több sé gük nél az eny he
ér tel mi fo gya té kos ság jel le ge, sú lyos sá ga nem olyan,
ami meg aka dá lyoz ná a mun ka vál la lást és önál ló
élet vi telt, ha megfelelô se gít sé get kap nak. A szeg -
regált is ko lai kép zés (spe ci á lis szak is ko la) biz to sít ja
a fejlôdést, a szak mai is me re tek és bi zo nyít vány
meg szer zé sét vé dett kör nye zet ben, és lehetôséget te -
remt a késôbbi in teg rá ci ó ra. Az itt el vég zett fej lesz -
tés kö vet kez té ben, a meg szer zett tu dás és meg ta -
pasz talt si ke rek ál ta li ön bi za lom bir to ká ban az egyén
ké pes a mun ka vál la lás ra és a mun ka vég zés re, akár
nem vé dett mun ka he lyen. Eh hez azon ban ma már el -
en ged he tet len, hogy pi ac ké pes szak mai vég zett sé get
sze rez ze nek, va la mint sze mé lyi sé gük al kal mas le -
gyen a mun ka vál la lás ra, ki tar tó mun ka vég zés re. Bár
elsôdleges cél egy szak ké pe sí tés meg szer zé se, de az
eh hez szük sé ges fel té te le ket nem min den ki tud ja tel -
je sí te ni. Rész szak ké pe sí tés meg szer zé se je lent het
egy lehetôséget, hogy ne tár sa dal mi se gít sé get kell -
jen igény be ven ni egész éle tük ben. Pél dá ul a ná lunk
most ok tat ni kez dett gép író szö veg szerkesztô kép zés
so rán meg szer zett tu dás kiemelkedô lehetôségeket
biz to sít hat a munkaerô piacon. Hi szen a mai gaz da sá -
gi vál ság ban is van olyan te rü le te a gaz da ság nak,
amely fejlôdik: pél dá ul az in for ma ti ká val tá mo ga tott
szol gál ta tá sok, ame lyek kö zé az adat be vi tel, adat rög -
zí tés (akár táv mun ká ban) is tar to zik. Eze ket kis
szak ér te lem mel is le het vé gez ni. Ezen a te rü le ten a
hát rá nyos hely ze tû em be re ket is le het fog lal koz tat ni
úgy, hogy az in for ma ti kai tech no ló gi át hasz nál ják.

Mind ezek a szem pont ok ter mé sze te sen a szak is ko lák -

ban is jól mû köd het nek, ahol in teg rált ke re te tek kö zött

le het sé ges az eny hén ér tel mi fo gya té kos fi a ta lok ál ta lad

is em lí tett, a mo dul rend sze rû szak kép zés ben történô

rész szak ké pe sí tés meg szer zé se. Ta pasz ta la ta id sze rint

van-e kü lönb ség a több sé gi is ko lai di á kok és az eny hén

ér tel mi fo gya té kos gyer me kek IKT-használatában? 

Alapvetôen a hasz ná lat ban nem ta pasz ta lok jelen -
tôs kü lönb sé get. Aki na gyon gyen ge ké pes sé gek kel
ren del ke zik, eset leg ol vas ni-ír ni is alig tud, vagy
szá mol ni, vagy be szél ni, ôk is ugyan úgy hasz nál ják
eze ket az esz kö zö ket. A mo bil te le font, a chatprog -
ra mokat – tel je sen mind egy, hogy egy e-mail mi -
lyen he lyes írá si hi bák kal van te le, ôk eze ket a
lehetôségeket hasz nál ják. Sok kal job ban, mint én.
Ze ne le töl tés, videóletöltés, fájl meg osz tás... Egy-két
ér tel mi leg aka dá lyo zott di ák van, aki szin tén hasz -
nál ja, csak pél dá ul gon dot okoz, hogy el fe lej ti a jel -
sza vát, de hasz nál ja. 

Te hát in kább me mó ria-prob lé mák me rül nek fel, de az

ana ló gi át tud ják kö vet ni?  

Igen, ez tel je sen ter mé sze tes, ami ôt ér dek li, amit ô el-
les, azt hasz nál ja. A fény má so lót is ugyan úgy hasz -
nál ják akár, mint a szövegszerkesztô prog ra mo kat.
Ez nem ál ta lá nos, mert ezt ta nul ják, de az e-mail -
ezés, a chatelés, a ze ne le töl tés, ezek már szin te min -
den na pos kész sé gek ké vál tak. Vi de ó kat ké szí te nek
a mo bil juk kal, fel töl tik, kö zös sé gi ol da la kat bön -
gész nek, az iwiwen min den ki raj ta van, be je löl ge tik
egy mást, hasz nál ják a társkeresô ol da la kat. 

