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A ta nul mány el sõ ré szé ben (Z. Karvalics, 2009) át -
te kin tet tük, mi lyen erõk ha tá sá ra ala kult ki az ipa ri
kor szak is ko lá ja és an nak jel leg ze tes kont roll struk -
tú rá ja, a bü rok ra ti kus kont roll. Amel lett ér vel tünk,
hogy a bü rok ra ti kus me zõ köl csö nös el fo ga dá sán
ala pu ló egyen sú lyok és fel haj tó erõk nem va la mi fé le
„obsz cén kol la bo rá ció” ered mé nyei vol tak (ahogy
Slavoj Zizek ne ve zi azt a je len sé get, ami kor a ha ta -
lom ere jé nek kép ze té bõl tá mad a va ló di hatalom),2

ha nem ra ci o ná lis komp ro mis  szu mok. Az is ko la ipa -
ri rend jét a Politicum és a Pedagogicum ál tal hor do -
zott kény szer vi lág nak a Civilisatorium és az
Informatorium (a mo der ni zá ció és a tu dás hoz va ló
hoz zá fé rés új mi nõ sé ge) ér de ké ben tör té nõ el fo ga -
dá sa tet te meg te remt he tõ vé és lé nye gé ben meg vál -
toz tat ha tat lan ná. 

A fen ti fo gal mak már Stein há rom ele mû tan -
könyv-ti po ló gi á já ból szár maz nak (Informatorium,
Pedagogicum, Politicum), amely nek to vább épí té sé -
vel (egy ne gye dik elem mel, a Civilisatoriummal va -
ló bõ ví tés sel) és a tel jes köz ok ta tás ra va ló al kal ma -
zá sá val igye kez tem ki mu tat ni, hogy az al ter na tív
pe da gó gia óri á sa i nál meg je le nõ kri ti kai moz za nat
elég te len sé ge a Pedagogicumra va ló le szû kü lés, az
is ko la dekonstruálóinak (Illich, Freire, Toffler vagy
Serres) ak ti viz mu sa a Politicumra va ló kor lá to zó dás
mi att al kal mat lan a va ló di ki hí vás, a ci vi li zá ci ós pa -

ra dig ma vál tás ból fa ka dó, szük ség sze rû és el ke rül -
he tet len tár sa dal mi in no vá ció ok ta tá si szín te re i nek
meg ter ve zé sé re.

Azt is lát tuk, hogy a Politicum meg sze lí dü lé sé -
vel és a Pedagogicum hu ma ni zá ló dá sá val pár hu za -
mo san az informatizálás el sõd le ges ha tá sa a hu sza dik
szá zad utol só har ma dá ra ki ala ku ló újabb 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, hoz zá já rul va az ipa ri kor szak is -
ko lá já nak fenn tart ha tó vá té te lé hez, ek kép pen
„kon zer vál va” az el avult kont roll struk tú rát. Az át te -
kin tést in nen foly tat juk.

A kont roll vál ság ana tó mi á ja 

Nem fel ada tunk, hogy lé pé se ket te gyünk az ez -
red for du ló ra mind job ban ki raj zo ló dó, ös  sze tett
gaz da sá gi-tár sa dal mi ki hí vás át fo gó ter mé szet raj za
felé.3 Elég annyit meg ál la pí ta nunk, hogy a glo bá lis
rend szer szin ten je lent ke zõ, be avat ko zást, il let ve

2
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Két kont roll for ra da lom kö zött: az in for má ci ós
tár sa da lom köz ok ta tá sá nak kör vo na lai II. 

Z. Karvalics Lász ló
„Bo nyo lult egy do log az ipa ri ci vi li zá ció,
de a le ha nyat lá sa és a bu ká sa még an nál
is bo nyo lul tabb”1

1 „Industrial civilization is a complicated thing, and its
decline and fall bids fa ir to be mo re complicated still”
(Greer, 2010).

2 Zizek, 2009:3.

3 James Beniger élet mû ve saj nos tor zó ban ma radt, a 21. szá-
zad ele jé re egy re éle seb ben ki üt kö zô vál ság je len sé gek
elem zé sé hez ti pi ku san nem az ô kont roll vál ság-kont roll -
for ra da lom fo ga lom pá ro sát hív ják se gít sé gül. Michael
Hardt és Antonio Negri me ta fo rá ja a bi ro da lom (Em pi re):
a köz pont nél kü li, de há ló zat ba szer ve zô dô és egy más sal
új és új egyen sú lyo kat ki ala kí tó erô for mák vi lá ga,
amely ben a ko ráb ban szin te ki zá ró la go san meg ha tá ro zó
nem zet ál la mok mel lett (de nem he lyet tük) szá mos
szupranacionális in téz mény, nagy vál la lat, tár sa dal mi
szer ve zet és mé di um csat la ko zik, egyez tet és cse lek szik,
mind in kább egy faj ta glo bá lis szu ve re ni tás je gyé ben 
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cse lek vést sür ge tõ akut „vi lág prob lé mák” (a fenn -
tart ha tó sá gi krí zis, a kör nye ze ti gon dok, a klí ma vál -
to zás, az egyen lõt len fej lõ dés, a sze gény ség, a pénz -
ügyi vál ság, a ter ro riz mus, a bû nö zés és a töb bi)
mind ke vés bé ke zel he tõ ek az ipa ri kor szak ban ki -
ala kult struk tú rák, in téz mé nyek és me cha niz mu sok
ré vén (kü lö nös te kin tet tel ar ra, hogy a prob lé mák
egy ré szét ép pen ezek a me cha niz mu sok ma guk
okoz zák). A bü rok ra ti kus kont roll le he tõ sé gei ha tá rá -
ra ért, és „elalkalmatlanodása” egy át fo gó és alap ve -
tõ kul tu rá lis-ci vi li zá ci ós vál to zás szük sé ges sé gé re,
egy új kont roll struk tú ra ki ala kí tá sá nak im pe ra tí vu -
szá ra fi gyel mez tet. 

Mi re nem ké pe sek már a bü rok ra ti kus kont roll -
struk tú rák? Ve gyük sor ra az egy sze rû kont roll cik lus
há rom fá zi sát, a be lé põ ol dalt (az ér zé ke lés és meg -
is me rés al rend sze re it), a fel dol go zást (a ter ve zést, a
ko or di ná ci ót) és a ki me ne tet (a dön tést, a cse lek vés -
ve zér lést és a vis  sza csa to lást). 

(1) A meg is me rés kulcs fo lya ma ta i ban a tu do -
mány al rend sze ré nek min den lát vá nyos si ke re el le -
né re erõ sö dõ kont roll vál sá got ta pasz ta lunk, mert a
meg ol dan dó kér dé sek vo lu me ne és ös  sze tett sé ge,
va la mint a jel ter me lõ- és fel dol go zó-ka pa ci tás ug -
rás sze rû nö ve ke dé se mi att je lent ke zõ ér tel me zé si
igény olyan men  nyi sé gû hu mán erõ for rást igé nyel,
ame lyet sem az ál la mi, sem a vál la la ti, sem az egyéb
ku ta tá si inf rast ruk tú rák nem ké pe sek biz to sí ta ni.
Azo kon a tu dás te rü le te ken, ahol az új fel is me ré sek
nem (el sõ sor ban) nagy gé pes be ru há zá sok tól, ha nem
a ku ta tá si prog ra mok ban fog lal koz ta tot tak szá má -
nak nö ve ke dé sé tõl re mél he tõk (pél dá ul a föld tör té -
ne ti múlt és a tár sa da lom tör té net meg is me ré sé ben, a
glo bá lis öko szisz té ma mak ro- és mikroszintû ele -
me i nek le írá sá ban és mo del le zé sé ben, az ûr ku ta tás -
ban és a csil la gá szat ban, az oce a nog rá fi á ban, a ta laj -
tu do má nyok ban, a fa u na és a fló ra ku ta tá sá ban,

re gi o ná lis és lo ká lis táj- és élet kö zös sé gek di na mi -
ká já nak vizs gá la tá ban, a tár sa dal mi-gaz da sá gi és
kul tu rá lis fo lya ma tok fi nom szer ke ze té nek fel tá rá sá -
ban és meg ér té sé ben), a bü rok ra ti kus kont roll- és ér -
dek struk tú rák egy re ke vés bé ké pe sek a szük sé ges
erõ for rá so kat biz to sí ta ni. 

A tu do mány erõs kont roll vál sá ga át szi vá rog az
is ko lák fa lai kö zé is. Az Informatorium ugyan is el -
kezd fo ko zó dó ina dek vát sá got mu tat ni a fel so rolt
te rü le tek kel, nem ref lek tál a Civilisatorium ki hí vá -
sa i ra. Ah hoz, hogy az is ko lá ban az egyes tu do má -
nyos „kis vi lá gok” leg fon to sabb narratívái, „state
of art”-jai meg je le nít he tõ ek le gye nek, ah hoz a bi -
zony ta lan sá gok, a meg ol dat lan sá gok, a ki hí vá sok,
va gyis a „frontier” fe lõl kel le ne azo kat be mu tat ni,
az érin tett ség és a fe le lõs ség vál la lás éthoszával ösz-
sze köt ve, nem csak és nem el sõ sor ban a „biz tos”,
el fo ga dott, „ta nít ha tó vá” pá rolt, is me ret mi ni mum -
ként ex po nált – és mind ezek mi att a va ló ság tól
egy re in kább tá vo lo dó, „nekrofil” – tu dás anyag for -
má já ban. 

Az el múlt év ti ze dek so rán, az ipa ri-in for má ci ós
vál tás sod rá sá ban ugyan ak kor na gyon sok olyan fej -
le mény ment vég be, amely fel ér té kel te a tu dás ter -
me lés tö me ge sí té sét. A ha gyo má nyos tõ ke ja vak nö -
vek võ össztömegén be lül a „ter mé sze ti/kör nye ze ti”
tõ ke ki ak náz ha tó sá gá nak csök ke né sét a pénz tõ ke és
a tu dás tõ ke tar tós és me re dek nö ve ke dé se kezd te el -
len sú lyoz ni. Az új ér ték lét re ho zá sá ban, az üz le ti si -
ker el éré sé ben is mind in kább a ma gas értékhozzá -
adású „tu dás mun ká sok ra” van igény, így fo ko za tos
el to ló dást ta pasz ta lunk a tu dás tõ ke és a tu dás va gyon
irá nyá ba, ame lyek mind több pon ton ér té ke lõd nek
fel a ha gyo má nyos va gyon for mák hoz (pénz, in gat -
lan) ké pest. A kép zett ség for ra dal ma, a fel sõ fo kú
dip lo má val ren del ke zõk ará nyá nak rob ba nás sze rû
el to ló dá sa, ev vel pár hu za mo san az egye te met vég -
zet tek szá má nak ab szo lút nö ve ke dé se so ká ig ki is
elé gí tet te a megnövekedett tu dás igényt, és si ke re sen
ál lí tot ta át a köz ok ta tást egy sok szo ros mé re tû
„tudáselit” ki ne ve lé sé re. En nek kö szön het tük mind -
azt a kor sze rû sí tõ ha tást, amit a Pedagogicum in jek -
tált az ipa ri kor szak is ko lá já ba. 

Csak hogy a bü rok ra ti kus kont roll a sa ját ár nyé -
kát nem tud ja át lép ni. A kép zé si rend szer ala cso -
nyabb pont ja in meg re ke dõk le csök kent élet mi nõ -
ség- és kar ri er esé lye, a tu dás sza ka dék (knowledge

Két kontrollforradalom között...
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(Hardt és Negri, 2000, 2004). Yochai Benkler az elô zô
kont roll for ra dal mat is „ki hor dó” in for má ció tech no ló gia
ál tal le he tô vé tett együtt mû kö dés és az ös  sze kap cso ló dás
új mi nô sé gé ben (commons-based peer production,
networked information economy) fe de zi fel a jö ven dô
kont roll struk tú rá kat: a ter me lés, el osz tás és fo gyasz tás
olyan rend jé ben, amely a pi a ci stra té gi ák tól füg get le nül
szer ve zô dô, de cent ra li zált, meg osz tás el vû egyé ni cse lek -
vé se ken ala pul (Benkler, 2004).
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gap)4 ad dig nem za var ja, amíg a köz ok ta tás „ki bo -
csá tá sa”, az „írás tu dó ge ne rá ci ók” ki ter me lé se fe de -
zi a min den ko ri mun ka erõ igé nyét. Ahogy a fo gyat -
ko zó meg él he té si le he tõ sé gek mi att a vá ro sok ba
áram ló ag rár né pes ség egy faj ta „tar ta lék se re get” ké -
pe zett az ipa ri kor szak haj na lán, úgy nyúl hat a bü -
rok ra ti kus kont roll a né pes ség ko ráb ban ki ma ra dó
cso port ja i hoz az in for má ci ós tár sa da lom ban, hogy
tudástõkeéhségét csök kent se. Re mek pél dá ja minden-
nek az Egye sült Ál la mok No Child Left Behind prog-
ram ja, amely nek vég sõ üze ne te az, hogy az alap fo -
kú kép zés cél függ vé nye tel jes egé szé ben a kor sze rû
és ver seny ké pes mû velt ség gel ren del ke zõk ki bo csá -
tá sa, „min den ki re szük ség van”. Ezt a célt szol gál ja
a ko ráb ban zárt és ma gas tan dí jú elit egye te mek vá -
rat lan, de jól elõ ké szí tett meg nyi tá sa a te het sé ges, de
fi ze tés kép te len di á kok elõtt, és a ku ta tói után pót lás -
nak a kül föl di PhD-diákok be áram lá sá nak le las su lá -
sa mi att erõ sö dõ za va ra it el len sú lyo zó ösz tön díj-
konst ruk ci ók so ra. 

Ha son ló an tol ja a bü rok ra ti kus kont rollt egy má -
sik funk ci ó ja is a tu dás va gyont hor do zó in di vi du -
umok szá má nak gya ra pí tá sa fe lé. A nem zet ál la mok
bé kés gaz da sá gi há bo rú já ban mind több or szág is -
me ri ugyan is fel, hogy hos  szú tá vú ver seny ké pes sé -
gé nek kul csa a kre a tív po pu lá ció: egy még ru gal ma -
sabb, még kor sze rûbb tu dás szer ke zet tel ren del ke zõ
új ge ne rá ció, amely nek meg te rem té se ér de ké ben so -
ha nem volt mé re tû erõ fe szí té se ket kell ten ni. Eb bõl
a szem pont ból kü lö nö sen ér de kes lesz kö vet ni azok -
nak az or szá gok nak a sor sát, ame lyek ben a bü rok ra -
ti kus kont roll min dig is erõs autoriter jel lem zõk kel
tár sult. A ta nu lá si kör nye zet té le ké pe zõ dött pa rancs -
elv, az „el nyo más nak” az egyik leg in ten zí vebb for -
má ja ugyan is erõ sen a kre a ti vi tás el len hat. Ami kor
Ja pán, Ko rea vagy Szin ga púr stra té gi ai-po li ti kai cé -
lul tû zi ki, hogy kre a tív (és ezen ke resz tül a gaz da sá -
got ver seny ké pes sé, a kul tú rát sok szí nû vé té võ) pol -

gá ro kat akar ne vel ni, ak kor a te kin tély elv tõl a „fel -
sza ba dí tás” fe lé kel le ne el moz dul nia. Va jon a va ló -
sá gos vál to zás fe lé tesz nek lé pé se ket, vagy a sta tus
quo meg tar tá sa mel let ti „ha gyo má nyos” meg ol dá -
sok kal a bü rok ra ti kus kont roll csúcs tel je sít mé nyû in -
téz mé nye i vé tö ké le te sí tik is ko lá i kat? Ha ez utób bi
for ga tó könyv va ló sul meg, ak kor ütõ ké pes re ko vá -
csolt di ák se re ge ik kel rö vid tá von utol ér he tik, szá -
mos mu ta tó ban még le is elõz he tik az iden ti tás vál sá -
gon át me nõ „ri vá li sa i kat” – de hos  szú tá von nem
fog ják tud ni új szem lé le ti és szo ci a li zá ci ós pá lyá ra
ál lí ta ni az in téz mény rend szert, így a va ló di kre a ti vi -
tás (és a mö göt te ál ló „sza bad ság”) hi á nyá ban új ra le
fog nak sza kad ni.

Jel lem zõ, hogy a gaz da sá gi szín tér ki éle zett ver -
seny fu tás ra kó dolt sze rep lõi (kü lö nö sen a gyógy -
szer ipar kép vi se lõi) is egy re több ször szem be sül nek
av val, hogy az ál la mok hoz ha son ló an ugyan úgy kép-
te le nek biz to sí ta ni a szük sé ges erõ for rá so kat a ver -
seny ben ma ra dá suk hoz nél kü löz he tet len ku ta tás fej -
lesz té si fel ada tok hoz. Kény te le nek ri vá li sa ik kal
ösz  sze fog ni, hogy idõ sza ko san fel ál lí tott és kö zö sen
fi nan szí ro zott úgy ne ve zett „tu dás cent ru mok ban”
együtt ál lít sa nak elõ új tu dá so kat. Ugyan ez igaz már
a tu do mány né hány te rü le té re is: a szupranacionális
szin tû ku ta tá si prog ra mok (mint pl. a Human Genome
Pro ject) be bi zo nyí tot ták, hogy a tu dás ter me lés ér -
ték lán cá nak egy re na gyobb da rab ja i ra igaz az, hogy
a meg osz tás ele mi gaz da sá gi és tu do má nyos ér dek,
mert a tu dás és az in for má ció ki sa já tí tá sa már nem
for rá sa a pi a ci vagy a tu do má nyos elõny nek – más -
kép pen: a bü rok ra ti kus kont roll már elég te len.
Mind ez azon ban csak jel zés, hogy bi zo nyos rész te -
rü le te ken meg je len het nek már új kont roll struk tú rák,
de a köz ok ta tás a je len le gi ke re tek kö zött so ha sem
fog ja tud ni a „te le o ló gi á ját” meg vál toz tat va a ci vi li -
zá ci ós ki hí vás hoz iga zo dó tu dás ter me lés fe lé for dí -
ta ni a pri o ri tá sa it. Mes  sze van még az az idõ, ami -
kor nem a Múlt ból örö költ struk tu rá lis kény sze rek,
ha nem a Jö võ ki hí vá sa i hoz iga zí tott cél nor mák
alap ján ter vez majd tu dás fo lya ma to kat az is ko la:
ami kor „tu dás ki sze re lõ tech no ló gia in téz mény”
(knowledge technology management) he lyett tu dás -
kor mány zó sze rep be ke rül (knowledge governance).
És va jon mi kor jut el oda, hogy a di ák ra ne „ter mék -
ként”, ha nem erõ for rás ként, a vi lág prob lé mák meg -
ol dá sá hoz szük sé ges in tel lek tu á lis ener gi ák „fel töl -

TANULMÁNYOK
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4 A „Knowledge gap” dis kur zust a het ve nes évek ben in dí -
tot ta el a Minnesota Egye tem há rom ku ta tó ja. Tichenor,
Donohue és Olien (1970) meg gyô zô en iga zol ta, hogy a
ma gas tár sa dal mi-gaz da sá gi stá tu sú ak a ma ga sabb vég -
zett sé gen ke resz tül nö ve lik a ko ráb ban meg szer zett elô -
nyö ket az ala cso nyabb tár sa dal mi-gaz da sá gi stá tu sú ak -
kal szem ben, és ez a tu dás ol ló egy re nyí lik, fo ko za to san
tá vo lít va el egy más tól a két cso por tot.
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tõ dés re al kal mas sá te he tõ” hor do zó ja ként kezd jen
tekinteni?5

(2) A fel dol go zás, a ter ve zés és a ko or di ná ció
ka te gó ri á i ban a bü rok ra ti kus kont roll leg lát vá nyo -
sabb de fi cit je a nem zet ál la mi és a planetáris rend -
szer szint köz ti sza ka dék re mény te len nek lát szó át hi -
da lá sa. 

A vi lá got nem csak ki bé kít he tet len nek mu tat ko -
zó gaz da sá gi és kul tu rá lis sza ka dé kok szab dal ják
fel, ame lyek né ha még min dig ha gyo má nyos erõ -
szak- és konf lik tus for mák ban öl te nek tes tet, ha nem
a nem ze tek fe let ti együtt mû kö dés spon tán és in téz -
mé nyi meg ol dá sai is aka doz nak, akár szén-di o xid-
kvó tá ról, akár a há ló za ti bû nö zés el le ni kö zös fel lé -
pés rõl, akár a dip lo má ci ai ka lo dá ban ver gõ dõ
Egye sült Nem ze tek Szer ve ze té rõl vagy an nak va la -
me lyik sza ko sí tott in téz mé nyé rõl van szó.6

A bü rok ra ti kus kont roll in téz mé nyei me rev híd -
fõ ál lás ok ba vo nul nak vis  sza a há ló za ti pa ra dig ma
ál tal le he tõ vé tett együtt mû kö dé si és mun ka meg osz -
tá si for mák elõl. Az interkonnektivitás (a je len tés -
cse rét le he tõ vé té võ köl csö nös ös  sze kap csolt ság), a
ko ope rá ció (a cse lek vé sek ös  sze han go lá sa) és a kol -
la bo rá ció (új ér ték kö zös erõ vel tör té nõ lét re ho zá sa)
új for mái már el kép zel he tet le nek a ha gyo má nyos
hi e rar chi ák és ér dek vi szo nyok men tén: a ha gyo -
má nyos pi a ci és kor mány za ti meg ol dá so kat sok -
ol da lú an tá mo ga tó, de azok kal szem ben rész ben
ér de kes al ter na tí vá kat is fel kí ná ló internet gyors
nagykorúsodásával hir te len ki de rült, hogy a te vé -
keny sé gü ket online szer ve zõ in di vi duu mok és
cso por tok tár sa dal mi szoft ver re épü lõ tár sa dal mi
ter me lé se bi zo nyos hely ze tek ben men  nyi vel ha -
té ko nyabb tud len ni a pro fit haj szo ló vál la la to ké -
nál, s hogy a nem pi a ci in no vá ció sok új for má ja

ép pen most, ezek ben a kö zös sé gek ben for má ló -
dik ki.7

Az is ko la szá má ra óri á si ki hí vást je lent, hogy
ezek re a mû kö dés mó dok ra a fa la in kí vül, há ló za ti
kö zös sé gi és multiplayer já ték kör nye ze tek ben,
spon tán fo lya ma tok ré vén szo ci a li zá lód nak a „di gi -
tá lis benn szü löt tek ké” lett fi a ta lok. Carlota Pe rez
(2009) jól lát ja: a je len le gi köz ok ta tá si rend szer be-
és ki lé põ ös vé nyei (az óvo dá tól a PhD-képzésig) már
al kal mat la nok ar ra, hogy a ta nu lá si fo lya ma tok sza bá -
lyo zá sá val le ké pez zék az át ala ku ló gaz da sá gi, tár sa -
dal mi és kul tu rá lis kör nye zet ki hí vá sa i nak va ló
megfelelést.8 A ki tö rést el sõ sor ban nem a – már-már
ba ná lis el len pont ként oly le fegy ver zõ mó don min dig
meg je le nõ – élet hos  szig tar tó ta nu lás ban, ha nem az
ön ve zé relt ta nu lás és ki kép zés (self-managed
education and training) ru gal mas for má i nak meg ta lá -
lá sá ban lát ja, amely sok fé le mód szer tan, sok fé le in téz -
mény, sok fé le tar ta lom kö zös met sze té ben for má lód -
hat ki, par exellence posztbürokratikus kö zeg ben.

Pe rez fel ve té se tö ké le te sen il luszt rál ja, hogy mi -
ért al kal mat lan pél dá ul a pe da gó gus szak ma is mé telt
fel ér té ke lé sé re, meg be csült és jö ve del me zõ, ki tün te -
tett fog lal ko zás sá té te lé re a bü rok ra ti kus kont roll:
mert ki zá ró lag egy bor nírt is ko la-fenn tar tá si, il let ve
ok ta tás po li ti kai tér ben, fe lül rõl és szer vet le nül ké -
pes ma gát a kér dést ke zel ni. El len ben az ön ve zér lés re
épí tõ ta nu lás tö me ges és vál to za to san aggregáló dó
szük ség le tei messze me nõ en igény lik a leg ki vá lóbb
tu dás gaz dák hoz va ló hoz zá fé rést (access to top
teachers) és a ke res let mi att jö ve del me zõ en mû köd -
tet he tõ, a je len le gi nél sok kal di ver zi fi kál tabb és sû -
rûbb oktatásiparnak9 a ben ne sa ját dön té sei ré vén
részt ve võk ál tal tör té nõ va ló di mi nõ ség biz to sí tó és
vis  sza csa to ló ak ti vi tá sát. Mind ezek alul ról, szer ves
épít ke zés sel, köz vet le nül és köz ve tett mó don meg -
for dít hat ják a leg ki vá lóbb el mék nek az anya gi el is -
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5 „In a small, densely populated, highly connected planet,
people’s intelligence, sensitivity and creativity are the
most abundant resources. These social resources, if and
when catalysed, become powerful drivers for sustainable
changes.” A tár sa dal mi in no vá ci ó ra és fenn tart ha tó ság ra
a de sign ol da lá ról szö vet ke zett sze rep lô ket tö mö rí tô
DESIS network kül de tés nyi lat ko za tát lásd:
http://www.desis-network.org

6 Az ok ta tás, a tu do mány és a kul tú ra te rü le tén tör té nô vi -
lág mé re tû együtt mû kö dés elô moz dí tá sán fá ra do zó
UNESCO ipa ri kor sza kos jel le gé rôl adott rész le tes elem -
zé se met lásd (Z. Karvalics, 2010).

7 A Yale jo gász pro fes  szo rá nak best sel le re, amely rész le te -
sen iga zol ja ezt az ál lí tást, azért kü lö nö sen ér de kes, mert
a fo lya mat egyik ered mé nye ként a „sza bad ság” min tá za -
ta i nak meg vál to zá sát elem zi (Benkler, 2006).

8 „Completely obsolete and inadequate for the making the
best of the Knowledge Society for all” (Pe rez, 2009). 

9 „Education […] should become a very diverse, dense and
gigantic industry spanning from the local to the global”
(Pe rez, 2009).
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me rés hi á nya mi att az ok ta tás vi lá gá ból va ló év ti ze -
des exo du sát. 

A fen ti ek nek be lát ha tat lan kö vet kez mé nyei le -
het nek a köz ok ta tás „be lé põ” ol da lán. Az is ko lá nak
meg ma rad az a mis  szi ó ja, hogy a ha gyo má nyos
alap kész sé ge ken túl tö me ge sen biz to sít sa az
interkonnektivitást le he tõ vé té võ in for má ci ós írás tu -
dást (information literacy), an nak fel ér té ke lõ dõ vi -
zu á lis szeg men sét (visuacy), az interoperábilis
nyelv tu dást (proficiency), de fel kell ké szí te nie min -
den kit a bü rok ra ti kus kont roll tól men tes köz te re ken
igé nyelt jár tas sá gok ra, el sõ sor ban a rész vé te li írás -
tu dás (participacy) alap for má i ra és az önál ló, ref -
lek tív, szu ve rén gon dol ko dá si ké pes ség el sa já tí tá sá -
ra (critical thinking).10

Ez azon ban már nem megy a „mint ha” vi lág ban,
csak egy újabb vá lasz fal le dön té sé vel. A „ta nuld meg
az is ko lá ban, hasz náld a kül vi lág ban” ipa ri kor sza -
kos jel mon da ta he lyé be a „ki me net ve zé relt kont -
roll” lép: azok a te vé keny sé gek, ame lyek a kül vi lág -
ban meg ha tá roz zák a min den nap ja i dat, ta lál ják meg
az ön épí té si szem pont ból fon tos „tá mo ga tást” az is -
ko lá ban. Le gyen az is ko la is kollaboratív online kö -
zös sé gi te vé keny sé gek szín te re, hasz nál ja azo kat a
fo gal mi és vi sel ke dé si keretrendszereket,11 ame lyek
is me re te el vá laszt ha tat lan az adott kor osz tály ok tól.
Ha ne kik ter mé sze tes kö ze gük és te vé keny sé gük a
já ték, ak kor le gyen a já ték a ke ret rend szer: csak ép -
pen a „bár mi lyen” já ték he lyett tu da to san ter ve zett

ok ta tá si, tu do má nyos tar tal mak ad ják a lé nye gét. A
fi a tal ame ri kai tu dós, Jane McGonigal egye ne sen
azt ál lít ja, hogy a ci vi li zá ci ós prob lé mák irán ti ér -
dek lõ dés- és tu da tos ság-fel kel tés egyet len au ten ti -
kus mód ja az, ha meg ol dá suk ra já ték ke ret ben szö -
vet kez nek mil li ós tá bo rok: épp csak azt nem te szi
hoz zá, hogy minden nek a meg fe le lõ ani má lást biz -
to sí ta ni ké pes ta ná ro kat „kí ná ló” is ko la le het a leg -
ter mé sze te sebb te re pe. 

(3) A „kimenetvezéreltség” ott is vis  sza kö szön,
hogy a ta nu lás és a te vé keny ség tét je és leg fon to -
sabb meg ha tá ro zó ja már az in di vi du á lis, cso port- és
glo bá lis kö zös ség-szin tû cse lek vés vá lasz tá sok elõ -
ké szí té se. A ta nu lás vég sõ ér tel me a vi lág szük sé -
ges nek mu tat ko zó meg vál toz ta tá sá hoz nél kü löz he -
tet len is me re tek el sa já tí tá sa – de ha kell,
meg ter me lé se. A kont roll cik lus utol só sza ka szá nak
fon tos sá gát már Freire (1970) is fel is mer te; ná la
pon to sab ban az óta sem fo gal maz ta meg sen ki, hogy
az ipa ri kor szak is ko lá já nak pszeudoparticipációját,
a rész vé tel il lú zi ó ját a kointencionális ok ta tás nak
(co-intentional education) kell fel vál ta nia. Az ok ta -
tás Tár gya ként fel fo gott di ák he lyé be Alany ként
eman ci pált di ák nak és ta nár nak kell ke rül nie, akik
kö zö sen fe de zik fel és al kot ják új ra és új ra a va ló -
ság hoz ezer szál lal kö tõ dõ tu dást. 

A kö zös ref le xi ó kon és kri ti ká kon ke resz tül kö -
zös és erõ sen gya kor la ti ter mé sze tû tu dá sok for mál -
ják a fo lya ma to kat, amely nek so rán nem kül sõ
kény szer, ha nem bel sõ leg vál lalt el kö te le zõ dés a
fel haj tó erõ – az el sõ lé pés a fel sza ba du lás hoz
(liberation) ve ze tõ úton. A tu dás csak ak ció köz pon -
tú le het: mit ér az az is me ret, amely nek ré vén nem
aka runk meg vál toz tat ni va la mit a világban?12 Ha
nem va la mi lyen ele ven prob lé ma szer ve zi ma ga kö -
ré a ta nu lá si fo lya ma tot? 

Freire megoldása13 vis  sza ka nya ro dik a kom mu -
ni ká ci ó hoz el en ged he tet len di a ló gus köz pon tú ság -
hoz és a ko ope rá ció ké pes ség hez nél kü löz he tet len

TANULMÁNYOK
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12 „There is no true word that is not at the same time a
pra xis. Thus, to speak a true word is to transform the
world” (Freire, 1970).

13 „Only dialogue, which requires critical thinking, is also
capable of generating critical thinking. Without dia-
logue there is no communication, and without commu-
nication there can be no true education” (Freire, 1970).

10 Weizenbaum a ta valy, ró la ké szült do ku men tum film ben
mond ja: „Az is ko lák leg fon to sabb fel ada ta az, hogy a
ta nu lók kal sa ját nyel vü ket meg ér tes se, hogy vi lá go san
és ért he tôen tud ják ma gu kat ar ti ku lál ni: gon do la ta ik
bel vi lá gá ban csak úgy, mint szó ban vagy írás ban. Ha er -
re ké pe sek, ak kor már a kri ti kus gon dol ko dás ra is ké pe -
sek, és a vi lá gu kat el árasz tó je le ket kri ti ku san tud ják in -
terp re tál ni. Ha er re nem ké pe sek, ak kor egész éle tük ben
a tö meg mé di u mok ál tal ter jesz tett kli sék és sab lo nok ál -
do za tai lesz nek” (Su gár, 2008).

11 Sem mi kép pen sem kö ve ten dô min ta ként, pusz tán egy
le het sé ges il luszt rá ci ó ként em lí tem meg azt az indianai
kí sér le tet, amely ben Lee Sheldon a World of Warcraft
já ték ból át vett ki fe je zé sek kel szí ne sí ti a tan órá it, a kö -
zös mun kát a há ló za ti já ték ból jól is mert min ták kö ré
szer vez ve. A cso port mun ká hoz a di á kok klá no kat ala kí -
ta nak. Ered mé nye i kért ta pasz ta la ti pon to kat kap nak,
ame lyek kel „szin te ket ug ra nak”. Órai fel ada ta ik „kül de -
tés sé” let tek, a tan órán is „questeket” tel je sí te nek.
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„kri ti kai gon dol ko dás hoz” (critical thinking).14 A for -
ra da lom ná la ak kor megy majd vég be, ami kor a tu -
dás szer zés nem elõ re prog ra mo zott „tan anyag cso -
ma gok” kény szer zub bo nyá ba szo rul a ju ta lom és a
bün te tés si lány mód szer ta ni kul tú rá já nak zi va ta ros
ég bolt ja alatt, ha nem a di a ló gus és a kri ti kai gon dol -
ko dás ké pes sé gé vel fel vér te zett in di vi duu mok sa ját
sze mé lyi sé gü ket tük rö zik vis  sza (re-prezentálják) a
meg is me rés sa ját ma guk ál tal vá lasz tott, szer ve zett,
szisz te ma ti zált és fej lesz tett ke re tei kö zött. 

Utak az át me net hez: a pál cá tól a 
töl csé ren át a kis tu dás ka zá no kig

A premodern gyer mek kép szim bó lu ma, a pál ca he -
lyett, amely a „fe gyel me zen dõ” mi volt ra utal,15 az
ipa ri kor szak jel ké pe a töl csér, amel  lyel az üres fe -
jek be tu dás töl te tik. És no ha a töl csér jobb, mint a
pál ca, mos tan ra már egy re nyil ván va lób ban ina dek -
vát a pa ter na lis ta gyer mek kép, amely re épül, amely -
bõl vé te tett. Ez iga zá ból so ha sem volt kor sze rû, de
mos tan ra már ki fe je zet ten kár té kon  nyá vált. A ki lenc -
ve nes évek kö ze pé nek di gi tá lis rob ba ná sa óta ugyan -
is egy re job ban lát szik, ahogy a „screenagerek”, a
szá mí tó gép és a te le ví zió nem ze dé ke (Rushkoff,
1996) az in for má ci ós írás tu dás ma ga biz tos bir to ko -
sa i ként egy re több kom pe ten ci át mu tat nak ál ta lá ban

és az is ko lán tú li tu dás kör nye zet bir tok bavé te lé vel
spe ci á li san is. Mi lyen töl csér rel áll jon a szá mí tó gé pes
anal fa bé ta ta nár a di ák ja mel lé, aki épp a chi ca gói
rep tér for gal mát irá nyít ja egy szi mu lá ci ós já té kon?
Az in for má ci ós tár sa da lom új kont roll struk tú rá já nak
és gyer mek ké pé nek a szim bó lu ma a töl csért le vál tó
„mil li ó nyi kis tu dás ka zán” – fel té te le zem, hogy
Freire nem til ta koz na ez ellen.16

Az in for má ci ós kor gyer me ke te hát erõ for rás,
amely a ci vi li zá ci ós ki hí vá sok meg ol dá sa ér de ké ben
el kö te le zett part ne re mind azok nak, akik új is me re -
tek és el já rá sok ré vén ke re sik a si ke re sebb fel lé pés
le he tõ sé gét a klí ma-, ener gia-, öko ló gi ai prob lé mák -
kal, a hul la dék ke ze lés sel vagy a már ko ráb ban fel so -
rolt vál ság te rü le tek kel kap cso lat ban. Ki kép zõ dé sük
ele jén a di á kok még nem tud nak prob lé ma meg ol dó
gé pe ze tek ré szei len ni, ez az idõ szak az er re va ló al -
kal mas sá té tel idõ sza ka. Ami kor vi szont el jön az
idõ, az hasonlíthat(na) az egy ko ri tör zsi kul tú rák
„be ava tá si szertartásaihoz”.17 A gyer mek kor tól va -
ló szim bo li kus el tá vo lo dást és egy új kö zös sé gi di -
men zi ó ba va ló be lé pést az a tény fém jel zi, hogy egy
adott pont tól már nem pas  szív is me rõ je, ta nul má -
nyo zó ja és érin tett je, ha nem ak tív, má sok kal köl csö -
nö sen ös  sze kap csolt, fe le lõs részt ve võ je a szû kebb és
tá gabb kör nye zet prob lé má i nak meg is me ré se és
meg ol dá sa ér de ké ben fo lyó kol lek tív ka land nak.
Ezért le het az in for má ci ós kor szak is ko lá ja „ci vi li zá -
ci ós is ko la”, ahogy James Mar tin (2000) ne ve zi. Ezért
nyit ja is mét a Civilisatorium az új kont roll cik lust,
akár csak a 19. szá zad vé gén. Az új kont roll struk tú ra
cél függ vé nye a ko ope ra tív tu dás fo lya ma tok ré vén ösz-
sze csi szolt, kre a tív pol gár, ahol ez a mi nõ ség nem a
„leg te het sé ge seb bek” jel lem zõ je csu pán, ha nem szin -
te min den kié, aki az ok ta tá si rend szer bõl ki lép.

Mi nél gyor sab ban ala kul nak ki és kez de nek mû -
köd ni az ok ta tást, a tu do mányt és az ál lam pol gá ri
ak ti viz must a fen ti mó don ös  sze kap cso ló me cha niz -
mu sok, an nál ha ma rabb fejt he tik ki ha tá su kat az új
ge ne rá ci ók nak a fenn tart ha tó fej lõ dés re va ló „át prog -
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16 A neo lo giz must egy 2007-es, Vietorisz Ta más sal írt ta -
nul má nyunk ban hasz nál tuk elô ször (Vietorisz és Z.
Karvalics, 2007a).

17 A „be ava tás” gon do lat meg al ko tó ja Vietorisz Ta más,
rész le te sen ki fej ti: (Vietorisz és Z. Karvalics, 2007b).

14 Je gyez zük meg: no ha sok érint ke zé si pont ja van, Freire
„critical thinking” fo gal ma nem azo nos av val a je len tés -
sel, aho gyan a ter mi nust ma hasz nál juk. Az el sô sor ban
Matthew Lipman ál tal ki fej lesz tett P4C (Philosophy for
children) és más prog ra mok azt a célt szol gál ják, hogy a
gon dol ko dás ele mi for ma nyel vé be já té kos mó don és na -
gyon ko rai élet kor ban be ve zes sék a gye re ke ket.
Freirénél a „kri ti kai” jel zô nem a lo gi kai struk tú rák ra,
il let ve a „rá kér de zés” ké pes sé gé re, ha nem tár sa da lom -
po li ti kai-ide o ló gi ai tar ta lom ra utal.