Mi lyen szoft ve re ket hasz nál tok a mun ka so rán, in for ma -

ti ka órán? 

Mic ro soft Office-t, il let ve hasz ná lunk ok ta tó- és
fej lesztôszoftvereket. A fejlesztô pe da gó gus kol lé ga
hasz nál ja, nem in for ma ti ka órán. De van nak mul ti -
mé di ás prog ra mok, és ECDL ok ta tó prog ram. Itt
önál ló an töl tik ki a tesz te ket. Eze ket gya kor lás ra,
is mét lés re is szok tuk hasz nál ni. In for ma ti ka órán
dif fe ren ci ál tan, több al kal ma zás sal is meg is mer ked -
het nek a di á kok, érdeklôdésük és ké pes sé ge ik függ -
vé nyé ben (vírusírtó, fájlkezelô, tömörítô, stb.).

Gon dol ta tok-e ar ra, hogy va la mi lyen ke ret rend szert

hasz nál ja tok az is ko lai ok ta tás ban? 

Nem. Errôl nem volt szó. Itt az a prob lé ma, hogy
van nak kol lé gák, akik na gyon el zár kóz nak min den
in for ma ti ká val kap cso la tos jelenségtôl. Hár man va -
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gyunk, akik in for ma ti kát ta ní tunk, egy rend szer gaz -
da, egy gyógy pe da gó gus kolléganô, és én, ezen kí -
vül a gyer mek ott hon ban né hány kol lé ga hasz nál ja a
szá mí tó gé pet. A ta ná rok a di gi tá lis vi lág ból tel je sen
ki ma rad nak, még min dig fény má sol ják a fel adat la -
pot, meg köny vet vesz nek. Az in te rak tív táb la is ott
áll, és nem tud ják, hogy mi re, ho gyan le het azt
hasz nál ni. Egy in téz mé nyi kom mu ni ká ci ós pá lyá -
zat ré sze ként ír tam egy pá lyá za tot, hogy az ös  szes,
di á kok ál tal hasz nált gép a tan ter mek ben, a könyv -
tár ban, a lo go pé di án és a di á kok la ká sa i ban (mert
ugye di ák ott hon is va gyunk) ös  sze le gyen köt ve.
Le gyen egy szer ver, ahol hoz zá le het fér ni a fej lesz -
tôprogramokhoz, ok ta tó prog ra mok hoz, de egyéb
dol gok hoz is, és hoz zá le hes sen fér ni a di á kok gé -
pe in lévô mun kák hoz. Il let ve a kol lé gák hasz nál -
has sák és a to váb bi fejlôdés alap ja le hes sen. Ezt a
pá lyá za tot meg nyer tük, ki épí tet ték (ez ta valy év vé -
gén tör tént), köz be jött a nyá ri szü net, te hát ez je len -
leg fej lesz tés alatt van. Pró bál ko zunk, de sze rin tem
ke ve sen va gyunk. Nagy szük ség len ne kép zés re,
több kol lé ga je lez te is ezt az igényt. Sze ret tem vol -
na pá lyáz ni öt na pos in for ma ti kai kép zést, de nem
volt rá érdeklôdés.

Egy ke ret rend szer nél nincs szük ség 5 nap ra, na gyon

egy sze rû en, in for ma ti ká hoz ke vés bé értôk is egy dél -

után alatt el tud ják sa já tí ta ni. Sze rin ted mi a gát ja an nak,

hogy az IKT, a di gi tá lis esz kö zök hasz ná la ta még job ban

el ter jed jen a fo gya té kos gye re kek kö ré ben?