15 Szo mo rú ak tu a li tást ad en nek a me ta fo rá nak az, hogy
épp mos ta ná ban lán gol fel a vi ta a gyer me kek fe gyel me -
zé sét bib li ai ala pon, ves  szô vel vagy pál cá val, tu da to san
nép sze rû sí tô, il let ve elô író, a fenn ál ló gyer mek vé del mi
tör vé nyek kel el len té tes köny vek, il let ve ta ní tá sok kap -
csán (el sô sor ban Pearl, 2004). Jel lem zô, hogy az online
fel há bo ro dás ha tá sá ra a ma gyar ki adó a könyv internetes
ver zi ó já nak le töl té sét ide ig le ne sen fel füg gesz tet te. Ar ról
se fe led kez zünk meg, hogy a pál ca me ta fo ra a „fe gyel -
me zés” im pe ra tí vu szá nak sok szor ok ta tás po li ti kai kon -
cep ci ó kig ju tó vi lá gá ba sze lí dül ve él to vább.
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ra mo zá sá ban”. Mind ez egy új kont roll me cha niz mus
ön tõ for má i ban te rem meg, a di á kok meg élt ta pasz -
ta la ta i nak ré vén, az egyé ni au to nó mia és ön kén tes
ko ope rá ció pri mer gya kor la tá val, szö ges el len tét ben
az ipa ri kor sza kos in téz mé nyek monopolisztikus,
bü rok ra ti kus és ha tal mi, il let ve ér dek kö té sek bõl
táp lál ko zó Politicumával.

A bü rok ra ti kus kont roll leg in kább át lát szó ha zug -
sá ga i nak egyi ke volt az „is ko lai de mok rá cia”, a „diák -
önkormányzatiság” ha mis és le fegy ver zõ jel sza vai s
kváziformái mö gé búj tat ni a „lé lek gyil ko lást” és a va -
ló di ön ren del ke zés tel jes hi á nyát. A Civilisatorium
po zi tív cik lu sa i nak egy re tá gu ló kö rei vi szont azt
ered mé nyez he tik, hogy a jö võ ge ne rá ci ók nak az ön -
kén tes együtt mû kö dés re va ló kész sé ge drasz ti ku san
nö vek szik min den, a kö zös ség szá má ra fon tos, ám
ma még sok eset ben a po li ti ka zsák ut cá i ban meg re -
ke dõ egyéb kér dés ben is, hi szen sok ipa ri kor szak -
ból szár ma zó struk tú ra vár még új ra ter ve zés re, il let -
ve át épí tés re. No ha a di á kok tu do má nyos-ok ta tá si
ta pasz ta la tai nem érin tik köz vet le nül a pénz va gyo -
non és jö ve del men ke resz tül gya ko rolt kont rollt,
ezek a ta pasz ta la tok bõ sé ges le he tõ sé get kí nál nak a
kri ti kai gon dol ko dás szá má ra, il let ve nagy fo kú erõ -
sö dést a tár sa dal mi kap cso la tok tu da tos sá gá ban:
„Ki tart ja vis  sza a bes ti át, hogy el ke rül jünk egy
újabb sö tét kor sza kot?” – kér de zi James Mar tin egy
ko ráb bi köny vé ben (Mar tin, 2000). A fi a ta lok T-ge -
ne rá ci ó ja, az át me net (transition) nem ze dé ke – ad ja
meg a vá laszt. Azok a fi a ta lok, akik glo bá li san ha -
son ló jel lem zõ ik kel, at ti tûd je ik kel és tu dá suk kal
mind nyi tot tab bak és al kal ma sab bak a ko ope rá ci ó ra
és a konst ruk tív tár sa dal mi cse lek vés re. 

Hogy mi kor lesz va ló ság a ví zi ó ból, mi sze rint a
T-ge ne rá ció egy re na gyobb szám ban vesz részt is -
ko lá ik ban zaj ló, a fenn tart ha tó fej lõ dés re (is) ori en -
tált tu do má nyos pro jek tek ben? Hogy ki ala kul-e a
fel nõtt kor ba va ló át me net rí tu sa ként szol gá ló, min -
den fi a tal nak ér tel mes cse lek vé si te ret adó, tel jes kö -
rû pol gár ság tu do mány (citizen science), amely be lé -
jük plán tál ja az ön kén tes és köl csö nö sen tá mo ga tó
együtt mû kö dés min tá za ta it, va la mint he lyi kö zös sé -
ge ik és a glo bá lis em be ri tár sa da lom min den egyes
tag ja au to nó mi á já nak tisz te le tét? 

Av val, aho gyan a tu dás po ten ci á lis hor do zó ja -
ként te kin tett gyer mek fe lé for dult a bü rok ra ti kus
kont roll, egyút tal el is kezd te fel szá mol ni ma gát.

Sa ját cél függ vé nyei ér de ké ben ugyan is olyan fo lya -
ma to kat in dít el, ame lyek már az õt fel vál tó új kont -
roll mi nõ ség épí tõ ele mei lesz nek. Ide je, hogy kí sér -
le tet te gyünk en nek meg ne ve zé sé re és le írá sá ra –
mert ter mé sze te sen nem csak az ok ta tás ban, ha nem a
gaz da sá gi-tár sa dal mi komp le xum min den al rend -
sze ré ben meg kez dõd ni lát szik az õr ség vál tás. 

Élet a bü rok ra ti kus kont roll után 

Em lé kez te tõ ül: a „kont roll” – Nor bert Wi e ner (1948,
1950) és a fo gal mat kü lö nö sen ter mé ken  nyé te võ és
azt sok ol da lú an nép sze rû sí tõ James Beniger nyo -
mán – a komp lex rend szer ként fel fo gott tár sa da lom
(tár sa dal mak, em be ri kis kö zös sé gek, il let ve ma ga
az „em be ri ség”) mû kö dé sét biz to sí tó sza bá lyo zá si,
ve zér lé si, irá nyí tá si, ko or di ná ci ós és in for má ci ós fo -
lya ma tok összes sé gét sû rí ti, amel  lyel a rend szer kü -
lön bö zõ ele mei a vi sel ke dé sek be fo lyá so lá sán ke -
resz tül érik el a szük sé ges nek tar tott „ki me ne te ket”.
A kont roll struk tú rá kat egy aránt hor doz zák tör vé -
nyek és in téz mé nyek, írott és írat lan sza bá lyok, nor -
mák, ha gyo má nyok, szo ká sok, „be vett” vi sel ke dés -
mó dok, el fo ga dott er köl csi kó dok, de ki ala kult
élet mód be li szo ká sok, esz köz hasz ná la ti ru ti nok, sõt
ma ga a min den ko ri nyelv is. Je len té se ezért jó val
mé lyebb a szo ká so san hasz nált „ura lom, ha ta lom”
ér te lem nél. Nor bert Elias nagy mun ká ja, A ci vi li zá -
ció fo lya ma ta (Elias, 1987) ép pen az ál tal ter mé ke -
nyí tet te meg a tör té ne ti szo ci o ló gi ai gon dol ko dást,
hogy be mu tat ta: a tár sa dal ma kat pók há ló ként szö -
vik át meg át azok a kont roll me cha niz mu sok, ame -
lyek az in di vi du á lis vi sel ke dés sza bá lyo zá sá val,
bel sõ vé vált nor má kon ke resz tül érik el a tá gabb kö -
zös ség si ke res adap tá ci ó ját le he tõ vé té võ au to ma tiz -
mu sok meg gyö ke re se dé sét. 

Mi vel Beniger és Elias kont roll fo gal mai az em -
be ri kul tú ra kog ni tív és szo ci a li zá ci ós ol da lát hang sú -
lyoz zák, re mek ér tel me zé si ke re tet kí nál nak az in for -
má ci ós tár sa da lom alap kér dé se i hez. A fenn tart ha tó
fej lõ dés be va ló át me net vizs gá la tá hoz, a ci vi li zá ci ós
vál tás ter mé sze té nek le írá sá hoz azon ban egy még
tá gabb, antropológiai-pszichológiai-történeti-szo cio-
lógiai be ágya zá sú fo gal mi tér re van szük ség, amely  -
lyel ké pe sek va gyunk ér vé nyes ál lí tá so kat ten ni a
kul tu rá lis evo lú ció rend szer szint jén is. Itt (is) azért
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ér de mes Wienert se gít sé gül hív ni, mert a kont roll ki -
ber ne ti kai fo gal ma olyan ál ta lá nos, hogy ab ba be il -
leszt he tõ a tár sa dal mi lét min den as pek tu sa – így a
fenn tart ha tó fej lõ dés fe lé va ló kul tu rá lis át me net szo -
ká sos „in téz mé nyi” és „kog ni tív” szem pont ja in túl az
ér zel mi és aka ra ti ol dal is, amely a szán dé kos sá got, a
tu da tos sá got és a spi ri tu a li tást is ös  sze fog ja. 

Ki hí vá sok kal és meg ol dás ra vá ró tár sa dal mi
prob lé mák kal te li kor sza kunk le ír ha tó – és rész ben
meg ért he tõ – egy más ra ré teg zõ dõ kont roll struk tú rák
bo nyo lult szõt te se ként is,18 ahol a „leg abszt rak tabb”
min tá kat a glo bá lis tér re és az em be ri ség egé szé re
sza bott kont roll fo lya ma tok (makro)szintje kí nál ja.
Kö zép szin ten he lyez ked nek el az egyes tár sa dal mak,
a mul ti na ci o ná lis nagy vál la lat ok, il let ve a glo bá li san
ös  sze kap csolt nagy tár sa dal mi al rend sze rek (gaz da -
ság, po li ti ka, tu do mány, köz ok ta tás, egész ség ügy), és
„alul” ta lál juk a he lyi (és más ön szer ve zõ – pl. szak -
mai, il let ve ér dek lõ dés- –) kö zös sé gek mikroszintjét,
a lo ká lis di men zi ót. Va la men  nyi rend szer szin ten (mé -
ret ben) bü rok ra ti kus kont roll fo lya ma tok biz to sít ják 
– mint lát tuk, egy re ke vés bé si ke re sen – a mû kö dõ ké -
pes sé get. Az új kont roll struk tú ra nem a sem mi bõl ér -
ke zik azon ban, ha nem a ré gi kont roll struk tú rák
„hord ják ki”. A kont roll for ra da lom va ló já ban kont -
roll do mi nan cia-vál tást je lent – a ki hí vá so kat meg ol -
da ni ké pes új kont roll me cha niz mu sok el ter jed nek és
ural ko dó vá vál nak, a ma guk ké pé re for mál ják az
alap vi szo nyo kat, de nem vál nak ki zá ró la gos sá.

Ami kor a bü rok ra ti kus kont roll a 19. szá zad utol -
só har ma dá ban fel vál tot ta a premodern, arisz tok ra ti -
kus kont rollt, va ló já ban nem szün tet te meg, nem „ir -
tot ta ki” azt, ha nem olyan al rend sze rek be szám ûz te,
ahol to vább ra is élet ké pes tu dott ma rad ni. Mind a
mai na pig szá mos ar cha i kus kont roll struk tú ra is to -
vább él (a „tör vény ke zõ” fa lu tól kezd ve az ókor ból
in dul va mo der ni zá ló dó nagy egy há za kig). 

Az új kont roll mi nõ ség rõl ke ve set tu dunk ugyan
egy elõ re, de so kat sej tünk. Az bi zo nyos nak lát szik,

hogy az ipa ri kor szak ban ki for mált nem zet ál la mi-
bü rok ra ti kus ér dek struk tú rá kat fe lül ír ja, és glo bá lis
(planetáris) szin tû ko or di ná ci ón alap szik majd.19

Vár ha tó, hogy az új kont roll mi nõ ség nem egyet len
„dön té si cent rum hoz” lesz köt he tõ, ha nem sok „kis”
dön té si cent rum tart ja mû kö dés ben. Nem egy „sze -
rep lõ” irá nyít tel jes ha tás kör rel (amit ma is ko lai kö -
zeg ben az „ok ta tás po li ti ka” al le gó ri á ja tes te sít meg),
ha nem sok: az új kont roll mi nõ ség emi att rész ben
„multistakeholder” vi lág, rész ben ön-kor mány zás
(self-governance) lesz a szó iga zi ér tel mé ben. Ne fe -
led jük: eliasi meg kö ze lí tés ben az ön-kor mány zás
min tá za ta is sok ré te gû: a gye rek, a ta nár, a szü lõ, az
egyes is ko lák mint in téz mé nyek, az egyes tu dás te -
rü le te ket rep re zen tá ló ta ná ro kat ös  sze fo gó is ko la kö -
zi szer ve ze tek, vagy az is ko lák szá má ra szol gál ta tá -
so kat nyúj tó in téz mé nyek vagy vál lal ko zá sok
egy aránt sze rep lõi en nek.

Az új kont roll struk tú ra, mint lát tuk, há ló za tok ra
és köl csö nös ös  sze kap csolt ság ra, interkonnektivitásra
épít, a part ner ség, a ho ri zon tá lis vi szony, a kol la bo -
rá ció, a fe le lõs ség vál la lás, az erõ for rás ok hasz ná la -
tá nak, el osz tá sá nak, a dön té sek meg ho za ta lá nak, a
cse lek vé sek össze han go lá sá nak új min tá za tai men -
tén. Szá mos jel leg ze tes sé gét, sa já tos sá gát már lát -
juk, de egy elõ re még nem sza po rod tak fel an  nyi ra a
po zi tív vis  sza csa to lá si cik lu sok, hogy az át ala ku lás
vis  sza for dít ha tat lan le gyen.

Itt az ide je, hogy el ne vez zük az új kont roll struk -
tú rát. Leg in kább meg fe le lõ nek és hasz nál ha tó nak az
„izokratikus kont roll” tû nik, az „egyen lõ erõ”, „azo -
nos ere jû ha ta lom” ér tel mû, gö rög ere de tû izokrácia
(ἰσοκρατία) fel hasz ná lá sá val. 

A ve gyé szet ben el ter jedt ki fe je zést a di gi tá lis
ko ri kor mány zat iro dal ma kezd te hasz nál ni, na gyon
ha son ló je len tés ben. Azt te kin tik izokratikus kor -
mányzásnak,20 ame lyik se gít az ál lam pol gár nak ab -
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18 Az egy más ra ré teg zô dô kont roll struk tú rák fo gal má nak
abszt rak ci ó ját és át fo gó jel le gét már a tisz tán bi o ló gi ai
kont roll struk tú rák egy más ra ré teg zô dé se is il luszt rál ja,
amely a több sej tû szer ve ze tek ben vis  sza megy az egyes
sej te kig, s azo kon be lül a mitokondrium és egyéb
sejtszervecskék együtt mû kö dé sé nek sza bá lyo zá sá ig
(Stewart, 2000, 5. fe je zet). 

19 Nem tel je sen: ter mé sze te sen he lye ma rad a nem zet ál la -
mi di men zi ó nak is, csak im már nem bü rok ra ti kus kont -
roll ke ret ben. A par ti ku lá ris nem zet ál la mi „ér dek” so ká -
ig meg tart hat ja még bü rok ra ti kus po zí ci ó it az is ko lá ban,
csak az ot ta ni élet nek egy re ki sebb há nya dát rep re zen -
tál ja, emi att je len tô sé ge me re de ken csök ken.

20 A ki fe je zés leg ko ráb bi elô for du lá sát az Emerald City
fantasy és SF ol da lán ta lál tam, 2001-bôl, ahol Hora szi -
ge té nek sejt he tô en „izokratikus kor mány za tá ról” tesz nek
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ban, hogy ma ga ren del kez zen a rá vo nat ko zó dol -
gok kal, ma ga cse le ked jen a köz te re ken, és köl csö -
nös sé gi hely ze te ket te remt sen a ja vak elõ ál lí tá sá ban,
a ha ta lom gya kor lá sá ban. Ez az „egyen ér té kû ség” az
„egyen lõ jo gok” pas  szi vi tá sá hoz ké pest ak tív cse -
lek vést és dön tést je lent az ad mi niszt ra tív fo lya ma -
tok ban. Több ez, mint ön ren del ke zés, egy faj ta
koadminisztráció, ahol az ál lam pol gár és a köz tiszt -
vi se lõ már nem is ügy fél-ügy in té zõ vi szony ban áll
egy más sal, ha nem egy más ra utalt, va ló di part ner -
ként gon doz zák kö zö sen a fo lya ma to kat.

Az izokratikus kont rollt (isocratic control) szin -
tén a ve gyé szek szó tá rá ban ta lál juk, tár sa da lom el -
mé le ti ér te lem ben ed dig egyet len szer zõ, a te xa si
öko gondolkodó, Thomas L. Wayburn hasz nál ta
(Wayburn, 1990) új po li ti ka el mé le ti meg ala po zás ra
tö rek võ, fo lya ma to san épü lõ hiperlink-kompozíció -
já ban (Dematerialism).21 En nek a ter mé szet és a
gaz dál ko dó em ber kap cso la tát vizs gá ló 11. fe je ze té -
ben azt igyek szik iga zol ni, hogy a kí vá na tos vál to -
zá sok el in dí tá sá hoz a dematerializáció az út. El gon -
do lá sa it egy 1990 ja nu ár já ban Ted Turnernek írt
le vél ben fej ti ki, amely ben a po zi tív kon tex tus ban
em lí tett szov jet me zõ gaz da ság gal kap cso la tos két
sar ka la tos moz za na tot emel ki, mint ame lyek több
prob lé mát gerjesztenek, mint amen  nyit meg ol da -
nak. A köz pon to sí tott kont rollt (centralized control),
ame lyet a nagy ra nõtt, in kom pe tens, hatékonytalan,
ön cé lú bü rok rá cia (large, inept, inefficient, self-serving
bureaucracy) tart moz gás ban, és a ja vak egyen lõt -
len és igaz ság ta lan el osz tá sá nak ci ni kus tu do má sul -
vé te lét, amel  lyel a va ló di gaz dag ság hor do zó i hoz,
il let ve meg te rem tõ i hez ké pest az irá nyí tó funk ci ó -
kat gya kor lók na gyobb tor ta sze le te ket ha sí ta nak ki
ma guk nak. 

Wayburn né mi képp ide a li zált far me re a ko -
misszár ja i val szem ben el len ér de kelt té tett kol hoz pa -
raszt tól el té rõ en pon to san tud ja, hogy mun ká ja ho -

za dé ká ból ará nyos és igaz sá gos mó don ré sze se dik,
ezért ma rad fenn bel sõ el ha tá ro zás ból akár éj sza ka
is be teg disz na ja mi att. Mi vel a leg rit kább eset ben
dol go zik egye dül, nem a sa ját farm já nak na pi bel sõ
fo lya ma ta i val kap cso la tos au to ri tá sa a lé nyeg, sok -
kal in kább a mun ká ba be vont va la men  nyi részt ve võ
egye tem le ge sen gya ko rolt, tel jes, de mok ra ti kus kont -
roll ja a rész mû ve le tek, a ter ve zés és a bel sõ mun ka -
meg osz tás fe lett – ezt ne ve zi Wayburn izokratikus
kont roll nak. Az izokrácia va la mi olyas mit je lent,
hogy „sen ki sem le het elég jó ön ma gá ban, hogy má -
sok ki zá ró la gos irá nyí tó ja le gyen” (no one is good
enough to be someone else’s master). Mi vel az érin -
tet tek va la men  nyi en tisz tá ban van nak ve le, hogy
bár mi lyen, kö zö sen el ha tá ro zott és vé gig vitt újí tás
hasz ná ból ará nyo san és kor rekt mó don ré sze sed nek,
a kí vül rõl ve zé relt bü rok ra ti kus kont roll hoz ké pest
olyan be lül rõl ve zé relt kont rollt va ló sí ta nak meg,
amely tö ké le tes össz hang ban van a ter mõ föld sze re -
te té re és a mun ka tár sak irán ti el kö te le zõ dés re épü lõ
alap mo ti vá ci ó val. 

Az in for má ci ós tár sa da lom is ko lá ját Wayburn
nyo mán egy olyan „tu dás farm nak” kell el kép zel -
nünk, ahol a Politicum ko mis  szár ja i nak kí vül rõl ve -
zé relt bü rok ra ti kus kont roll ja he lyett az ok ta tá si fo -
lya mat ban érin tett va la men  nyi sze rep lõ, el sõ sor ban
a gyer mek és a ta nár, majd csök ke nõ in ten zi tás sal a
szü lõk és a kö zös sé gi kör nye ze tet tá gu ló kon cent ri -
kus kö rök ben meg tes te sí tõ aktorok izokratikus kont -
roll ja ér vé nye sül, így a „ki me ne tek” is kö zös ered -
ményt és kö zös fe le lõs sé get je len te nek, az érin tett ség
ará nyá ban.

S no ha, mint ko ráb ban em lí tet tük, a kont roll do -
mi nan cia-vál tás a ko ráb bi, si ke res kont roll for ma
fenn tar tá sa ér de ké ben fel hasz nált in no vá ci ók fel sza -
po ro dá sa kö vet kez té ben át ala ku ló bel sõ ará nyok ra
ve zet he tõ vis  sza, az át me net ko ránt sem konf lik tus -
men tes. And rew Shapiro (1999) ezért hasz nál hat ja
Benigertõl tel je sen el té rõ je len tés ben a kont roll for -
ra da lom ki fe je zést. Shapiro azt a mo nu men tá lis nak
ígér ke zõ vál tást ne ve zi meg ve le, amely nek so rán az
internethez ha son ló új tech no ló gi ák nak kö szön he tõ -
en az in téz mé nyek tõl az in di vi duu mok hoz ke rül a fo -
lya ma tok fe let ti el len õr zés funk ci ó ja. Ah hoz pe dig,
hogy mi ként je le nik meg és épül ki az ipa ri kor szak
mind in kább kontraproduktív bü rok ra ti kus kont roll -
já nak ha tal mát meg tes te sí tõ, nagy ere jû in téz mé -
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em lí tést. Szin te bi zo nyos, hogy egy ala po sabb ke re sés
ko ráb bi hasz ná la to kat is ta lál na. Az izokratikus kor -
mány zás ról és szi no ni má i ról ma gya rul, rész le te seb ben
lásd (Z. Karvalics, 2008).

21 A neo lo giz mus nem vé let len: Wayburn ve gyész mér nö ki
tu do má nyok ból szer zett dok to ri fo ko za tot, és a ta nul má -
nyai so rán meg is mert ké mi ai fo gal mat ül tet te át az ana -
ló gi ás erô re épít ve a tár sa dal mi vi szo nyok ra.
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nyek kel (kor má nyok, vál la lat bi ro dal mak, mé dia)
szem ben az in di vi du á lis és kö zös sé gi „el len súly”,
Dorothy Nelkinnek a tech no ló gi á val ös  sze füg gõ tár sa -
dal mi fo lya ma tok ra ki ala kí tott ál ta lá nos kont roll mo -
dell je kí nál el mé le ti fo gó dzót (Nelkin, 1977).22

A kont roll mû ve le tek Nelkin ti po ló gi á já ban az
idõ ten gely men tén le het nek utó la go sak (afterwards),
elõ ze te sek (before) és egy ide jû ek (during), en nek
meg fe le lõ en be szél he tünk re ak tív (reactive), meg -
elõ zõ (anticipatory) és részt ve võ (participatory)
kont roll ról. 

A re ak tív kont roll ti pi ku san kor má nyok és in -
téz mé nyek adott ér de kek vé del mé ben szer ve zett te -
vé keny sé ge a ne ga tív kö vet kez mé nyek el ke rü lé se
ér de ké ben – s no ha Nelkin nem ek ként ne ve zi meg,
de va ló já ban még is túl nyo mó részt a múlt tól örö költ,
bü rok ra ti kus kont roll for má ra utal. A részt ve võ kont -
rollt ugyan ak kor ti pi ku san az ál lam pol gár ok hor -
doz zák, kulcs sza vai az ak ti viz mus, a tu da tos ság éb -
re dé se, disszemináció, ön sza bá lyo zás. A meg elõ zõ
kont roll az elõ re jel zés prag ma ti kus fo lya ma ta i ban
tud meg nyil vá nul ni: ter mé sze tét te kint ve al kal ma -
zott kutatás,23 ti pi ku san az ez zel fog lal ko zók vég -
zik, az Informatorium bo szor kány kony há já ban. 

Nelkinnek a het ve nes évek vé gén még azt kel -
lett kons ta tál nia, hogy az izokrácia fe lé hú zó részt
ve võ és meg elõ zõ kont roll nak alig van sze re pe a tár -
sa dal mi fo lya ma tok ban, szin te min den a re ak tív
kont roll ról szól. Ám ha csak az internet tö me ge se dé -
sé vel jel le mez he tõ el múlt más fél év ti ze det tes  szük
mér leg re Nelkin mo dell je nyo mán, azt kell lát nunk,
hogy az arány fo ko za to san to ló dik az izokratikus
kont roll for mák irá nyá ba, a kö zel gõ kont roll do mi -
nan cia-vál tás elõ hír nö ke ként. 

Az is ko la bel vi lág ára kö ze lít ve azt lát hat juk,
hogy a részt ve võ kont roll szá mos ki csi, si ke res lé -
pés sel meg kezd te már a be áram lást a bü rok ra ti kus
kont roll al ma ma te re i nek fa lai kö zé. Az is lát vá nyo -
san egy ér tel mû, hogy a vál to zás le té te mé nye sei nem
a ma guk fer tá lyán kis tu dás- és ér ték oá zi so kat lét re -
ho zó pe da gó gushé ro szok vagy ka riz ma ti kus re for -
me rek, ha nem az in téz mé nyi struk tú rát glo bá lis mé -

re tek ben, rend szer szin ten át ala kí ta ni ké pes aktorok.
Ezért van az, hogy ami kor az in for má ci ós kor szak
izokratikus kont roll já nak is ko lá ját pró bál juk mû kö -
dés ben el kép zel ni, az nem fog si ke rül ni pusz tán az
eb be az irány ba mu ta tó leg jobb gya kor la tok egy sze -
rû cso kor ba kötésével.24 Ami kor eb be az irány ba in -
du lunk, na gyon sok nor ma tív elem re kell épí te nünk,
ame lyek szin te „lo gi kai” ala pon kö vet kez tet he tõk ki
vagy ve zet he tõ k le a kont roll do mi nan cia-vál tás sa -
já tos sá ga i ból, és na gyon sok tár sa dal mi in no vá ci ó ra
(social innovation) lesz szük ség, hogy a le het sé ges
vál to zá sok és be avat ko zá sok ter ve zé se kor és de -
sign ja kor a kí sér le ti for mák mö gül las san elõ búj jon
és meg mu tas sa ma gát a jö võ is ko lá ja. 

Ta lán fur csá nak han goz hat mind ez ak kor, ha ar ra
gon do lunk, hogy a „har ma dik vi lág” kon tex tu sá ban
sok eset ben ma gá nak az is ko lá nak mint in téz mény -
nek a fi zi kai meg te rem té sé ért is óri á si erõ for rá so kat
kell moz gó sí ta ni (mint pél dá ul In di á ban, mert épü -
let hi ány vagy ta nár hi ány mi att nem lát ha tók el a
gye re kek), ahol a tu dás hor do zók hoz va ló hoz zá fé -
rés min den na pi gond, ahol a fog lal koz tat ha tó ság ko -
moly kor lát ja a „ki bo csá tás nak”, ahol sok eset ben
még a bü rok ra ti kus kont roll elõt ti ál la pot ban van az
ok ta tá si rend szer. Eb bõl a pers pek tí vá ból ne héz, de
nem le he tet len a kö vet ke zõ rend szer szint hegy csú -
csa it pász táz ni és ah hoz iga zí ta ni a cse lek vést. Ki in -
du lás kép pen azt kell fel is mer ni és el fo gad ni, hogy
az „utol érés” re mény te len prog ram. Nem a „fej let -
tek” ép pen le cse ré lés alatt ál ló min tá i nak má so lá sa,
ha nem az új mi nõ ség fe lé mu ta tó kö zös cse lek vé sek
meg ta lá lá sa a stra té gi ai ki hí vás. A prob lé ma tér kö -
zös sé gé nek fel is me ré se az együt tes cse lek vés ki in du -
ló pont ja: a glo bá lis kör nye ze ti ki hí vá sok, az em be ri
„össztudás” tö me gé nek gya ra pí tá sa az õsi, he lyi tu -
dá sok kal (indigenous knowledge), a ja vak ter me lé -
sé ben és fo gyasz tá sá ban va ló ös  sze ab ron cso zott ság,

Két kontrollforradalom között...
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22 Idé zik és ér tel me zik Holvast et al., 2005, 148–149.
23 Ilyen pél dá ul Nelkinnél a „technology assessment”, a

tech no ló gia ér té ke lés.

24 En nek az ál lí tás nak ter mé sze te sen nem mond el lent az a
tény, hogy Gaudigon át Freinet-ig szá mo san ál mod tak
már az ipa ri kor szak ban (sôt, ha Comeniusra gon do lunk,
akár már a preindusztriális kor ban is) az in for má ci ós
tár sa da lom is ko lá já ról: az irányt és az ah hoz iga zo dó
mód sze rek kö zül so kat na gyon pon to san el ta lál tak, de
más ci vi li zá ci ós ki hí vá sok kö rül mé nyei kö zött, a je len -
le gi vel ös  sze ha son lít ha tat lan Informatoriummal a há tuk
mö gött.

Oktinfo_2011_1_jav:2.korr. 2011.03.03. 16:24 Page 11 (Black plate)



amely ha tá rok tól füg get le nül nö ve li meg a mil li ó nyi
„tu dás ka zán” irán ti ke res le tet, és a fel is mert kö zös
ér dek alap ján mu tat az izokratikus struk tú rák, köz -
tük az izokratikus kont roll is ko lái fe lé. 

Mind azok, akik a tu do mányt és köz ok ta tá si
rend sze rü ket az ipa ri kor szak ba fa gyasz ta nák visz  -
sza, sa ját ver seny ké pes sé gü ket ál doz zák fel. A ré gi
kont roll struk tú rák hoz va ló ra gasz ko dás elõbb-utóbb
el le he tet le ní ti a más nor mák kal szer ve zõ dõ gaz da -
sá gi, tech no ló gi ai és kul tu rá lis áram lá so kat és tranz -
ak ci ó kat. He lye sen lát ta Peter T. Knigt: „Azok az or -
szá gok, ré gi ók, vá ro sok és tár sa sá gok, ame lyek
ké pe sek kon szen zust te rem te ni a stra té gi a i lag meg -
re for mált ok ta tá si és kép zé si szek tor ví zi ó ja kö rül,
ké pe sek lesz nek a vál to zás hul lá mán lo va gol ni és
elõ re jut ni. Akik nem, azo kat ugyan ez a hul lám ment -
he tet le nül el söp ri” (Knight, 1997). 

Luk ács György is mert szál ló igé jé re („a leg rosz  -
szabb szo ci a liz mus is jobb, mint a leg jobb ka pi ta liz -
mus”) em lé kez te tõ té tel mon dat tal azt mond hat nánk:
„az ipa ri kor szak leg jobb is ko lá ja is ros  szabb, mint
az in for má ci ós tár sa da lom leg ros  szabb is ko lá ja”.

Elég nagy te hát a tét ah hoz, hogy a tár sa dal mi
in no vá ció élén kí té se ér de ké ben el kezd jük szám ba
ven ni, mi lyen is le het az izokratikus kont roll is ko lá -
já ban a gyer mek kép, ma ga az is ko la épü let, a tan te -
rem, az ok ta tá si szín te rek, a tan könyv, a ta nár, a ta -
nár kép zés vagy akár a pe da gó gi ai ér té ke lés: a
ta nul mány so ro zat har ma dik, be fe je zõ ré szé ben er re
ke res sük majd a vá laszt. 
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Az elekt ro ni kus ta nu lá si kör nye ze tek nap ja ink ki -
bon ta ko zó re a li tá sai. A ne ve lés tu do má nyi ref le xió
és ér té ke lés ezen a te rü le ten még pa ra dig ma al ko tás
elõt ti, for ra dal mi sza kasz ban van. Ez kü lö nö sen in -
do kolt tá te szi az új le he tõ ség ho ri zont ér tel me zé se
so rán a szé les ki te kin té sû, in ter disz cip li ná ris elem -
zést, mely re e so rok író ja is tö rek szik. Ta nul má nyom -
ban a ta ní tást és ta nu lást az em be ri kogníció fej lõ -
dés tör té ne té be il leszt ve olyan rend szer ben vizs gá lom,
amely ben a bi o ló gi ai, a tár sa dal mi és a tech no ló gi ai
té nye zõk egy sé ges kontinuumot al kot nak. Kör vo na -
la zok né hány, ál ta lam fon tos nak tar tott ös  sze füg -
gést, il let ve a je len sé gek ér tel me zé sé re al kal mas nak
tû nõ meg kö ze lí tést az zal a cél lal, hogy hoz zá já rul -
jak az elõt tünk ál ló ki hí vás jobb megértéséhez.25

Kog ni tív ha bi tus és ta nu lá si kör nye zet

Az egy mást kö ve tõ ge ne rá ci ók hos  szú so rá nak össze -
adó dó tár sas konst ruk ci ó ja ered mé nye kép pen lét re ho -
zott esz köz-, idea- és szim bó lum vi lág olyan onto ge -
netikus fül két ké pez, ahol a „kog ni tív erõ for rá sok”26

kon cent rál tan van nak je len. Ez a kör nye zet je len ti a
hát te ret a fi a ta lok kog ni tív fej lõ dé sé hez; olyan fi zi kai,
bi o ló gi ai és kul tu rá lis adott ság rend szer, amely be az

em ber be le szü le tik, amely ha tás sal van rá, ame lyen ke -
resz tül ta nul – és amely egész éle tén ke resz tül ori en tál -
ja és for mál ja. Tomasello – Bourdieu ha bi tus fo gal mát
köl csön vé ve – „kog ni tív ha bi tus nak” ne ve zi ezt a ha -
tás- és le he tõ ség rend szert. A kog ni tív ha bi tus mel lett
azon ban a fel nõt tek ak tí van is hoz zá já rul nak a fi a ta lok
fej lõ dé sé hez az zal, hogy igye kez nek elõ se gí te ni azok -
nak a ké pes sé gek nek a ki ala ku lá sát, il let ve olyan tu -
dás ele mek nek az el sa já tí tá sát, ame lye ket ké sõb bi éle -
tük szem pont já ból fon tos nak gon dol nak. Az em be ri
tár sa dal mak fej lõ dé se so rán ezek a tö rek vé sek ve zet tek
a fi a ta lok ta nu lá sá nak szer ve zett irá nyí tá sá ra szol gá ló
szín te rek ki ala kí tá sá hoz, ame lye ket ta nu lá si kör nye ze -
tek nek ne ve zünk. Az is ko lák és osz tály ter mek olyan
kul tu rá lis öko ló gi ai fül kék, ame lyek nek be ren de zé sé -
ben és mû kö dés mód já ban az a ter ve zett ha tás rend szer
nyil vá nul meg, ame lyet a fel nõtt vi lág fon tos nak gon -
dol a gyer me kek fej lesz té se szempontjá ból.27

A szim bó lu mok ban gaz dag kog ni tív ha bi tus a
Ho mo sa pi ens fej lõ dé sé nek szük sé ges és ter mé sze -
tes fel té te le. A szer ve zett és be ren de zett ta nu lá si kör -
nye zet vi szont mes ter sé ges kép zõd mény, tár sa dal mi
konst ruk ció. Köz vet len elõ dünk, a Ho mo erectus
gyer me kei nem jár tak is ko lá ba, és sa ját fa junk, a
Ho mo sa pi ens több ezer ed di gi egy mást kö ve tõ ge -
ne rá ci ó já ból is leg fel jebb a leg utób bi más fél tu cat
vett részt szer ve zett ok ta tás ban. So ká ig úgy tûnt,
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a 21. szá zad ele jén

Komenczi Ber ta lan

25 A té ma kör rész le te zô ki fej té se nem rég meg je lent köny -
vem ben ta lál ha tó (Komenczi Ber ta lan: Elekt ro ni kus ta -
nu lá si kör nye ze tek. Gon do lat Könyv ki adó, Kog ni tív
sze mi ná ri um so ro zat. Bu da pest, 2009).

26 A „kog ni tív erô for rás ok” ki fe je zést Tomasello hasz nál -
ja, pél dá ul: „az em be rek úgy ös  sze tud ják gyûj te ni kog -
ni tív erô for rá sa i kat, aho gyan más ál lat faj ok nem” (i. m.,
13. o.).

27 Ter mé sze te sen nem sza bad meg fe led kez nünk a nem
szán dé kolt, gyak ran rej tett ha tá sok ról sem, ame lyek a
ta nu lá si kör nye zet egé szé nek szer ve zé sé ben, az épü le -
tek struk tu rá lis el ren de zé sé ben, a tan ter mek be ren de zé -
sé ben, a ta ní tás és ta nu lás, a szá mon ké rés és ér té ke lés
mód já ban stb. nyil vá nul nak meg. (Sza bó Lász ló Ta más:
A rej tett tan terv. Bu da pest, 1985.)
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hogy a kog ni tív ha bi tus ból ki kü lö ní tett, izo lált ta nu -
lá si kör nye ze tek szük sé ges sé ge meg kér dõ je lez he -
tet len re a li tás. Nap ja ink ban azon ban a kog ni tív ha -
bi tus esz köz szfé rá já ban olyan jel le gû és vo lu me nû
át ala ku lá sok nak va gyunk ta núi, ame lyek szük ség -
sze rû en ma guk kal hoz zák a tá gabb ér te lem ben vett
kog ni tív ha bi tus és a tör té ne ti leg ki ala kult, meg örö -
költ ta nu lá si kör nye ze tek vi szo nyá nak új ra gon do lá -
sát. Ezen a te rü le ten a tár sa da lom – szak ér tõ i vel és
dön tés ho zó i val egye tem ben – ed dig nem sok in no -
vá ci ós kész sé get és kre a ti vi tást mu ta tott. Hogy ez a
hely zet meg vál toz zon, szé le sebb kö rû, több né zõ -
pon tú, tárgy sze rûbb hely zet ér té ke lé sek re len ne szük -
ség, át gon dolt cse lek vé si prog ram ja vas la tok kal és
ál ta lá no san el fo ga dott jö võ ké pek kel. Ta nul má nyom -
ban né hány, ál ta lam fon tos nak tar tott ös  sze füg gést,
il let ve a je len sé gek ér tel me zé sé re al kal mas meg kö -
ze lí tést vá zo lok fel az zal a cél lal, hogy hoz zá já rul jak
az elõt tünk ál ló ki hí vás jobb meg ér té sé hez.

A kog ni tív ha bi tus transz for má ci ói

A mai em ber kog ni tív ha bi tu sa alap já ban men tá lis
konst ruk ció. Lét re ho zó ja és mû köd te tõ je az em be ri
el me, a hu mán kog ni tív architektúra,28 amely vi szont
a min den ko ri kog ni tív ha bi tus sal tör té nõ ite ra tív köl -
csön ha tás rend szer so rán bon ta ko zik ki. Ha job ban
meg akar juk ér te ni azt a ki hí vást és le he tõ ség rend -
szert, amit a so kak ál tal in for má ci ós tár sa da lom nak
ne ve zett kul tu rá lis for má ció je lent a ta ní tás és a ta -
nu lás szá má ra, en nek a két pó lu sú rend szer nek a jel -
lem zõ vo ná sa i ra kell fi gyel mün ket irá nyí ta ni.

A hu mán kog ni tív ar chi tek tú ra nem egy csa pás -
ra, nem „tel jes fegy ver zet ben” buk kant fel az élõk
lán co la tá ban. Mai szer ke ze te ge ne rá ci ók hos  szú so -
rán át for má lód va ala kult ki. Bár a szak em be rek kö -
zött a fo lya mat rész le te it il le tõ en nincs tel jes egyet -
ér tés, so kan el fo gad ják Merlin Do nald el kép ze lé sét,
aki sze rint az át ala ku lás so rán há rom lép csõ ze te sen
egy más ra épü lõ, jól de fi ni ál ha tó fej lõ dé si szint je -
lent meg (Do nald, 2001). Min den lé pés for ra dal mi

vál to zást ho zott a men tá lis rep re zen tá ció, a gon dol -
ko dá si szo ká sok és a kom mu ni ká ció jel le gét il le tõ -
en, az az alap ve tõ en meg vál toz tat ta az in for má ció -
ke ze lés mód ját és az in for má ci ós kör nye ze tet. Az
újabb for mák nem szün tet ték meg a ko ráb bi a kat,
ame lyek így fel lel he tõk a mai el me szer ke zet ben is,
és an nak funk ci o ná lis rész ele me it ké pe zik. Ezért a
mai mo dern em be ri el me „kog ni tív ar chi tek tú rá ja”
nem egy ho mo gén in for má ció-fel dol go zó be ren de -
zés, ha nem hib rid, mo za ik sze rû szerkezet.29

Az em be ri pszi chi kum ki ala ku lá sá nak ér tel me -
zé se so rán az em ber sza bá sú ak kog ni tív vi lá gá ból és
tár sas kap cso lat rend sze ré bõl kell ki in dul nunk – me -
lyet Merlin Do nald epi zo di kus kul tú rá nak ne ve zett.
Az a tu dás, amely az em ber sza bá sú fõ em lõ sök bel sõ
rep re zen tá ci ós rend sze ré ben, a kör nye zet rõl al ko tott
mo dell je ik ben fel hal mo zó dik, konk rét kon tex tu sok -
hoz és szi tu á ci ók hoz kö tõ dõ, az ideg rend szer sa ját
vi lá gá ba zárt, „sze mé lyes” tu dás. Az em be ri el me
ki fej lõ dé sé nek tör té ne te nem más, mint az a fo lya -
mat sor, amely nek ha tá sá ra a sze mé lyes tu dás – bir -
tok ló ja szá má ra – sza ba don hoz zá fér he tõ vé, mó do -
sít ha tó vá és a tár sak nak át ad ha tó vá vált. Eköz ben –
az egy re újabb kom mu ni ká ci ós for mák és tech no ló -
gi ák ha tá sá ra – ma gá nak az em lé ke zet nek, a tu dás -
nak a szer ke ze te és szer ve zõ dé se is több szö rö sen
meg vál to zott. Ez a fo lya mat a kul tu rá lis evo lú ció,
amely nek kez de ti, hos  szú sza ka sza a bi o ló gi ai evo -
lú ci ó val ös  sze fo nód va szinergikus köl csön ha tás ban
zaj lott (koevolúció). A Ho mo sa pi ens meg je le né sét
kö ve tõ en a kul tu rá lis evo lú ció a bi o ló gi a i ról le vál va
önál ló so dott és – mai tu dá sunk sze rint vál to zat lan
bi o ló gi ai bá zi son – egy re nö vek võ mér té kû tech no -
ló gi ai ki ter jesz tés sel, gyor su ló ütem ben foly ta tó dik.

Mimetikus kul tú ra

A sa já tos em be ri kul tu rá lis kör nye zet el sõ tör té ne ti
ma ni fesz tá ci ó ja a Do nald ál tal „mimetikus kul tú rá -
nak” ne ve zett for má ció. A ki fe je zés gö rög ere de tû,

Kog ni tív ha bi tus és ta nu lá si kör nye zet a 21. szá zad ele jén
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28 A kog ni tív ar chi tek tú ra az em be ri meg is me rés ke ret- és
fel té tel rend sze re, amely az agy és az ér zék szer vek szer -
ve zô dé sé ben és mû kö dés mód já ban ma ni fesz tá ló dik.

29 Do nald kon cep ci ó já nak fi gye lem re ér de mes as pek tu sa
az is, hogy egyet len evo lú ci ós kontinuumban egye sí ti az
em ber pszi chi kus fej lô dé sé nek bi o ló gi ai, kul tu rá lis és
tech no ló gi ai té nye zô it.
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és után zás ra, el ját szás ra, mí me lés re utal. A mimeti -
kus kul tú ra a Ho mo erectus kog ni tív uni ver zu ma,
amely kb. 2 mil lió év vel ez elõtt kez dõd he tett és a
Ho mo sa pi ens meg je le né sé ig do mi nált. A mimeti kus
el me mû kö dé se je len tõs kü lönb sé ge ket mu tat az
epi zo di kus el mé hez ké pest. A vál to zá sok rész ben az
el me bel sõ mû kö dés mód já ban mu tat koz tak, rész ben
a kül vi lág ko ráb bi tól el té rõ ér tel me zé sét ered mé -
nyez ték. A bel sõ rep re zen tá ci ók dif fe ren ci á lód tak, le -
he tõ vé vált a rep re zen tá ci ók új ra írá sa, és a bel sõ pszi -
chi kus vi lág tar tal ma i nak fel idé zé se nagy mér ték ben
füg get le ne dett a kör nye zet tõl. A kül vi lág mo dell jei fi -
no mod tak, az em be ri pszi chi kum al kal mas sá vált az
ön ref le xi ó ra, va la mint a szán dék- és gon do lat tu laj do -
ní tás mû ve le te i re. A mimetikus kul tú ra em be re más -
nak és más kép pen lát ja a vi lá got és ben ne a tár sa kat,
mint az epi zo di kus vi lág ba zárt lény.

A gaz da gabb bel sõ pszi chi kus vi lág ki ala ku lá sá -
val pár hu za mo san meg je lent a rep re zen tá ci ók egy ré -
szé nek exp li cit, má sok szá má ra kö zöl he tõ for má jú vá
ala kí tá sá nak igé nye és ké pes sé ge is. A bel sõ pszi chi -
kus vi lág szét vált egy sze mé lyes, rész ben imp li cit tar -
to mány ra (lo ká lis rep re zen tá ci ók), és egy, a tár sak
szá má ra is ki fe jez he tõ, kö zös rep re zen tá ci ós rend -
szer re, amely a cso port kom mu ni ká ció tar tal mát ké -
pez te (glo bá lis rep re zen tá ci ók). A tár sas kör nye ze tet
mint egy „ani mál ta” a bel sõ vi lág fo ko zott au to nó mi -
á ja és a bon ta ko zó kre a ti vi tás. Ki bon ta ko zott a kö zös
tu dás, a szo ci á lis sze man ti ka, a más szub jek tu mok kal
meg osz tott „vir tu á lis” re a li tás új vi lá ga. 

Mi ti kus kul tú ra

A mimetikus kul tú ra – amely fel te he tõ leg a nyelv -
hasz ná lat bi zo nyos elõformáit is ma gá ban fog lal ta –
si ke res adap tá ci ó nak bi zo nyult, hi szen több mint egy -
mil lió éven át fenn ma radt. A Ho mo erectus vi lá gá ban
azon ban szin te meg állt az idõ. A vál to zat lan ság egyik
oka az le he tett, hogy az elõ em be rek kö zös tu dá sa epi -
zo di kus adat bá zis ra épült, szo ro san kö tõ dött az ese -
mé nyek hez és kontextusfüggõ volt. A Ho mo sa pi ens -
nél a be széd meg je le né se ra di ká li san ki bõ ví tet te a
bel sõ rep re zen tá ci ós mo dell al ko tás le he tõ ség rend sze -
rét, és a kom mu ni ká ció jó val ha té ko nyabb for má it
tet te le he tõ vé. Do nald a kul tu rá lis evo lú ci ó nak ezt az
új fá zi sát mi ti kus kul tú rá nak ne ve zi, utal va a ter mi -

nus sal a be szélt em be ri nyelv ál ta la el sõd le ges nek te -
kin tett funk ci ó já ra, és a ki ala ku lá sá hoz ve ze tõ sze lek -
ci ós nyo más természetére.30

A nyelv meg je le né sé vel az em ber vi lá gá ba be lé -
pett a mo dell al ko tás új szint je, a szim bo li kus in ven -
ció. A va ló ság nyel vi szim bó lu mok kal tör té nõ rep re -
zen tá ci ó ja rend kí vül ha té kony mo del le zõ és
kom mu ni ká ci ós esz közt biz to sí tott. Mé di um vál tás
tör tént. Már nem csu pán és fõ leg nem el sõ sor ban a
test fe je zi ki vi zu á li san de kó dol ha tó for má ban a bel sõ
rep re zen tá ci ók ból ere dõ köz lé si szán dé ko kat, ha nem
egy spe ci a li zá ló dott szerv rend szer ál tal ge ne rált, je -
len té sek kel fel ru há zott le ve gõ rez gés-so ro zat. A fej lõ -
dés nek ezen a pont ján tör tént meg az el sõ abszt rakt
em be ri szim bó lum rend szer – a be széd – szü le té se.

A nyelv több mint a va ló ság ele me i rõl al ko tott
rep re zen tá ci ók egy sze rû „meg cím ké zé se”. A nyel vi
szim bó lu mok kö zös tár sas en ti tá sok, ez ad ja azt a
prag ma ti kai hát te ret, amely le he tõ vé te szi, hogy
meg ért sük má sok kom mu ni ká ci ós szán dé ka it
(interszubjektivitás). Ezen túl a nyel vi je lek több fé le
pers pek tí vá ból je le ní tik meg a va ló ság ele me ket,
ame lyek így füg get le nek le het nek az adott percep -
tuá lis szi tu á ci ó tól – va gyis a kom mu ni ká ció cél já tól
füg gõ en ugyan azon dol got több fé le kép pen le het te -
kin te ni. A nyelv hasz ná lat át ala kí tot ta a kog ni tív rep -
re zen tá ci ók ter mé sze tét, ami ma gá val hoz ta a vir tu -
á lis re a li tás egy új szint jé nek a meg je le né sét.

Te o re ti kus kul tú ra

Az em be ri in for má ció ke ze lés leg újabb di men zi ó ja
a Do nald ál tal te o re ti kus nak vagy mo dern nek ne -
ve zett kul tu rá lis formáció.31 En nek for ra dal mi an
új ele me a szim bó lu mok ko ráb ban nem is mert új
osz tá lyá nak, a kül sõ, gra fi kus rep re zen tá ci ók ké -
szí té sé nek – az írás nak – a fel ta lá lá sa. Ez az újí tás
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30 Sze rin te a nyelv az el me ér te lem ke re sô konst ruk ci ós tö -
rek vé se i nek esz kö ze ként jött lét re. „Az el me túl lé pett az
ese mé nyek epi zo di kus ész le lé sén, az epi zó dok
mimetikus re konst ruk ci ó ján a tel jes em be ri uni ver zum
meg ér tô mo del lá lá sá hoz” (Do nald 1999/2001, 195).

31 A „te o re ti kus kul tú ra” el ne ve zés ar ra utal, hogy ez a kog  -
ni  tív kész ség rend szer a ko ráb bi nál ma ga sabb szin tû, ha -
té ko nyabb ana li ti kus gon dol ko dást és el mé let al ko tást 
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is mét alap ve tõ en vál toz tat ta meg az em ber kul tu rá -
lis kör nye ze tét, a kog ni tív ha bi tust és a bel sõ rep -
re zen tá ci ós min tá za tok szer ve zõ dé sét. Az ad dig csak
em lék nyo mok ban lé te zõ rep re zen tá ci ók (engramok
az agy ban) ki he lyez he tõk let tek az ún. „kül sõ
szim bo li kus tá ro ló rend sze rek be (KTR)”, il let ve
„kül sõ memóriamezõkbe”.32 A me mó ri án kí vü li
kül sõ em lé kez te tõ jel zé sek kel (exogramok) a bel -
sõ, interszubjektív rep re zen tá ci ók ma te ri a li zá lód -
tak, nyil vá nos sá, tar tós sá és ál ta lá no san el ér he tõ vé
vál tak, amely nek mes  sze me nõ kö vet kez mé nyei
let tek az em ber kog ni tív vi lá gát il le tõ en. A tu da ton
kí vü li in for má ció rög zí tés le he tõ vé tet te a tu dás nak
az élõ agy tól tör té nõ el kü lö ní té sét, és ez zel objek -
tivált és po ten ci á li san ob jek tív tu dás rend sze rek
fel épí té sét.

Bár a be széd le he tõ vé tet te a je len nem lé võ en -
ti tá sok ra, sze mé lyek re, dol gok ra tör té nõ uta lást, a
be szél ge tõ part ne rek nek egy idõ ben, egy he lyen, kö -
zös akusz ti kai tér ben kel lett tar tóz kod ni. A ki he lye -
zett szim bó lu mok kal meg szûnt a gon do lat köz lés nek
ez a kor lát ja is: az em be ri ta pasz ta la tok, tu dá sok, el -
kép ze lé sek át adá sa sze mély-, tér- és idõfüggetlenné
vál ha tott. Ez zel ki szé le se dett az át ad ha tó és át ve he -
tõ tu dá sok kö re, megnövekedett a sze mély te len,
köz vet le nül nem ta pasz talt dol gok sze re pe tu dás -
kész le tünk ki ala kí tá sá ban. 

A te o re ti kus kul tú ra vég sõ ki tel je se dé sé vel, a
könyv nyom ta tás sal ál ta lá nos sá vált az em be ri meg -
is me rés és cse lek vés szer ve zés kül sõ szim bó lum tá -
ro ló esz kö zök kel tör té nõ segítése.33 A könyv – mint
sze mé lye sen hasz nál ha tó és bir to kol ha tó mo bil in -
for má ció tár – le he tõ vé tet te, hogy ta nár tól és is ko lá -
tól füg get le nül ha tal mas tu dás te rü le tek hez le hes sen
hoz zá fér ni. Meg je lent a ta nu lás in di vi du á lis, el kü lö -
nült, int ros pek tív for má ja, a sok fé le sze mé lyes tu dás

au to nóm, ön irá nyí tá sos és sa ját üte mû épí té sé nek le -
he tõ sé ge. 

Há ló za ti kul tú ra?

A te o re ti kus kul tu rá lis for má ció lét re hoz ta az új ko ri
mo dern em bert és ki for mál ta a mo dern tár sa dal ma -
kat. A nyom ta tás sal sok szo ro sí tott kül sõ szim bó -
lum tá ro ló esz kö zök ál tal meg ha tá ro zott kul tu rá lis
for má ci ót McLuhan ta lá ló an Gu ten berg-ga la xis nak
ne vez te. 

Õ fo gal maz ta meg azt a fel te vést is, hogy a ki bon -
ta ko zó ban lé võ új in for má ci ós tech no ló gia, az elekt ro -
ni kus mé di u mok vi lá ga – ame lyet Marconi-, il let ve
Edi son-kons tel lá ci ó nak ne ve zett – alap ve tõ en át fog ja
for mál ni a könyvbeliségen ala pu ló, ha gyo má nyos in -
for má ci ós vi lá got és ezen ke resz tül az egész tár sa dal -
mat (McLuhan, 1962). Olyan ki hí vás ez – fi gyel mez -
te tett a ka na dai mé dia fi lo zó fus –, amel  lyel a
Gu ten berg-ga la xis nak szem be kell néz nie. 

A szá mí tó gé pek vi lá gá val ki bõ ví tett Marconi-
konstelláció (há ló za ti kul tú ra?) kog ni tív ha bi tu sá nak
alap ve tõ jel lem zõ je, hogy az in for má ci ós kör nye zet
tech no ló gi ai ös  sze te või két új elem mel bõ vül tek. Az
egyik új don ság az agy mû ve let vég zõ te vé keny sé ge
bi zo nyos ele me i nek a „ki he lye zé se”: az al go rit mi -
zál ha tó agy mun ka gé pe sí té se. Az exogramok pusz ta
tá ro lá sán túl lép ve az új artefaktumok, a szá mí tó gé -
pek olyan KTR-eszközök, ame lyek ren del kez nek az
„exokomputáció” képességével.34 A Gu ten berg-ga -
la xis szá má ra ki hí vást je len tõ in for má ci ós vi lág nak
a má sik új ele me a te le kom mu ni ká ci ós tech no ló gi ák
ki dol go zá sa és gyors ira mú fej lõ dé se. Az elekt ro -
mos táv író val kez dõ dõ fo lya mat tör té nel mi leg rö vid
idõ alatt ve ze tett el a mai tár sa dal mak köz vé le mény-

Kog ni tív ha bi tus és ta nu lá si kör nye zet a 21. szá zad ele jén
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tett le he tô vé. „Az em be ri el me el kez dett sa ját rep re zen -
tá ció tar tal má ra ref lek tál ni, el kezd te azt mó do sí ta ni és
fi no mí ta ni... eze ket a kész sé ge ket a kül sô em lé ke ze ti
for rá sok ban tá rolt szim bo li kus rep re zen tá ci ók ra kezd -
ték al kal maz ni” (Do nald, 1991/2001, 291).

32 Do nald al kot ta ki fe je zé sek, an go lul: „external symbolic
storage system”; „external memory field”.

33 „Az em be rek in di vi du a li zá ci ó ja je len tô sen megnöve ke -
dett a kül sô szim bo li kus tárolórendszerek el ter je dé sé vel
[...] az egyé nek az al ter na tí vák so ka sá gá ból vá laszt hat -
nak...” (Do nald, 1991/2001, 306).

34 „Az alap KTR-hurok egy gyor sabb, ha té ko nyabb me -
mó ria esz köz zel egé szült ki, amely kül sô vé tett bi zo -
nyos, a bi o ló gi ai me mó ria ál tal hasz nált ku ta tó és le ta -
po ga tó mû ve le te ket. A szá mí tó gép az em be ri kog ni tív
mû ve le te ket egy új vi lág ba vi szi; a szá mí tó gé pek olyan
mû ve le te ket tud nak vég re haj ta ni, me lyek az öreg hib rid
el ren de zés ha tá ra in be lül nem vol tak le het sé ge sek. Sok
ren de zô sza bály és ku ta tó funk ció, ami tel je sen a bi o ló gi -
ai me mó ri án be lül volt, most a kül sô me mó ria rend sze -
rek ben la ko zik” (Do nald, 1991/2001, 308–309).
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for má ló ve zér mé di u má ig, a min de nütt je len lé võ
televízióig.35 A 20. szá zad utol só év ti zed ében a gé -
pi in for má ció fel dol go zás és a te le kom mu ni ká ció in -
teg rá ci ó já nak ered mé nye kép pen lét re jött a world
wide web, amely nap ja ink ban egy sé ges in for má ci ós
és sza bá lyo zá si rend szer ré in teg rál ja a tö meg kom -
mu ni ká ci ós és in for ma ti kai rész rend sze re ket
(Berners-Lee, 1990, 2000). Ki ala ku ló ban van az in -
for má ci ós kör nye zet mû kö dé sé nek és szer ve zõ dé sé -
nek új rend je: a há ló zat. Nem vé let len, hogy az in -
for má ci ós kor szak el sõ nagy igé nyû szo ci o ló gi ai
ös  szeg zé se A há ló za ti tár sa da lom cí met vi se li
(Castells, 2005).

A te o re ti kus kul tú ra rep re zen tá ci ós fe lü le te a
könyv lap, amely meg je le né sét te kint ve csak nem fél
év ez re de stan dard, vál to zat lan „kom mu ni ká ci ós in -
ter fész”. Ez a „kül sõ em lé ke ze ti me zõ” a mo dern em -
ber gon dol ko dá si szo ká sa it je len tõs mér ték ben for -
má ló spe ci á lis artefaktumnak te kint he tõ, amely a
könyvbeliség kul tú rá ja kog ni tív ha bi tu sá nak leg tö -
mö rebb fog la la ta. Azt, hogy az utób bi év ti ze dek so -
rán men  nyi re vál to zott meg kog ni tív kör nye ze tünk,
ta lán úgy le het szem lé le te sen ér zé kel tet ni, ha a
könyv la pot ös  sze ha son lít juk a má sik – ko runk ra egy -
re jel lem zõbb – emblematikus fe lü let tel: a kép er nyõ -
vel. Egy há ló zat ba kap csolt szá mí tó gép kép er nyõ je is
kül sõ szim bó lum tá ro ló (KTR) esz köz nek te kint he tõ,
de ez az új KTR az el múlt fél év szá zad in for ma ti kai
for ra dal má nak kö szön he tõ en több szö rö sen át ala kult.
A kül sõ szim bo li kus kör nye zet, és ve le együtt a kog -
ni tív ha bi tus vál to zá sát sem mi sem ér zé kel te ti job -
ban, mint a KTR-nek ez a „me ta mor fó zi sa”. 

Az át ala ku lás fon to sabb lé pé sei a kö vet ke zõk:
A kül sõ szim bó lum tár mû ve let vég zõ gép pé ala -

kul.36 In pu tok és ener gia-be vi tel ha tá sá ra a meg fe le -
lõ en il lesz tett, köl csön ha tás ra ké pes ele mek (ma te ri a -
li zált szim bó lu mok) rend sze ré nek ál la po ta meg ha tá -
ro zott al go rit mu sok sze rint mó do sul – jel fel dol go zás,
mû ve let vég zés tör té nik. A fo lya ma tok ak tu á lis ál la -
po tát, il let ve a mû ve le tek ered mé nye it a kép er nyõn

ge ne rá ló dó vi zu á lis min tá zat jel zi. Ez a mû ve let vég -
zés hez kap csolt ki jel zés ké pe zi a me ta mor fó zis to -
váb bi fo ko za ta i nak alap ját.

A kül sõ szim bo li kus tár fe lü le te egyút tal vir tu á -
lis ve zér lõ pa nel, ame lyen ke resz tül – ma még fõ leg
iko nok és fel tá ru ló-le gör dü lõ me nük se gít sé gé vel
(gra fi kus fel hasz ná lói fe lü let), rész ben már hang gal
és ké sõbb ta lán gon do lat tal tör té nõ irá nyí tás sal –
uta sí tá sok ad ha tók a mû ve let vég zõ gép nek. 

A KTR (kép er nyõ fe lü let) egé sze vagy ré szei ab lak -
ként funk ci o nál nak, ame lyen ke resz tül va lós és/vagy
vir tu á lis vi lá gok ba nye rünk be pil lan tást. Egy re több
le he tõ ség adó dik ar ra, hogy ezek nek a vi lá gok nak a
mû kö dé sét a kép er nyõn ke resz tül be fo lyá sol juk, il -
let ve aktorként lép jünk be ezek be a vi lá gok ba. Vir -
tu á lis „ob jek tu mok nak” a va lós kör nye zet be he lye -
zé sé vel le he tõ vé vált, hogy va ló sá got és vir tu á lis
re a li tást egy sé ges, cse lek vés tá mo ga tó, il let ve meg -
ér tést se gí tõ rend szer ré in teg rál junk.

A KTR be já ra tot je lent egy ha tár ta lan in for má ció -
uni ver zum ba, amely – el vi leg – az em be ri ség tel jes
kul tu rá lis örök sé gét ma gá ban fog lal hat ja, és amely -
nek ele me it a fel hasz ná ló tet szés sze rint hív hat ja elõ,
je le nít he ti meg, szer vez he ti egy re újabb min tá za tok -
ba, tá rol hat ja a multimediális és hipertextes in for -
má ció ke ze lés al go rit mu sa i nak se gít sé gé vel.

A KTR egyút tal olyan kom mu ni ká ci ós csa tor -
nák in put és out put fe lü le tét is ké pe zi, ame lyen ke -
resz tül az au di o vi zu á lis kom mu ni ká ció vál to za tos,
szink ron és aszink ron szer ve zé sû rend sze rei mû köd -
tet he tõk – planetáris lép ték ben. 

Az új kog ni tív ha bi tus ban – a ko ráb bi val ös  sze -
vet ve – proteuszi, di na mi kus in for má ci ós vi lág ma -
ni fesz tá ló dik, amely ben az in ter ak ció – ezen be lül
az interperszonalitás – egy re újabb for mái je len nek
meg. Az in for má ci ós kör nye zet mó do su lá sa szó sze -
rin ti ér te lem ben is „lát vá nyos”, vi tat ha tat lan az em -
ber kul tu rá lis öko ló gi ai fül ké jé nek és en nek ré sze -
ként a ta nu lá si kör nye ze tek nek az át ala ku lá sa. 

A ta nu lá si kör nye zet transz for má ci ói

A vál to zó kog ni tív ha bi tu sok új le he tõ sé gek kel gaz -
da gí tot ták a min den ko ri ta nu lá si kör nye ze tek ki ala -
kí tá sá hoz ren del ke zés re ál ló esz köz tá rat. Az alap -
kész let a sa já tos em be ri tár sas kom mu ni ká ci ós
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35 A fo lya mat rész le tes is mer te té se ol vas ha tó In for má ció,
em ber és tár sa da lom cí mû köny vem A gé pi in for má ció -
tech ni ka ko rai for mái cí mû fe je ze té ben.

36 A fo lya mat rész le tes is mer te té se ol vas ha tó In for má ció,
em ber és tár sa da lom cí mû köny vem In for má ci ós gé pek
cí mû fe je ze té ben.
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ké pes ség rend szer, amely „bi o ló gi ai kom mu ni ká ci ós
hard ver re” épü lõ csúcs tech no ló gia. Az ant ro po ge -
ne zis és a ko rai em be ri tör té ne lem so rán ez je len tet -
te a kul tu rá lis át adás esz köz kész le tét. A fej lõ dés nek
eb ben a hosz  szú, meg ha tá ro zó sza ka szá ban nem
vált szét kog ni tív ha bi tus és ta nu lá si kör nye zet; a ta -
ní tás és a ta nu lás a min den na pi lé te zés ter mé sze tes
ve le já ró ja volt. Csu pán az em be ri ség fej lõ dé sé nek
kö zel múlt já ban je len tek meg a kül sõ szim bo li kus
tá rak kü lön bö zõ vál to za tai – ame lyek tech ni kai, ki -
egé szí tõ kog ni tív hard ve rek nek te kint he tõk – és ve -
lük együtt a kog ni tív ha bi tus egé szé tõl el kü lö ní tett,
mes ter sé ges ta nu lá si kör nye ze tek. Nap ja ink ban az
újabb tech ni kai kog ni tív hard ver, a könyv fe lü le tet
ki egé szí tõ (fel vál tó?) kép er nyõ ha tá sá ra a ko ráb ban
a köny vek ál tal meg ha tá ro zott ta nu lá si kör nye ze tek
újabb át ala ku lá sa ját szó dik le. Ez a fo lya mat fel te -
he tõ en vis  sza ve zet a ta nu lás ter mé sze te sebb for má i-
hoz, és az is le het sé ges, hogy a ta nu lá si kör nye zet és
a kog ni tív ha bi tus szét vá lá sá nak meg szû né sét ered -
mé nye zi. 

Ter mé sze tes ta nu lá si kör nye ze tek

Az em ber evo lú ci ó ja so rán ki ala kul tak a kö zös tu dás
meg õr zé sé re, át adá sá ra és to vább fej lesz té sé re szol -
gá ló el já rá sok és vi sel ke dés for mák hát tér rend sze rei.
A Ho mo erectus vi lá gá ban olyan spe ci á lis, ge ne ti ka -
i lag rög zült adap tá ci ók je len tek meg, ame lye ket a
hu mán eto ló gia „proto/humánpedagógiának”, rö vi -
den „pe da gó gi á nak” ne vez. A „hu mán pe da gó gia” a
faj tár sak kö zöt ti ver ti ká lis tu dás át adás spe ci á lis for -
má ja, mely nek lé nye ges ele me a „pe da gó gi ai in ter -
ak ció”, ami sa já tos szer ke ze tû kom mu ni ká ci ót je -
lent. A cse cse mõk ve le szü le tett arc pre fe ren ci á ja,
te kin tet kö ve té se, imi tá ci ós haj la ma – hogy csak né -
há nyat em lít sünk a fo lya ma to san bõ vü lõ „alap ké pes -
sé gek” lis tá já ról – en nek az adap tá ci ó nak a rész ele -
me it ké pe zik. A pe da gó gia „evo lú ci ós de sign ja”
sze rint az em ber már szü le té se kor „tud ja”, hogy a
kör nye ze té ben lé võ fel nõt tek ér té kes tu dás for rást je -
len te nek szá má ra (Gergely-Csibra, 2007). A ta ní tó
és a ta nu ló em ber vi sel ke dés-alap min tá za tai ge ne ti -
kai örök sé günk ös  sze te võ i ként kog ni tív ar chi tek tú -
ránk in teg ráns ré szét ké pe zik, és már az elõ em ber vi -
lág ban je len kel lett len ni ük.

A tu dás szisz te ma ti kus át adá sá nak mi mé zis ré -
vén tör té nõ elõ se gí té se min den pe da gó gia in teg ráns
ré szét és alap ré te gét je len ti. Er re épül a be széd, amely
a mi mé zis nél rész le te zet tebb és pon to sabb in for má -
ció át vi telt tesz le he tõ vé. A be szélt nyelv tel je sen át -
for mál ta az em be ri on to ge ne zis kul tu rá lis öko ló gi ai
fül ké jét. Le he tõ vé te szi a szim bó lum hasz ná lat ra épü -
lõ gon dol ko dás mó dot, ame lyet „gya kor lott szim bó -
lum hasz ná lók kal foly ta tott, hos  szú éve kig tar tó in ter -
ak ció so rán le het ma gas szin ten el sa já tí ta ni”
(Tomasello, 1999). A nyelv hasz ná ló tár sa dal mak ban
fel nö võ gyer mek a va ló sá got nyel vi köz ve tí tés sel is -
me ri meg. Kulcs sze re pe van eb ben azok nak a tár sas
in ter ak ci ók nak, ame lye ket Tomasello „kö zös fi gyel mi
je le ne tek nek”37 ne vez. Ezek nek a fel nõt tek kel foly ta -
tott in ter ak ci ók nak a kö vet kez té ben ala kul ki az a
nyelv hasz ná ló em ber re jel lem zõ vi lág lá tás, amely a
va ló ság olyan as pek tu sa it tar tal maz za, ame lyek a pre -
szim bolikus meg is me rés szá má ra nem lé tez nek.

A mi mé zis re épü lõ élõ be széd, a „face to face”
kom mu ni ká ció az em be rek kö zöt ti kap cso lat tar tás -
nak a mai na pig a leg alap ve tõbb és leg ha té ko nyabb
esz kö ze. A nyelv hasz ná la ton ala pu ló in for má ció cse -
re komp lex, „szé les sá vú” in for má ció át vi telt tesz le -
he tõ vé. A be széd fo lya mat so rán az akusz ti kus je le -
ket vi zu á li san ész lel he tõ me ta kom mu ni ká ci ós,
nonverbális jel zé sek egé szí tik ki, de a köz lés sel kap -
cso la tos ér zel mi han golt ság az akusz ti kus je lek re
„rá ül tet ve” is át vi he tõ (paraverbális in for má ci ók, a
be széd „szupraszegmentális”, il let ve „ektoszeman -
ti kai” sáv ja). Az is ko lai ta nu lá si kör nye zet mû köd -
te té sé ben, a tan órai te vé keny sé gek ko or di ná lá sá ban
a be széd a kö zép pon ti mé di um, ez in teg rál ja ha té -
kony sze mé lyi ség for má ló hatásegyüttessé a kü lön -
bö zõ mé di um ha tá so kat. 

A Gu ten berg-ga la xis ta nu lá si 
kör nye ze te

A kül sõ szim bo li kus tá ro ló esz kö zök el ter je dé se hív -
ta élet re a szer ve zett, for má lis ok ta tás irán ti igényt,
mert az igen ös  sze tett szim bó lum ke ze lõ kész sé gek
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37 Tomasello al kot ta ki fe je zés, an gol for má ja: „joint atten -
tional interactions”.
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el sa já tí tá sa hos  szú, rend sze res ta nu lást igényelt.38 A
szer ve zett, for má lis ok ta tás az el sõ gé pi in for má ció -
tech no ló gia el ter je dé sé vel vált ál ta lá nos sá. A mo -
dern tö meg ok ta tás is ko lá já nak alap szer ke ze te a
15–16. szá zad ban ala kult ki, és a könyv nyom ta tás
ha tá sá ra át ala kult Eu ró pa le nyo ma tát vi se li. Az is -
ko la be ren de zé sé ben és mû kö dés mód já ban az
írásbeliség-könyvbeliség jel lem zõi mu tat koz nak
meg: a linearitás, a sor ren di ség és az el kü lö nü lés.
„Az osz tály ter mek ben a pa dok és az ülõ he lyek úgy
van nak el ren dez ve, mint a be tûk egy könyv la pon. Ez
a fi zi kai el ren de zés gá tol ja az in for má lis szó be li
kom mu ni ká ci ót, hi á ba tar tóz kod nak a részt ve võk
ugyan ab ban az akusz ti kus térben.”39 Az osz tály ter -
mek kü lön ál ló, jól de fi ni ált egy sé gek, ame lyek ben a
gye re kek kor cso port ok sze rint vá lo gat va és el kü lö -
nít ve te vé keny ked nek. Az is ko lá ban ma ni fesz tá ló -
dik a könyv nyom ta tást kö ve tõ év szá zad ok ban ki ala -
kult in for má ci ós rend szer, amely a tár sa dal mi
sze re pek és hely ze tek ál tal de ter mi nált, kor lá to zott
információelérésre épült. Eb ben az új in for má ci ós
rend szer ben a gyer me kek in for má ci ós vi lá ga és
kom mu ni ká ci ós kör nye ze te je len tõ sen kü lön bö zött
a felnõttekétõl.40 A gyer mek kor – mint kü lön le ges
élet sza kasz – és az is ko la sa já tos, el kü lö nült in for -
má ci ós vi lá ga köl csö nö sen fel té te le zik egy mást. Az
is ko lá ban „az in for má ci ók hoz va ló hoz zá fé rés, hoz -
zá en ge dés fo ko za to san tör té nik, az in for má ci ók li -

ne á ri san, sza bá lyo zot tan áram la nak, hi e rar chi kus
rend ben, a ta nár tól a sor ban ülõ gye re kek felé”.41

Az is ko la és a fel nõt tek el len õr zik a tu dás tar tal ma -
kat, és a meg szer zé sük höz szük sé ges ké pes sé gek
(ol va sás, írás, szá mo lás) el sa já tí tá sát is. 

A könyv meg je le né se a ta nu lá si kör nye zet ben
azt ered mé nyez te, hogy az írás be li ség a hoz zá kö tõ -
dõ kog ni tív szo ká sok kal együtt fo ko za to san be épült
a szó be li ség in tim, köz vet len ta ní tá si-ta nu lá si kul tú -
rá já ba. Az új mé di um azon ban alap ve tõ en nem vál -
toz tat ta meg a ta nár sze re pét; sa já tos egyen súly ala -
kult ki: tra di ci o ná lis ta nu lá si kör nye ze tek ben az
írott szö veg nek és a sze mé lyes, szó be li in for má ció -
át adás nak egy aránt sze re pe van. Comenius ezt a kö -
vet ke zõ kép pen fo gal maz ta meg: „Így mind az, amit
a gyer me kek nek azok né ma ta ní tói, a köny vek nyúj -
ta nak, ön ma gá ban va ló ban né ma, ho má lyos, tö ké -
let len, de mi helyt hoz zá já rul a ta ní tó sza va [...]
meg ele ve ne dik min den, és mé lyen be vé sõ dik az el -
mé be, hogy vég re va ló ban meg is ér tik azt, amit
tanulnak.”42

A há ló za ti tár sa da lom ta nu lá si 
kör nye ze te

A há ló za ti tár sa da lom ta nu lá si kör nye ze te „elekt ro ni -
kus ta nu lá si kör nye zet”, amely ben a ta ní tás és ta nu lás
fel té tel rend sze ré nek ki ala kí tá sá nál meg ha tá ro zó sze -
re pe van az elekt ro ni kus in for má ció- és kom mu ni ká -
ció tech ni kai esz kö zök nek. Az ilyen ta nu lá si kör nye -
ze tek nek min dig van egy vir tu á lis di men zi ó ja is. Az
elekt ro ni kus ta nu lá si kör nye zet in for má ci ós erõ for rá -
sai – vir tu á lis di men zi ó ja kö vet kez té ben – rész ben
de lo ka li zál tak. Ezek a szét osz tott erõ for rás ok azon -
ban el vi leg bár mi kor és bár hon nan el ér he tõk. Az in -
for má ci ós erõ for rás ok sok ré tû sé ge és szét szórt sá ga
kö vet kez té ben fo ko zott je len tõ sé gû az ún. di dak ti kai
de sign, a ta ní tá si-ta nu lá si fo lya mat té nye zõ i nek ha té -
kony, a ta nu lás ered mé nyes sé gét ja ví tó rend szer be
szer ve zé se. Az elekt ro ni kus ta nu lá si kör nye zet kom -
mu ni ká ci ós csa tor ná kat biz to sít kö zös tu dás konst ruk -
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38 „Az em be ri tör té ne lem nek ezen a pont ján elô ször volt
szük ség a gyer me kek for má lis ok ta tá sá ra el sôd le ge sen
azért, hogy el sa já tít sák a vi zu á lis-szim bo li kus em lé ke -
zet nö vek vô ter he it. Va ló já ban a for má lis ok ta tást ja va -
részt azért ta lál ták ki, hogy meg kön  nyít se a kül sô szim -
bo li kus tárolórendszerek (KTR) hasz ná la tát” (Do nald,
1991/2001, 279).

39 Meyrowitz, Joshua: Taking McLuhan and „Medium
Theory” Seriously: Technological Change and the
Evolution of Education In: „A Technology and the
Futur of Schooling” (NSSE, The University of Chi ca go
Press, Chi ca go, Il li no is, 1996).

40 A gyer me kek kü lön le ges és a fel nôt tek vi lá gá tól el kü lö -
nült szo ci a li zá ci ó ja, a gyer mek- és fel nôtt vi lág meg kü -
lön böz te té se – mint több szer zô ki mu tat ta – tör té nel mi
kép zôd mény, és a könyv nyom ta tás év szá za da i ban ala -
kult ki. Aries, Ph.: Gyer mek, csa lád, ha lál. Bu da pest,
1976; Postman, N.: The Disappearance of Childhood:
Redefining the Value of School. N.Y., Vintage Books,
1994.

41 Meyrowitz, J. I. m. 93. o.
42 Comenius: Didactica Mag na. Seneca Ki adó, Pécs,

1992, 278.
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ci ó hoz, il let ve a ta nu lás so rán fel me rült prob lé mák
meg ol dá sá hoz se gít sé gül hív ha tó szak ér tõk höz, ta ná -
rok hoz, tutorokhoz, ta nu ló tár sak hoz. Az elekt ro ni kus
ta nu lá si kör nye ze te ket di gi tá lis ta nu lá si kör nye ze tek -
nek is ne ve zik, de el ter jedt – so kak sze rint in do ko lat -
la nul ki ter jeszt ve a fo ga lom hasz ná la tát – a „di gi tá lis
pe da gó gia” ki fe je zés is.43

Az elekt ro ni kus ta nu lá si kör nye ze tek nem a ha -
gyo má nyos ta nu lá si kör nye ze tek al ter na tí vái, nem
is a tra di ci o ná lis is ko lá val szem ben ál ló elekt ro ni kus
szép új vi lág ígé re tei, ha nem a tör té ne ti leg ki ala kult
ta nu lá si szín te rek új fej lõ dé si fá zi sa, amely nek ered -
mé nye kép pen esz köz tá ruk bõ vül az új infokommu ni -
ká ciós tech ni ká val. Az elekt ro ni kus ta nu lá si kör nye zet
a kul tu rá lis át adás má ra ki ala kult új fel té tel rend sze re;
sa já tos kul tu rá lis öko ló gi ai fül ke, nagy in for má ció -
sû rû sé gû kog ni tív ha bi tus, amely ben a kog ni tív erõ -
for rás ok szin te kor lát la nul ren del ke zés re áll nak. 