Két aka dá lyát lá tom: egy részt az anya gi okok: ná -
lunk je len leg is ke vés és el avult a gép park, szû kö -
sen van nak pá lyá za tok. Az is ko la épü le té ben min -
den hol van internet, de ha már két tan te rem ben
hasz nál ják, nem elég a sáv szé les ség, ez is anya gi kér-
dés. A di á kok na gyon szí ve sen ven nék, hogy inter -
neten küld jék el a fel ada ta i kat, interneten ke res se -
nek, és ki vált suk a ha gyo má nyos ta nu lást bár mi fé le
olyan do log gal, ami hez a mo bil te le fon ju kat vagy a
szá mí tó gé pet le het hasz nál ni. Te hát ha azt adom
fel adat nak, hogy úgy mu tat koz zon be, hogy ve gye
fel vi de ó ra, és azt fel tes  szük egy fe lü let re, ahol
elérhetô, majd ezek kel dol go zunk, ak kor az sok kal
gyor sab ban megy, mint ha le íra tom a fü zet be. A má -
sik oka a szem lé let. Mint egy ide gen nyelvtôl
vagy egy ide gen vi lág tól, azok, akik eb be nem
szok tak be le és nem ta nul ták, ide gen ked nek és fél -

nek. Azt meg van, aki nem is tud ja el kép zel ni,
hogy ho gyan le het hasz nál ni az ok ta tás te rén az
in for ma ti ka ad ta lehetôségeket. Te hát sze rin tem
kép zé sek kel le né nek. 

Ah hoz len ne szük ség kép zé sek re, hogy mi re tud ják

hasz nál ni eze ket a lehetôségeket az ok ta tás ban? 

Igen, hogy mi re, ho gyan. Min dig azt mond ják,
hogy nin cse nek esz kö zök a ke zünk ben a mai di á -
kok fi gyel mé nek a le kö té sé re, pe dig ez egy ha tal -
mas esz köz tár. 

Meg lá tá sod sze rint, az ál ta lá nos is ko lá ban 6-14 éves

kor ban, fo gya té kos gye re kek ese té ben ho gyan kel le ne

el kez de ni az in for ma ti ka ta ní tást, hogy szé le sebb is me re -

tek kel ér kez ze nek a kö zép is ko lá ba?

Az a prob lé ma, hogy az új OKJ-ban min den egyes
in for ma ti kai szak ma cso por tot ta ní tó kép zés érett sé -
gi re épül. A számítógép-kezelô hasz ná ló sza kot
meg szün tet ték, mert a hi va ta los ál lás pont sze rint ál -
ta lá nos és kö zép is ko lá ban a di á kok ál ta lá nos
számítógép-kezelôi szint re el jut nak, és ezért nem
kell kü lön szak kép zés. De a spe ci á lis is ko lák ban ez
nem igaz, te hát az, hogy né hány évig he ti 1-2 órá -
ban ta nít ják az in for ma ti kát, és fôleg csak ját sza -
nak, az ke vés. Ha ta ní ta nak, ak kor is ke vés ah hoz,
hogy a di á kok ar ra a szint re el jus sa nak, hogy ké pe -
sek le gye nek a mai vi lág ban ezt úgy hasz nál ni,
hogy meg ír ja nak egy ön élet raj zot, meg pél dá ul
Interneten ke resz tül bankoljanak, vagy ügy fél ka put
hasz nál ja nak. Ugye ezek kel le né nek, de csak né -
hány pél dát em lí tet tem. A NAT-ban a kulcs kom pe -
ten ci ák kö zött sze re pel a di gi tá lis kom pe ten cia, a
köz ok ta tás ban pe dig kötelezô az in for ma ti ka ok ta -
tás. Az esélyegyenlôség azon ban nem min den ki nek
egy for mán biz to sí tott. Pe dig a mi di ák ja ink is eb ben
a vi lág ban nônek fel, és hasz nál ják az esz kö zö ket,
de fôleg csak a ma gán kap cso la ta ik ban és szó ra ko -
zás ra, vagy a sza bad ide jük ben. Más részt sze rin tem
a spe ci á lis szak kép zés te rü le tén to váb bi pi ac ké pes
szak mák és is me re tek ok ta tá sá ra al kal mas kép zé si
prog ra mok ki dol go zá sa kí vá na tos. Prob lé mát je -
lent, hogy a SNI ta nu lók kö zül so kan nem jut nak a
szük sé ges in for ma ti kai és kom mu ni ká ci ós tech no ló-
gi ai is me re tek bir to ká ba az is ko lai rend sze rû ok ta tás -
ból ki lép ve, az ál ta lá nos is ko la 8. vagy 10. év fo lya -
má nak be fe je zé sé vel, vagy akár va la mely szá muk ra
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elérhetô szak ma meg szer zé sé vel sem. A szak kép zés
át ala kí tá sa, a mo dul rend sze rû ok ta tás ter je dé se, az
or szá go san meg fo gal ma zott fej lesz té si cél ki tû zé sek
új lehetôségeket te remt het né nek a SNI ta nu lók szá -
má ra. Re mé lem, a tör vé nyi vál to zá sok lehetôséget
ad nak majd az in for ma ti ka ok ta tás ezen te rü le ten
va ló hi á nyos sá ga i nak pót lá sá ra is! Így mód len ne
to váb bi szük sé ges szak mai prog ra mok ki dol go zá sá -
ra, kép zé sek in dí tá sá ra, eset leg kö zös gyógy pe da -
gó gus- mû sza ki tanárképzésre… Tud juk, hogy az
IKT esz kö zök hasz ná la ta nem csu pán esélyegyen -
lôségi kér dés, ha nem gaz da sá gi szem pont ok is ér -
vé nye sül nek. Ma már majd nem min den mun ká hoz
szá mí tó gé pes is me ret kell, az árufeltöltônek is.
Azok ban a szak mák ban, ami ket di ák ja ink el vé gez -
het nek, szük sé gük len ne a szá mí tó gé pes is me ret re.
A 10. osz tá lyig be zá ró lag biz to san fel hasz ná lói
szin tû tu dás ra kel le ne szert ten ni ük. Sze rin tem a
több sé gük er re ké pes is. Most már, hogy több is ko -
lá ban lá tom a di á ko kat, meg ver se nye ken is, biz tos
va gyok ab ban, hogy ké pe sek er re, de nincs meg a
megfelelô óraszám…