Az elekt ro ni kus ta nu lá si kör nye ze tek ér tel me zé -
sé re a ko ráb bi rend szer szem lé le tû ta ní tá si-ta nu lá si
fo lya mat mo del lek – is ko la- és tan terv köz pon tú sá -
guk mi att – csak kor lá to zot tan al kal ma sak. Olyan új
ho lisz ti kus fo lya mat mo del lek re van szük ség, ame -
lyek szá mol nak a ta nu lá si kör nye zet de lo ka li zá ci ó -
já val, fi gye lem be ve szik a ta nu lá si fo lya mat több -
irá nyú ki ter jesz té sét, és nem té vesz tik szem elõl azt
a tényt, hogy az is ko la csu pán ké tes ha tás fo kú, má -
sod la gos in for má ció for rás. Az elekt ro ni kus ta nu lá si
kör nye ze tek szer ve zé se és mû köd te té se so rán fi gye -
lem be kell ven ni azt, hogy a köz ok ta tás ban részt ve -
võ ta nu lók szá má ra a do mi náns in for má ci ós in pu tok
a tá gabb ér te lem ben vett tel jes „kog ni tív ha bi tus -
ból” – ezen be lül egy re na gyobb arány ban a mé dia -
szfé rá ból – ér kez nek.

A ta nu lá si kör nye zet sze re pé nek 
új ra gon do lá sa

A ter mé sze tes pe da gó gia tel jes egé szé ben „bi o ló gi ai
hard ver re” épü lõ vi lá gát je len tõs mér ték ben ki ter jesz -
tet te a két in for má ci ós artefaktum (a könyv és a kép -
er nyõ) meg je le né se. A bel sõ rep re zen tá ci ók ma te ri a li -
zált for má ban tör té nõ ki he lye zé se kö vet kez té ben
sa já tos kog ni tív szim bi ó zis jön lét re pszi chi ku munk
és a kül sõ me mó ria esz kö zök kö zött. A leg újabb fej le -
mény a gé pi in for má ció fel dol go zás és a te le kom mu -
ni ká ció tech no ló gi á i nak ki fej lesz té se és egy sé ges
rend szer ré in teg rá lá sa. A di gi tá lis, elekt ro ni kus in for -
má ció fel dol go zás, a hipertext, a mul ti mé dia és a glo -
bá lis in for má ci ós há ló za tok át for mál ják az em ber in -
for má ci ós kör nye ze tét. Amit ko ráb ban csak „bi o ló gi ai
hard ve re” se gít sé gé vel volt ké pes a vi lág ra ve tí te ni, il -
let ve a vi lág ból ér zé kel ni, az most hi he tet len mér ték -
ben ki ter jed, fel gyor sul, meg sok szo ro zó dik az egy re
komp le xebb kül sõ hard ver rend sze rek, „kül sõ kog ni tív
pillérek”44 fel hasz ná lá sá val. A kog ni tív ha bi tus ban
be kö vet ke zett újabb mély re ha tó vál to zá sok két, egy -
más sal ös  sze füg gõ kér dést vet nek fel:

Az új KTR, a há ló za ti in te rak tív in for má ci ós
rend szer – az írás be li ség hez ha son ló an – átszervezi-e
rep re zen tá ci ós rend sze re in ket, át ír ja-e gon dol ko dá si
szo ká sa in kat, vagy ta lán már át is ala kí tott ben nün -
ket?

Mi lyen pe da gó gi ai kon zek ven ci ái le het nek a
kog ni tív ha bi tus újabb vál to zá sá nak?

Az el sõ kér dés re ma még nem ad ha tó egy ér tel -
mû vá lasz. Merlin Do nald a már több ször idé zett
köny vé ben (Do nald, 2001) lé nye gé ben nem lép túl a
te o re ti kus for má ci ón, de sej te ti, hogy a tör té net ez -
zel nem fe je zõ dik be. „Az elekt ro ni kus mé dia vi lág -
mé re tû vé vá lá sa nagy jö võ be li ki hí vás elé ál lít ja a
kog ni tív tu dó so kat: nyo moz zák és ír ják le hasz nál -
ha tó mó don, mi is tör té nik az egyé ni em be ri el mé -
vel. Az el me ar chi tek tú rá ja gyor san ala kult ki, s ha
a ko ráb bi evo lú ció hát te ré ben néz zük, a vál to zás
mér té ke gyor su ló nak tû nik, nem csök ke nõ nek” (Do -
nald, 2001, 308–309). Pléh Csa ba a kér dés fel te vé -
sé ig jut el: „A há ló za ti in for má ció hor do zók ra néz ve
az alap ve tõ lé lek ta ni kér dés az, hogy – a pusz ta me -

Kog ni tív ha bi tus és ta nu lá si kör nye zet a 21. szá zad ele jén

21

II. évfolyam / 2010. 1–2. szám Oktatás-Informatika

43 A pe da gó gi ai ha tás rend szer nagy részt ana lóg jel le gû. A
be széd kom mu ni ká ci ó nak is csak a denotatív di men zi ó ja
di gi tá lis, a paraverbális, ektoszemantikai szint – amely -
nek pe da gó gi ai szem pont ból ko moly je len tô sé ge van –
nem. A me ta kom mu ni ká ció és ál ta lá ban a pe da gó gia
mimetikus alap ré te ge ana lóg. Ha a pe da gó gi á nak a kog -
ni tív szfé ra fej lesz té sén túl a per szo ná lis és szo ci á lis kom -
pe ten ci ák fej lesz té sé ben is sze re pet tu laj do ní tunk, ak kor
még in kább pon tat lan a di gi tá lis pe da gó gia ki fe je zés. 44 Do nald, 1991/2001, 326.
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ta fo rá kon túl – lét re jöt tük el in dít-e egy újabb rep re -
zen tá ci ós és ar chi tek tú ra-szer ve zõ dés for ra dal mat?
Mint sok elem zés rá mu tat, en nek egyik ve ze tõ kér dé -
se, hogy a hipertext-szervezõdéssel és a ké pek el -
árasz tó jel le gé vel meg vál to zik-e a gon dol ko dás
szek ven ci á lis, egy köz pon tú li ne á ris or ga ni zá ci ó ja,
amely úgy mond az írás hoz kap cso ló dott volna.”45

Több ne ves szak em ber vé le mé nye sze rint a di gi tá lis
mé di um alap já ban nem je lent újat – leg alább is nem
olyan mér ték ben, mint az elõ zõ át me ne tek (epi zo di -
kus – mimetikus-mitikus-teoretikus). Ez volt a
McLuhan ta nít vány, Walter Ong (1983) vé le mé nye
is, aki azt ír ta, hogy a di gi tá lis tech no ló gia csak foly-
tat ja és fel erõ sí ti azt, amit a kéz írás és a könyv -
nyom ta tás tech ni ká ja kez dett meg: a szó el sza kí tá sát
az ele ven je len tõl. Van nak, akik a di gi tá lis vi lág le -
he tõ ség ho ri zont ját és ígé re te it eme lik ki, mint pél -
dá ul Don Tapscott a netgenerációról szó ló könyvei -
ben,46 vagy Curtis Bonk (2009) a ta nu lás szép, új
nyi tott vi lá gá ról ér te kez ve. Má sok ép pen a kép er -
nyõ kul tú ra do mi nan ci á já ban rej lõ po ten ci á lis ve szé -
lyek re hív ják fel a fi gyel met. Susan Greenfield an -
gol neurobiológus pél dá ul – nem rég ná lunk is
meg je lent új köny vé ben (Greenfield, 2009) – azt vi -
zi o nál ja, hogy az új mé di u mok a köny ves kul tú rán
fel nõtt szu ve rén sze mé lyi sé gek he lyett az azon na li
in ter ak ci ók kül sõ de ter mi ná ci ó jú, az in for má ció ára -
dat fel szí nén le be gõ, faj súly ta lan, ki üre se dett em be -
re it for mál ják ki („sen ki én” a „va la ki én” he lyett).
Michael Goldhaber a „Ho mo interneticus”-ról írt
elem zé sé ben azt fej te ge ti, hogy szá mol nunk kell az
internetes vi lág ne ga tív ha tá sa i val, és ez a ha tás rend -
szer – a szer zõ vé le mé nye sze rint – je len tõ sen át for -
mál hat ja a lé te zõ Ho mo sa pi ens men ta li tá sát, vi lág -
szem lé let ét, gon dol ko dá si szo ká sa it (Goldhaber,
2004). Nicholas Carr el gon dol kod ta tó írást tett köz zé
– ön meg fi gye lé se alap ján – ar ról, hogy az inter ne tes
in for má ció ke re sés ho gyan hat ol va sá si szo ká sa i ra –
és ami en nél iz gal ma sabb, men tá lis ké pes sé ge i re

(Carr, 2009). Ez az írás le he tett a mo ti vá ló ja „A har -
ma dik kul tú ra” hon lap ja, az EDGE ez évi kör kér dés é -
nek (Ho gyan ha tott az internethasználat gon dol ko dá -
sá ra?), amely re szá mos in tel lek tu á lis ki vá ló ság
vá la szolt, töb bek kö zött Howard Gardner, Daniel
Dennett, Richard Dawkins, Steven Pinker, Csíkszent -
mihályi Mi hály és Ba ra bá si Al bert László.47

A má so dik kér dés re – amely a vál to zá sok pe da -
gó gi ai kon zek ven ci á i ra kér dez rá – so kan sok fé le kép -
pen kí sé rel nek meg ér vé nyes vá la szo kat meg fo gal -
maz ni. Ha meg aka runk fe lel ni a kor ki hí vá sa i nak,
cél sze rû a kog ni tív evo lú ció és az új elekt ro ni kus
mé di um vi lág ket tõs as pek tu sá ból is új ra ér té kel ni a
ta nu lá si kör nye ze tek re vo nat ko zó ta pasz ta la ta in kat
és elõ fel te vé se in ket, ki egé szí te ni is me re te in ket, új -
ra gon dol ni a szer ve zé sük re és mû köd te té sük re irá -
nyu ló el kép ze lé se in ket. Most, a 21. szá zad ele jén
még nem lát szik, hogy mi lesz ezek nek a pró bál ko -
zá sok nak az ered mé nye. Comenius az új ko ri pe da -
gó gi át meg ha tá ro zó alap ve tõ mû vé ben a nyom ta tás
me ta fo rát hasz nál ja az is ko la funk ci ó i nak ér tel me -
zé sé re, az új di dak ti ka sze re pé nek le írá sá ra: „A ta -
nít vá nyok je len tik a pa pír la po kat, kik nek lel két a tu -
do má nyok kép le te i vel kell te le vés nünk. A be tûk a
tan köny vek és a töb bi e cél ból ké szült esz kö zök,
hogy ezek se gít sé gé vel kön  nyû mun ká val vé sõd je nek
a ta nul ni va lók az ér te lem be. A nyom da fes ték a ta ní -
tó élõ sza va, mely a fel fo gott dol go kat a köny vek bõl
a ta nu ló el mé jé be vi szi át. A saj tó pe dig az is ko lai
fe gye lem, amely min den kit fel ké szít és ar ra hajt,
hogy a tu dást ma gá ba szívja.”48 Ezek a so rok a tra -
di ci o ná lis tö meg ok ta tás hát te rét ké pe zõ em pi riz -
mus-ob jek ti viz mus na iv ra ci o na lis ta is me ret el mé le -
ti po zí ci ó já ra épü lõ ok ta tás fi lo zó fia és di dak ti ka
tö mör, paradigmatikus ös  sze fog la lá sá nak te kint he -
tõk. En nek a szem lé let nek a je gyé ben mû köd nek is -
ko lá ink né hány száz év óta, és – ki sebb mó do su lá -
sok tól el te kint ve – ed dig nem sok el moz du lás
lát szik egy újabb pa ra dig ma irá nyá ba. Az is kér dé -
ses, hogy lé te zik-e már újabb pa ra dig ma, és ha igen,
fel kel le ne-e ad ni ér te a va la men  nyi re még is csak
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45 Pléh Csa ba: A kog ni tív ar chi tek tú ra mó do su lá sai és a
mai in for má ció tech no ló gia. In: Mo bil in for má ci ós tár -
sa da lom. Szerk.: Nyí ri Kris tóf. Bu da pest, MTA Fi lo zó -
fi ai Ku ta tó in té ze te, 2001.

46 Growing Up Digital: The Rise of the Net Generation,
1997; Grown Up Digital: How the Net Generation Is
Changing Your World, 2009.

47 Edge – The Third Culture.
http://www.edge.org/ questioncenter.html

48 Comenius, J. A.: Didactica Mag na. Seneca Ki adó, Pécs,
1992, 277.
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mû kö dõ és meg szo kott ré git. Van-e olyan ko he rens
és von zó a próteuszi kép er nyõ vi lág kö ré épü lõ ok ta -
tás fi lo zó fia, hogy az a ta nu lá si kör nye ze tek ál ta lá -
nos és szé les kö rû transz for má ci ó já hoz ve zes sen?
Könyv pe da gó gia he lyett kép er nyõ-pe da gó gia? Új
Didactica Mag na (Di dak ti ka elektromagna?) még
nem mu tat ko zik a lát ha tá ron.
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Kor szak vál tás?

Ha a netgeneráció internethasználatának sta tisz ti kai
ada ta i ról és kom mu ni ká ci ós szo ká sa i ról gon dol ko -
dunk, gyak ran esünk ab ba a hi bá ba, hogy a je len sé ge -
ket a ha gyo má nyos írás be li ség kul tu rá lis-kom mu ni -
ká ci ós szo ká sa i nak szem szö gé bõl vizs gál juk. Ez a
szem lé let egy ol da lú. A fi lo zó fu sok sze rint ugyan is
kor szak ha tár hoz ér kez tünk: az el sõd le ges szó be li ség,
majd az írás be li ség kul tú rá ja után a má sod la gos szó -
be li ség kul tú rá já nak és kom mu ni ká ci ós szer ke ze té nek
vi lá gá ba. Ez a fej le mény ter mé sze te sen nem ma rad
ha tás nél kül a tu dás és az is ko la vi lá gá ra sem.

A szó be li ség kul tú rá já ban a tu dás a he lyi kö zös -
ség köz vet len ta pasz ta la ta in, szó be li ha gyo má nyo zá -
son, után zá son, ho lisz ti kus ta nu lá son ala pult. Ez a
kap cso lat a ta pasz ta lat, a kö zös ség és a tu dás kö zött a
mo dern kor spe ci a li zá ló dott in téz mény rend sze rei kö -
zött el ve szett (lásd Nyí ri, 2006:6; Kon dor, 2001:3).

A leg újabb, in te rak tív web 2.0-ás esz kö zök le -
he tõ vé te szik az egyé ni ta pasz ta la tok rög zí té sét, az
írá sos, ké pi és han gos kom mu ni ká ció új ra in teg rá lá -
sát, a kö zös sé gi ta pasz ta la tok köz vet len át adá sát. E
kö zeg ben a vir tu á lis esz kö zök hasz ná ló ja szer zõ,
társ szer zõ, sze dõ, tör de lõ, nyom dász, fo gyasz tó, ter -
jesz tõ és kri ti kus egy sze mély ben.

„Az új mul ti mé di ás esz kö zök le he tõ sé get te rem te nek

ar ra, hogy a ko ráb ban el kü lö nült te vé keny ség for mák

új ra együt te sen meg ta pasz tal ha tók le gye nek. El mé -

le ti, fi zi kai, kéz mû ves, mû vé szi te vé keny sé gek kö ze -

lebb ke rül het nek egymáshoz…” (Kon dor, 2001:7)

Ami kor a szá mí tó gé pes já té ko kon vagy mul ti -
mé di ás internetes cso port kom mu ni ká ci ón füg gõ
gye re ke ket lá tunk, gon dol junk ar ra, hogy épp most
épí tik a má sod la gos szó be li sé gen ala pu ló, sa ját kis

vi lá gu kat. A ké pek, szö ve gek, han gok egy ide jû
hasz ná la tá nak, a fel nõt tek, a ha ta lom ál tal nem el -
len õr zött kö zös sé gi te rek lé te sí té sé nek le he tõ sé ge i -
vel él nek, amely ben együtt gon dol kod hat nak,
amely ben kí ván csi ak egy más vé le mé nyé re, amely -
ben õk ma guk a kö zös ség szer ve zõk, amely ben a
vis  sza csa to lás azon nal ér ke zik.

A két vi lág együt tes és ha tá sos al kal ma zá sá hoz
ter mé sze te sen elõ ször a két kul tú ra kö zöt ti kü lönb -
sé ge ket kell meg is mer ni, az esz kö zök elõ nye it és
hát rá nya it ki ta pasz tal ni – és a di á kok élet vi lá gá ba
me rül ve meg is mer ni al ter na tív tu dás szer zé si mód ju -
kat, szub kul tu rá lis szo ká sa i kat, tu dá suk nak, gon dol -
ko dá suk nak, be fo ga dá si stra té gi á ik nak a fel nõtt
nem ze dék tõl el té rõ jel le gét.

Di gi tá lis benn szü löt tek, di gi tá lis 
be ván dor lók

A nem zet kö zi szak iro da lom ban Prensky nyo mán el -
ter jedt ki fe je zés az internettel fel nõtt nem ze dé ket
„di gi tá lis benn szü löt tek nek” (digital natives) ne ve -
zi. Ez a ge ne rá ció a netgeneráció.49 Az 1980 után
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Bes se nyei Ist ván

49 A sta tisz ti kai ada tok sze rint: „A ma gyar fi a ta lok gya kor -
la ti lag a leg fej let tebb or szá gok tinédzsereivel azo nos
arány ban hasz nál ják az új tech no ló gi á kat: le gyen az szá -
mí tó gép, internet, mo bil te le fon vagy MP3 le ját szó. A
14–17 éve sek 94 szá za lé ka internethasználó, az az ma
gya kor la ti lag alig van olyan ma gyar ti né dzser, aki ne
hasz nál ná va la mi lyen for má ban a vi lág há lót, 41 szá za -
lé kuk MP3 le ját szó val, míg egy har ma duk di gi tá lis
fény ké pe zô vel is ren del ke zik” (Ságvári, 2008, 1). Ezek
az ada tok ter mé sze te sen nem mu tat ják ki a hasz ná lat
mi nô sé gét, sem a di gi tá lis meg osz tott ság nem ze dé ken
be lü li va ló sá gos sza ka dé ka it – en nek elem zé se nem tár -
gya a je len cikk nek.
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szü le tet te ket szo kás így ne vez ni, mi vel õk már be le -
szü let tek az internetes vi lág ba, míg mi, akik a
könyv kul tú rán nõt tünk fel, min den fé le kép pen csak
„di gi tá lis be ván dor lók” (digital immigrants)
maradunk.50

„A di gi tá lis be ván dor ló ta nu lá sa so rán al kal maz ko dik

a kör nye ze té hez — mint min den be ván dor ló, egye sek

job ban, mint má sok —, de bi zo nyos mér té kig min dig

meg tart ja »akcentusát«, az az fél láb bal a múlt ban él.

A »digitális be ván dor ló akcentus« ab ban nyil vá nul

meg, ami kor el sõ gon do la tunk he lyett csak má so dik

az internet, ami kor in for má ci ó ra van szük sé günk,

vagy ami kor el ol vas suk va la me lyik szá mí tó gé pes

prog ram ké zi könyv ét és nem ab ból in du lunk ki, hogy

úgy is rá jö vünk, ho gyan mû kö dik hasz ná lat köz ben.

Az idõ sebb ge ne rá ció más kép pen szo ci a li zá ló dott,

mint gyer me ke ik, és most ta nul ja az új nyel vet; és az

a nyelv, ame lyet éle tünk so rán ké sõbb ta nu lunk meg,

agyunk más ré szé ben rak tá ro zó dik” — fo gal maz

Prensky. (Prensky, 2001/b:2)

Prensky idé zi a neurobiológusokat, akik azt ál lít -
ják, hogy a vir tu á lis vi lág ba be le szü le tett gye re kek
agya más képp há ló za to so dik, per cep ci ós ké pes sé ge -
ik más faj ták, mint a „be ván dor ló ké”, gon dol ko dás -
mód juk, ho lisz ti kus, vi zu á lis meg is me ré si tech ni ká -
juk más képp mû kö dik, mint idõ sebb ta ná ra ik
nem ze dé ke i nek ol va sás ra ala po zott me mó ri á ja. A di -
gi tá lis nem ze dék az online já té kok, a kö zös sé gi há -
ló za tok, a blogok, az in te rak tív kép-, hang-, video- és
szö veg al ko tás, az internetes video-telefonálás, a mo -
bil te le fon és a vi lág há ló információgazdag vi lá gá -
ban nõtt fel, el len tét ben ta ná ra ik nem ze dé ké vel,
akik kö zül a leg több csak fel nõtt ko rá ban is mer ke -
dett meg a szá mí tó gép pel, il let ve a szé les sá vú
internettel és a web 2.0-ás esz kö zök kel.

Ez a hely zet drá mai konf lik tu sok hoz ve zet:
nem csak ar ról van szó, hogy a ta nár nem ké pes a ha -
gyo má nyos ta nu lás ra mo ti vál ni a di á ko kat, ha nem
ar ról is, hogy egy más nyel ve ze tét sem ér tik meg.

„Kép te le nek va gyunk meg ér te ni, még ke vés bé nagy -

ra be csül ni vagy ér té kel ni azo kat a fej lõ dé si fo ko kat,

ame lye ket a di gi tá lis benn szü löt tek ké pes sé ge ik fej -

lesz té sé ben meg jár tak. Ehe lyett azon ke ser günk,

hogy mi lyen ké pes sé gek kel nem ren del kez nek. Mi -

vel a di gi tá lis nyelv nem az anya nyel vünk, s mi vel be -

ván dor ló ként je le nünk meg vi lá guk ban, ön tu dat la nul

is le néz zük azo kat a gye re ke ket, akik tõ lünk kü lön bö -

zõ cse lek vé si for má kat gya ko rol nak. A di gi tá lis kor

gyer me kei me rõ ben más fé le ké pes sé gek kel ren del -

kez nek, mint ami ket mi ma gun ké nak val lunk és ér té -

ke lünk.

Ön tu dat la nul is haj lunk ar ra, hogy fel té te lez zük: ké -

pes sé ge ik nem kielégítõek és nem érik el az ír ni-ol -

vas ni tu dás nak azt a fo kát, ami vel mi ren del ke zünk,

hi szen úgy tû nik, hogy nem be csü lik, és nem ré sze -

sí tik elõny ben a mi írás ra-ol va sás ra ala po zott kul tú -

rán kat. Így ahe lyett, hogy kö zel en ged nék ma guk hoz

az in no vá ci ót, ahe lyett, hogy el is mer nék, hogy a vi lág

meg vál to zott, s új, di gi tá lis vi lág je lent meg, sok di gi -

tá lis be ván dor ló pa nasz ko dik és ra gasz ko dik me re -

ven a ré gi sé mák hoz, mi köz ben ar ról me sél, hogy

men  nyi vel jobb volt a ré gi ha zá já ban.” (Jukes és

Dosaj, 2006:14)

Ian Jukes és Ani ta Dosaj Prenskyre – és még 21
más an gol szász szer zõ re – tá masz kod va összefog -
lal ták a két ge ne rá ció kö zöt ti kü lönb sé get (1. táblá -
zat).

De ezt a kü lönb sé get más, a poszt mo dern dif fe -
ren ci á ló dás sal kap cso la tos kö rül mé nyek is erõsí -
tik.51 Az is ko lá ban egy más mel lé ke rült az a nem ze -
dék, amely a vir tu á lis tu dás há lók, kom mu ni ká ci ós
rend sze rek globalizált vi lá gá ban nõtt fel és na pon ta
éli át azt, hogy sze mé lyi sé gé nek épí té se köz ben a
leg kü lön bö zõbb ma ga tar tás be li, fo gyasz tás be li, ide -
o ló gi ai, val lá si min ták – és in for má ci ós adat bá zis ok
– kö zül vá laszt hat. A mai idõ sebb ta nár nem ze dék 

A di gi tá lis benn szü löt tek új tu dá sa és az is ko la
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50 Lásd er rôl rész le te sen ma gya rul is: Prensky, 2001/b.

51 A poszt mo dern in di vi du a li zá ci ót a szo ci o ló gia úgy ér -
tel me zi, mint az egye te me sen ér vé nyes és egy sé ges ha -
gyo má nyos ér té kek, nor mák plu ra li zá ló dá sát, vi szony -
la gos sá vá lá sát. Eb bôl ve ze ti le azt az élet hely ze tet,
amely ben a sze mé lyi sé get nap mint nap kell új já é pí te ni
a vá laszt ha tó ér ték- és ma ga tar tás min ták ból és kell meg -
ha tá roz nia sa ját ön azo nos sá gát. (Az in di vi du a li zá ció eb -
ben az ér te lem ben nem azo nos az „in di vi du a lis ta, mint
ön zô” je len té sé vel. Lásd eh hez Beck, 2003.)
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1. táb lá zat.
Di gi tá lis benn szü löt tek – di gi tá lis be ván dor lók
(Jukes és Dosaj, 2006:37 alap ján)

vi szont úgy ne vel ke dett, hogy fi a tal ko rá ban lé nye -
gé ben nem él te át a ma i hoz ha son ló erõs sé gû in di vi -
du a li zá ló dást, a vá lasz tá si le he tõ sé gek sok fé le sé gé -
bõl fa ka dó dön té si hely ze tek örö me it és kín ja it. A
pa ter na lis ta dik ta tú rák rész ben fel is men tet tek a vá -
lasz tás ne héz sé ge i nek egy je len tõs ré sze alól, hi szen
a ma ga tar tás for mák, ide o ló gi ák kö te le zõ ek, az in -

for má ci ók hi á nyo sak, rit káb bak és hi va ta lo san meg -
szûr tek vol tak. E hely zet ben az egyén az zal iga zol -
hat ta eset le ges kon for miz mu sát, a nor mák nak va ló
be hó do lá sát, hogy a vá lasz tás a ha ta lom nyo má sa
mi att kö te le zõ, és nem is igen lé te zik más ki út. Két
be ál lí tó dás, két kü lön bö zõ nyel ve zet, jel rend szer és
be fo ga dá si stí lus ke rül így egy más mel lé. (Vö. Bes -
se nyei, 2009:13–15.)

Az is ko la és a netgeneráció

Mi lyen ké pes sé ge ket fej leszt ál ta lá ban a mai is -
ko la? A tan ter vek ar ra irá nyul nak, hogy meg szab ják
a több nyi re pa pír ala pon rög zí tett kész tu dás át adá sá -
nak al go rit mu sa it. Az is ko lá ban li ne á ri san gon dol -
ko dó, írott szö ve ge ken edzett ok ta tók ta ní ta nak
multidimenzionálisan gon dol ko dó, a vir tu á lis vi lág
új kö ze gé ben fel nõtt di á ko kat. A modernitás is ko lai
meg is me ré si út ja a köny vek ben objektiválódott, az
egyén sa ját ta pasz ta la ta i tól el ide ge ne dett tu dás ra
ala po zott, fe lül rõl ve zé relt ta ní tás, a szö veg ben tá -
rolt de fi ní ci ók vis  sza adá sa. Vi szont ha az is ko la jel -
lem zõ en az ala csony kom bi ná ci ós ké pes sé ge ket, a
me cha ni kus em lé ke ze tet igény be ve võ gon dol ko -
dást ré sze sí ti elõny ben, ak kor ele ve vesz tett hely zet -
be ke rül, hi szen a tá rolt té nyek, ese mé nyek, in for -
má ci ók, kon tex tu sok olyan mér ték ben nö ve ked nek,
hogy a me mo ri zá lás erõ tel je sen le ér té ke lõ dik – mi -
köz ben a komp lex tu dás me nedzs ment, a kon cep tu á -
lis gon dol ko dás, a cso port mun ka és tu dás át adás sze -
re pe a mun ka vi lá gá ban je len tõ sen meg nõ (Jukes és
Dosaj, 2006). A vé let le nek, a gon dol ko dá si mel lék -
utak és a hi bá zá sok az is ko la kö ze gé ben ke rü len dõk,
sõt, al ka lo mad tán bün te ten dõk. Az is ko la emergen -
cia ellenes, az az a vá rat la nul ke let ke zett, az elõ írt al -
go rit mu sok tól el té rõ fej le mé nye ket le he tõ leg ke rü li.
Kény sze rû en te szi ezt, hi szen esz kö zei sin cse nek ar -
ra, hogy fel mér je, rög zít se és hasz nál ja a di á kok elõ -
ze tes tu dá sát, élet ta pasz ta la tát és er re (is) ala poz va
egyé ni ta nu lá si uta kat biz to sít son. A tu dás jel le gét
és ha tá ra it bi zott sá gok je lö lik ki, olyan bi zott sá gok,
ame lyek tag jai a di gi tá lis be ván dor lók kö zül is az
idõ seb bek hez tar toz nak, mert ez a ha tal mi vi szo -
nyok ter mé sze tes kö vet kez mé nye. A vis  sza csa to lás
gya kor ta tör té nik ma gas fo kon egy sé ge sí tett tesz -
tek kel. Ez a me mo ri zá lás és az ide gen gon do la tok

TANULMÁNYOK
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mi nél pon to sabb vis  sza mon dá sá nak ké pes sé gét fej -
lesz ti. Nem ar ról van per sze szó, hogy a me mo ri zá -
lás ha szon ta lan do log, csak a he lyi ér té ke vált más -
sá a di gi ta li zált vi lág ban, ahol az in for má ci ó kat sok
gi ga báj tos tá ro lók õr zik és bocsájtják pil la na tok
alatt ren del ke zés re. „A di á kok egy re ke vés bé tud nak
ol vas ni” – szól a gya ko ri pa nasz.

Az is ko la ti pi ku san „bal fél te kés” in téz mény,
mond ja Jukes és Dosaj, amely hos  szú ide je a li ne á -
ris, bal ról jobb ra, a be ve ze tés tõl a be fe je zé sig ha la -
dó, rész le tek ben ada golt tar ta lom-rep ro du ká ló tu dást
és az ana li ti kus gon dol ko dást ju tal maz za. A meg ol -
dott tesz tek azt su gall ják, hogy mér he tõ és hasz nos
ered mé nye ket ér tünk el, mi köz ben el vész az ér dek -
lõ dés, a mo ti vá ció és a kre a ti vi tás: az ope rá ció si ke -
rült, a be teg meg halt klas  szi kus ese té vel ál lunk szem-
ben (Jukes és Dosaj, 2006:4). A „jobb fél te ke” a
ho lisz ti kus lá tás, a kép ze lõ e rõ, a kre a ti vi tás, a hu -
mor ér zék, a hi po te ti kus gon dol ko dás, a tánc és a mu -
zi ka li tás he lye: ép pen ezt ve szi ke vés bé igény be a
ha gyo má nyos ok ta tás. A szá mí tó gép pe dig több fé le
le he tõ sé get is nyújt a kre a tív al ko tás ra, a tér ben egy -
más tól akár tá vol lé võ cso por tok kö zöt ti együtt mû -
kö dõ pro jekt mun ká ra.

Ve gyük pél dá ul a szá mí tó gé pes já té ko kat. Ez a
vi lág a ta ná rok szá má ra jó részt is me ret len. An nál
job ban ki is me rik ma gu kat eb ben a vi lág ban a di á -
kok. A já té kok ról sok elõ í té let ke ring: ag res  szi ó ra
mo ti vál, el mos sa a vir tu á lis és a va ló sá gos vi lág ész -
le lé se kö zöt ti ha tá ro kat, szen ve dél  lyé vá lik. (Eb ben
nyil ván van igaz ság is: a ku ta tá sok azt iga zol ják,
hogy a ma gá nyos és ag resszív já té kos adott eset ben
még ma gá nyo sabb és ag resszí vabb – és füg gõ – le -
het, míg a szociábilis egyén a já té ko kon ke resz tül
meg sok szo roz za há ló za tá nak tag ja it és a sze mé lyes
ta lál ko zá sok szá mát.) A já ték kal ta lál ko zó fel nõt tek
több sége per sze úgy ítél ke zik a szá mí tó gé pes já té -
kok ról, hogy leg fel jebb fut tá ban, mes  szi rõl lá tott
ilye ne ket, vagy a saj tó ból ol va sott er rõl szó ló be szá -
mo ló kat. Bár mi is le gyen az íté le tünk a já té kok ról,
az biz tos, hogy a di á kok ide jük sok szor je len tõs ré -
szét töl tik va la mi lyen szá mí tó gé pes já ték mel lett.
Le het el len szen vet érez ni e te vé keny ség iránt, de
nem le het nem fi gye lem be ven ni azt a pe da gó gi ai
tényt, hogy eköz ben a já té ko sok sok fé le tu dást és
ké pes sé get el sa já tí ta nak. A szá mí tó gé pes já té kok vi -
lá ga na gyon gaz dag vi lág. A sakk tól az ügyes sé gi já -

té ko kig, a sze rep já ték tól a vir tu á lis vi lá go kig, a stra -
té gi ai já té kok tól a há bo rú zá sig na gyon sok mû fajt,
te vé keny sé get fel ölel. Ha a szá mí tó gé pes já té kok ta -
nu lá si po ten ci ál ját meg akar juk is mer ni és fel akar -
juk a ta ní tás ban hasz nál ni, ak kor elõ ször is meg kell
azo kat is mer nünk és be szél get ni kell er rõl a té má ról.
Mi több, részt is le het ben ne ven ni. Mert ha meg
akar juk ér te ni, hogy mi kép pen nyer je meg az is ko la
a di gi tá lis benn szü löt te ket, ak kor egy pél da ere jé ig
ér de mes ös  sze vet nünk, hogy mi ben is nyújt mást a
jó já té kok kör nye ze te, mint az át la gos is ko la (2. táb -
lá zat).

De a já té kok mel lett fel so rol hat nánk szin te az
ös  szes web 2.0-ás esz közt és ös  sze ha son lít hat nánk
az is ko la mû kö dé sé vel: va ló szí nû leg ha son ló ered -
mény jön ne ki. Ho gyan tud ja ke zel ni ezt a hely ze tet
az is ko la? Az is ko lá nak kell-e al kal maz kod nia az új
kö rül mé nyek hez, az in for má ci ós tár sa da lom adott -
sá ga i hoz, vagy a di á kok nak kell el fo gad ni uk és kö -
vet ni ük a ha gyo má nyos ok ta tás mód sze re it? Va ló -
szí nût le nebb nek lát szik a má so dik le he tõ ség, hi szen
a szé les sá vú interneten szo ci a li zá ló dott, di na mi kus
vir tu á lis kö zös sé gi te rek hez szo kott nem ze dék nem
fog ja be ér ni a kes keny sáv szé les sé gû, ala csony fo -
kon há ló za to so dott is ko lá val és vagy el un ja ma gát,
vagy fel lá zad és ott hagy ja az is ko lát.

Ta nár sze rep, di ák sze rep, avagy 
mi re jó a há ló zat?

Va ló szí nûbb te hát az, hogy az is ko lá nak, il let ve a ta -
nár sze re pé nek kell fo ko za to san al kal maz kod nia a
di gi tá lis benn szü löt tek vi lá gá hoz. Eb ben a vi lág ban
a kész tu dás pa pír ala pú köz ve tí té se he lyett az in for -
má ció hal maz ban va ló el iga zo dás, a he lyes ös  sze -
füg gé sek meg ke re sé se, az is me re tek el len õr zé se vá -
lik ural ko dó fel adat tá. Emi att a ta nár nak új sze re pet
– a facilitátor, a mo de rá tor, a tutor, a „coach” sze re -
pét – kell vál lal nia. A ta nár nem lép het fel töb bé
úgy, mint az in for má ci ók, a tu dás egye dü li for rá sa.
Nem csak rend sze re zett tu do má nyos igaz sá go kat
kell kö zöl nie, nem csu pán tör vény sze rû sé ge ket, sza -
bá lyo kat kell be ma gol tat nia, ha nem az in for má ci ók
igaz ság tar tal má nak vi szony la gos sá gát is tu da to sí ta -
nia kell. A pre le gá lás, a drá mai mo no ló gok he lyett
sze re pé nek fõ moz za na ta így a ke re sés, osz tá lyo zás, 
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2. táblázat. A szá mí tó gé pes já ték és az iskola52

(Gee, 2005a:2–4 és Cser mely, 2005b. alap ján)
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ös  sze ha son lí tás, ér té ke lés, ér ve lés, problematizálás,
kér dez ni tu dás, a há ló zat ba szer ve zett tu dás cse re és
tu dás me nedzs ment tá mo ga tá sa lesz. 

Alap kö ve tel mén  nyé vá lik az is, hogy a ta nár ké -
pes le gyen fel tár ni a di á kok elõ ze tes tu dá sá nak szer -
ke ze tét és tar tal mát. (Nem vé let len, hogy az an gol -
szász vi lág ban egy re in kább el ter jed a di á kok elõ ze tes
ta pasz ta la ta it, tu dá sát, tör té ne te it, mun ká it há ló za ti
meg osz tás ra al kal mas for má ban rög zí tõ e-portfólió
vagy a szo ci á lis fájl meg osz tó.) A ta ná ri kom pe ten -
cia egyik fõ ele me az lesz, hogy a ta nár nak ke zel nie
kell a portfóliók ál tal meg je le ní tett egyé ni kü lönb sé -
ge ket, s a kü lönb sé gek alap ján egyé ni uta kat kell
ter vez nie. Ez zel pár hu za mo san olyan ön szer ve zõ dõ
tu dás cse rék tá mo ga tá sa is fel ada ta lesz, amely ben a
di á kok egy más tól is ta nul hat nak. A portfóliókban
meg je le nõ vál to za tos tu dás, a komp lex tu dás há ló -
zat ban je len lé võ erõs és gyen ge kap cso la tok sta bi -
li zál ják és ér de kes sé, ha té kon  nyá te he tik a há ló za tot
és a há ló za ti munkát.53 Ez per sze azt is je len ti, hogy
egy ta nár nak adott eset ben több tu cat egyé ni ér ték -
rend del és tu dás hát tér rel ren del ke zõ di ák kal kel le ne
szi mul tán par tit ját sza nia, s ez zel pár hu za mo san az
egyé ni tu dá sok cse ré jé nek szer ve zé sé ben is részt
kel le ne ven nie. 

A közlõ-számonkérõ ta ná ro kat eb ben a kö zeg -
ben föl vált hat ják a kon zul tán sok, a tu dás cse rét szer -
ve zõ ta ná rok, a facilitátorok, akik leg alább an  nyi ra
pro fes  szi o na lis ták a kom mu ni ká ci ós el já rá sok ban,
az in for má ció me nedzs ment szak sze rû meg szer ve -
zé sé ben, az új tech no ló gia hasz ná la tá ban, mint tu -
do mány águk ban. A di gi tá lis há ló za tok vi lá gá ban a

nor ma tív ve zér lés he lyé be te hát a kom mu ni ka tív ve -
zér lés, az in di vi du á lis ta nu lás he lyé be a há ló za ti tu -
dás cse re lép het. (Vö. Bes se nyei, 1997:636.)

Az is ko lai ta ní tás szer ve zés fel ada ta eb ben a
hely zet ben az le het, hogy in teg rál ja a köny vek re
ala po zott írá sos ha gyo mány elõ nye it a köz vet len ta -
pasz ta lat cse re, a nar ra tív tu dás me nedzs ment (az el -
be szé lé se ken ala pu ló tu dás köz lés) elõ nye i vel, kom -
bi nál ja a vir tu á lis kö zös sé gek szer ve zõ dé sét és a
vir tu á lis ta lál ko zá sok vég te len tér be li és idõ be li le -
he tõ sé ge it a sze mé lyes ta lál ko zá sok mo ti vá ci ós ere -
jé vel. Olyan ta ní tást kell ter vez nie, amely ben a ta -
nu lá si cé lok (a ki me ne ti ered mé nyek) pon to san – és
a részt ve võk be vo ná sá val – van nak de fi ni ál va, ugyan-
ak kor az oda ve ze tõ utat, az in for má ci ók, a kon tex -
tu sok ke re sé sét, a cse lek vé si, el len õr zé si al go rit mu -
so kat a részt ve võk nek együtt mû köd ve, a há ló zat és
a tutor se gít sé gé vel ma guk nak kell megszervez -
niük.54

De el vár ha tó-e a di á kok tól, hogy több fé le tu dás -
for rás ból, egy más és a há ló zat ta pasz ta la ta i ra is épít -
ve, konnektivista mó don tanuljanak?55 Nem il lú zió-e
mind ezt el vár ni egy szo ci o ló gi a i lag na gyon kü lön -
bö zõ és a ha gyo má nyos is ko la vi lá gá ban ne vel ke -
dett ta nu lók tól? Le het-e vir tu á lis há ló za to so dás ról
be szél ni ott, ahol az osz tály te rem egyet len szá mí tó -
gép ének mû kö dé se is bi zony ta lan a ka pa ci tá sok hi á -
nya mi att? Ren del ke zés re áll nak-e a tech ni kai és
sze mé lyi esz kö zök az in teg rált e-learning kör nye zet
le töl té sé hez, ke ze lé sé hez és hasz ná la tá hoz? Nem
aka dá lyoz za-e a ho ri zon tá lis szer ve zõ dést a ha gyo -
má nyos hi e rar chi kus is ko lai szer ve zet?

Az is ko lák egy ré sze va ló ban gyen gén van fel -
sze rel ve, de egy re több is ko la ren del ke zik in gye ne -
sen le tölt he tõ, sa ját e-learning kör nye zet tel, és egy -
re több di ák nak van ott hon is szé les sá vú internete
(ta pasz ta la ti ér ték a gya kor lat ból, hogy a kö zép is ko -
lás ok leg alább nyolc van szá za lé ká ra igaz ez). És ha
akar juk, ha nem, az ön szer ve zõ há ló za ti ta nu lás már
lé te zõ fo lya mat: a netgeneráció tag jai ma már nem a
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52 Fog juk fel ezt a táb lá za tot mint hi po té zist ar ról, hogy
mi ben is kü lön bö zik az is ko la vi lá ga a di gi tá lis benn szü -
löt tek vir tu á lis vi lá gá tól és te gyük fél re azt a gon do la tot,
hogy me lyik vi lág jobb vagy ros  szabb. Nyil ván va ló an
nem ar ról van szó, hogy a ha gyo má nyos is ko la ér té ke it
fel kel le ne rúg ni, vagy a ta nu lást csak a já té kok ra le het -
ne ala poz ni. Az ez zel fog lal ko zó ku ta tók is azon a vé le -
mé nyen van nak, hogy az adott hely zet hez iga zít va,
mind két vi lág elô nyös ol da la it ki hasz nál va, pár hu za mo -
san kell a két vi lá got hasz nál ni. (A já té kok di dak ti kai al -
kal ma zá sá ról lásd Prensky, 2001b, 4–5.)

53 A há ló za tok ról rész le te sen lásd (Ba ra bá si, 2003) és
(Cser mely, 2005b), va la mint a ma gyar is ko lai al kal ma -
zás ról (Ha vas P., 2001). A TENEGEN Le o nar do-pro jekt
a há ló za ti ta ní tás ról szer vez e-learning tan fo lya mot.
Lásd: http://www.tenegen.eu/tmoodle/

54 E cikk ke re te it meg ha lad ná a gya kor la ti al kal ma zá si le -
he tô sé gek be mu ta tá sa. A szer zô ilyen irá nyú sa ját kí sér -
le te i rôl lásd (Bes se nyei, 2005) és (Bes se nyei és Tóth
Zs., 2008).

55 A konnektivizmusról lásd rész le te sen (Kul csár, 2009).
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ta nárt és az is ko lát te kin tik el sõd le ges in for má ci ós
for rás nak, ha nem a di gi tá lis adat tá ra kat, sa ját spe ci -
á lis fó ru ma i kat vagy cse ve gõte rü ket. A hely zet na -
gyot for dult: a netnemzedék olyan ké pes sé gek kel
ren del ke zik, ame lyek kel a fel nõt tek (a ta ná rok) na -
gyobb ré sze nem. A ta nu lá si hi e rar chia egyes me zõk -
ben meg for dult te hát: a ta ná rok egész sor te rü le ten
ta nul hat nak di gi tá lis benn szü lött je ik tõl. Eg  gyel több
ok, hogy az ok ta tást di na mi kus, a sok szí nû sé gen ala -
pu ló – a kor társ cso port mo ti vá ló ha tá sát, a köl csö nös
ta pasz ta lat cse rét, a di gi tá lis nem ze dék új tu dá sát ki -
hasz ná ló – ho ri zon tá lis há ló zat ba szer vez zük.
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Be ve ze tés

Az in for má ci ós és kom mu ni ká ci ós tech no ló gi ák
(IKT) szé les kö rû hasz ná la tá nak nö ve ke dé se má ra
az egész vi lá gon meg fi gyel he tõ. A nyu ga ti or szá -
gok ban a szá mí tó gé pe ket és az internetet mind a
mun ka he lye ken, mind az ok ta tás ban, mind pe dig
ott hon tö me ge sen hasz nál ják (Madden, 2006;
National Statistics, 2007). A for má lis és az in for má -
lis ta nu lás te rü le tén egy aránt megnövekedett az
IKT-eszközök hasz ná la ta. A di á kok az is ko lák ban,
fõ is ko lá kon és az egye te me ken IKT-eszközöket

vesz nek igény be ta nul má nya ik tá mo ga tá sá hoz, még
ak kor is, ha ez nem ré sze a tan ter vi kö ve tel mé nye -
ik nek. Pél dá ul egy olyan internetes ke re sõ, mint a
Google, sok ta nu ló szá má ra ked velt ki in du ló pont
egy in for má ció ki ke re sé sé hez, fel ada ta ik meg ol dá -
sá hoz gyak rab ban hasz nál ják az olyan online for rá -
so kat, mint a Wikipedia (CIBER/UCL, 2008; Conole,
de Laat, Dillon és Darby, 2008; Dutton és Helsper,
2007).

Az el múlt 10–15 év alatt alap ve tõ en meg nõtt az
IKT al kal ma zá sa a fel sõ ok ta tás ban. Azon ban az
nem min dig de rül ki pon to san, mi lyen szán dék kal
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E-learning: nem mindig azt kapod, 
amit sze ret nél

Adrian Kirkwood
For dí tot ta: Bé res Ilo na

An nak el le né re, hogy a nyu ga ti tár sa da lom ban az in for má ci ós és kom mu ni ká ci ós
tech no ló gi ák (IKT) hasz ná la tá nak je len tõs nö ve ke dé se fi gyel he tõ meg, va la mint
na gyon sok tech no ló gia ala pú újí tás je lent ke zett a fel sõ ok ta tás ban, még sem kö vet -
kez tek be a re mélt vál toz ta tá sok a ta nu lás és a ta ní tás te rén. Ez a ta nul mány át te -
kin ti azon ku ta tá sok ered mé nye it, ame lyek rész ben az e-learning, rész ben pe dig
an nak a fel sõ ok ta tás ban al kal ma zott gya kor la tá val kap cso la to sak. Az ered mé nyek
azt mu tat ják, hogy az IKT al kal ma zá sa ön ma gá ban nem elég ah hoz, hogy az ok ta -
tá si tel je sít mé nyek ja vul ja nak. Sok kal na gyobb sze re pe és je len tõ sé ge van azok -
nak a kér dé sek nek, hogy „ho gyan” és „mi ért” hasz ná lunk e-learninget a fel sõ ok ta -
tás ban. Mi vel a hall ga tók e-learning irán ti el kö te le zett sé ge sa ját el vá rá sa ik ra,
ta nu lá si kon cep ci ó ik ra és ér té ke lé si igé nye ik re ve zet he tõ vis  sza, ezért a té ma ku -
ta tó i nak, a fel sõ ok ta tás ok ta tó i nak át kell ér té kel ni ük a ta ní tás sal kap cso la tos el -
kép ze lé se i ket, ta pasz ta la ta i kat és mód sze re i ket a ta ní tás sal, ér té ke lés sel és a ta nu -
lók ra gya ko rolt ha tá suk kal kap cso lat ban. Az ok ta tók nak és a hall ga tók nak pe dig
meg kell ér te ni ük, hogy „mi ért” al kal maz zák az e-learninget és mi lyen elõ nye ik
szár maz nak eb bõl.

Kulcs sza vak: ér té ke lés; konst ruk tív il lesz ke dés; e-learning; ta nu lá si ered mé nyek;
ok ta tá si szem lé let; hall ga tók ta nu lá sa
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al kal maz zák a ta nu lás és a ta ní tás tá mo ga tá sá ra, így
bi zo nyos al kal ma zá sok más és más kon tex tus ban
nyer tek te ret. Az al kal ma zott po li ti kák, a kor mány -
za ti stra té gi ák és a fel sõ ok ta tá si in téz mé nyek az
IKT fo ko zott hasz ná la tá tól azt vár ják, hogy az aláb -
bi cé lo kat si ke re seb ben ér jék el: 
– Elõ se gí te ni a fel sõ ok ta tá si hall ga tói lét szám je -

len tõs nö ve ke dé sét az ez zel ará nyos ki adá sok
nö ve ke dé se nél kül. 

– Egy ru gal ma sabb ta ní tá si és ta nu lá si meg kö ze -
lí tés meg va ló sí tá sa, a fel sõ ok ta tás mi nõ sé gé nek
és szab vá nya i nak sé rü lé se nél kül.

– Ki szé le sí te ni a fel sõ ok ta tá si rész vé telt a szé les
kö rû hall ga tói igé nyek ki szol gá lá sá val.

– Meg kön  nyí te ni a kü lön bö zõ or szá gok, kon ti -
nen sek hall ga tói (ese ten ként ok ta tói) szá má ra a
rész vé telt.

– Fel ké szí te ni a hall ga tó kat tech no ló gia ala pú kör -
nye ze tek ben és tár sa dal mak ban va ló élet re és
mun ká ra.
Eb ben az idõ szak ban na gyon sok ki fe je zést

hasz nál tak az IKT ta nu lá si és ok ta tá si al kal ma zá sa -
i nak le írá sá ra, pél dá ul: szá mí tó gép pel se gí tett ta nu lás
(computer-assisted learning), elekt ro ni kus ta nu lás
(e-learning), há ló za ti ta nu lás (networked learning),
online ta nu lás (online learning), táv ta nu lás,
telelearning, tech no ló gia nö velt ta nu lás (technology-
enhanced learning). Mind egyik ki fe je zés pon tat la -
nul ír ta le az ok ta tá si te vé keny sé gek egyes te rü le te -
it, an nak el le né re, hogy a ki fe je zés ben al kal ma zott
szó, a „ta nu lás”, a gya kor lat ban leg in kább a tech no -
ló gi á val tá mo ga tott „ta ní tás” ré vén va ló sult meg. Az
e-learning va ló szí nû leg a leg gyak rab ban al kal ma zott
ki fe je zés, de Mason és Rennie sze rint „az e-learning
de fi ní ci ók webközpontúak és mind egyik ese tén más
hang sú lyos; né hány tar ta lom köz pon tú, né hány a kom-
mu ni ká ci ó ra, né hány a tech no ló gi á ra össz pon to sít”
(2006, xiv). Tisz tá ban va gyok a ki fe je zés sel kap cso -
la tos hi á nyos sá gok kal, ezért én tág ér te lem ben fo gom
hasz nál ni a kö vet ke zõ fo gal mi ap pa rá tust: „in for má -
ci ós és kom mu ni ká ci ós tech no ló gia al kal ma zá sá val
se gí tett és tá mo ga tott ta nu lás” (Joint Information
Systems Committee, 2004, 10).

Ma gam rég óta ta nul má nyo zom a fel sõ ok ta tá si
e-learning fej lesz té se ket (Kirkwood és Price, 2005).
El sõd le ges vizs gá la ti szem pon tom az volt, hogy egy
adott al kal ma zás, esz köz vagy rend szer meg va ló sí -

tá sa ese tén mi lyen pe da gó gi ai funkció(k) ér vé nye -
sül tek, va la mint azt is vizs gál tam, hogy mi lyen ta -
nu lói ta pasz ta la tok hal mo zód tak fel ezek al kal ma zá -
sa köz ben. 

A ta ní tás és ta nu lás for má lis tá mo ga tá sá nak te -
kin te té ben az IKT-t gyak ran azért in teg rál ták, hogy
az aláb bi funk ci ók kö zül egyet vagy töb bet el ér je -
nek:
pre zen tá ció – el ké szí tett anya gok és for rá sok (szö -
veg, adat, han gok, ál ló és moz gó ké pek stb.) el ér he -
tõ sé ge elõ re meg ha tá ro zott idõ ben vagy a hall ga tói
igé nyek nek meg fe le lõ en;
in ter ak ció – le he tõ vé ten ni azt, hogy a hall ga tók ak -
tí van dol goz za nak az erõ for rás ok kal, ke zel jék vagy
ki ke res sék az in for má ci ót vagy ada tot stb.;
pár be széd – kom mu ni ká ció meg kön  nyí té se a ta ná -
rok és ta nu lók kö zött vagy pár be széd ki ala kí tá sa a
részt ve võk kö zött, ko ope rá ció, kol la bo rá ció stb.;
al ko tó te vé keny ség – le he tõ sé get biz to sí ta ni a hall ga -
tók nak a ta nu lá si te vé keny ség vagy fel adat ré sze ként
ada tok (szö veg, adat, kép stb.) rög zí té sé re, lét re ho zá -
sá ra, ös  sze gyûj té sé re és tá ro lá sá ra, ah hoz, hogy bi -
zo nyít sák ta pasz ta la ta i kat és ké pes sé ge i ket.

Az IKT szá má ra adott a le he tõ ség, hogy ki ter -
jes  sze vagy akár meg is vál toz tas sa a fel sõ ok ta tás -
ban meg va ló sít ha tó ta ní tást (Garrison és Anderson,
2003). Az IKT se gít sé gé vel le he tõ ség nyí lik olyan
ta nu lá si ak ti vi tá sok és szi tu á ci ók al kal ma zá sá ra,
ame lye ket kü lön ben rend kí vül ne he zen le het ne
meg va ló sí ta ni, és elõ se gí ti a mi nõ ség biz to sí tá sát a
ta nu lá si ered mé nyek ben. Azon ban mind a mai na pig
a leg több e-learning csak is mét li vagy ki egé szí ti a
lé te zõ tu do má nyos gya kor la to kat, ki vált kép pen ak -
kor, ami kor ve gyes (blended) kon tex tus ban al kal -
maz za (Cramer, Collins, Snider és Fawcett, 2007;
Evans, 2008; Stephenson, Brown és Griffin, 2008).
Sok fel sõ ok ta tá si in téz mény nek van va la mi lyen Tar -
ta lom Me ne dzse lõ Rend sze re (Content Management
System) vagy Vir tu á lis Ta nu lá si Kör nye ze te (Virtual
Learning Environment), ame lyek szé les kö rû és in -
teg rált esz kö zök kel és szol gál ta tá sok hoz va ló hoz zá -
fé rés sel tá mo gat ják a hall ga tók ta nu lá si ak ti vi tá sa it.
De az a mér ték, aho gyan az ok ta tók és a hall ga tók
hasz nál ják és ér té ke lik eze ket a tá mo ga tá so kat, na -
gyon vál to zó, akár egy in téz mé nyen be lül is (Blin és
Munro, 2008; Mahdizadeh, Biemans és Mulder,
2008).
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Fel sõ ok ta tá si e-learninggel 
kap cso la tos csa ló dá sok

An nak el le né re, hogy a kor má nyok és egyé ni in téz -
mé nyek ha tal mas inf rast ruk tu rá lis be fek te té se ket
va ló sí tot tak meg, sok csa ló dás éri a fel sõ ok ta tást az
e-learning ha té kony al kal ma zá sá val kap cso la to san.
Ide tar to zik a meg ér tés és az al kal ma zás ala csony
szint je, az e-learning kö zös sé gek ki ala kí tá sá nak
mér sé kelt si ke re stb. Ezek a prob lé mák épp úgy
meg je len tek az in téz mé nyek ve gyes ta nu lá si kör -
nye ze te i ben, mint a táv ok ta tás ban (Becker és
Jokivirta, 2007; Fung, 2004; Kreijns, Kirschner és
Jochems, 2003).

Ma gas szin tû po li ti kai nyi lat ko za tok és in téz -
mé nyi stra té gi ai do ku men tu mok gyak ran eme lik ki a
tech no ló gi ák hall ga tók ta nu lá sá ra gya ko rolt ha tá sát,
több nyi re vi szont ke vés vagy nem meg fe le lõ bi zo -
nyí ték kal él tek, s az ös  sze tett és bo nyo lult kap cso la -
tok meg ér té se sem volt az erõs sé gük. Pél dá ul az
Ang li ai Fel sõ ok ta tá si E-learning Stra té gi ai Költ ség -
ve té si Ta nács (Strategy for E-learning of the Higher
Education Funding Council for England, 2005) a
fel sõ ok ta tá si gya kor la tok át ala kí tá si fo lya ma tá ban
köz pon ti sze re pet szán a tech no ló gia szá má ra. Ez
nem szo kat lan, a szak iro da lom ban gyak ran je len nek
meg tech no ló gia ala pú nyi lat ko za tok, ame lyek ben
azt ál lít ják, hogy az IKT ok ta tá si és ta nu lá si hasz ná -
la ta so rán majd be fog nak kö vet kez ni a re mélt vál -
to zá sok a hall ga tók ta nu lá si szo ká sa i ban. Egy ilyen
ki je len tés bi zo nyí tá sa vi szont már jó val bo nyo lul -
tabb vál lal ko zás.

Az Egye sült Ki rály ság kö zel ös  szes hall ga tó ja
hasz nál ja az internetet, õk az online szó ra ko zás és
szo ci á lis há ló za ti weboldalak leg ak tí vabb fel hasz -
ná lói (Dutton és Helsper, 2007). Az Ame ri kai Egye -
sült Ál la mok ban, ahol az ok ta tá si szek tor ban szé les
kör ben al kal maz nak tech no ló gi á kat, egy nagy ará -
nyú, egye te mis ta di á kok kö ré ben vég zett ku ta tás
ered mé nyei sze rint az in for má ci ós tech no ló gi ák ter -
mé sze tes mó don, zök ke nõ men te sen in teg rá lód tak a
min den nap ja ik ba (Caruso és Salaway, 2007). A fel -
mé rés sze rint a hall ga tók po zi tí van ér té kel ték a
tech no ló gi ák ha tá sát a kur zu sa ik ban. Ugyan ak kor
csu pán a vá lasz adók 61 szá za lé ka ér tett egyet a kö -
vet ke zõ nyi lat ko zat tal: „A kur zu sok ban ta lál ha tó IT
(in for má ció tech no ló gia) ja ví tot ta a ta nu lá so mat”, és

ke ve sebb (58%) érez te azt, hogy: „Az ös  szes ok ta tó
jól hasz nál ta az IT-t a kur zu sa im ban.” Azt a tényt,
hogy ta nul má nya ik so rán sok hall ga tó hasz nál ja az
IKT-eszközöket, még nem azo no sít hat juk az zal,
hogy az e-learninget ha té ko nyan in teg rál tuk a fel sõ -
ok ta tás ba, mi vel az IKT hasz ná la ta leg több ször a
hall ga tók sa ját kez de mé nye zé se alap ján tör té nik, és
hol ja vít ja, hol pe dig nem a ta nu lá su kat.

Úgy fest, hogy na gyon sok nyu ga ti or szág ban
pa ra dox hely zet ala kult ki. Az IKT-hozzáférés és 
-hasz ná lat, kü lö nö sen az is ko lá ban és a fel sõ ok ta -
tás ban ta nu ló fi a ta lok kö ré ben ma gas nak mond ha tó.
Amíg a fel sõ ok ta tás hall ga tó i nak nagy szá za lé ka az
IKT-t sa ját ta nu lá sá nak tá mo ga tá sá ra hasz nál ja, so -
kan kor lá to zot tan al kal maz zák azo kat a rend sze re -
ket, ame lye ket az in téz mé nyek ala kí tot tak ki a for -
má lis ta ní tá si és ta nu lá si ak ti vi tá sok nö ve lé sé re.
Eb ben az is köz re játsz hat, hogy gyak ran okoz nak
csa ló dást az e-learning ál tal nyúj tott le he tõ sé gek. A
fel sõ ok ta tá si e-learning kur zu sok be ve ze té se kor az
ok ta tók gyak ran szem be sül nek az zal, hogy az ered -
mé nyek nem olyan po zi tí vak, mint ami lye nek re szá -
mí tot tak. Gyak ran je le nik meg egyen lõt len ség a po -
ten ci á lis ta nu lá si hasz nok, ame lye ket e-learning
ese tén el vá runk és a gya kor lat ban ész lelt va ló di ta -
nu lá si ak ti vi tá sok és ta pasz ta la tok kö zött (Becker és
Jokivirta, 2007; Zemsky és Massy, 2004). Ha egy e-
learning al kal ma zás ese tén ez be kö vet ke zik, ak kor
sem az ok ta tók, sem a hall ga tók nem azt kap ják,
amit sze ret né nek.

A nyil ván va ló pa ra do xon 
meg vizs gá lá sa

Az Ame ri kai Egye sült Ál la mok kö zép is ko lá i ban a
ma gas hoz zá fé rés és az ala csony IKT-használat lát -
ha tó pa ra do xon ját a ku bai Kirkpatrick és Peck
(2001) tár ták fel. Azt ta pasz tal ták, hogy a ta ná rok a
tech no ló gi át in kább a lé te zõ osz tály ter mi gya kor la -
tok fenn tar tá sá ra hasz nál ták. Mi vel nem akar tak lé -
nye ges vál toz ta tá so kat, az zal ér vel nek, hogy meg -
tar tot ták a ru tin sze rû ok ta tá si gya kor la tot, „mert
in kább a kör nye ze ti té nye zõ ket ve szik fi gye lem be,
mint az olyan egyé ni té nye zõ ket, mint a tech no ló gia
irán ti el len ér zés, te he tet len ség vagy pas  szív el len ál -
lás” (827. o.). Fon tos kény szer ként olyan kör nye ze -
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ti té nye zõk re hi vat koz nak, mint a tan me net, ok ta tá -
si szer ve zet, kül sõ tesz tek és az ok ta tói tré nin gek.
Az e-learning fel sõ ok ta tá si ha tá sa it elem zõ, át te kin -
tõ és ér té ke lõ ku ta tá sá ban Kirkwood és Price (2005)
azt ál lí tot ták, hogy a tech no ló gia irá nyí tá sú újí tá sok
ön ma guk ban nem ja vít ják az al kal ma zott ok ta tá si
gya kor la tot. Na gyon gyak ran a tech no ló gi á kat úgy
ve ze tik be az egye te mi ok ta tás ba, hogy ke vés vagy
sem mi lyen fi gyel met sem for dí ta nak a hall ga tók ta -
nu lá sá ra. A szer zõk kö vet kez te té sük ben ki eme lik,
hogy „bár az IKT egy új ta ní tá si for mát tesz le he tõ -
vé, de nem tud ják biz to sí ta ni a ta nu lás so rán a vá ra -
ko zá sok nak meg fe le lõ ha té kony és el várt ta nu lá si
ered mé nye ket” (260. o.).

Az ér té ke lé si ta nul má nyok rá mu tat nak a for má lis
fel sõ ok ta tá si kör nye zet ben meg va ló sí tott e-learning
alul tel je sí té sé nek oka i ra. Az ok ta tá si in no vá ci ók be -
ve ze té se egy már lé te zõ fel sõ ok ta tá si struk tú rá ba
na gyon komp lex fel adat, az elem zés sze rint a kör -
nye ze ti fak to rok a fõ meg ha tá ro zói an nak, ho gyan
és mi ért lesz a hall ga tók és az ok ta tók ál tal al kal ma -
zott e-learning ha té kony (vagy el len ke zõ leg: nem
ha té kony), és ezek nek a té nye zõk nek nem sok kö -
zük van a tech no ló gi á hoz. Két mö göt tes té nye zõ ját -
szik köz pon ti sze re pet:
(1) el té rés a fel hasz ná lók ok ta tá si és ta nu lá si kon -

cep ci ó i ban;
(2) ér té ke lé si kö ve tel mé nyek je len tõ sé ge.

Az e-learning imp le men tá lá sá nak hely ze tét
gyak ran olyan tech no ló gia ve zé relt po li ti kák és stra -
té gi ák is sú lyos bít ják, ame lyek a fel sõ ok ta tás ok ta -
tó i nak tech no ló gi ai kom pe ten ci á i val fog lal koz nak.
A ha té kony IKT és e-learning hasz ná la tá hoz a ta ná -
rok pro fes  szi o ná lis fej lesz té se szük sé ges, ami fel ké -
szí ti õket ar ra, hogy job ban meg ért sék és ki ak náz -
zák (a) a ta nu lást és ok ta tást a 21. szá zad ele jén; és
(b) irá nyít sák a hall ga tók ta nu lá si szo ká sa it.

Ezen alap ve tõ té nye zõk meg vi ta tá sa és a köz tük
lé võ kap cso lat azo no sí tá sa után be mu tat juk a fel sõ -
ok ta tá si ok ta tók tu do má nyos gya kor la tá nak és szak -
mai fej lesz té sük ha tá sa it.

Fel sõ ok ta tás ban ta nul ni — 
mi a prob lé ma?

A hall ga tók nak el té rõ ta nu lá si kon cep ci ó ik
van nak

A fel sõ ok ta tás ba be lé põk rend sze rint sok évet töl te -
nek el for má lis ok ta tá si kör nye zet ben, vizs gáz nak,
és si ke re sen tel je sí tik a kur zu so kat. Pon to san tud ják,
mit fog lal ma gá ban a ta nu lás, de el té rõ vé le mé nyük
van ar ról, hogy mi is az. Saj nos ese ten ként úgy tûn -
het, hogy ez nem így van, és je len tõs el té rés mu tat -
ko zik ab ban, hogy a hall ga tók ho gyan kép ze lik el a
ta nu lás fo lya ma tát. Saljö (1979) kér dés ala pú ku ta tó -
mun ká já ban meg kér te a részt ve võ hall ga tó kat,
hogy ír ják le, mit ér te nek „ta nu lás” alatt. A ka pott
vá la szok alap ján több el té rõ ta nu lá si kon cep ció je -
lent meg, ame lyek mi nõ sé gi leg el tér tek egy más tól:
(1) a ta nu lás a tu dás nö ve ke dé se;
(2) a ta nu lás me mo ri zá lás;
(3) a ta nu lás a té nyek meg szer zé se, el já rá sok stb.,

ame lyet meg õr zünk és/vagy al kal ma zunk a gya -
kor lat ban;

(4) a ta nu lás a gon do lat abszt rak ci ó ja;
(5) a ta nu lás egy ér tel me zõ el já rás, ami nek a cél ja a

va ló ság meg ér té se.
Ezek a kon cep ci ók hi e rar chi ku sak. Az el sõ há -

rom men  nyi sé gi vál to zást je lent és a ta nu ló nak nagy -
részt pas  szív sze re pet je löl ki, a ne gye dik és az ötö -
dik kon cep ció mi nõ sé gi vál to zást je lez, itt a ta nu lók
ak tí van vesz nek részt az in for má ció- és tu dás gya ra -
pí tás fo lya ma ta i ban.

A gya kor lat ban a pas  szív ta nu lá si kon cep ci ó val
ren del ke zõ hall ga tók és az ak tí van részt ve võ hall -
ga tók kö zött szig ni fi káns kü lönb ség lesz az ok ta tá si
te vé keny sé gek meg ta pasz ta lá sá ban. A pas  szív ta nu -
lá si kon cep ci ók né hány ok ta tá si kör nye zet ben ele -
gen dõ ek, má sok ban va ló szí nû leg nem meg fe le lõ ek.
Gyak ran húz nak pár hu za mot Saljö ku ta tá sai és a
Perry (1970) ál tal ja va solt in tel lek tu á lis fej lesz té si
el kép ze lés kö zött. Perry mun ká ja egy el já rást mu tat
be, azt, aho gyan a fel sõ ok ta tás hall ga tói ta nul má nya -
ik so rán fej lõd nek a me mo ri zá lás sal jel le mez he tõ ta -
nu lás tól és a tu dás rep ro du ká lá sá tól egy ki ter jesz tett,
sze mé lyes tu dá sig és meg ér té sig, ahol egyé ni je len -
tést ke res nek, át ala kít va az in for má ci ó kat és el mé le -
te ket. Az in tel lek tu á lis fej lõ dés kü lön bö zõ sza ka szai -
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ban a hall ga tók nak kü lön bö zõ el vá rá sa ik van nak az
ok ta tá si és ta nu lá si cél ki tû zé sek kel és a fo lya mat ban
ját szott sze re pek kel kap cso la to san.

Az egyén ta nu lá si kon cep ci ó ja mag ha tá roz za az
el vá rá sa it az zal kap cso la to san, hogy mi fog tör tén -
ni kü lön bö zõ ok ta tá si hely ze tek ben és be fo lyá sol ja
a ta nu lá si szem lé le tet, ame lyet spe ci á lis fel ada tok -
ban és ak ti vi tá sok ban al kal maz. Egy csa pat ugyan -
azon kur zust vég zõ hall ga tó ese tén na gyon sok va ri -
á ci ót ta lál ha tunk. Eze ket a kö vet ke zõ rész ben
tár gyal juk.

A hall ga tók el tér nek az ok ta tá si és ta nu lá si
vá ra ko zá sa ik ban

Az is ko lá ból a fel sõ ok ta tás ba va ló át me net sok hall -
ga tó ok ta tá si és ta nu lá si kon cep ci ó ja szá má ra je lent -
het ki hí vást. A leg több új je lent ke zõ a ha gyo má nyos
is ko lai kör nye ze te ket is me ri, és vi szony lag ke ve sen
ren del kez nek ta pasz ta la tok kal az ön me ne dzselt ta -
nu lás sal kap cso la to san. Nem szo kat lan az, hogy az
új hall ga tók dis  szo nan ci át fe dez nek fel sa ját fel sõ -
ok ta tá si el vá rá sa ik és az ok ta tó ik kö zött. Sok is ko lai
vizs ga a si ker ér de ké ben a me mo ri zált in for má ci ók
és alap el vek is me re tét el len õr zi, a ta nu lók gyak ran
teszt köz pon tú meg kö ze lí tést al kal maz nak ta nu lá suk
so rán. Kember (2001) meg ál la pí tot ta, hogy a kez dõ
di á kok gyak ran egy se reg el kép ze lés sel ren del kez -
nek az ok ta tás ról és ta nu lás ról, ame lyet di dak ti kus -
ként/rep ro duk tív ként tud nak cím kéz ni. A ta ní tást
egy nagy részt di dak ti kai tu dást köz ve tí tõ fo lya mat -
nak, a ta nu lást az ok ta tó ál tal be mu ta tott anyag el sa -
já tí tá sá nak te kin tik – ezek a Saljö (1979) ál tal azo no -
sí tott pas  szív kon cep ci ók nak fe lel nek meg. Kember
az aláb bi a kat ál lít ja:

„…azok a di á kok, akik a fel sõ ok ta tást di dak ti -
kus/rep ro duk tív el gon do lás sal kez dik, gyak ran ne -
héz nek, akár nyo masz tó nak ta lál ják a fo lya ma tot.
Szá muk ra ké nyel met len az a ta ní tá si meg kö ze lí tés,
ami nem fe lel meg az ál ta luk ki ala kí tott mo dell nek,
amely ben az ok ta tó be mu tat ja az in for má ci ó kat,
amit a hall ga tók nak passzí van fel kell dol goz ni”
(217. o.).

Kember (2001) ta lált né hány di á kot, akik nek a
ta ní tás ról és a ta nu lás ról al ko tott el kép ze lé se egy sor
el lent mon dást tar tal maz, egyi ket se gí tõ/transz for -
má ló nak ne vez te el. Az ilyen di á kok ar ra szá mí tot -

tak, a ta ní tás ar ról szól, hogy meg kön  nyít se a ta nu -
lást, így õk el fo gad ták, hogy fe le lõ sek az irá nyí tott
önál ló ta nu lá su kért. Ezen hall ga tók szá má ra a ta nu -
lás nem egy pas  szív fo lya mat, min den egyes egyé ni
meg ér tés az el mé let és az in for má ció ak tív transz -
for má ci ó ja ként jött lét re a sa ját egyé ni ös  sze füg gé -
sek nek és cé lok nak meg fe le lõ en.

A fel sõ ok ta tás ban a „ta ní tást és ta nu lást” gyak -
ran ter mé sze tes nek te kint jük, de azt nem le het ki je -
len te ni, hogy min den hall ga tó val ugyan azt a tu dást
osz tot tuk meg ugyan ab ban az idõ szak ban. Lesz nek
olyan hall ga tók, akik fél re ér tik az ok ta tók ál tal ter -
ve zett ok ta tá si ak ti vi tá sok alap ve tõ cél ja it. Pél dá ul
bi zo nyos di á kok nak ne héz sé get okoz nak olyan
hely ze tek, ami kor a tan anyag rep ro du ká lá sá nál töb -
bet vár nak el, a diszkurzív tutorálások né hány hall -
ga tó szá má ra in kom pa ti bi li sek le het nek sa ját ok ta tá -
si el kép ze lé se ik kel.

A di á kok el vá rá sai és a ta nu lá si kon cep ció
ho gyan kö ze led nek a ta nu lá si fel ada tok hoz

Szá mos or szág ban el vég zett ku ta tás cé loz ta azt meg,
hogy ki de rí ti, mi ként vég zik el a hall ga tók a ta nu lá -
si fel ada to kat (Richardson, 1994). Mar ton és Saljö
(2005) ku ta tá sa i ban a ta nu lást mi nõ sé gi leg kü lön bö -
zõ meg kö ze lí té sek kel azo no sí tot ták, ami a meg ér tés
kü lön bö zõ szint je it ered mé nyez te. Eze ket a tí pu so kat
fel szí nes és mély ta nu lás ként ír ták le, asze rint, hogy a
ta nu lók a szö ve gek re össz pon to sít ják a fi gyel mü ket
(fel szí ni) vagy ar ra, hogy mi rõl szól a szö veg (mély).
A fel szín szin tû fel dol go zás cél ja a me mo ri zá lás és
rep ro du ká lás, ez zel szem ben a mély szin tû fel dol go zás
cél ja a je len tés és a meg ér tés fej lesz té se és ki ter jesz té -
se. A ku ta tás iga zol ta, hogy a ta nu lá si ered mé nyek kap -
cso lat ban áll nak a hall ga tók ta nu lá si kon cep ci ó i val és
a ta nu lás szem lé le té vel.

A hall ga tók ál tal al kal ma zott ta nu lá si meg kö ze -
lí tés nem az egyén va la mi lyen sa já tos sá ga, sok kal
in kább az egyé ni ta nu lá si fel ada tok igé nye i re adott
vá lasz. Te hát nem az a hely zet, hogy a hall ga tók fel -
szí ni vagy mély meg kö ze lí tést al kal maz nak a ta nu -
lás so rán, a gya kor lat ban in kább az egyi ket al kal maz -
zák, és nem a má si kat. Az ál ta luk al kal ma zott
meg kö ze lí tés va ló já ban kör nye zet füg gõ. Az, hogy egy
ta nul má nyi fel adat ban ho gyan fog ják õket ér té kel ni
(vagy ahogy hi szik, hogy ér té kel ni fog ják õket),
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szin tén meg ha tá roz za az egyén ál tal al kal ma zott
meg kö ze lí tést (Laurillard, 1979). Fel szí ni meg kö ze -
lí tést al kal maz nak a hall ga tók, ha úgy gon dol ják,
hogy tény sze rû is me re te i ket tesz te lik, mély meg kö -
ze lí tést, ha azt kell de monst rál ni uk, hogy ér tik is a
ta nul ta kat. 

Sok e-learning rend szer tar tal maz olyan ér té ke -
lé si esz kö zö ket, ame lyek meg kön  nyí tik a fe le let vá -
lasz tó kér dé sek és tesz tek lét re ho zá sát, ad mi niszt rá -
lá sát és pon to zá sát. Az ilyen ér té ke lé si mód sze rek
gyors vis  sza csa to lást ad nak a hall ga tók elõ me ne te -
lé rõl. Azon ban az ok ta tók kön  nyen ab ba a hi bá ba
es het nek, hogy túl sok szor al kal maz zák eze ket, s ez -
zel a hall ga tók szá má ra azt a lát sza tot kel tik, hogy a
té nyek fel ele ve ní té se a leg fon to sabb, és ez zel ar ra
sar kall ják õket, hogy a tu do má nyos fel ada tok ban is
ezt a meg kö ze lí tést al kal maz zák. Ez hely te len és
nem ha té kony a hall ga tók tu dá sá nak fej lesz té sé hez.

Ta ní tás a fel sõ ok ta tás ban — 
va ri á ci ók el vek re és gya kor la tok ra

Az e-learning in teg rá lá sa sok fel sõ ok ta tá si in téz -
mény ben azt je len tet te, hogy az ok ta tók te vé keny sé -
gei lát ha tób bá vál tak – és nem csak a sa ját hall ga tó -
ik szá má ra. Az a mód, aho gyan az ok ta tók az online
for rá so kat és ak ti vi tá so kat fej lesz tik, fel fe di a kü -
lön bö zõ ta nu lá si és ta ní tá si kon cep ci ó i kat. Né hány
eset ben úgy tû nik, hogy az IKT le he tõ sé ge i nek ki -
hasz ná lá sa az anya gok és esz kö zök be mu ta tá sá ra
kor lá to zó dik, míg má sok meg pró bál ják ki ak náz ni
az in ter ak ció és a pár be széd le he tõ sé ge it. A ta ná rok
pe da gó gi ai gya kor la ta i ban je lent ke zõ el té ré sek mu -
tat ják meg a kü lönb sé get a tu dás ról, ta nu lás ról és ta -
ní tás ról ki ala kí tott kon cep ci ó ik és el mé le te ik kö zött.
Egy tan szé ken, egye te men vagy fel sõ ok ta tá si in téz -
mé nyen be lül a kol lé gák ezt nem is me rik el vagy
be szé lik meg nyíl tan.

Ta ní tá si kon cep ci ók kö zöt ti el té ré sek

Ku ta tá sok iga zol ták, hogy a hall ga tók kö zött je len -
tõs mi nõ sé gi kü lönb ség van a ta nu lá si kon cep ci ó ik,
az ok ta tá si fo lya mat tal szem ben tá masz tott el vá rá -
sa ik és a sa ját ta nu lá si szem lé le tük te kin te té ben. Ki -
de rült az is, hogy a fel sõ ok ta tá si ok ta tók ta ní tá si

kon cep ci ói és a ta ní tá si szem lé le tei is dif fe ren ci ált
ké pet mu tat nak. Ezek az el té ré sek nem csak a kü lön -
bö zõ tu do mány ágak ban meg je le nõ el té rõ kul tu rá lis
tra dí ci ók ból adód nak. Ezek a kü lön bö zõ ta ní tá si
kon cep ci ók a hall ga tók Saljö (1979) ál tal azo no sí tott
ta nu lá si kon cep ci ó i nak a hi e rar chi á ját tük rö zik. Né -
há nyan a hall ga tók tu dá sá nak men  nyi sé gi vál to zá sát
te kin tik ha té kony ta ní tás nak (meg nö vel ve a tu dá su -
kat az adott té má ban), má sok mi nõ sé gi vál to zá sok
elõ idé zé sé re össz pon to sí ta nak, ar ra, ho gyan ér tel -
me zik a hall ga tók a vi lá got (tu dá suk ra és a meg ér té -
sük re épít ve kon cep tu á lis vál to zást elõ idéz ni a hall -
ga tók ban).