Az óra szám ban lá tod en nek az aka dá lyát?

Igen, he ti 1-2 órá ban, né hány év alatt nem le het el -
jut ni er re a szint re. Ha a gim ná zi u mot is meg néz -
zük, azok nak lesz va ló di jó tu dá suk, akik, mond juk,
in for ma ti ká ból érett sé giz nek. Az is csak egy fel -
hasz ná lói szin tû tu dás, bár igaz, hogy pél dá ul
Excelbôl bo nyo lul tabb dol go kat kell tud ni, mint
ami re a min den nap ok so rán szük ség van, de ha
csak ál ta lá nos is ko lá ban ta nul in for ma ti kát he ti 1-2
órá ban, meg gimiben is, és pl. 9. osz tály ban be fe je -
zi az in for ma ti ka ta nu lá sát, mi re el jut az érett sé gi ig,
néz het in kább kü lön tan fo lyam után, ha va la mi re
szük sé ge van.

Ah hoz, hogy ezt meg le hes sen va ló sí ta ni, amit mond tál,

ah hoz sze rin ted mi lyen tá mo ga tás ra len ne szük ség? 

Mi az, ami az út ja len ne en nek a vál toz ta tás nak?

Hát, én csak egyik meg ol dás nak lá tom az óra szám -
eme lést. A má sik meg ol dás az len ne, hogy ha más
órá kon is hasz nál nák a szá mí tó gé pet, eze ket az esz -
kö zö ket, más ta ná rok kal, és ak kor ott is ta nul hat nák
ezt. Ha az in for ma ti ka órán ta nult fel hasz ná lói prog -
ra mo kat hasz nál ják más órá kon, meg az internet
ad ta lehetôségeket is ki hasz nál ják, ak kor már is

olyan, mint ha emel ke dett vol na az óra szám. Így az
in for ma ti ka órán csak konk ré tan az zal kel le ne fog -
lal koz ni, hogy a leg szû keb ben vett in for ma ti kai
tan anya got el sa já tít sák. Mert ma na gyon tág az,
ami vel az in for ma ti ka órán fog lal koz ni kell, mert
min den ki azt mond ja, sok sza kos ta nár – de má sok,
aki ket is me rek, több sé gi ál ta lá nos is ko lá ban vagy
gim ná zi um ban, ott is ar ról pa nasz kod nak –, hogy
ha bár mi lyen olyan fel adat van, ami hez az internet
kell, vagy a szá mí tó gép, ak kor azt mond ják, old já -
tok meg in for ma ti ka órán. Hát, sze rin tem pont for -
dít va kel le ne, az in for ma ti ka órá nak kel le ne szû -
keb ben a szak má ról szól nia, he ti 1-2 óra, és a töb bi
órán kel le ne job ban hasz nál ni azt, amit ta nul tak a
számítógéprôl. 

An nak, hogy ez így le hes sen, mi lyen aka dá lyát lá tod?

Ugyan azt a kettôt sze rin tem, va gyis a pénz, és az,
hogy kép zet tek le gye nek a kol lé gák. Több és meg -
felelô gép, esz kö zök, elegendô sáv szé les ség, mind -
ez csak anya gi kér dés. Eze ket al kal maz ni a ta ní tás
so rán, szem lé let és tu dás kér dé se. 

Mi lyen to váb bi pers pek tí vát lát nál még ezen a te rü le ten

a ta nu lás ban aka dá lyo zott gye re kek ese té ben? 

Hát, az egyik öt let, ami vel fo lya ma to san fal ba üt -
kö zök na gyon sok he lyen, az, hogy az ECDL kép -
zést ne kik elérhetôvé ten ni, egy spe ci á lis tan terv vel,
egy-két év alatt, és hogy vizs gáz has sa nak be lô le,
mert ké pe sek len né nek rá. Ez ugye egy nem zet kö -
zi leg el fo ga dott bi zo nyít vány, nem tu dom, hogy
mi ért üt kö zöm fa lak ba, pe dig sok helyrôl kap tam
se gít ség re ígé re tet. Alapvetôen a spe ci á lis szak is ko -
lá ban egyéb ként lehetôség len ne a tör vény sze rint
nem OKJ-s kép zést in dí ta ni. Te hát az ECDL kép -
zés nek megfelelô tan anyag tar ta lom mal egy he lyi
tan ter vet ki dol goz hat nánk bár me lyik spe ci á lis szak -
is ko lá ban, ké pez het nénk, és ak kor a di ák je lent kez -
het ne, ha akar, ECDL vizs gá ra, meg fi zet ve a vizs -
ga dí jat. Ez sen ki nek nem len ne sze rin tem
prob lé ma. Ná lunk most nagy prob lé ma, hogy az új
szak nak, amit in dí tot tunk, meg van a köz pon ti prog -
ram ja, azon ban nincs meg az adap tált köz pon ti
prog ram ja. De hát a mai ok ta tá si rend sze rünk ar ról
szól, hogy az is ko lák a he lyi tan ter vü ket a köz pon ti
prog ra mok alap ján el ké szí tik. Azt mond ták, hogy
amíg nincs köz pon ti adap tált prog ram, ad dig men -
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jünk a si ke tek tan ter vé vel. Úgy gon do lom, ha én el -
vég zek egy sza kot, és en gem al kal maz nak ar ra,
hogy eze ket a di á ko kat fel ké szít sem egy vizs gá ra,
és azt si ke re sen meg tu dom ten ni (ahogy az elôzô
évek ben), ak kor ar ra is al kal mas va gyok, hogy
mond juk, egy tan ter vet adap tál jak, meg tan me ne tet
ké szít sek belôle, és ak kor leg fel jebb majd bí rál ják
el, hogy ez jó vagy nem jó. Más kér dés, hogy ma a
szak kép zés ben olyan nagy át ala kí tás van, meg ez a
te rü let is an  nyi ra új, hogy per sze ez elég ne héz.

Ezek után, mit gon dolsz ar ról, hogy a di gi tá lis nem ze dék

kér dé sé ben a ta nu lás ban aka dá lyo zott gye re kek, ezen

be lül az eny hén ér tel mi fo gya té kos gye re kek le het nek

di gi tá lis benn szü löt tek? 

Sze rin tem benn szü löt tek. 

Te hát en nek a ge ne rá ci ó nak a ta nu lás ban aka dá lyo zott

tag jai is ugyan úgy benn szü löt tek, mint a nem ta nu lás -

ban aka dá lyo zott tag jai?