Meg ál la pít hat juk, hogy a fel sõ ok ta tás ban dol go -
zók ok ta tá si szem lé le te ös  sze függ az ál ta luk el fo ga -
dott ta ní tá si kon cep ci ó val (Kember és Kwan, 2000;
Samuelowicz és Bain, 1992, 2001; Trigwell és Prosser,
1996). Ha a ta nár ál tal ki gon dolt ta ní tá si fo lya mat
el sõ sor ban a „tu dás át adás”, va ló szí nû leg ta nár köz -
pon tú szem lé le tet al kal maz nak, mi vel az a cél juk,
hogy tu dá su kat meg os  szák a hall ga tók kal. Ös  sze ha -
son lít va ezt egy olyan ta nár ral, aki egy „ta nu lást
meg kön  nyí tõ” ta ní tást ter vez meg, egy ilyen sze -
mély szí ve sen al kal maz hall ga tó köz pon tú ok ta tá si
szem lé le tet, ahol a hall ga tók olyan te vé keny sé gek -
kel fog lal koz nak, ame lyek elõ se gí tik a té má val kap -
cso la tos sa ját kon cep ci ó ik ki ala kí tá sát. Va ló szí nû te -
hát, hogy a hall ga tók na gyon kü lön bö zõ ta ní tá si
szem lé le tek kel ta lál koz nak a kü lön bö zõ kur zu sok
el vég zé se kor.

To váb bi kap cso la to kat mu tat tak ki a fel sõ ok ta -
tás ta ná rai ál tal al kal ma zott ta ní tá si szem lé let és a
hall ga tó ik ál tal be mu ta tott ta nu lá si szem lé let kö zött
is (Lindblom-Ylanne, Trigwell, Nevgi és Ashwin,
2006; Trigwell, Prosser és Waterhouse, 1999). Más
szó val: a ta ná rok di rekt vagy in di rekt mó don azért is
be fo lyá sol ják a hall ga tó i kat, hogy rep ro du kál ják az
ok ta tó el mé le ti és pe da gó gi ai né ze te it.

A fej lesz té si és az imp le men tá ci ós fá zis ban az 
e-learning exp li cit té és át lát ha tó vá te szi a ta ní tá si gya-
kor la tot. Ahogy már em lí tet tük, a fel sõ ok ta tá si e-lear -
ning afe lé ha lad, hogy a lé te zõ tu do má nyos gya kor -
la tot a ta ná rok kal úgy is mé tel je meg vagy egé szít se
ki, hogy en nek nyo mán azok a sa ját el ve ik nek leg -
job ban meg fe le lõ esz kö zö ket és mun ka mód sze re ket
al kal maz zák. Pél dá ul egy áta dó (transz mis  szi ós)
szem lé le tû ta nár szí ve sen hasz nál IKT-alkalmazá so -
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kat és esz kö zö ket, ame lyek tá mo gat ják az in for má -
ci ók be mu ta tá sát és a hall ga tói in ter ak ci ó kat azok -
kal az erõ for rás ok kal, ada tok kal, ame lye ket az ok ta -
tó meg adott vagy ja va solt. A hall ga tók szá má ra
ki adott fel ada tok jel lem zõ je eb ben az eset ben a he -
lyes vá la szok ös  sze gyûj té se vagy egy adott el já rás
he lyes al kal ma zá sa lesz. Ez zel szem ben a se gí tõ
szem lé le tû ta ná rok meg pró bál ják ki hasz nál ni az
IKT ak tív al kal ma zá si le he tõ sé ge it, és azért fog ják
hasz nál ni a kom mu ni ká ci ós esz kö zö ket, hogy a
meg be szé lés és kol la bo rá ció al kal ma zá sá val tá mo -
gas sák a meg ér tés fo lya ma tát. A di á kok nak ös  sze ál -
lí tott fel ada tok ban el sõ sor ban a sze mé lyes al ko tást
he lye zik elõ tér be, így a hall ga tók azt is bi zo nyít hat -
ják, ho gyan tud ják al kal maz ni a tu dá su kat és kész -
sé ge i ket új szi tu á ci ók ban.

Tan szé ki és in téz mé nyi kény sze rek a ta ná ri
gya kor lat ban

A fel sõ ok ta tás ta ná ra i nak rit kán van tel jes au to nó -
mi á ja a ta ní tá si te vé keny sé ge ik vég re haj tá sa so rán.
A szo ci á lis és kör nye ze ti té nye zõk nagy mér ték ben
be fo lyá sol ják a ta ná rok ál tal va ló já ban al kal ma zott
gya kor la to kat, mi vel eze ket nem csak a sa ját kon -
cep ci ó ik és esz mé ik ha tá roz zák meg. A ta ní tá si gya -
kor la tok sok szor a tan szé ki vagy in téz mé nyi kör -
nye ze tet tük rö zik, amely ben õket irá nyít ják, és né ha
más az ok ta tás ról al ko tott el kép ze lé sük, mint kol lé -
gá ik nak (Norton, Richardson, Hartley, Newstead és
Maye, 2005). Az el len té tes re to ri ka el le né re az in téz -
mé nyi és a tan szé ki kör nye zet nem ké pes a ta nu ló -
köz pon tú ta ní tás tá mo ga tá sá ra és az ok ta tók elé olyan
aka dá lyo kat gör dí te nek, ame lyek vé gül azt okoz zák,
hogy egy in no va tív ta nár vis  sza tér a ta nár köz pon tú
ok ta tá si szem lé let hez (Hockings, 2005). Az egye te mi
ok ta tók ta ní tá si gya kor la tát azért is ne héz meg vál toz -
tat ni, mert az ál ta luk elõny ben ré sze sí tett meg kö ze lí -
tés re a mun ka kör nye zet is ha tás sal van (Gibbs és
Coffey, 2004; Knight és Trowler, 2000).

Sok egye te men és fõ is ko lán az e-learning po li ti -
ká kat és stra té gi á kat hi e rar chi kus mó don ve zet ték
be, mely már az in teg rá lan dó rend szert és inf rast ruk -
tú rát is meg ha tá roz ta. Az in téz mé nyek al kal ma zot ta -
it ar ra biz tat ták, hogy in téz mé nyi szin tû rend sze re ket
al kal maz za nak ok ta tá si és ad mi niszt rá ci ós cé lok ra.
Az ilyen imp le men tá ci ós mo del lek po ten ci á lis el -

lent mon dást je lent het nek a ta ná rok el vei és a gya -
kor lat kö zött. El vár ha tó ugyan az egyé nek tõl, hogy
azo kat az esz kö zö ket és al kal ma zá so kat al kal maz -
zák, ame lye ket egy pe da gó gi ai mo dell és szem lé let
tá mo ga tá sá ra fej lesz tet tek, de ez nem fel tét le nül
sze ren csés meg ol dás. Pél dá ul egy aszink ron online
be szél ge té si le he tõ ség in teg rá lá sa a kur zus ba nem
mi nõ sül ko ope ra tív vagy kollaboratív mun ká nak,
fõ ként, ha a ta ní tá si szem lé let nagy részt áta dó, és az
egyet len ér té kelt ered mény a hall ga tók egyé ni mun -
ká ja. A hall ga tók nem nyer nek mást a cso port mun -
ká ból és a meg be szé lés bõl, mint a bi zony ta lan vagy
fél re ér tett fo gal mak és kon cep ci ók tisz tá zá sát.

Ér té ke lés ve zé relt hall ga tói vi sel ke dés

Az ér té ke lés a má so dik leg fon to sabb kör nye ze ti té -
nye zõ, ami hoz zá já rul az e-learningtõl el várt hasz nok
és a tény le ges ta nu lá si ered mé nyek kö zöt ti egyen lõt -
len ség hez.

Az ér té ke lés de facto meg ha tá roz za 
a tan ter vet

A hall ga tók csak an  nyit ta nul nak meg, ami szük sé -
ges ah hoz, hogy be fe jez zék a fel ada ta i kat és a vizs -
gá i kat. Ha a kur zus ban nem tud ják úgy in teg rál ni az
e-learninget, hogy az tá mo gas sa az ér té ke lé si kö ve -
tel mé nye ket, ak kor az nem sok si ker rel ke cseg tet.
Ez nem új je len ség, az el múlt 30 év ben na gyon sok
ku ta tó fog lal ko zott az zal a fel sõ ok ta tás ban meg je le -
nõ egyen lõt len ség gel, amely a hall ga tók va ló di te -
vé keny sé gei és a ta ná rok ál tal el kép zelt vagy re mélt
te vé keny sé gek kö zött van. A kap cso la tot a di á kok
tu do má nyos si ke re és a kö zött, hogy a tan anyag he -
lyett in kább az ér té ke lé si kö ve tel mé nyek re össz pon -
to sít ják a fi gyel mü ket, szá mos ta nul mány ban és kü -
lön bö zõ fel sõ ok ta tá si kör nye ze tek ben iga zol ták (pl.
Becker, Geer és Hughes, 1968; Mil ler és Parlett,
1974; Snyder, 1971). Ezen ta nul má nyok ban ál ta lá -
nos út mu ta tá so kat ad nak az ok ta tók nak, vi szont ke -
vés sé se gí tik az ok ta tók sa ját tan tár gya ik ta ní tá sá nak
ered mé nyes sé gét. Az ér té ke lés és a hall ga tó ta nu lá -
sa kö zöt ti kulcs fon tos sá gú kap cso la tot több szer zõ
hang sú lyoz ta (Boud, 1995; Brown, 1997; Brown és
Lo vag, 1994; Ramsden, 1992; Rowntree, 1987;
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Watkins, Dahlin és Ekholm, 2005).
Sok ok ta tó szá má ra a kur zus ér té ke lé se csak

má sod la gos kér dés. Azt, aho gyan a hall ga tó kat ér té -
kel ni fog ják, csak azu tán ha tá roz zák meg, mi u tán
ki ala kí tot ták az ok ta tá si tar tal mat és meg kö ze lí tést.
Az ok ta tók ér té ke lé si gya kor la tai ál ta lá ban a ta nu -
lás ról és a ta ní tás ról al ko tott el kép ze lé se i ket és a ta -
ní tá si szem lé le tü ket tük rö zik vis  sza (Samuelowicz
és Bain, 2002). A fel sõ ok ta tás ok ta tói szá má ra na -
gyon szo kat lan, akár egyé ni leg vagy cso port mun ká -
ban dol goz nak, hogy a hall ga tók ta nu lá sá ra gya ko rolt
ha tá sá nak is me re té ben, az ér té ke lés meg ter ve zé sé vel
kezd jék a kur zus szer ve zést. Gibbs (1999) fel hív ta a
fi gyel met az ér té ke lés fon tos sá gá ra a hall ga tók ide -
jé nek, fi gyel mé nek meg szer zé sé hez és a hall ga tók -
hoz kö zel ál ló ak ti vi tá sok ge ne rá lá sa kor: „Az ér té -
ke lés az egyik leg erõ tel je sebb esz köz a ta ná rok
ke zé ben, ami vel be fo lyá sol ni tud ják azt, ho gyan re -
a gál nak a hall ga tók a kur zu sok ra és ho gyan vi sel -
ked nek ta nu lók ként” (41. o.). 

Ér té ke lés és hall ga tók ál tal használt ta nu lá si 
tech no ló gi ák

A hall ga tók erõ fe szí té se i ket a kur zus azon ele me i re
és as pek tu sa i ra for dít ják, ame lyek rõl le het tud ni, hogy
az ér té ke lé sek nél és a vizs gák tel je sí té se kor hasz no -
sak (Scouller, 1998). A ta nu lók gyak ran al kal maz -
nak be fek te tés-meg té rü lés elem zést, ami kor ar ról
dön te nek, hogy ho gyan áll ja nak a ta nu lás hoz: meg -
té rül-e a vál lalt fel adat ból szár ma zó elõny vagy túl
sok a be fek te tett idõ, erõ fe szí tés és ké nyel met len -
ség? A sza ba don vá laszt ha tó vagy ja ví tá si cé lú te vé -
keny sé gek és anya gok ki hasz ná lá sa cse kély, ha nem
já rul nak hoz zá köz vet le nül az ér té ke lés hez. Ami az
e-learning ak ti vi tá so kat il le ti, azok az as pek tu sok,
ame lye ket a hall ga tók nem kap csol nak ös  sze ér té ke -
lés sel, ke vés vagy sem mi lyen fi gyel met sem fog nak
kap ni.

Az Egye sült Ki rály ság Open University hall ga -
tói kö ré ben el vég zett fel mé rés alap ján lát ha tó, hogy
a kü lön bö zõ kur zu sok ban je len tõ sen el tér az a mód,
aho gyan a hall ga tók az aján lott webes in for má ci ó -
kat és for rá so kat hasz nál ják (Kirkwood, 2006). Ahol
eze ket a for rá so kat a nor má lis kur zus fel ada tok ki -
egé szí té se ként al kal maz zák, azo kat a hall ga tók mi -
ni má lis mér ték ben hasz nál ják, míg ha ezek nek sze -

re pük van az ér té ke lés ben, je len tõ sen meg nõ a hasz -
ná la tuk. Az ada tok alap ján ja va sol ha tó, hogy a webes
for rá sok hall ga tói hasz ná la ta ke rül jön kö ze leb bi
kap cso lat ba a ter ve zett pe da gó gi ai cé lok kal és az ér -
té ke lé si kö ve tel mé nyek kel. A hall ga tók kal meg va ló -
sí tott meg be szé lé sek se gí tet ték en nek a kap cso lat nak
a jobb meg ér té sét (Kirkwood, 2008). A kur zu sok és
mo du lok az al kal ma zott ta ní tá si szem lé let és a pe da -
gó gi ai mo dell te kin te té ben, va la mint az e-learning
ak ti vi tá sok in teg rá lá sá nak mód já ban vál toz nak. Ha
a kur zust úgy ter vez zük, hogy a hall ga tók kö zöt ti
kom mu ni ká ció és az online in for má ció for rá sok hasz-
ná la ta a ta nu lá si fo lya mat fon tos ré sze ként je le nik
meg, ak kor a hall ga tók vár ha tó an ak tí van részt vesz -
nek ezek ben a te vé keny sé gek ben. Ez a faj ta in teg rált
kur zus ter ve zés egy olyan exp li cit ok ta tá si meg kö ze -
lí tést igé nyel, ahol a hall ga tók el vá rá sa i nak meg fe le -
lõ me nedzs ment re is szük ség van. A szak iro da lom
azt mu tat ja, hogy a fel sõ ok ta tás ta ná ra i nak sok in no -
va tív le he tõ sé ge van az e-learning ak ti vi tá sok in teg -
rá lá sá ra. Ugyan ak kor, ha az IKT hasz ná la ta és az ér -
té ke lé si stra té gia nem in teg rá ló dik szer ve sen a
kur zus szer ke ze té be (Biggs, 2003), ak kor nem fog -
juk el ér ni azt, hogy a hall ga tók a vá ra ko zá sa ink nak
meg fe le lõ en hasz nál ják eze ket az esz kö zö ket:

„Új ra és új ra hang sú lyoz zuk a hall ga tók nak az
IKT hasz ná la tá nak sze re pét. Meg fe le lõ el len szol -
gál ta tás ok nél kül a hall ga tók vár ha tó an nem al kal -
maz zák az online for rá so kat és te vé keny sé ge ket,
még ak kor sem, ha fel is me rik, hogy ez se gí te né a fél -
év vé gi vizs gák ra va ló fel ké szü lé sü ket” (Concannon,
Flynn és Campbell, 2005, 509).

Ér té ke lé si kö ve tel mé nye ket in teg rá ló 
e-learning ter ve zés 

A fel sõ ok ta tás ta ná ra i nak na gyon fon tos fel ada ta,
hogy he lyes ta nu lá si és ta ní tá si kon cep ci ót ala kít sa -
nak ki a hall ga tók ban, és hogy he lye sen él je nek az
e-learning al kal ma zá sok kal. Pél dá ul ha a ta ná rok el -
vár ják a hall ga tók tól, hogy IKT kom mu ni ká ci ós te -
vé keny sé ge ket al kal maz va ko ope rál ja nak vagy kol -
la bo rál ja nak a tár sa ik kal, ezek nek az ak ti vi tá sok nak
a cél ja it és a vár ha tó ered mé nye it exp li cit mó don
kell meg ha tá roz ni a hall ga tók szá má ra. Ha egy je -
len lé ti (face to face) kör nye zet ben fél re ért he tõ ek az
ok ta tá si cél ki tû zé sek, mi tõl len ne ez ke vés bé prob -
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lé más egy online kör nye zet ben?
Ha egy kur zus ban azt sze ret nénk, hogy a hall ga -

tók a tu dá su kat és meg ér té sü ket fej les  szék a té nyek
me mo ri zá lá sa és rep ro du ká lá sa he lyett, az al kal ma -
zott ér té ke lé si mód sze rek nek (ön ér té ke lé si tesz tek,
fel ada tok és vizs gák) is eze ket a cé lo kat kell tük röz -
ni ük. Ha a kol la bo rá ció és a cso port mun ka a ta nu lá -
si fo lya mat egy fon tos as pek tu sa, ak kor a fo lya ma -
tot és a meg osz tott te vé keny sé gek so rán lét re ho zott
ter mé két is ér té kel ni kell (Macdonald, 2003). Az ér -
té ke lés ele me it úgy kell meg ha tá roz ni, hogy azok a
kur zus el sõd le ges fon tos sá gú szem pont jai fe lé irá -
nyít sák a hall ga tó kat, mi vel ezek alap ve tõ en kö tõd -
nek a ta nu lá si ered mé nyek meg va ló sí tá sá hoz.

Ez el tér a fel sõ ok ta tá si kur zu sok ter ve zé sé nek és
be mu ta tá sá nak ha gyo má nyos mód já tól. A kur zu sok
jel lem zõ en tar ta lom ve zé rel tek, ahe lyett, hogy a ta ní -
tás és a ta nu lás olyan ok ta tá si ered mé nyek bõl szár -
maz ná nak, ame lye ket a si ke res hall ga tók sze ret né -
nek el ér ni vagy be mu tat ni. A fel sõ ok ta tás ban
meg va ló sí tott ta ní tá si fo lya ma tot gyak ran a Ta ní tá si
szem lé let táb lá zat „A” pont ja sze rint ter ve zik (1. táb -
lá zat).

Az 1. táb lá zat Ta nu lá si szem lé let „B” me zõ jé -
ben össze fog lal ta kat al kal maz zuk a kur zus ter ve zés -
kor, ha a ta nu lá si ered mé nyek ha tá roz zák meg a
szük sé ges és meg fe le lõ tar tal mat, pe da gó gi ai szem -
lé le tet és az ér té ke lést. A ta nu lá si ered mé nye ket az
aláb bi ak sze rint le het meg fo gal maz ni:
– egy tárgy ese tén a hall ga tók ál tal be mu ta tott tu -

dás és meg ér tés szá mít;
– a kog ni tív kész sé gek (elem zõ ké pes ség, is mer -

te tés, ér té ke lés stb.) szük sé ge sek az in for má ci -
ók és ada tok in tel lek tu á lis fel dol go zá sá hoz; és

– az in for má ció ke ze lés és má sok kal va ló kom -
mu ni ká ció kulcs kom pe ten ci ái.
E-learning ak ti vi tá sok ön ma guk ban vagy ve -

gyes kon tex tus ban al kal maz va az ál tal se gít he tik a
re mélt ta nu lá si ered mé nyek el éré sét, hogy biz to sít -
ják a ta nu lá si ta pasz ta la tok hoz va ló hoz zá fé rést.
Biggs (2003) konst ruk tív il lesz ke dés nek ne vez te azt
a kur zus ter ve zé si mó dot, ahol az alap ve tõ irány el -
vek a kö vet ke zõk:

„A jó ok ta tá si rend szer a ta ní tá si mód sze re ket és
az ér té ke lést a cél ki tû zés ben meg ha tá ro zott ta nu lás -
hoz iga zít ja, így az ilyen rend szer ös  szes as pek tu sa
össz hang ban van a meg fe le lõ ta nu lá si tá mo ga tás

biz to sí tá sá val” (11. o.).

1. táb lá zat. 
Két el len té tes e-learning kur zus ter ve zé si szek ven -
ci á ja

Ez a ta nu ló köz pon tú meg kö ze lí tés nem a me cha -
ni kus kur zus ter ve zés mel lett ér vel; ez nem egy sze -
rû en a szo ká sos cél ki tû zé sek spe ci fi ká lá sá ról vagy a
kom pe ten ci ák és a cse kély vagy kor lá to zott ered -
mény me rev meg ha tá ro zá sá ról szól. Sok kal in kább
az zal fog lal ko zik, hogy ké pes sé te gye a hall ga tó kat
ar ra, hogy el kezd je nek tör té nész ként, fi zi kus ként,
mér nök ként vagy egész ség ügyi szak ér tõ ként gon -
dol kod ni és cse le ked ni. Ez egy olyan hall ga tói ta nu -
lás ról szól, ahol a hall ga tók részt vesz nek az adott
tu do mány te rü let vagy hi va tás „kö zös sé gi gya kor la -
tá ban” (Lave és Wenger, 1991).

A fel sõ ok ta tás oktatóinak
módszertani fej lesz té se

A fel sõ ok ta tá si e-learning ha té kony hasz ná la ta sok kal
töb bet igé nyel, mint a (a) tech ni kai rend sze rek és az
inf rast ruk tú ra üzem be he lye zé se, ugyan ak kor több rõl
van szó, mint (b) a fel sõ ok ta tás al kal ma zot ta i nak a
fel ké szí té se ar ra, ho gyan adap tál ják az e-learning
esz kö zö ket és al kal ma zá so kat a ta ní tá si gya kor la ta -
ik ba. Ah hoz, hogy si ke re seb ben al kal maz zuk a ta -
nu lá si tech no ló gi á kat a fel sõ ok ta tás ban, a szak mai
fej lesz té si te vé keny ség nek túl kell lép nie a ta ná rok
mû sza ki jár tas sá gá nak és kom pe ten ci á i nak a fej -
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lesz té sén. Az nem elég, hogy a ta ná rok meg ér tik,
ho gyan le het mû köd tet ni egy hard ver és/vagy szoft -
ver ele met. Emel lett még ér te ni ük kell: mi ért függ a
hall ga tók ta nu lá sa és a ha té kony tech no ló gia hasz ná la -
ta az ér té ke lé si követelményektõl; miért kell az ok ta -
tá si és ér té ke lé si gya kor la tot sza bá lyoz ni és tá mo -
gat ni a meg fe le lõ tech no ló gi ák al kal ma zá sá val.

Ez azt je len ti, hogy a fel sõ ok ta tás dol go zó i nak
szük sé gük van a ta nu lás és ok ta tás te rü le tén szer zett
tu do má nyos alap is me re tek re. Az e-learning al kal ma -
zá sa kor po ten ci á li san el ér he tõ elõ nyök – a ta nu lók és
a ta ná rok szá má ra egy aránt – meg va ló sít ha tób bak,
ha az in no vá ci ó kat nem a tech no ló gia, ha nem a pe -
da gó gi ai cé lok és ered mé nyek irá nyít ják.

Rá adá sul, ami kor a szak mai fej lesz té si prog ra -
mok köz pon ti kér dé se a fej lesz tés és az ok ta tók ta -
ní tá si és ok ta tá si kér dé sek kel kap cso la tos szem lé le -
te, az ok ta tók gyak ran kép te le nek imp le men tál ni az
in no va tív gya kor la to kat tan szé ki vagy in téz mé nyi
kör nye zet ben. A ta ná rok szak mai fej lõ dé se nem vál -
to zik egy olyan kör nye zet ben, ahol nem ér zik a tá mo -
ga tást és az el is me rést az in no va tív ta ní tá sért. Fon tos,
hogy a szer ve ze ti kon tex tus és kör nye zet egy olyan
stra té gi á val, po li ti ká val és egy tá mo ga tá si struk tú rá -
val ren del kez zen, amely bá to rít ja a hall ga tó köz pon -
tú ta nu lást, ahol az IKT és az e-learning hasz ná la ta
al ko tó mó don il lesz ke dik az ok ta tá si prog ram hoz.
Ha az in téz mény ko mo lyan ve szi az ok ta tás mi nõ sé -
gé nek ja ví tá sát a mi nõ sé gi ok ta tás e-learning al kal -
ma zá sá val, ak kor szak mai fej lesz té si prog ra mot kell
al kal maz nia, meg cé loz va az in téz mény ben dol go zó
ok ta tó kat, s az õket tá mo ga tó kol lé gá kat.

Kö vet kez te té sek

Eb ben a cikk ben az zal a di lem má val fog lal koz tam,
amit az e-learning po ten ci á lis és a tény le ges ha tá sá val
kap cso la to san gyak ran fo gal maz nak meg a fel sõ ok ta -
tá si ta nu lás és ta ní tás te rén. Vi ta tott volt, hogy az IKT
al kal ma zá sa ön ma gá ban nem ja vít ja az ok ta tá si ered -
mé nye ket, a kü lön bö zõ kör nye ze ti té nye zõk na gyobb
ha tást fej te nek ki ar ra, hogy mit és ho gyan ta nul nak a
hall ga tók. Ja va sol juk, hogy a fel sõ ok ta tás ok ta tói ér té -
kel jék új ra a ta ní tá si és ér té ke lé si mód sze re i ket, mert
így na gyobb ha tást gya ko rol hat nak a hall ga tók ta nu lá -
si ta pasz ta la ta i ra. A hall ga tók ta nu lá si szo ká sa it pe dig

ak kor tud juk lé nye ge sen meg vál toz tat ni, ha a ta ní tás
és ta nu lás mel lett az ér té ke lés ben is tu da to san al kal -
maz zuk az új tech no ló gi át. Azok a szak mai fej lesz té si
te vé keny sé gek, ame lyek nek az a cél ja, hogy ja vít sák a
fel sõ ok ta tás ta ná ra i nak a tech ni kai IKT-val kap cso la -
tos ké pes sé ge it, még nem elé gí tik ki az e-learning al -
kal ma zá sá ban rej lõ óri á si le he tõ sé ge ket. 

A tár gyalt kör nye ze ti té nye zõk alap ve tõ en be fo -
lyá sol ják a ta ní tá si-ta nu lá si szín vo nal ala ku lá sát.
Ezek a té nye zõk vi szont csak kor lá to zott mó don áll -
nak kap cso lat ban az ön cé lú ta nu lá si tech no ló gi ák -
kal. Az e-learning je len tõ sé ge ab ban áll, hogy le he -
tõ sé get biz to sít a ta ní tá si és ta nu lá si fo lya mat ala pos
vizs gá la tá ra, és lát ha tó vá te szi az el lent mon dá so kat
a fel sõ ok ta tá si ta nu lá si szán dé kok és cé lok, va la mint
az in téz mé nyek ben meg va ló sí tott va ló di ta ní tás és
ta nu lás és ér té ke lé si gya kor lat kö zött. Lát ha tó, hogy
to váb bi ku ta tá sok ra van szük ség, ami túl megy a fel -
sõ ok ta tá si e-learning le he tõ sé ge i nek vizs gá la tán.
Jö võ be li ku ta tá so kat a kö vet ke zõ te rü le te ken len ne
cél sze rû foly tat ni:

Ho gyan hasz nál ják tény le ge sen a hall ga tók az
al kal ma zá so kat, esz kö zö ket és rend sze re ket a ta nul -
má nyi fel ada ta ik és te vé keny sé ge ik so rán, és ezek
ho gyan kap cso lód nak a min den na pi di gi tá lis tech -
no ló gi ák hasz ná la tá hoz.

Ho gyan hasz nál ják a fel sõ ok ta tás ta ná rai a di gi -
tá lis tech no ló gi á kat a min den na pi éle tük ben, és ho -
gyan je le nik meg az IKT hasz ná la ta a fel sõ ok ta tá si
gya kor la tuk ban. 

Mi lyen a ta ná rok és ta nu lók ál tal al kal ma zott e-
learning esz kö zök ha té kony hasz ná la tát gá to ló té -
nye zõk ter mé sze te és ki ter je dé se.

Meg jegy zés

Az Open University fel sõ fo kú és má sod dip lo más
nyílt ta nu lást ajánl fel olyan fel nõtt hall ga tók nak,
akik rész idõ ben vagy az ese tek több sé gé ben mun ka
mel lett ta nul nak. Õk olyan ta nu lók, akik ma guk akar -
nak dön te ni ar ról, hogy mi kor és hol ta nul nak. Kö rül -
be lül 200 000 re giszt rált hall ga tó val (akik kö zül
20 000 kül föl di) ez az in téz mény az Egye sült Ki -
rály ság leg na gyobb egye te me.
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Meg jegy zé sek a szer zõ rõl

Adrian Kirkwood az Egye sült Ki rály ság Open
University Ok ta tás tech no ló gi ai In té ze té nek ve ze tõ
elõ adó ja. Több mint 20 éven át fel ügyel te és ér té kel -
te a mé dia ala pú ok ta tá si és ta nu lá si fej lesz té se ket az
Open Universityn és más ok ta tá si in té ze tek ben.
Ezek a te vé keny sé gek szá mos pub li ká ci ót ered mé -
nyez tek, és alap ját ké pez ték azok nak a szak mai fej -
lesz té si prog ra mok nak, ame lye ket sok fel sõ ok ta tá si
in téz mény ben is be ve zet tek. 
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Prob lé más internethasználat és
internetfüggõség

Az internet meg je le né sét kö ve tõ en igen ha mar vi lá -
gos sá vált, hogy an nak ha tal mas elõ nyei mel lett prob -
lé mák kal is szá mol nunk kell (Nyikos, Szeredi és
Demetrovics, 2001). Young 1998-ban meg je lent kö -
te te mu tat ta be el sõ ként a je len sé get, szá mos eset tel,
in ter jú val il luszt rál va a prob lé mát (Young, 1998a). A
fé lig is me ret ter jesz tõ, fé lig tu do má nyos mû ha tal mas
ér dek lõ dést kel tett, a Young ál tal spon tán mó don ösz  -
sze ál lí tott 20 té te les kér dõ ív min den fé le pszichomet -
riai el len õr zés nél kül is ha tal mas kar ri ert fu tott be, s

ma ga az internetfüggõség kon cep ci ó ja is si ke re sen
vert gyö ke ret a pszi cho ló gi á ban, pszi chi át ri á ban. Bár
a je len ség önál ló be teg ség ként tör té nõ ér tel me zé sét az
el múlt év ti zed ben fo lya ma tos vi ta övez te (Mitchell,
2000; Treuer, Fá bi án és Fü re di, 2001; Demetrovics,
Szeredi és Ró zsa, 2008), még is az Ame ri kai Pszi chi -
át ri ai Tár sa ság (APA) a men tá lis za va ro kat osz tá lyo -
zó rend sze ré nek je len le gi át dol go zá sa so rán az
internetaddikció már a ka pu kat dön ge ti. Az APA ál tal
2013-ban ki adás ra ke rü lõ Di ag nosz ti kus és Sta tisz ti -
kai Ma nu ál 5. (DSM-V) ver zi ó ja ugyan önál ló za var -
ként még nem fog ja tar tal maz ni az internetaddikciót,
de az Ap pen dix ben már sze re pel ni fog ez az amúgy
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Az internet árny ol da la: prob lé mák és füg gõ ség

Demetrovics Zsolt — Koronczai Be at rix

Köz hely, hogy az internet meg je le né se új kor sza kot nyi tott a mo dern kom mu ni ká -
ci ó ban és információelérésben, és ezek hez kap cso ló dó an éle tünk szá mos alap ve -
tõ te rü le tét érin tet te igen je len tõs mér ték ben. Nem csak kom mu ni ká ci ós szo ká sa ink
vál toz tak az el múlt más fél év ti zed ben, ha nem ez az új esz köz ki ha tott az in for má -
ci ók be szer zé sé nek mód já ra is, drá ma i an meg nõtt az el ér he tõ in for má ció men  nyi -
sé ge, so kak mun ká já nak alap ve tõ és el en ged he tet len esz kö zé vé vált az internet, s
ak kor még nem em lí tet tük a min den na pos al kal ma zá sok szá mos te rü le tét. Egy re
több szol gál ta tás ból szo rul nak ki vagy ke rül nek je len tõs hát rány ba azok az em be -
rek, akik nek nincs hoz zá fé ré sük az internethez, nem ren del kez nek e-mail cím mel.
Egy ál ta lán nem túl zás azt mon da ni, hogy füg gõ vé vál tunk az internettõl, mind
egyé ni leg, mind tár sa dal mi szin ten. Be le gon dol ni is ne héz, hogy mi tör tén ne, ha
akár csak egy nap ra le áll na az internet. Ez a hét köz na pi ér te lem ben vett füg gõ ség
azon ban nem okoz prob lé mát, sõt, amíg nincs áram szü net vagy vá rat lan fenn aka -
dás a szol gál ta tás ban, ad dig ki fe je zet ten ha té ko nyab bá, job bá te szi az éle tün ket
ez az esz köz. Ép pen olyan füg gõ ség ez, mint amen  nyi re füg günk a szó köz na pi ér -
tel mé ben még sok egyéb tech ni kai vív mány tól, ezek je len tõs ré sze azon ban nem
ká ros szen ve dély, ha nem ép pen el len ke zõ leg: va la mi lyen elõ nyös do log. Az el múlt
kö zel más fél év ti zed ku ta tá sai azon ban azt jel zik, hogy az internet hasz ná la tá val
kap cso la to san meg je len het nek prob lé mák is, sõt ki ala kul hat egy olyan füg gõ tí pu -
sú hasz ná la ti for ma is, amely füg gõ sé get már az ár tal mak do mi nál ják. A kö vet ke -
zõk ben az internethasználat ezen árny ol da lá val kap cso la tos is me re te in ket fog lal juk
össze, be mu tat va az internetfüggõség fõbb jel lem zõ it, kri té ri u ma it, oka it.
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igen rö vid tör té net re vis  sza te kin tõ za var (Holden,
2010), ami iga zi „si ker tör té net nek” te kint he tõ az alig
egy év ti ze des múl tat fi gye lem be vé ve. Sõt, a té má nak
tu laj don képp ma már önál ló lap ja van Cyberpsycho -
logy and Behavior cí men.

De mi is va ló já ban az internetfüggõség, az a je -
len ség, amely nek sem a lé te zé sé rõl, sem a ne vé rõl
nincs tel jes egyet ér tés a pszi cho ló gi ai, pszi chi át ri ai
szak mán be lül? A be teg ség el ne ve zé sé re több fé le ter -
mi no ló gia me rült fel az évek so rán. Az inter net addik -
ció vagy internetfüggõség mel lett fel me rült a pa to ló -
gi ás, a túl zott (excesszív), a maladaptív, a prob lé más
vagy a kompulzív internethasználat el ne ve zés is (Chou,
Condron és Belland, 2005; Murali és Ge or ge, 2007;
Douglas és mtsai, 2008). Az el ne ve zé sek kö zül a leg -
el ter jed tebb ta lán az internetfüg gõ ség és a prob lé más
internethasználat, utób bi ket tõ el kü lö ní té se azon ban az
egyik kulcs fon tos sá gú kér dés, leg alább is a kli ni kai vo -
nat ko zá so kat te kint ve (Demetrovics és mtsai, 2008).
Az internetaddikció el ne ve zés ugyan is egy ér tel mû en
be teg ség re utal, az az fel té te le zi, hogy a je len ség nek
lé te zik egy pa to ló gi ás nak te kint he tõ, más men tá lis és
vi sel ke dés za va rok tól – etiológiai, di ag nosz ti kai és te -
rá pi ás jel lem zõ it te kint ve – jól el kü lö nü lõ for má ja,
amit füg gõ ség ként azo no sít ha tunk. Utób bi meg fo gal -
ma zás ezt nem zár ja ki, de nem is ál lít ja, pusz tán azt
jel zi, hogy lé te zik az internet hasz nálatnak egy prob -
lé más, az al kal maz ko dást ron tó for má ja. Ez a meg kö -
ze lí tés azon ban nem fog lal egy ér tel mû en ál lást a te -
kin tet ben, hogy az internetfüggõségként azo no sí tott
tü ne tek együt te sét ér de mes-e kü lön be teg ség ként te -
kin te ni, vagy egy sze rû en egy egyéb za va ro kat (pl.
szo ron gást, de pres  szi ót) kí sé rõ tü ne tek rõl, tü net cso -
port ról van szó. Utób bi fel ve tés te hát nem zár ná ki azt
sem, hogy nem önál ló be teg ség gel ál lunk szem ben,
ha nem a prob lé más internethasználat tü ne tei egy sze -
rû en egy faj ta vá laszt, tü net kép zést je len te nek egyes
em be rek prob lé má i ra.

Az internetfüggõség tü ne tei

Nincs tel jes kon szen zus ab ban sem, hogy mi lyen kri -
té ri um rend szer alap ján ha tá roz zuk meg és mér jük az
internetfüggõséget. Caplan (2002) el sõd le ge sen a je -
len ség pa to ló gi ás kog ni tív és vi sel ke dé ses je gye it
hang sú lyoz za és tart ja meg ha tá ro zó nak, és a ké sõb bi

ku ta tá sok egy ré sze szin tén ezen a csa pá son ha lad.
Do mi nán sabb azon ban az internetfüggõséget az addik -
tológiai za va rok kal, il let ve az im pul zus kont roll-za va -
rok kal ro ko ní tó meg kö ze lí tés. Bár a kez de ti meg kö ze -
lí té sek ezen utób bi két cso port men tén is ha sad tak, így
egye sek in kább az im pul zus kont roll za va ra i val, el sõ -
sor ban a kó ros já ték szen ve dél  lyel, míg má sok in kább
a pszichoaktív sze rek kel kap cso la tos füg gõ ség gel ro ko -
ní tot ták az internetfüggõsé get, ez az el kü lö ní tés egy re
in kább ér tel mét vesz ti. A már em lí tett DSM-V pél dá ul
már ma ga is egy cso port ban fog ja tár gyal ni a sze ren -
cse já ték kal és az al ko hol lal vagy egyéb dro gok kal
kap cso la tos füg gõ sé ge ket, fel is mer ve, hogy na gyon
ha son ló me cha niz mu sok áll nak ezek hát te ré ben. 

Mint em lí tet tük, Young (1998b) volt az el sõ, aki a
túl zott és prob lé mát je len tõ internethasználatot addik -
tív za var ként ír ta le. Rá mu ta tott, hogy a prob lé más
hasz ná lók el ve szí tik a kont rollt internethasz ná latuk
fe lett, fo ko zot tan be le me rül nek az interne te zés be, kép-
te le nek ké vál nak ar ra, hogy csök kent sék azt an nak el -
le né re, hogy az szá muk ra prob lé mát okoz. Young, bár
az internetfüggõségrõl mint addik ciós prob lé má ról
be szél, az ál ta la ki dol go zott szem pont rend szer ben
még is in kább a kó ros já ték szen ve dély kri té ri u ma i ra
ala po zott. Young sze rint az te kint he tõ internetfüggõ -
nek, aki nél az ál ta la le írt nyolc tü net bõl leg alább öt
ész lel he tõ. Má sok kri ti zál ják Young rend sze rét, az
iga zi prob lé mát azon ban az je len ti, hogy egyik meg -
kö ze lí tés sem al kal maz olyan kli ni kai vizs gá la tot,
amely alap ján va ló ban meg le het ne ha tá roz ni azt a
pon tot, ahol el kü lö nül a prob lé más internethasz nálat
és az inter net függõség.