Hát, aki ket én ismerek… igen, in kább csak az ér tel -
mi leg aka dá lyo zott gye re kek kö zött van, aki nem…
de ôk is hasz nál ják eze ket az esz kö zö ket, csak sok -
kal csök ken tet tebb mó don vagy na gyobb kor lá tok -
kal. Ná lunk il let ve más is ko lák ban, ahol csak eny -
hén ér tel mi fo gya té kos gye re ke ket ta ní ta nak, ott a
több sé gük tel jes mér ték ben. Nem az a prob lé ma,
hogy he lyes írá si gond jai van nak. Ugyan úgy nô fel,
ô nem ol vas köny vet, ô nem nyom tat ki va la mit,
ha nem min dent a mo ni tor ról ol vas el, hall gat ja köz -
ben a ze nét, ren ge teg in for má ció be fo ga dá sá ra ké pes
különbözô csa tor ná kon, ta pasz ta lat alap ján ta nul,
vé let len el érés sel. Az, hogy én majd mód sze re sen
meg aka rom va la mi re ta ní ta ni ha gyo má nyos mód -
szer rel, ha lál ra un tat ja, na pi tizenórát haj lan dó té vé
és szá mí tó gép elôtt ül ni, a mo bil te le fon já val vesz föl
min dent, az interneten is mer ke dik, ott szer ve zi a
randi jait, ott csetel. Sok kö zös sé gi por tá lon fent van,
le töl ti a vi de ót és a ze nét, és min den ta nár nak meg -
mu tat ja, hogy mit, ho gyan kell csi nál ni, és sok ér tel -
mes, felnôtt, több dip lo más ta ná runk a mi – fo gya té -
kos – di á kunk hoz for dul, hogy „se gíts már, hogy ezt
hogy kell csi nál ni?”. Hát ak kor nem benn szü löt tek?

Azok a kol lé gá id, akik ha son ló in téz mé nyek ben in for ma -

ti ka ta nár ként ta ní ta nak, ha son ló an vé le ked nek, vagy

van nak azért, akik más képp gon dol ják ezt? 

Akik kel én be szél get tem, más intézményekbôl,
kon fe ren ci á kon, ver se nye ken, ha son ló a vé le mé -
nyük. Ép pen az a lé nyeg, hogy ezek a gye re kek eb ben
van nak ott hon, ké pe sek rá, ak kor ad junk mel lé ne kik
még hasz nál ha tó szak mai tu dást is, eze ket föl hasz -
nál va, il let ve, amit mond tam az imént is, fon tos len -
ne, hogy más tan tár gya kon, más órá kon is hasz nál ják
eze ket az esz kö zö ket, eze ket a lehetôségeket. 

A gye re kek nem fo gal maz zák meg a ta ná rok fe lé azt az

igényt, hogy ôk örül né nek, hogy ha mond juk föld rajz

órán a Google Tér ké pek al kal ma zás ban ke res het nék

meg azt, amit a tér ké pen la poz nak föl?

Van nak olyan gye re kek azért, akik igen. Van nak,
akik kri ti ká val él nek, de ez a ta nár – di ák vi szony -
tól is függ. Én, mond juk, azért sze re tem az in for -
ma ti ka tan tár gyat – és itt nem elsôsorban a mi ese -
tünk ben, per sze eb ben az is ko lá ban is így van, de
egy több sé gi is ko lá ban még in kább –, hogy nem
kell „föl áll ni” a ta nár nak a ka ted rá ra, és nem kell
fél ni, hogy majd „le lö ki a di ák”, kép le te sen mond -
va. Ugyan is pont az in for ma ti ka ta nár az – leg -
alább is ne kem ezt ta ní tot ták meg az egye te men, és
ez zel egyet ér tek –, aki a leg ke vés bé ért az in for ma -
ti ká hoz. Mert ne kem min den hez kell ér te ni egy ki -
csit, de ah hoz, hogy va la mi hez iga zán ért sek, rá
kel le ne áll ni csak ar ra a te rü let re, éve kig, na pi több
órá ban. Na, most azért a di á kok kö zött van, aki job -
ban ért bi zo nyos te rü let hez, mint mond juk a ta ná ra,
vagy ha ele in te nem is, de majd job ban fog hoz zá
ér te ni. Sze rin tem en nél na gyobb öröm nem kell, ez
mu tat ja, hogy si ke res a mun kánk.

Az vi szont a ta nár felelôssége, hogy amit az interneten

ta lál a di ák, azt bí rál ja, hogy jó vagy nem jó. 

Igen. So kan azon ban in for má ció bir to ká ban sin cse -
nek, hogy, ami fönt van az interneten, az ese ten ként
men  nyi re nem igaz. Ez olyan do log, mint – ré gi
szem lé let tel – az, hogy amit a té vé mond, az úgy
van. Saj nos a mai pe da gó gu sok kö zül so kan még
csak nem is di gi tá lis be ván dor lók, ha nem di gi tá lis
anal fa bé ták, hogy ezt mond jam. 

De ak kor ho gyan képzelhetô el az ugyan azon kö zeg ben

meg va ló su ló ta ní tá si fo lya mat egy di gi tá lis anal fa bé ta és

egy di gi tá lis benn szü lött kö zött? Ez így na gyon nagy 

el len té te ket szül het.
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En nek az le het az ered mé nye, mond juk, hogy a fél
osz tály nincs bent, vagy nem fi gyel oda órán…
igen, mert un ja a gye rek, meg utál ja, és „ki kap -
csol”. Ez az egyik vég let. A má sik vég let meg az,
hogy a ma ga tar tá si prob lé mák megerôsödnek.

A sa ját IKT-s ta pasz ta la ta id ra is kí ván csi va gyok; a te éle -

ted ben ez ho gyan nyil vá nul meg? A min den nap ja id so -

rán mi lyen IKT-s esz kö zö ket vagy web 2.0-s al kal ma zá -

so kat is mersz, hasz nálsz?

Már tel je sen kez dek át tér ni ar ra, hogy min dent az
interneten in té zek, amit csak le het, a vá sár lás tól
kezd ve a bank szám lám ke ze lé sé ig, táv szám lá kig;
bár mit, amit el le het in téz ni; ûr lap ok ki töl té sét, in -
for má ció ke re sést szin te csak ott. Ami in gye ne sen
letölthetô: ze nék, jogtiszta szoft ve rek; most már min-
den re hasz ná lom. Ked ven cem a Vatera és a Google
Maps. Blogom nincs, de van nak fó ru mok, amit szí -
ve sen ol va sok, és né ha írok is.

Kö zös sé gi fe lü le te ket hasz nálsz-e?

Igen, de elég kor lá to zot tan, mert nincs idôm. Ott
na gyon so kat kell vá la szol gat ni, meg vis  sza je löl ni,
stb. Úgy ér tem, nem töl tök ve le he ti több órát, mint
a di ák ja im.

Hasz ná lod-e a Skype-ot vagy az MSN-t?

El vét ve igen, hasz ná lom, per sze, de nincs idôm,
tény leg. 

Van-e olyan al kal ma zás, esz köz, vagy akár szem lé let,

amit a gyerekektôl ta nul tál el az évek so rán?

Fo lya ma to san le het tôlük ta nul ni, pél dá ul azt, hogy
hon nan le het jó ze né ket le töl te ni in gyen, a ze ne kar -
ok hon lap ja it ôk mu tat ják meg, ezek nem is prob lé -
má sak, de ugyan úgy az MSN vagy más chat ol da la -
kat, kü lön fé le kö zös sé gi por tá lo kat, eze ket is mind
tôlük meg le het is mer ni. Vagy egy sze rû en csak a
leg újabb prog ra mo kat, amik letölthetôk, vagy csen -
gô hangokat mo bil ra, ami vel le het fris sí te ni, vagy
ví rus ir tó kat aján la nak, te hát sok min dent ôk is
mon da nak, ami ma gá hoz a szak má hoz tar to zik, és
eset leg én nem ol vas tam még utá na, vagy nem hal -
lot tam ró la. Konk ré tan így ne héz fel so rol ni, de
tény leg elég sok van.

Szí ve sen tag ja len nél olyan kö zös sé gi, tar ta lom meg osz tó

ol dal nak, amit a ta nu lók kal együtt tud nál hasz nál ni?

Ezek in gye ne sek.

Per sze, mi ké szí tet tünk is, ta valy volt egy pá lyá za -
tunk, amit már évek óta írok, ami egy úgy mond
„de mok rá cia kép zés”, és a képzô, azt mond ta, hogy
ké szít sünk egy fe lü le tet, ami ezek nek a di á kok nak a
hon lap ja, il let ve má sok is hoz zá fér het nek. Ô ad fel -
ada to kat a té ma kö rök kel kap cso lat ban, ide fel töl tik
a di á kok az anya go kat, és ak kor ez késôbb is hasz -
nál ha tó lesz. Ezt ta valy év vé gén el kezd tük, re mé -
lem, hogy ezt az idén foly tat ni tud juk, és kibôvít -
het jük. A mos ta ni osz tá lyom mal is ha son lót ter ve zek.
A gye re kek meg csi nál ják a fel vé te le i ket akár az is -
ko lai té vé be is. Már min den cso por tunk ban van
olyan fényképezôgép, ami vel le het vi de ót ké szí te ni,
és itt nem a minôség a lé nyeg, ha nem hogy eze ket
ter mé sze tes mó don hasz nál ják, hát mi ért ne hasz -
nál juk ki ezt a mun kánk so rán? Mi ért ne épít het -
nénk a benn szü lött sé gük re?
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STUDIES