Griffiths (1998) az internetfüggõséget tech no ló -
gi ai addikcióként ha tá roz za meg, s a vi sel ke dé si addik -
ciók (lásd Demetrovics és Kun, 2007, 2010) kö zé
so rol va hat kri té ri um men tén de fi ni ál ja. Az inter net -
függõség vi sel ke dé si addikcióként tör té nõ meg ha tá -
ro zá sa kor az internethasználat maladaptív min tá za ta
ké pe zi a de fi ní ció alap ját. Esze rint a sze mély is mét -
lõ dõ, to la ko dó sür ge tést érez ar ra, hogy vég hez vi -
gye azt a cse lek vést (az internetezést), amely ak tu á -
li san örö met sze rez szá má ra, de a ké sõb bi ek ben
distresszhez és/vagy a min den na pi funk ci ók ká ro so -
dá sá hoz ve zet. A hat tü net Griffiths sze rint a kö vet -
ke zõ: (1) A ki emel ke dõ ség (szaliencia) ar ra utal,
hogy az internetezés az egyén éle té nek leg fon to sabb
ré szé vé vá lik, do mi nál ja gon do la ta it, ér zel me it és
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vi sel ke dé sét, az az ki emel ke dik az egyéb vi sel ke dé -
sek kö zül. Az internet te hát ural ja a sze mély min -
den nap ja it; gon do la ta it csak úgy, mint az ér zé se it
(só vár gás) és a vi sel ke dé sét. Ami kor nem internete -
zik, gon do la tai gyak ran ak kor is az internet kö rül fo -
rog nak. (2) A to le ran cia az addiktív za va rok egyik
kulcs tü ne te, ami ar ra utal, hogy egy re na gyobb
men  nyi sé gû internetezésre van szük sé ge a sze mély -
nek az el vo ná si tü ne tek el ke rü lé sé hez, il let ve an nak
ér de ké ben, hogy meg fe le lõ en érez ze ma gát. A to le -
ran cia te hát az internetezés gya ko ri sá gá nak és hosz  -
szá nak (ide jé nek) a nö ve ke dé sét je len ti. (3) Bár a
meg vo ná si tü ne tek meg je le né sét el sõd le ge sen a dro -
gok hoz köt jük, va ló já ban ezek a vi sel ke dé si addik -
ciók nak is ka rak te risz ti kus jel lem zõi. Az internet füg gõ
ese té ben is ki ala kul hat te hát jel leg ze tes meg vo ná sos
tünetegyüttes, ami kel le met len tes ti-lel ki ál la po tot
ta kar hat. A leg gyak rab ban je lent ke zõ tü ne tek az ide -
ges ség, irritabilitás, szo ron gás, han gu lat in ga do zás,
rossz kedv stb. (4) Kulcs fon tos sá gú tü net a konf lik tu -
sok meg je le né se. Ez a tü net az internetezés okoz ta
konf lik tu sok ra utal; je lent kez zen az akár az érin tett
egyén és a kör nye ze te kö zött (szo ci á lis konf lik tus),
akár az élet egyéb te rü le te in (mun ka, szo ci á lis kap -
cso la tok, ér dek lõ dés), eset leg sa ját ma gá val szem -
ben (sze mé lyes konf lik tus). (5) Szin tén fon tos és
jel leg ze tes tü net a han gu lat mó do sí tás. Ez a tü net ar -
ra a szub jek tív él mény re utal, ame lyet az egyén az
internetezés kö vet kez mé nye kép pen ta pasz tal. Ilyen
le het a „fel do bott ság”, az eu fó ria ér ze te, vagy a má -
sik ol dal ról a ne ga tív han gu la ti ál la po tok (szo ron -
gás, de pres  szió) meg szû né se. (6) Vé gül fon tos tü net
a vis  sza esés (relapszus) tü ne te is. Ez a ko ráb ban
meg szo kott, rend sze re sen mû velt cse lek vés hez, az -
az az internetezéshez tör té nõ új bó li visz  sza té rés re
utal egy-egy ki ha gyott idõ szak után. Ez a ki esés
adód hat az egyén tõl füg gõ, de akár az egyén tõl füg -
get len ok ból is; a lé nyeg, hogy a sze mély nem ké pes
tar tó san kor lá toz ni vagy vis  sza fog ni az inter ne te zé -
sé nek a mér té két. Ez utób bi je len ség meg íté lé se
ugyan ak kor ár nyalt szem lé le tet igé nyel, hi szen sok
más addikcióval (el sõ sor ban a pszichoaktív sze rek kel
kap cso la tos füg gõ sé gek re gon dol ha tunk itt) szem ben,
je len eset ben nem cél a tel jes absz ti nen cia. 

Fon tos hang sú lyoz ni, hogy bár kez det ben ál ta lá -
ban internetfüggõségrõl esett szó, ha mar vi lá gos sá
vált, hogy sok te kin tet ben he lye sebb az adott spe ci -

fi kus szol gál ta tás hoz kap cso ló dó füg gõ ség rõl be -
szél ni (Da vis, 2001). Ilyen spe ci fi kus te rü let vagy
funk ció le het az online já ték, a chat vagy a por nog -
ráf tar tal mak ke re sé se; ezek pre fe ren ci á ja azon ban
nem ál ta lá nos internethasználatot fel té te lez, ha nem
egy spe ci fi kus füg gõ sé get, amely nek csu pán köz ve -
tí tõ mé di u ma az internet. Más képp fo gal maz va: egy
online sze ren cse já té kos el sõd le ge sen sze ren cse já té -
kos, és ese té ben az internet, il let ve funk ci ói csak köz -
ve tí tõi, esz kö zei, meg je le né si fe lü le tei a prob lé má -
nak. Ha son ló képp az online já té kok tól füg gõ
sze mély vagy a kompulzív online por no grá fia fo -
gyasz tó ese té ben is alap ve tõ en onlinejáték-függõ -
ségrõl, il let ve sze xu á lis addikcióról be szél he tünk, s
nem internetfüggõségrõl. 

Az internetfüggõség el ter jedt sé ge

Az internetfüggõség el ter jedt sé gé re, prevalenciájára
vo nat ko zó an na gyon el té rõ ada tok áll nak ren del ke -
zés re. Ne he zí ti a becs lést, hogy nincs kon szen zus
sem a tü ne tek ben, sem a mé rõ esz köz ben; egy elõ re
nem áll ren del ke zé sünk re te hát olyan kri té ri um rend -
szer, amely egy sé ge sen al kal maz ha tó len ne, így a
kü lön bö zõ ku ta tók el té rõ en húz zák meg a ha tárt a
prob lé ma mé ré sé nél. Aboujaoude, Koran, Gamel,
Large és Serpe (2006) a fel nõtt la kos ság kö ré ben az
Egye sült Ál la mok ban 0,3–0,7% kö zöt ti ér té ket va -
ló szí nû sí tett, de egye te mis ták vagy kö zép is ko lás ok
kö ré ben ál ta lá ban ma ga sabb ér té kek mu tat koz nak.
Nor vég ser dü lõk rep re zen ta tív min tá ján pél dá ul
Johansson és Götestam (2004) 1,98%-os ér té ket
mér tek. Egy ha zai vizs gá lat (Demetrovics és mtsai,
2004) internetezõk nem rep re zen ta tív min tá ján
4,3%-ra be csül te a prob lé más internethasználók ará -
nyát. Tá vol-ke le ti vizs gá la tok ál ta lá ban az eu ró pai
és ame ri kai ered mé nyek hez ké pest ma ga sabb
prevalenciaértékeket ta lál nak. 

Az internetfüggõség hát te ré ben rej lõ
prob lé mák

A kez de ti ku ta tá sok ban gyak ran kö töt ték az
internetfüggõség de fi ní ci ó ját az internethasználat
idõ tar ta má hoz (Young, 1998b). Ez a nyil ván va ló an
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le egy sze rû sí tõ és fél re ve ze tõ meg kö ze lí tés az tán so -
kat fi no mult. Nyil ván va ló vá vált, hogy van nak olyan
internethasználók, akik ugyan in ten zí ven hasz nál ják
az internetet, még sem mu tat ják az inter net füg gõ ség
je le it. Sa ját ku ta tá sa ink is azt mu tat ták, hogy a mun -
ka vég zés re hasz nált internetezés idõ tar ta ma nincs
ös  sze füg gés ben az internetfüggõ ség gel, míg a mun -
ka vég zé sen kí vü li internetezés idõ tar ta ma igen
(Demetrovics és mtsai, 2008).

Az internet szá mos al kal ma zást kí nál, ame lyek
na gyon kü lön bö zõ igé nye ket szol gál hat nak, s ame -
lyek na gyon el té rõ mér ték ben as  szo ci ál ha tók a füg -
gõ ség je len sé gé vel. A ku ta tá sok azt jel zik, hogy az
internet legaddiktívabb te rü le te egy ér tel mû en az
internet szo ci á lis as pek tu sa, és azon be lül is el sõ sor -
ban a szink ron (azo nos ide jû) in te rak tív al kal ma zá -
sok. En nek so rán a fe lek azo nos idõ ben van nak je -
len és lép nek in ter ak ci ó ba egy más sal (pl. chat,
online já ték, azon na li üze ne tek vál tá sa) (Whang,
Lee és Chang, 2003; Van den Eijnden, Vermulst,
Spijkerman és En gels, 2008). Ezen al kal ma zá sok nál
nem kell a vá lasz ra hos  szú ide ig vár ni, va gyis az
azon na li ság ma ra dék ta la nul tel je sül (Nyikos és
mtsai, 2001), már pe dig ez a kés lel te tés ké pes sé gé -
nek hi á nya a kulcs tü ne te min den addiktív ma ga tar -
tás nak.

A kom mu ni ká ció tör tén het olyan em be rek kel,
aki ket a sze mély nem az interneten is mert meg,
vagy akik kel az interneten kí vül is ta lál ko zik, il let -
ve hasz nál ha tó az internet új kap cso la tok ki épí té sé -
re, és az azon va ló kap cso lat tar tás ra is anél kül, hogy
az át for dul na sze mé lyes ta lál ko zás ba. Több ku ta tás
jel zi, hogy a prob lé más hasz ná lat el sõ sor ban az új
kap cso la tok lét re ho zá sa cél já ból tör té nõ internetes
kom mu ni ká ci ó val függ ös  sze (Morahan-Martin és
Schumacher, 2000; Nyikos és mtsai, 2001; Whang és
mtsai, 2003; Demetrovics és mtsai, 2008; Bessiere,
Kiesler, Kraut és Boneva, 2008). A ku ta tá sok ar ra is
fel hív ják ugyan ak kor a fi gyel met, hogy a csa lád dal,
ba rá tok kal tör té nõ online kom mu ni ká ció, le gyen az
akár mi lyen in ten zív, nem ered mé nyez prob lé más
internethasználatot (Kim és Da vis, 2009). 

Ez a je len ség is jól mu tat ja az internet hasz ná la -
tá nak ket tõs jel le gét, amely ben an nak elõ nye it és
koc ká za ta it na gyon ne héz kü lön vá lasz ta ni. Az
internet sze re pe alap ve tõ le het a szo ci á lis tá mo ga -
tás ban, a de pres  szió, a ma gány eny hí té sé ben, egy ál -

ta lán a kap cso lat te rem tés ben (LaRose, Eastin és
Gregg, 2001; Bessiere és mtsai, 2008), ami egy igen
fon tos funk ció a mai el szi ge telt, in di vi du a li zá ló dott
tár sa dal munk ban. Ugyan ak kor amel lett, hogy az
internet csök kent he ti ezt az el szi ge telt sé get, egyi de -
jû leg alap ve tõ koc ká za tot is je lent an nak el mé lyí té -
sé ben. Cse pe li (1997) jel lem zé se sze rint az online
kom mu ni ká ció egy olyan hely zet, amely sem nem
ma gány, sem nem tár sa ság. Más fe lõl néz ve azon ban
egy szer re le he tõ ség a ma gány el ûzé sé re és kap cso -
ló dás ra, de ma gá ban rej ti az izo lá ció ve szé lyét is.

Az internet kom mu ni ká ci ós 
jel leg ze tes sé gei

A prob lé más internethasználat oka i nak fel tér ké pe -
zé se so rán ma gá nak az internetnek mint mé di um nak
a jel lem zõ it is vizs gál nunk kell. A leg fon to sabb és
leg szé le sebb kör ben tár gyalt ilyen jel leg ze tes ség az
ano ni mi tás. Az ano ni mi tás csök ken ti a má sok kal
va ló in ter ak ció kel tet te szo ron gást. Ano nim hely zet -
ben az em be rek köz vet le neb bek, nyi tot tab bak, ami -
nek kö vet kez té ben a kap cso la tok gyor sab ban érik el
az in ti mi tás mé lyebb szint jét, a kö zel ség ér zé sét.
Csök ken ti to váb bá a tár sas in ter ak ci ó tól va ló szo -
ron gást az is, hogy az internethasználó job ban tud ja
kont rol lál ni az in ter ak ci ót. Bár mi kor ki lép het be lõ -
le, il let ve az online kom mu ni ká ció tem pó ja köny  -
nyeb ben sza bá lyoz ha tó, mint a szem tõl szem be ni
kom mu ni ká ció rit mu sa (Rice és Markey, 2009).
Caplan (2005) az énbemutatás és be nyo más for má -
lás kont roll ját is ki eme li az ész lelt elõ nyök kap csán,
ame lyek is mé tel ten hoz zá já rul nak az in ter ak ci ók
gyors el mé lyü lé sé hez. Ezek alap ján a szá mí tó gép
mediálta kom mu ni ká ci ót hiperperszonálisnak is ne -
ve zik (Walther, 1996). Az internet in te rak tív le he tõ -
sé gei a va ló sá gos, fi zi kai egye dül lét el le né re a má -
sok kal va ló kap cso lat ban lét ér zé sét kel tik. A fi zi kai
je len lét hi á nya kö vet kez té ben pe dig a nem, az élet -
kor, az et ni kai ho va tar to zás, a szocioökonómiai stá -
tusz, a föld raj zi el he lyez ke dés, a csa lá di ál la pot, a
va lós vagy vélt tes ti fo gya té kos sá gok rejt ve ma rad -
nak a part ner szá má ra, és le he tõ vé vá lik a sza bad ön -
ki fe je zés, vagy akár egy új, csak online lé te zõ sze -
mé lyi ség, iden ti tás ki fej lesz té se. Az internet kön  nyû
hoz zá fér he tõ sé ge, el ter jedt sé ge és ol csó sá ga is
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mind-mind olyan té nye zõk, ame lyek le he tõ vé te szik
an nak ki ter jedt hasz ná la tát.

Pszi cho ló gi ai tü ne tek

Az internetfüggõség szo ros kap cso la tot mu tat a de -
pres  szi ó val (LaRose és mtsai, 2001; Nyikos és
mtsai, 2001; Caplan, 2002; Kim és mtsai, 2006).
Ne héz ugyan ak kor az ok-oko za ti kap cso lat meg ál la -
pí tá sa, így egy aránt el kép zel he tõ, hogy a fo ko zott
internethasználat kö vet kez mé nye ként je len nek meg
han gu la ti prob lé mák, il let ve hogy a dep res  szív tü ne -
tek nyo mán for dul va la ki az internet fe lé, amely se -
gít kom pen zál ni a tü ne te it, el te rel ni gon do la ta it a
prob lé má i ról, vagy eny hí ti de pres  szi ó ját az inter ne -
ten el ér he tõ szo ci á lis tá masz, po zi tív él mé nyek,
kap cso la tok ál tal. A leg in kább va ló szí nû azon ban,
hogy a két fo lya mat köl csö nö sen hat egy más ra, az -
az a kez de ti han gu la ti prob lé mák hoz zá já rul hat nak a
fo ko zott internethasználathoz, amely azon ban hosz  -
szú tá von, ha nem is min den eset ben, de ront hat ja a
tü ne te ket.

Úgy tû nik, hogy azok az internethasználók, akik
haj la mo sab bak a ma gá nyo sabb, szo ci á li san inak tív
élet stí lus ra, na gyobb esél  lyel vál nak prob lé más inter -
nethasználókká, mint szo ci á li san ak tív tár sa ik
(Morahan-Martin és Schumacher, 2000; Caplan,
2002; Whang és mtsai, 2003; Nalwa és Anand, 2003).
Szin tén egy ér tel mû ös  sze füg gés mu tat ko zik a prob lé -
más internethasználat és az ala csony ön ér té ke lés kö -
zött (Armstrong, Phi lips és Saling, 2000; Nyikos és
mtsai, 2001; Niemz, Griffiths és Banyard, 2005).
Mind a ma gá nyos ság, mind az ön ér té ke lés ese té ben –
ha son ló an a de pres  szi ó hoz – köl csö nös ok-oko za ti
vi szony fel té te le zé se a leg va ló szí nûbb.

Szü le tett né hány lon gi tu di ná lis vizs gá lat is az
ok-oko za ti vi szo nyok ki de rí té se cél já ból. Kraut és
mun ka tár sai (1998) ko rai vizs gá la tuk ban 169 fõ
ese té ben kö vet ték nyo mon az internet be kö té sé tõl
kezd ve az el sõ egy-két éven át az internethasználat
ha tá sát a csa lá di kom mu ni ká ci ó ra, a pszi cho ló gi ai
jól lét re és egyéb szo ci á lis kap cso la tok ra. Ered mé -
nye ik azt mu tat ták, hogy a na gyobb mér té kû
internethasználat a csa lá di kom mu ni ká ció és a szo -
ci á lis kap cso la tok csök ke né sé vel, to váb bá a de presz-
szió és ma gá nyos ság nö ve ke dé sé vel kap cso ló dott

ös  sze. Meg fo gal maz ták az internet pa ra do xon já nak
té te lét, mi sze rint az em be rek, bár az internetet kom -
mu ni ká ci ó ra hasz nál ják el sõ sor ban, a fo ko zott hasz -
ná lat en nek el le né re in kább a szo ci á lis bevonó dott -
ság és a pszi cho ló gi ai jól lét csök ke né sé vel járt
együtt. Ma gya rá zat ként fel me rül, hogy az em be rek
erõs, va lós kap cso la ti kö tõ dé se i ket he lyet te sí tik
internetes, sze gé nye sebb mi nõ sé gû, új tár sas vi szo -
nya ik kal, ame lye ket nem tud nak be ágyaz ni ko ráb bi
kap cso lat rend sze rük be. Fon tos ered mény azon ban,
hogy az internethasználat ezen ne ga tív ha tá sai a
vizs gá lat har ma dik évé nek vé gé re el tûn tek (Kraut,
Kiesler, Cummings, Helgeson és Crawford, 2002),
az az a ked ve zõt len kö vet kez mé nyek át me ne ti nek
bi zo nyul tak. 

Bessiere és mun ka tár sai (2008) az internetes
kom mu ni ká ció újabb as pek tu sát vet ték gór csõ alá.
Hat hó na pos lon gi tu di ná lis vizs gá la tuk ered mé nyei
sze rint az internethasználat ön ma gá ban csak na gyon
kis mér ték ben kap cso ló dott a hasz ná lók jól lét éhez.
Ugyan ak kor azok az em be rek, akik a ba rá ta ik kal,
csa lád tag ja ik kal va ló kom mu ni ká ci ó ra hasz nál ták
az internetet, csök ke nõ de pres  szi ót mu tat tak. Azok -
nál vi szont, akik új em be rek kel is mer ked tek az
interneten, az internethasználat kap cso ló dott a de -
pres  szió nö ve ke dé sé vel. Ez a nö ve ke dés kü lö nö sen
azok nál volt szem be tû nõ, akik na gyobb kez dõ szo -
ci á lis tá mo ga tá si szint tel ren del kez tek. Akik ki sebb
szo ci á lis há ló val bír tak, és int ro ver tál tab bak vol tak,
nem ta pasz tal ták ugyan azt a de pres  szió szint-nö ve -
ke dést. 
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Be ve ze tés

Ma gyar or szá gon a köz ok ta tás in for ma ti kai fej lesz -
té se – kü lön bö zõ in ten zi tás sal ugyan, még is je len tõs
mér ték ben – 1994 óta fo lyik. A fej lesz té sek cél ja vi -
lá gos: mai meg fo gal ma zás ban a di gi tá lis kul tú ra is -
ko lai el ter jesz té se, a fel nö vek võ ge ne rá ci ók di gi tá lis
írás tu dá sá nak meg te rem té se, az is ko lai pe da gó gi ai
fo lya ma tok kor sze rû sí té se, az egész éle ten át tar tó
ta nu lás meg ala po zá sa, Ma gyar or szág ver seny ké pes -
sé gé nek fejlesztése.56

A ha zai fo lya ma tok jól il lesz ked nek a vi lág szer -
te ta pasz tal ha tó tö rek vé sek be. Kez det ben igen jól
áll tunk Eu ró pá ban, pél dá ul el sõk kö zött lát tuk el a
kö zép is ko lá kat internettel. Az óta – a ko moly be ru -
há zá sok el le né re – el vesz tet tük elõ ke lõ he lye zé sün -
ket. Kü lö nö sen a be avat ko zá sok ha tá sá nak mo ni to -
ro zá sá ban ma rad tunk le, il let ve ab ban, hogy az
is ko lá kat meg fe le lõ ön ér té ke lõ és ön fej lesz tõ esz kö -
zök kel lás suk el. Egy-egy al kal mi mé rés tõl el te kint ve
ná lunk nem vizs gál ták az in for ma ti kai fej lesz té sek
ha tá sát, s még ezek sem kap cso lód nak egy más hoz, a
fo lya mat ról te hát alig van ké pünk. Nincs ak tu á lis
ok ta tás in for ma ti kai stra té gi ánk, és az is ko lák sem
ren del kez nek in for ma ti kai stra té gi á val. Ép pen ezek -
ben a hó na pok ban kell el ké szül nie en nek a do ku -
men tum nak több mint ezer is ko lá ban, ame lyek pá -
lyá za tok út ján fej lesz tés ben vesz nek részt.57

De mi ért is van szük ség a mo ni to ro zás ra? Ál la -
mi, ok ta tás po li ti kai szin ten leg alább há rom ok ból.
Egy részt azért, hogy lás suk, mi re is megy a pénz,
lét re jön nek-e azok a le írt és ki mon dott vagy csak ki -
gon dolt vál to zá sok, ame lyek be oly sok pénzt fek te -
tünk, va ló ban szol gál ják-e az ok ta tás, a ta nu lás, az
is ko la szük ség sze rû meg úju lá sát a be ru há zá sok.
Ugyan ak kor a mo ni to ro zás ered mé nye se gí ti az oly -
an  nyi ra kí vá na tos in for mált dön tés ho zást, va gyis ha
fel hasz nál ják a mo ni to ro zás ál tal fel tárt ten den ci á -
kat, az hoz zá já rul hat ah hoz, hogy a fo lya ma tot sí nen
tart sák, il let ve irá nyát meg fe le lõ en mó do sít sák a to -
váb bi be avat ko zá sok. Az sem mel lé kes, hogy be tu -
dunk-e kap cso lód ni az eu ró pai szin ten meg in dult és
most fel gyor sul ni lát szó mo ni to ro zá si fo lya ma tok ba,
tu dunk-e olyan meg bíz ha tó ada to kat szol gál tat ni,
ame lyek kel le he tõ vé vá lik, hogy az or szág fel mér je
hely ze tét a töb bi eu ró pai tag ál lam hoz vi szo nyít va. 

Az is ko la is kí ván hat ja, hogy ké pet kap jon sa ját
hely ze té rõl, ön ma gá hoz, sa ját cél ja i hoz mért el moz -
du lá sá ról, a fej lõ dés to váb bi le he tõ sé ge i rõl. Fel is -
mer he ti, hogy az in for ma ti kai esz kö zök tu da tos,
stra té gi ai al kal ma zá sa pe da gó gi ai je len tõ sé gû, is ko -
la fej lesz tõ té nye zõ. Ar ra is kí ván csi le het, hogy más,
ha son ló hely ze tû is ko lák ho gyan él nek az in for ma -
ti kai esz kö zök ben rej lõ po ten ci ál lal, ho gyan vál to -
zik, il let ve ho gyan vál toz hat ezek hasz ná la tá val a ta -
nu lók éle te, a ta nu lás; a ta ná rok mun ká ja, a ta ní tás;
az is ko la mû kö dé se és kül sõ kap cso la tai. Va gyis az
or szá gos szin tû mo ni to ro zá si fo lya mat ra és az is ko -
lák ön kén tes, ön ér té ke lé sen ala pu ló hely zet fel mé ré -
sé re épp úgy szük ség van, ha fej let tebb köz ok ta tás ra,
il let ve fej let tebb is ko lá ra vá gyunk.
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Egy is ko lai ön ér té ke lõ ke ret rend szer fej lesz té se — 
In for ma ti kai esz kö zök az is ko la fej lesz tés 
szol gá la tá ban

Hunya Már ta

56 A fej lesz té sek ös  sze fog la ló ját lásd az 1. mel lék let ben;
je len le gi esz köz el lá tott ság 2. mel lék let.
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Vissza a tartalomhoz



Most az Ok ta tás ku ta tó és Fej lesz tõ In té zet ben
egy eu ró pai tá mo ga tá sú projektben58 kí sér le tet te -
szünk ar ra, hogy meg te remt sük a fel té te le ket az in -
for ma ti ka köz ok ta tá si al kal ma zá sá nak mo ni to ro zá -
sá ra mind két szin ten. Eh hez át te kin tet tük a ha zai és
nem zet kö zi hely ze tet; az ok ta tás po li ti ka cél ja it, va -
la mint a mo ni to ro zás nem zet kö zi trend je it, hogy
ezek fi gye lem be vé te lé vel ala kít has suk a mo ni to ro -
zás fó ku sza it, a mo ni to ro zan dó te rü le te ket és azo kat
az in di ká to ro kat, ame lyek kel a vál to zá sok meg ra -
gad ha tók. Csak ez után ha tá roz hat juk meg azok nak
az esz kö zök nek a so rát, ame lyek kel va ló ban jól kö -
vet het jük a vál to zá so kat, és ame lyek nem pusz tán
in for má ci ót szol gál tat nak, ha nem az is ko lák szint -
jén se gít sé get és mo ti vá ci ót is nyúj ta nak ah hoz,
hogy meg te remt sük a 21. szá zad is ko lá ját. 

Eu ró pai és ma gyar ok ta tá si cé lok

Az Eu ró pai Unió tag ál la mai meg erõ sí tet ték és ki ter -
jesz tet ték az ok ta tás te rén va ló együtt mû kö dést, és
egy 2020-ig szó ló stra té gi ai együtt mû kö dé si keret -
meg állapodást hoz tak lét re, ame lyet a Ta nács 2009
má ju sá ban fo ga dott el (Ok ta tás 2020). A 2003-as ma -
gyar köz ok ta tá si stra té gia nyil ván va ló an el avult, nagy
szük ség van egy olyan do ku men tum ra, amely az eu -
ró pai do ku men tum mal össz hang ban 2020-ig fo gal -
maz za meg a ma gyar köz ok ta tás fej lesz té si cél ja it.

Az ok ta tá si re form meg va ló sí tá sá nak leg fon to -
sabb esz kö zét az utób bi évek ben az Új Ma gyar or -
szág Fej lesz té si Terv (ÚMFT) ke re té ben, eu ró pai
for rá sok fel hasz ná lá sá val meg va ló su ló ope ra tív
prog ra mok je len tik. Az is ko lák szint jén fon tos sze -
re pet tölt be ezek kö zött pél dá ul a TÁMOP 3.1.4 je -
lû, a „Kom pe ten cia ala pú ok ta tás, egyen lõ hoz zá fé -
rés – in no va tív in téz mé nyek ben” el ne ve zé sû
pá lyá zat. En nek a már ezer nél több in téz ményt érin -
tõ prog ram nak az a cél ja, hogy fej les  sze az egész
éle ten át tar tó ta nu lás meg ala po zá sát szol gá ló ké -
pes sé ge ket, és szé les kör ben el ter jes  sze a kom pe ten -
ciaala pú ok ta tást. Ki emel ten ke ze li a pe da gó gu sok
mód szer ta ni kul tú rá já nak kor sze rû sí té sét, a ta nu lók
ké pes sé ge i nek és kulcs kom pe ten ci á i nak egyén re

sza bott fej lesz té sét a rend szer ben meg lé võ sze lek tív
ha tá sok mér sék lé sé re, va la mint az egyen lõ hoz zá fé rés
és esély egyen lõ ség szem pont ja i nak ér vé nye sí té sé re.
Ez azon ban csak egy a szá mos olyan prog ram ból,
amely je len tõs ös  sze gek kel tá mo gat ja az in téz mé nyi,
il let ve a köz pon ti in no vá ci ót. Mind eze ket át te kin tet -
tük, hogy a pá lyá za ti ki írá sok ban meg fo gal ma zó dó
ok ta tás po li ti kai cé lo kat ös  sze gyûjt hes sük, és a mo -
ni to ro zás, il let ve az is ko lai ön ér té ke lõ rend szer fej -
lesz té se kor fi gye lem be ve gyük.

Az in for ma ti ka köz ok ta tá si 
al kal ma zá sá nak mo ni to ro zá sa

A szak iro da lom ta nul má nyo zá sa azt iga zol ja, hogy
az in for ma ti kai esz kö zök ok ta tá si al kal ma zá sá nak
mo ni to ro zá sa idõ sze rû té ma or szá gos és eu ró pai szin-
ten is, sõt az egész vi lá gon. A leg fris sebb tö rek vé sek
azt mu tat ják, hogy a mo ni to ro zás a men  nyi sé gi és
fõ leg inf rast ruk tú rá ra fó ku szá ló in di ká to rok he lyett
az ok ta tás mi nõ sé gé re kon cent rál, ar ra, hogy az in -
for ma ti kai esz kö zök tá mo ga tá sá val ho gyan le het
jobb az is ko la; ha té ko nyabb, ma ga sabb szín vo na lú,
az ok ta tás ban részt ve võk igé nye i nek job ban meg fe -
le lõ a ta ní tás és a ta nu lás. Az ér dek lõ dés hom lok te -
ré be az inf rast ruk tú ra, a to vább kép zés és a ta ná ri
mun ka he lyett a ta nu lói te vé keny sé gek és az is ko la
fej lõ dé sé nek le he tõ sé gei ke rül tek, kö vet ve ez zel a
pe da gó gi ai mun ká ban sür ge tett pa ra dig ma vál tás
alap gon do la tát.

Több olyan mo ni to ro zá si és ön ér té ke lé si ke ret -
rend szert is fej lesz tet tek az utób bi évek ben, ame -
lyek ösz tön zést ad tak mun kánk hoz. Ilyen pél dá ul az
an gol Self-evaluation Framework59 és a hoz zá kap -
cso ló dó, ICT Mark el ne ve zé sû mi nõ sí té si rend szer
(ICT MARK). Ez az ön ér té ke lé si ke ret rend szer egy
in te rak tív online esz köz, amely re giszt rá lás után
hasz nál ha tó. Ar ra szol gál, hogy az is ko la fel tár ja és
az is me re tek bir to ká ban fej les  sze az in for ma ti kai
esz kö zök is ko lai hasz ná la tát. A mé ré si ered mé nyek
meg mu tat ják, ho gyan vi szo nyul az is ko la ezen a te -
rü le ten a töb bi in téz mény hez, ki eme li az erõs sé ge -
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ket és meg ha tá roz za azo kat a te rü le te ket, ame lye ken
be avat ko zás ra van szük ség. A tá mo ga tó rend szer be
be le tar to zik a cse lek vé si terv el ké szí té sé hez nyúj tott
online se gít ség is. A mé rõ esz köz össz hang ban van a
Nem ze ti alap tan terv követelményeivel.60 A mé rés -
nek nyolc di men zi ó ja van, mind egyik nek 2-3 rész -
te rü le te, és min den in di ká tor nak öt szint je; az 1. a
ki vá ló, az 5. a gyen ge. Min den szint hez bi zo nyí té -
ko kat kell fel so rol ni, ezek vá laszt ha tó mó don sze re -
pel nek a rend szer ben. Mind egyik szint hez tar to zik
egy rész le tes meg ha tá ro zás, az az egy ki fej tett in di -
ká tor, így a hely zet ér tel me zé se és a cé lok ki tû zé se
is kön  nyebb. A nyolc te rü let a kö vet ke zõ:
1. Is ko la ve ze tés
2. Tan terv és tan anyag
3. Ta nu lás és ta ní tás 
4. Ér té ke lés
5. Szak mai fej lõ dés
6. A ta nu lá si le he tõ sé gek ki ter jesz té se
7. For rá sok 
8. Az IKT-használat ha tá sa a ta nu lás ered mé nyes -

sé gé re
Az online mé rõ esz köz ki töl té sét, va gyis a mé -

rést ma gát az is ko la a sa ját tem pó já ban vé gez he ti. A
nyolc te rü let bõl egyet, az IKT ta nu lói ered mé nyes -
ség re gya ko rolt ha tá sá nak ér té ke lé sét bár ki ki pró -
bál hat ja re giszt rá ció nél kül is. Ezen a te rü le ten be lül
há rom rész te rü let re irá nyul nak a kér dé sek: 1. A ta -
nu lók fej lõ dé se fej lesz té si sza ka szo kon át íve lõ en; 
2. A ta nu lók elõ re ha la dá sa tá gabb ér te lem ben; 3. Ta -
nu lói at ti tûd és ma ga tar tás.

A vé le mé nye zést min den in di ká tor cso port ese -
té ben alá kell tá masz ta ni (be ír ni), eh hez öt le te ket is
ad az esz köz, de le het egyéb bi zo nyí té ko kat is hasz -
nál ni. A ta nu lói ered mé nyes ség ese té ben a kö vet ke -
zõ do ku men tu mok fel hasz ná lá sát ajánl ják: ta nu lói
portfóliók, egyéb mun kák, ame lyek meg mu tat ják az
IKT-használat szint jét; a tel je sít mény ér té ke lés ada -
tai; ta ná ri meg be szé lé sek; for má lis és in for má lis in -
ter júk a ta nu lók kal; is ko lai mun ka anya gok, pél dá ul
mun ka ter vek, pe da gó gi ai prog ram, he lyi tan terv;
tan tár gyi és mû velt ség te rü le ti mun ka prog ram ok,
tan ter vek; akkreditációs cé lok és ered mé nyek; óra -
lá to ga tá sok jegy zõ köny vei.

Ezt az ér té ke lé si ke ret rend szert 2009-ben be -
ágyaz ták a Next Generation Learning Char ter el ne -
ve zé sû kez de mé nye zés be. Így az is ko lák nyil vá no -
san kö te le zett sé get vál lal hat nak ar ra, hogy a
tech no ló gia ha té kony al kal ma zá sá val jobb ta nu lá si
le he tõ sé ge ket te rem te nek ta nu ló ik nak. Mi is ez a
char ta? Négy ál lo más ból ál ló uta zás, amely a tech -
ni ka ef fek tív is ko lai hasz ná la tá hoz ve zet: el sõ lé pés -
ben el kö te le zi ma gát az is ko la az új ta nu lá si meg ol -
dá sok mel lett; má so dik lé pés ben is mer te ti
fej lõ dé sét, er rõl ta nú sít ványt kap, va la mint el is me -
rést a mé di á ban. A har ma dik fo ko zat az akk re di tált
el is me rés, az ICT Mark. Vé gül pá lyáz hat nak a ki vá -
ló ság díj ra, amely a tech ni kai meg ol dá sok ki vá ló és
in no va tív hasz ná la tá ért jár.

Ez a rend szer ösz tön zött ben nün ket ar ra, hogy
egy online, in te rak tív esz közt fej les  szünk az ön ér té -
ke lés tá mo ga tá sá ra, olyat, amely ben az is ko la IKT-
fejlettségét jel lem zõ po zi tív, ori en tá ló jel le gû ál lí tá -
sok kö zül kell vá lasz ta ni. Az esz köz nem csak az
ön ér té ke lést, ha nem a fej lõ dést is tá mo gat ja, mert
min den te rü le ten fej lesz té si ja vas la tok kap cso lód -
nak hoz zá. A ma gyar ökoiskola-mozgalom mel lett
ah hoz is in nen kap tunk öt le tet, hogy az ön ér té ke lést
ösz tö nöz zük egy faj ta ki vá ló sá gi díj jal, va gyis egy
bi zo nyos szint el éré se után, és az ön ér té ke lés kül sõ
hi te le sí té sé vel le hes sen pá lyáz ni va la mi lyen IKT-
val kap cso la tos el is me rõ cím re. Pil la nat nyi lag az
„In no va tív is ko la” bronz, ezüst és arany fo ko za ta a
mun ka név, de vár juk az öt le te ket!

Nem zet kö zi együtt mû kö dés ke re té ben, a Hol land
Tan fel ügye let és az Eu ró pai Bi zott ság fi nan szí ro zá sá -
val, az Eu ró pai Is ko la há ló zat irá nyí tá sá val ké szült az
Ér té ke lé si ke ret rend szer az IKT ok ta tá si alkalmazá sá -
hoz61 (EFW, 2009). Ez olyan stan dar do kat és in di ká -
to ro kat szer vez egy sé ges ke ret be, ame lye ket szá mos
eu ró pai or szág ban (Svéd or szág, Ír or szág, Skó cia,
Hol lan dia, Ang lia, Fran cia or szág) hasz nál nak a tan -
fel ügye le tek. Ez zel kí ván tak mo dellt te rem te ni más
or szá gok szá má ra. Az aján lás sze rint azon ban a tan fel -
ügye le tek, az ok ta tá si ha tó sá gok mel lett ha szon nal al -
kal maz hat ják e ke ret rend szert ön ér té ke lés re az is ko -
lák is. A pro jekt so rán nem csak a ke ret rend szert,

Egy is ko lai ön ér té ke lõ ke ret rend szer fej lesz té se

53

II. évfolyam / 2010. 1–2. szám Oktatás-Informatika

61 http://peerlearning.eun.org/shared/data/pdf/P2V_ICT_
evaluation_framework_final.pdf60 National standards for ICT.

Oktinfo_2011_1_jav:2.korr. 2011.03.03. 16:24 Page 53 (Black plate)



ha nem a hoz zá tar to zó esz kö zö ket is ki fej lesz tet ték, és
eze ket ki is pró bál ták Skó ci á ban, Svéd or szág ban,
Katalóniában, Fran cia or szág ban, Lit vá ni á ban és Hol -
lan di á ban – ál ta lá nos és kö zép is ko lák ban.

Az ér té ke lé si ke ret há rom fõ té mát tar tal maz, és
ezen be lül ös  sze sen nyolc mi nõ sé gi te rü le tet je löl ki.
Meg ha tá roz za azt is, hogy mi lyen for rá sok ból nyer -
he tõk re le váns ada tok a ki töl tés hez.