Digitalised identity
Tomasz Rowiński

Nowadays, the visualization of virtual worlds has
become an indispensable component of each game.
While „digitalization” has been clearly defined, in
the case of „identity” it becomes slightly mo re
complicated and different approach has been pre-
sented. Apart from the development of the whole
communities ICTs change the way of developing
and maintaining social relations, which are crucial
to bu il ding one’s own identity. The paper reflects
on the dynamics of connections between technolo-
gy and processes of developing identity, especially
in case of young adults.

A model of blended learning 
at university based on learning
styles
Ilo na Bé res, Tí mea Ma gyar, Már ta

Turcsányi-Szabó

Improving problem solving skills, pre pa ring for
solving non-routine tasks, working in projects and
keeping up with permanently changing require-
ments, are expectations that higher education stu-
dents can fulfil if they know their learning strengths
and weaknesses thoroughly as well as the strategies
that are the most effective for their own learning
processes. The paper presents a pro ject strategy and a
web-based collaborative teaching/learning methodol-
ogy for a university course in developing good
quality multimedia materials looking critically on
the products developed by others and to the added
value of own contributions.

Characteristics of searching
information and learning using
hypertext — Web interactions
concerning navigation
Orhidea Edith Kiss

Usability issues of hypertext-based systems are char-
acteristics appearing within ergonomics tests of on-
line learning systems. The paper gives a broad view
on aspects of interactions with hypertext and men-
tions usability, information processing and naviga-
tional strategies of users. It also refers to specifics of
web-based systems and aspects of their evaluation.

Digital competencies within
the National Cur ri cu lum
Vil mos Vass
The paper attempts to show how „digital competen-
cies” can be read within the official National Cur ri -
cu lum with respect to the following levels: key
competencies, featured developmental tasks,
introduction and capacity bu il ding within different
cultural areas.

GOOD PRACTICES

eTwinning — European pro ject
methodology
At ti la Lász ló Fôzô, Gab ri el la Bod nár
Developing digital competencies are everyday tasks
for education. Emphasising ICT and IST in educa-
tion needs conscious planning and development.
Educatio (Hungarian SchoolNet) is actively involved
in this process since several years providing services
and the SchoolNet Digital Repository (SDT).
eTwinning is one of the international initiations that
Educatio supports through educational projects.
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NA SA Education and
Educational Technologies
Exemplified by the Space 
Weather Action Cent re Prog ram

Nor ma Teresinha Oliveira Reis, Claudio 

Andre, Troy D. Cline, Timothy E. Eastman,

Margaret J. Maher, Louis A. Mayo, 

Elaine M. Lewis

The paper explores the Space Weather cent re Prog -
ram as an example of NA SA initiatives in educa-
tion, which enables students to produce space
weather forecasts by accessing current NA SA data.
Ultimately, student’s forecasts can be presented
through a variety of accessible media including
inexpensive video editing soft ware and/or already
existing school-based broadcast studios.

The com pu ter tells a story —
creating interactive stories
within early year’s education
Otí lia Pa sa ré ti

Computers are essential tools in our present infor-
mation society, but should we or shouldn’t we use
these tools in early education is highly debated due
to it be ing a less explored research field. The case
study explores story telling in kindergarten and ear-
ly years education, describing its benefits and
methodology of introduction.

Judgements on Twitter through
the eyes of users and
outsiders
Csil la Bár di, Ad ri enn Var ga, Tí mea Tóth

There are not many web applications which divide
users so distinctly as Twitter. Why doesn’t some se-
rious bloggers Twitter and why don’t tweeters
make friends, who otherwise are quite talkative of
other social networks? The review looks around to
find some answers to these questions.

REPORT

Digital natives with special
needs

Dó ra Lé vai, Ani ta Vi rá nyi

Report with Kár oly Var ga, informatics teacher at
Hegy hát Special Needs Elementary School and
Home

ENGLISH SUMMARY
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Vissza a tartalomhoz



További információkért (közlési feltételek, elôfizetés, megvásárlás),
kérjük, keresse honlapunkat:

www.oktatas-informatika.hu

Nyomdai elôkészítés: LET’S GO Bt.

Lapzárta: 2010. február 26.
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