I. Fel té te lek:
1. Is ko la ve ze tés (ví zió és stra té gia)
2. Inf rast ruk tú ra és hoz zá fé rés
3. Tan ter vi ter ve zés
4. Mi nõ ség biz to sí tás és fej lesz tés

II. Hasz ná lat:
5. Ta nu lói hasz ná lat
6. A ta ní tá si fo lya mat
7. Ad mi niszt rá ció

III. Ered mé nyek:
8. Ha tás a ta nu lás ra és a stan dar dok ra

Az ada tok/bi zo nyí té kok for rá sai
M = In ter jú az is ko la ve ze tés sel, az IKT-koor di ná -

torral (Me nedzs ment)
P = In ter jú a pe da gó gu sok kal
T = In ter jú a ta nu lók kal
O = Óra-/tevékenység-megfigyelés
D = Do ku men tum elem zés (he lyi tan terv, in for ma -

ti kai stra té gia), ön ér té ke lõ kér dõ ív, ta nu lói
pro duk tu mok

Az ér té ke lés mód ja
Mind a nyolc te rü let 0–4 kö zött pon toz ha tó, és szö -
ve ges ér té ke lés re is szük ség/le he tõ ség van.
0 = Nincs ered mény. Csak ak kor hasz nál ha tó, ha

va la mi lyen kö rül mény meg gá tol ja az in di ká -
tor te rü let ér té ke lé sét.

1 = Gyen ge (a bi zo nyí té kok gyen ge tel je sít ményt
iga zol nak az adott in di ká tor ese té ben).

2 = Nem éri el a kí vá na tos szin tet (ke vés a po zi tív
bi zo nyí ték va la mely in di ká tor ra).

54

Oktatás-Informatika II. évfolyam / 2010. 1–2. szám

1. táb lá zat. Az is ko la ve ze tés ér té ke lé se (EFW, 2009)

JÓ GYAKORLATOK, MÛHELY

Oktinfo_2011_1_jav:2.korr. 2011.03.03. 16:24 Page 54 (Black plate)



3 = Meg fe le lõ. (Elég bi zo nyí ték van az adott in di -
ká tor ra, de még nyil ván va ló a le he tõ ség a fej -
lõ dés re.)

4 = Jó. (A leg több vagy az ös  szes bi zo nyí ték iga -
zol ja a jó tel je sít ményt az adott te rü le ten.)

Az esz köz azért ins pi rált ben nün ket, mert rend kí -
vül prag ma ti kus, egy sze rû, még is kor sze rû. Nem sok
kér dést (ál lí tást) tar tal maz, de a vá lasz adás hoz ös  sze
kell gyûj te ni és fel kell so rol ni az adat for rást, il let ve a
bi zo nyí té ko kat, csak úgy, mint az an gol ön ér té ke lõ ke -
ret rend szer ese té ben. Az esz köz be mu ta tá sá ra lás suk
itt az el sõ te rü let (1. táb lá zat), az is ko la ve ze tés ér té ke -
lé sét. Az esz köz itt azt mu tat ja meg, hogy mi lyen mér -
té kû a ve ze tés tu da tos sá ga az is ko la mû kö dé sé nek
egyes te rü le te in az IKT hasz ná la tá ra vo nat ko zó an, mi -
lyen sze re pe van az el kép ze lés (ví zió) ki fej lesz té sé ben
és meg va ló sí tá sá ban (EFW, 2009).

Szá mos vi lág cég ren del ke zik ko moly ok ta tá si
prog ra mok kal, ame lyek nek az a cél ja, hogy se gít sék
az is ko lák 21. szá za di igé nyek nek meg fe le lõ át ala -
ku lá sát. Ezek kö zött a prog ra mok kö zött ta lá lunk
olya no kat is, ame lyek ha son ló mód sze rek kel és ha -
son ló esz kö zök kel dol goz nak, mint a mi pro jek tünk,
ilyen pél dá ul a Mic ro soft Partners in Learning Inno -
va tive Schools Program,62 a Mic ro soft glo bá lis ok -
ta tá si kez de mé nye zé sé nek (Partners in Learning63)
új, 2008-as kez de mé nye zé se az is ko lák ön ér té ke lé -
sen ala pu ló át ala kí tá sá nak, bel sõ in no vá ci ó já nak tá -
mo ga tá sa. Ez a prog ram olyan ke re tet és mo dellt ad
az át ala ku lást fel vál la ló is ko lák nak, ame lyek bár -

mely ok ta tá si rend szer bár mely in téz mé nyé ben
adap tál ha tók az zal a cél lal, hogy a ta nu lók el ér jék,
ami re ké pe sek. A vi lág kü lön bö zõ ré sze in ta lál ha tó
ti zen két út tö rõ is ko la ta pasz ta la ta i ra épít a prog ram,
a ná luk ki ala kult jó pél dá kat, meg ol dá so kat hasz nál -
ják ar ra, hogy a 21. szá zad in no va tív ta nu lá si kör -
nye ze te it meg ál mod ják, meg te remt sék, fel mér jék,
to vább fej les  szék és ér té kel jék. 

Az in no vá ció út ján az el sõ lé pés a leg ne he zebb,
még is az je len ti a leg na gyobb koc ká za tot, ha az is ko -
la nem vál lal ja fel a vál toz ta tás koc ká za ta it. Ezért
olyan tá mo ga tó esz köz rend szert hoz tak lét re, amely
se gí ti az is ko lá kat az in no vá ció út ján. Az „Innovative
Schools Toolkit” in kább ki in du ló pont, mint komp lett
meg ol dás, és a he lyi szük ség le tek nek meg fe le lõ en
al kal maz ha tó. Négy te rü let re fó ku szál: 1. Ta ní tás, ta -
nu lás és ér té ke lés; 2. Ve ze tés és in no vá ci ós kul tú ra;
3. Ké pes ség fej lesz tés; 4. Ta nu lá si kör nye ze tek.

A Mic ro soft in no va tív is ko la re form prog ram ja
azt az egyéb ként is egy re szé le sebb kör ben el fo ga -
dott né ze tet vall ja, hogy az is ko lá nak, a ta nu lók is -
ko lai el fog lalt sá ga i nak egy részt a fi a ta lok is ko lán
kí vü li te vé keny sé ge i hez és problémamegoldási
mód ja i hoz, más részt a mun ka vi lá gá ban gya kor lat -
hoz kell ha son ló vá vál nia. Eh hez nem elég, ha akár
min den gye rek kap egy sze mély re szó ló szá mí tó gé -
pet, eb bõl még nem lesz sem fej let tebb ta nu lás, sem
ered mé nye sebb is ko la. Alap ja i ban kell meg vál toz -
nia a ta ní tás nak, a ta nu lás nak és az ér té ke lés nek, va -
gyis szisz te ma ti kus vál to zás ra, ál ta lá nos in no vá ci ó -
ra, ha tet szik, re form ra van szük ség. A rend szer szin tû
in no vá ci ó nak az a cél ja, hogy az egyes vál to zá sok
ne ki olt sák, ha nem fel erõ sít sék egy mást. Az in no vá -
ci ós ön ér té ke lõ ke ret rend szer szer ke ze tét tük rö zi a
2. táb lá zat.
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Ta nul sá gok, mun kánk je len le gi ál lá sa

A rend kí vül gaz dag és ösz tön zõ szak iro da lom és a
sok meg va ló sult jó gya kor lat rész ben lel ke sí tett,
rész ben le tag ló zott ben nün ket. Még a leg jobb el -
gon do lá sok kö zül is le he tet len min dent fi gye lem be
ven ni, né hány dol got azon ban alap ve tõ fon tos sá gú -
nak ta lál tunk: 

A vizs gált te rü le tek nek, il let ve a vizs gá lat és ön -
ér té ke lés hang sú lya i nak össz hang ban kell len ni ük a
ma gyar és a nem zet kö zi stra té gi ai, ezen be lül ok ta -
tás po li ti kai cé lok kal.

Az ön ér té ke lés nek ma gá nak is fej lesz tõ cé lú nak
kell len nie. A po zi tív ál lí tá sok azt az irányt mu tat -
ják, amely ben az is ko lák nak el kell moz dul ni uk.
Már az ön ér té ke lés re va ló haj lan dó ság is po zi tí vum,
ne ga tív ered ményt egyet len is ko la sem kap hat, csak
ösz tön zést és se gít sé get.

A szám sze rû ség he lyett a mi nõ ség meg ra ga dá -
sá ra kell tö re ked nünk még ak kor is, ha így az ered -
mény nem te kint he tõ eg zakt mé rés nek.

Az inf rast ruk tú ra és a ta nár to vább kép zés csak
fel té te le a ta nu lá si fo lya mat kor sze rû sí té sé nek, így
nem ezek re, ha nem az osz tály ter mi fo lya ma tok ra
kell kon cent rál ni.

3–5 di men zi ót kell ki vá lasz ta nunk úgy, hogy ez -
zel az is ko la mû kö dé sét le fed jük, és ezen be lül kell
meg ra gad ni azo kat a rész te rü le te ket, ame lyek az is -
ko la mi nõ sé gi mun ká ját meg ha tá roz zák, és in for -
ma ti kai esz kö zök kel fej leszt he tõk.

Mun kánk je len le gi sza ka szá ban – a nem zet kö zi
szak iro da lom, a nem zet kö zi és a ha zai stra té gi ai cé -
lok, ezen be lül az ok ta tás po li ti kai cél ki tû zé sek át te -
kin té se után, kü lö nö sen az an gol ön ér té ke lõ ke ret -
rend szer, a hol land EUN-projekt és a Mic ro soft
Innovative toolkit ösz tön zé sé re – négy di men zi ó ban
(ta nu lás, ta ní tás, az is ko la mint szer ve zet, inf rast ruk-
tú ra) és po zi tív ál lí tá sok ban gon dol ko dunk. Az online
és in te rak tív for má ban meg ál mo dott ön ér té ke lõ ke ret -
rend szert az is ko lák sza bad vál la lás alap ján hasz nál -
hat ják, és ha fej lõd ni sze ret né nek va la mely te rü le ten,
ak kor eh hez ösz tön zést, se gít sé get is kap nak majd. Az
or szá gos mo ni to ro zást szol gá ló kér dõ ívek és esz kö -
zök ki dol go zá sa a kö vet ke zõ lé pés. Azt sze ret nénk, ha
ezek az esz kö zök össz hang ban len né nek az is ko lai ön -
ér té ke lõ ke ret rend szer rel. Így ha egy is ko la friss és
publikus ön ér té ke lés sel ren del kez ne, ak kor az or szá -

gos mé rés kér dõ íve it nem kel le ne ki töl te nie, ada tai
még is be ke rül né nek az ered mé nyek be.

A fej lesz tés egy szak ér tõi cso port ke re té ben fo -
lyik (Fe hér Pé ter, Gönczöl Eni kõ, Haj dú Györgyné,
Hunya Már ta, Kõrösné dr. Mi kis Már ta, Monoriné
Papp Sa rol ta, Ta má si Istvánné, Tar Zsu zsan na,
Tartsayné Né meth Nó ra). Tá mo gat ja egy te kin té lyes
szak mai ta nács adó tes tü let (Bánhegyesi Zol tán,
Bánhidi Sándorné, Barcsánszky Pé ter, Könczöl Ta -
más, Miltényi Ádám, Z. Karvalics Lász ló), il let ve
fel hasz nál juk a köz ok ta tás ban ér de kel te ket meg szó -
lí tó hat fó kusz cso por tos vi ta ered mé nye it is. Ku ta -
tók, in di ká tor szak em be rek, ok ta tás po li ti kai dön tés -
ho zók, mé rés-ér té ke lés szak ér tõk, a ta nár kép zés és a
ta nár to vább kép zés kép vi se lõi, ta ná rok és is ko la -
igaz ga tók, szü lõk, ta nu lók, a nagy IT-cégek és a
mun ka erõ pi ac kép vi se lõi vet tek részt eze ken a vi tá -
kon. A nem zet kö zi szak iro da lom el sõd le ges fel tá rá -
sát dr. Kár pá ti And rea vé gez te.
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Evaluation Framework for the Use of ICT in Educa -
tion. EUN 2009. 

http://peerlearning.eun.org/shared/data/pdf/P2V_IC
T_evaluation_framework_final.pdf

STEPS 2009: Study of the impact of technology in
primary schools. EUN. http://insight.eun.org/ww/
en/pub/insight/minisites/steps.htm
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A di gi tá lis tech no ló gi ák rob ba nás sze rû meg ér ke zé se
és el ter je dé se a 20. szá zad utol só év ti zed ében óri á si
vál to zást ho zott az em be rek min den nap ja i ban. Újabb
csa lád tag ér ke zett a csa lád ba. A szá mí tó gép tel jes
mér ték ben ki töl ti az éle tün ket. A szá mí tó gép pel töl -
tött órák szá ma pél dá ul egy át lag egye te mis tá nál
dup lá ja az ol va sás sal töl tött idõ nek, meg vál to zott az
in for má ció szer zés tech ni ká ja, a sza bad idõ el töl té sé -
nek for má ja. 

Eb ben az új kör nye zet ben az el sõ ge ne rá ci ót
kép vi se lik azok az az óta már fel nõtt em be rek, akik
„anya nyel vi szin ten be szé lik” a di gi tá lis kor esz kö -
ze i nek nyel vét. Õket már csak N ge ne rá ci ó nak (net),

vagy D ge ne rá ci ó nak (di gi tá lis), vagy egy sze rû en
di gi tá lis benn szü löt tek nek (digital native) ne ve zi a
szak ma. Hoz zá van nak szok va, hogy rend kí vül gyor -
san kap nak in for má ci ót, fon tos szá muk ra az azon -
na li meg erõ sí tés, a ju tal ma zás, az õrült tem pó. A di -
gi tá lis kul tú rá ban szo ci a li zá ló dott gyer me kek
ér zé ke lé se és gon dol ko dá sa más képp fej lõ dik, mint
a lé nye ge sen las sabb és „li ne á ri san mû kö dõ” vi lág -
ban fel nö ve ke dett szü le i ké. Az agyi fel épí tés, mû kö -
dés el té rõ az elõ de ik hez ké pest, gon dol ko dás mód -
juk meg vál to zott. Ké pe sek pár hu za mo san több
in ger re fi gyel ni, vi szont ke vés bé ké pe sek a tar tós és
egy irá nyú fi gye lem re. Job ban ked ve lik az áb rá kat,
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A Wii, a vir tu á lis sport já ték fej lesz tõ ha tá sa
moz gás sé rül tek ese té ben

Sáringerné dr. Szi lárd Zsu zsan na — Nádasi Zsó fia

A vir tu á lis spor to lás ban min den ki egyen ran gú part ne re le het a já té kos tár sá nak, a
fo gya té kos ság nak nincs je len tõ sé ge. Re mél he tõ leg egy szer ezt az él ményt át él he tik
majd az iga zi sport pá lyán is! Ami kor há rom év vel ez elõtt meg je lent a Nin ten do Wii
kon zol já ték a pi a con, egy új, ed dig még is me ret len le he tõ sé get kí nált fel, ame lyet
öt le tünk alap ján el sõ ként a Pe tõ In té zet ben kezd tünk el al kal maz ni. A kon zol sa ját
moz gás sal irá nyít ha tó, így a sé rül tek is meg is mer het nek olyan sport moz gá so kat,
ame lyek ed dig is me ret le nek vol tak szá muk ra. Ezen kí vül az ál ta lunk ki ala kí tott fej -
lesz tõ prog ram mal komp lex fej lõ dés ér he tõ el, mely érin ti a mo to ros, fi zi ká lis, pszi chés
ál la po tot, va la mint a szo ci á lis ké pes sé ge ket is. Egy éves ku ta tó mun kánk cél ja az
volt, hogy ku ta tá si ered mé nye ink alap ján be mu tas suk a já ték fej lesz tõ ha tá sát a 
kü lön bö zõ fok ban és mér ték ben sé rült cerebrálparetikusok kö ré ben. Má ra a Pe tõ
In té zet is ko lá já ba já ró gyer me kek he ti prog ram já ban sze re pel a já ték kon zol. Prog -
ra mun kat szé les kör ben al kal maz zuk ér tel mi, moz gás-, lá tás sé rül tek kel, il let ve más,
ta nu lás ban aka dá lyo zott gyer me kek kel. 

Kulcs sza vak: kon zol já ték, Wii, esély egyen lõ ség, sé rül tek

Oktinfo_2011_1_jav:2.korr. 2011.03.03. 16:24 Page 57 (Black plate)


Vissza a tartalomhoz



ké pe ket, mint a szö ve get. Ha té ko nyab bak, ha há ló -
zat ban mû köd het nek, és fo lya ma to san meg élik azt,
hogy egy szer re több in ger éri õket. Azok a gye re -
kek, akik eb be az új kul tú rá ba szü let nek, kön  nyen
meg ta nul ják az új nyel vet, és ha tá ro zot tan vis  sza -
uta sít ják a ré gi hasz ná la tát. 

Õket kö ve tik a di gi tá lis be ván dor lók, akik út köz -
ben csat la koz tak eh hez a csa pat hoz, ta nu lás so rán al -
kal maz kod tak az új kör nye zet hez (Marc Prensky,
2001). 

Sen ki sem vi tat ja, hogy a ti né dzse rek ele men tá -
ris szük ség le te az együtt lét, mely nek csak a mód ja
tér el a ko ráb bi ge ne rá ci ó ké tól, az az új infokommu -
ni káció ké pe zi az együtt lét meg va ló sí tá sát. Az on -
line lét ben, az „always on” üzem mód ban pár hu za -
mo san több te vé keny sé get is vé gez het nek egy szer re
és ez nél kü löz he tet len en nek a kor osz tály nak. 

Az in for ma ti ka ro ha mos fej lõ dé se meg vál toz -
tat ta a já ték kör nye ze tet, így já té kos szo ká sa ink az
el múlt év ti zed ben je len tõ sen meg vál toz tak. A moz -
gá sos és tár sas já té ko kat fel vál tot ta a szá mí tó gé pes
já ték kör nye zet, amely olyan in ten zív já ték él ményt
nyújt, hogy a já té kos akár több órát is el tölt na pon ta
a gép elõtt. Meg je lent az új faj ta addikció: a net füg -
gõség vagy szá mí tó gé pes já ték füg gõ ség. A szá mí tó -
gép elõtt ül ve ne ga tív ha tá sok is érik a szer ve ze tet
(ke vés moz gás, gerincdeformitás, lá tás rom lás stb.),
me lyek be mu ta tá sá ra több ta nul mány is ké szült
már. Ki ala kul tak az alap ve tõ sza bá lyok, me lyek be -
tar tá sá val, a kör nye zet he lyes ki ala kí tá sá val meg -
pró bál juk a tes tün ket érõ ter he lé se ket mi ni má lis ra
csök ken te ni. 

A szá mí tó gép gomb ja i nak nyom ko dá sát vált ja fel
a Nin ten do Wii kon zol já té ka, amely moz gás ra kész-
te ti a já té kost. Ez zel a já ték kal több mint há rom éve
is mer ked he tett meg a vi lág, ami kor elõ ször pi ac ra
dob ták ezt az ak kor még for ra dal mi an új ter mé ket.
Ed dig a vir tu á lis vi lág ban még nem volt ilyen köny  -
nyû fel hasz ná lói rend sze rû tech ni kai esz köz, amely
a szo bá ban ad le he tõ sé get több sport moz gás meg is -
me ré sé re és gya kor lá sá ra. A kéz ben tar tott kontrol -
ler 3D-s gyor su lás mé rõ je és inf ra vö rös moz gás kö -
ve tõ meg ol dá sa, il let ve a fit pad egyen súly ér zé ke lõ
fe lü le té nek hasz ná la ta új és szé les kö rû spor to lá si
le he tõ sé get ad és si ker él mény hez jut tat ja a ke vés bé
kép zett já té ko so kat is. Ez zel olyan ré te ge ket is be -
von ha tunk a moz gás vi lá gá ba, akik ed dig az épí tett

kör nye zet hi á nyos sá gai, il let ve sa ját fo gya té kos sá -
guk mi att nem ju tot tak hoz zá ezek hez a le he tõ sé -
gek hez. 

Eb ben a já ték ban a sport él ményt az ad ja, hogy a
kép er nyõn meg je le nõ já té kos az adott sport ág ra jel -
lem zõ moz gá so kat vég zi (pl. len dí ti a kar ját, tény le -
ges moz gást vé gez ve gu rít ja a go lyót), az adott
sport ág ra jel lem zõ sza bá lyo kat be tart va. Eb ben a já -
ték ban nem csak a sza bá lyok sze rin ti já ték ra van le -
he tõ ség, ha nem gya ko rol ni is le het az adott sport ág -
ra jel lem zõ moz du la to kat, tech ni ká kat. A vir tu á lis
spor to lás köz ben min den já té kos meg él he ti ugyan -
azt az él ményt, mint ha pél dá ul te nisz pá lyán te ni -
szez ne. 

A sé rül tek ép kor tár sa ik hoz ké pest ál ta lá ban jó -
val ke ve sebb moz gás ta pasz ta lat tal ren del kez nek.
Egy moz gás sé rült – prob lé má i ból kö vet ke zõ en –
lát szó lag nem ké pes spor tol ni, vagy csak bi zo nyos
sport ága kat, vagy bi zo nyos mó do sí tá sok kal ké pes
vég re haj ta ni. Eb ben a já ték ban ezek a hát rá nyok
meg szûn nek, mert a ki sebb, sport moz gá sok nál akár
pon tat la nabb moz gás sal vagy moz du la tok kal is si -
ker ér he tõ el. Eb ben a vir tu á lis já ték ban nincs je len -
tõ sé ge a já té kos ak tu á lis ál la po tá nak. Bár a ki in du ló
adott sá gok (pl. moz gás sé rü lés sú lyos sá ga, lá tás sé rü -
lés mér té ke) el té rõ ek le het nek, emi att az egyes ké pes -
sé gek nem egy for mán je len nek meg, még is a já ték si -
ke res sé gét és ez zel az él ményt ez nem be fo lyá sol ja.
Nem szá mít, ha bi zo nyos ké pes ség hi ány zik (be szû -
kült moz gás ha tár), vagy eset leg túl zot tan, akár aka -
rat la nul is fel lép (pl. túl moz gás). A já té kot sa ját moz -
gás sal kell irá nyí ta ni, az az pél dá ul a te nisz mec  csen a
sport ág ra jel lem zõ moz du la tot kell vé gez ni ah hoz,
hogy a lab dát vis  sza tud juk üt ni. Ez pe dig egy moz -
gás sé rült szá má ra egyet je lent az zal, hogy õ is spor -
to ló vá vá lik. Lab dá kat kap, ad vis  sza, pon to kat ér el,
gyõz és ver seng az el len fél lel.

A Moz gás sé rül tek Pe tõ And rás Ne ve lõ kép zõ és
Ne ve lõ in té ze té be fõ ként a köz pon ti ideg rend szer
még éret len ál la po tá nak sé rü lé se kö vet kez té ben moz -
gás sé rült té, ese ten ként hal mo zot tan sé rült té vált gyer -
me kek ke rül nek. Õk egy komp lex tünetegyüttes ké -
pét mu tat ják, me lyet In fan ti lis Cerebralis Paresis
szind ró má nak ne vez nek (ICP). A CP egy éle ten át tar -
tó ál la pot, a tü ne tek fo lya ma to san is vál toz hat nak, s
en nek kö vet kez té ben a mo to ros, men tá lis, kom mu ni -
ká ci ós, pszi chés ál la pot po zi tív vagy ne ga tív irány -
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ban el moz dul, az élet mi nõ ség át ala kul. A köz pon ti
ideg rend sze ri sé rü lés nél min dig érin tett az izom tó -
nus, a test tar tás és a moz gás ko or di ná ció za va ra. 

Az izom tó nus le het fo ko zott vagy ép pen el len -
ke zõ leg, pety hüdt. Az aka rat la gos cél zó moz gá sok
inkoordinálttá vál nak. Az egyen súly ész le lés, -érzé -
kelés hi á nya szin te min den eset ben ta pasz tal ha tó, az
el dõ lés el le ni vé de ke zés ered mény te len le het. Rit -
mus ér zé ke lé sük ne he zí tett, las sí tott. A pon tos test sé -
ma, test ér zé ke lés gyak ran ne he zen ala kul ki. Ez az
ál la pot alap ve tõ en meg ha tá roz za, be ha tá rol ja a
moz gás sza bad sá gát.

A gyer me kek szo ma ti kus fej lõ dé se el ma rad hat,
vé kony test al ka tú ak vagy ép pen túl sú lyo sak, fi zi ká -
li san gyen gébb te her bí rá sú ak lesz nek. Az ér zék szer -
vek ká ro so dá sa ese tén a moz gá sos ta pasz ta lat szer -
zés aka dá lyo zott, a moz gás si ker te len ki vi te le zé se
mi att fruszt rá ció lép het fel, et tõl csök ken het az ér -
dek lõ dés. Azon ban ép ér zék szer vi funk ci ók mel lett
is je lent kez het ész le lé si za var. A ta pasz ta lat szer zés
aka dá lyo zott sá ga mi att a fi gye lem kon cent rá ci ó ja
ne he zen in dul meg, így fi gyel mük le ta pad hat, eset -
leg csa pon gó le het. Kép ze le tük a ta pasz ta la tok hi á -
nya mi att akár si vár, be szû kült is le het. Fej let len tér-
és idõ be li tá jé ko zó dás jel lem zi õket. Ta nu lá si mo ti -
vá ci ó juk le csök ken, a kog ni tív ké pes sé gek fej lesz té -
se el en ged he tet len.

Nyel vi kész sé ge ik gyen géb bek, sok eset ben kom -
mu ni ká ci ós prob lé má val küz de nek. A szo ci á lis ké -
pes sé gek te rén is le ma ra dást fi gyel he tünk meg. Ne -
he zí tett az együtt mû kö dés, a má sok ra oda fi gye lés,
el ma rad hat a si ker ori en tált ság. 

A köz pon ti ideg rend szer sé rü lé sé nek kö vet kez té -
ben moz gás sé rült té vált gyer me kek szá má ra a komp -
lex fej lõ dés szin te egyet len te rü le te sem au to ma ti kus,
a moz gá sos ta pasz ta lat szer zés el ma ra dá sa mi att így
sok más mel lett ját sza ni is meg kell ta nul ni uk. 

A ren del ke zés re ál ló le he tõ sé gek kö zül ezen
gyer me kek fej lesz té se kap csán sen ki nek sem a klasz-
szi kus ér te lem ben vett spor to lás jut el sõ ként eszé be.
A Wii já ték al kal ma zá sá val vé le mé nyünk sze rint a
fo gya té kos em be rek kö ze lebb ke rül het nek a sport vi -
lá gá hoz, meg is mer tet het jük õket az is me ret len moz -
gá sok kal, moz du la tok kal. Egy új spor to lá si le he tõ sé -
get kí ná lunk – egy idõ ben, több sport ág ban is –,
ugyan is a kon zol já ték kal fi zi ka i lag és lel ki leg egy -
aránt meg él he tik ugyan azt az él ményt, mint amit

egy va ló di sport pá lyán kap ná nak. Olyan él mé nye -
ket, ér zel mi fel töl tõ dést él nek át, amely se gít het a
min den nap ok kön  nyebb el vi se lé sé ben. Ez zel egy
új faj ta sza bad idõs te vé keny sé get kap nak, amely
akár hob bi is le het, ez zel éle tük tar tal ma sab bá vál -
hat. Az ott hon el töl tött sza bad idõ szem pont já ból ki -
emel ke dõ sze re pet játsz hat nak a hob bi te vé keny sé -
gek. Vi szony lag szûk moz gás tér ben, ágy hoz vagy
ház hoz kö töt ten is ki ala kít ha tók ér de kes, hasz nos és
szó ra koz ta tó el fog lalt sá gok. Ez zel a já ték kal a szó -
ra koz va ta nu lás va ló ban meg va ló sul hat, éb ren tart ja
az ér dek lõ dést, is me re te ket, él ményt nyújt.

A vizs gá lat

A Wii kon zol já té kot fél évig kí sér le ti jel leg gel ját -
szot tuk a Pe tõ In té zet Kon duk tív Is ko lá já ba já ró fel sõ
ta go za tos moz gás sé rült ta nu lók kal. Ezt kö ve tõ en a
kö vet ke zõ tan év re ki dol goz tuk azt a mé rõ sort, amely
al kal mas sá te szi a já ték hasz ná lók meg fi gye lé sét, és
a já ték ha té kony sá gát vizs gál ja. Két cso por tot ala kí -
tot tunk ki, mely bõl az egyik (N = 20) cso port a
kont roll cso por tot ad ta, akik nem vet tek részt a já ték -
ban. A má sik cso port (N = 19) gyer me kei a Wii Sport
öt já té ka (te nisz, golf, bowling, ba se ball, boksz) és a
Wii Fit egyen sú lyo zó já té kai és sport jai kö zül vá -
laszt hat tak, majd eze ket he ti rend sze res ség gel ját -
szot ták. A 19 moz gás sé rült gyer mek kö zött min den
sé rült sé gi fo kú részt vett, így a bot tal vagy bot nél -
kül já ró és a csak ke re kes szé ket hasz ná ló, akár be -
széd kép te len gyer mek is. Az ak tu á lis ál la pot tól füg -
gõ en ál ló vagy ülõ hely zet ben ját szot tak. A já ték
kez de tén a gyer me ke ket meg is mer tet tük az összes
sport tal, já ték kal. Min den gyer mek min den já té kot
ki pró bál ha tott, majd he ti rend sze res ség gel egy órát
ak tí van ját szott. A Wii Sport já ték ban a kéz hasz ná -
la tá val, a Wii Fit já ték nál pe dig láb bal tör té nik az
irá nyí tás. A gyer me kek az ak tu á lis ál la po tuk tól füg -
gõ en ke re kes szék ben, il let ve fokosszéken ül ve
vagy ál ló hely zet ben ját szot tak. A já ték so rán öt
gyer mek – sé rü lé sé bõl adó dó an – csak ül ve tu dott
ját sza ni, kö zü lük ket ten a fi nom ma ni pu lá ció ne héz -
sé ge mi att csak a Wii Fit já ték kal tud tak ját sza ni. A
Wii Fitt-tel a ke re kes szék ben ülõ gyer me kek egye -
dül, se gít ség nél kül is tud nak spor tol ni, mert a lá -
buk kal kis moz gá so kat vé gez ve pél dá ul sí el ni tud -
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nak. Há rom já té kos min dig áll va ját szott, két gyer -
mek a fel mé rés ide jé nek fe lé tõl min dig áll va, hár -
man pe dig sa ját ké rés re (a já ték idõ 65%-ában) ját -
szot tak áll va. 

Min den gyer mek he ten te egy al ka lom mal egy
órát ját szott, egye dül vagy pár ban, il let ve csa pat ban.
A kez de ti és a tan év vé gi adat rög zí tés so rán a han -
gu lat teszt (POMS), az ak tu á lis edzettségszint mé ré -
se, va la mint az ak tu á lis moz gás ál la pot mé ré se tör -
tént meg. Az ál ta lunk ké szí tett meg fi gye lé si nap lót
min den fog lal ko zás al kal má val ki töl töt tük. Az ered -
mé nye ket SPSS se gít sé gé vel dol goz tuk fel. 

Ered mé nyek

Ta pasz ta la ta ink és fel mé ré se ink is azt mu tat ják, hogy
a rend sze res kon zol já ték ha tá sá ra po zi tív irány ba
moz dul nak el a sé rült em be rek. Az egy tan éves já ték
alatt meg vál toz tak a já té kos szo ká sok. A gyer me kek
egy re in kább a csa pat ban tör té nõ já té kot (né gyen
együtt, egy más el len) vá lasz tot ták, ami egy ben a já -
ték kö zös ség for má ló ere jét is mu tat ja. A pon tos gu rí -
tá sok, üté sek a fi gye lem, a kon cent rá ció, az össz pon -
to sí tás ered mé nyei, en nek kö szön he tõ en meg nõtt az
ak tív já ték idõ. A Wii kon zol já ték kal azok a moz gás -
sé rül tek is le he tõ sé get kap nak a já ték ra, a sport él -
mény re, akik a sé rü lé sük sú lyos sá ga mi att amúgy
nem len né nek ké pe sek a va ló di sport ra (kéz hasz ná -
lat, finommotorika hi á nya, já rás kép te len ség mi att).
Egy szer re több sport ágat is ki pró bál hat tak és ez is
csak meg erõ sí tett min ket ab ban, hogy a moz gás sé -
rül tek nek is van le he tõ sé gük bár me lyik sport ban
helyt áll ni. A Wii kon zol olyan fel té te le ket ad a já ték
so rán, mel  lyel si ker él mé nyük lesz. Az esz köz adott -
sá ga it hasz nál tuk ki, ami kor a sé rült gyer me kek re
adap tál tan ját szot tunk. A já ték so rán ked vet csi nál -
tunk ne kik a sport moz gá sok hoz. 

A vir tu á lis sport ba be vont gyer me kek ak tí vab -
bak, ki tar tób bak let tek. Az edzett sé gi mu ta tók ja vul -
tak, 38%-uk nál fi gyel he tõ meg po zi tív vál to zás. Az
egy tan éven ke resz tül vég zett rend sze res já ték ha tá sá -
ra ja vult a fi gye lem, a re ak ció idõ és a rit mus. A já ték
so rán szig ni fi káns vál to zást ta pasz tal tunk a já ték hoz
szük sé ges moz du la tok ja vu lá sá ban, ki vi te le zés ében.
A sú lyo san sé rült gyer mekek nél a já ték tu dás ban
mu tat ko zott nagy fej lõ dés, 34%-kal jobb ered ményt

ér tek el a kez de ti ér té kek hez ké pest. Az ak tív, hi bák
nél kü li já ték idõ nõtt (18%), il let ve a já ték mi nõ sé ge
ja vult, pél dá ul több pon tot ér tek el. A gyer me ke ket
ez is ösz tö nöz te a já ték foly ta tá sá ra. A kez de ti pár
per ces já ték idõ fo lya ma to san nõtt, oly an  nyi ra, hogy
a vé gén ter hel he tõ sé gük erõ sö dé sé vel 90 perc fo lya -
ma tos já té kot is vé gig tud tak ját sza ni. A Wii kon zol
a já ték so rán a pon to kat szá mol ja és men ti, mint egy
kö ve ti a fej lõ dést, így a ja vu lás a la i kus szá má ra is
meg je le nik, ami szá má ra to váb bi vis  sza csa to lás és
ösz tön zés. 

A já ték elõt ti ma gas (3,8) de pres  szió szint a já ték
ha tá sá ra szig ni fi káns ja vu lást mu ta tott (3,1). Az ön -
be csü lés mé ré se is vál to zást mu ta tott. Po zi tív vál to -
zás tör tént a gyer me kek lel ki meg erõ sö dé sé ben, bár
még min dig szük sé gük van az ak ti vi tás, ma ga biz -
tos ság, ener gi kus ság nö ve lé sé re. A já ték na gyon al -
kal mas a fe szült ség le ve ze té sé re, az in du la tok sza -
bá lyo zá sá ra. A ki me rült ség ál la po ta szig ni fi káns
vál to zást mu tat, mely a kondicionális ál la pot ja vu lá -
sá val is jár. Há rom gyer mek nél a Wii kon zol lal tör -
tént já ték ha tá sá ra meg fi gyel he tõ je len tõs vál to zás,
eb bõl két fõ a „na gyon sé rült” ka te gó ri á ba tar to zik.
Ez a je len ség fon tos, mert – az is ko lai éve ket kö ve -
tõ idõ szak ban – a mun ka és szó ra ko zás ol dal ról az õ
éle tük tû nik a leg ke vés bé ak tív nak. 

Ös  szeg zés

A rend sze res fi zi kai ak ti vi tás ma xi má li san aján lott
min den ki nek, mi vel a moz gás sze gény élet mód
„csök ken ti az élet mi nõ sé get, ve szé lyez te ti az egyén
éle tét, va la mint az egész ség ügyi költ ség ve tés és a
gaz da ság szá má ra is ter het je len te nek” (Fe hér
könyv a sport ról, 2007). A sé rült em be rek nek – le -
he tõ vé kell ten ni a mû ve lõ dé si, kul tu rá lis, sport- és
más kö zös sé gi cé lú lé te sít mé nyek lá to ga tá sát –, bár
tör vény (1998. évi XXVI. tör vény) sza bá lyoz za jo -
ga i kat, még is jó val ke ve sebb le he tõ sé gük van a sza -
bad idõ ak tív el töl té sé re. Pe dig a sport ja vít ja a fo gya -
té kos fi a ta lok élet mi nõ sé gét, nö ve li önál ló sá gu kat,
és se gít het a tár sa dal mi elõ í té le tek le küz dé sé ben.
Gyak ran aka dá lyo zott az oda ju tás a sport pá lyák hoz,
vagy a prog ra mok nem meg fe le lõ ek szá muk ra, így
jó eset ben csak pas  szív részt ve või tud nak len ni az
ese mé nyek nek. Az ál ta lunk kez de mé nye zett prog -

JÓ GYAKORLATOK, MÛHELY
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ram ezen a hely ze ten pró bál se gí te ni, mert egy olyan
moz gá sos prog ra mot aján lunk, amely az épek mel -
lett a sé rül tek nek is le he tõ sé get biz to sít az ak tív, fej -
lesz tõ moz gás ra. Mun kánk be bi zo nyí tot ta, hogy a
sport moz gás nak jó té kony ha tá sa van a sé rül tek re,
hi szen meg vál to zik a pszi chés ál la po tuk, el sõ sor ban
ön be csü lés ük. Fej leszt jük a kog ni tív, ér zel mi és mo -
to ros ké pes sé ge i ket, mel  lyel egy faj ta fel zár kó zást
biz to sí tunk ne kik. Fi a tal ja ink kon dí ci ó ja erõ sö dött,
iz ma ik szem mel lát ha tó an fej lõd tek. Moz gás ko or di -
ná ci ó juk mo ti vál tabb és pon to sabb lett.
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Ma nap ság egy re töb bek ál tal el fo ga dott az a né -
zet, mely sze rint a je len leg ok ta tás ba ke rü lõ ge ne rá -
ció alap ve tõ igé nyei kö zé tar to zik az in for má ci ós és
kom mu ni ká ci ós tech no ló gi ák (IKT) al kal ma zá sa a
ta nu lá si fo lya mat ban épp úgy, mint a hét köz na pi
élet ben. E nem ze dék szá má ra tel je sen ter mé sze tes az
in for má ci ós és kom mu ni ká ci ós tech no ló gi ák ál tal
nyúj tott kör nye zet ben va ló ta nu lás, ba ran go lás. E
tech no ló gi ák se gít sé gé vel meg va ló su ló ta ní tás sok -
ré tû elõ nyök kel bír. A kü lön fé le IKT-s esz kö zök
pél dá ul in te rak tív vá te he tik az ok ta tá si fo lya ma tot,
meg fe le lõ hasz ná la tuk kal nagy mér ték ben nö vel he tõ
a mo ti vá ció, ak tí vab bá vál hat nak a ta nu lók, fo koz -
ha tó a meg ér tés, va la mint elõ se gít he tõ a be vé sé si
fo lya mat, te hát ös  szes sé gé ben nö vel he tõ az ok ta tás
ha té kony sá ga.

En nek meg va ló su lá sá hoz szük sé ges a pe da gó gu -
sok nyi tott sá ga, va la mint a fej lõ dés le he tõ sé ge i nek
meg te rem té se. Fel ve tõ dik a kér dés, hogy a pe da gó -
gus tár sa da lom mi lyen mér ték ben, mely esz kö zök se -
gít sé gé vel ké pes az al kal maz ko dás ra. En nek egyik
ol da lát vizs gál ja je len cikk, mely nek cél ja, hogy fel -
mér je, mi lyen, a pe da gó gu so kat, di á ko kat ily mó -
don se gí tõ, tá mo ga tó weboldalak, blogok áll nak
ren del ke zé sük re. Ah hoz, hogy a gya kor lat ban meg -
va ló sul jon a kü lön fé le IKT-s esz kö zök ál tal tá mo ga -
tott ok ta tás, fon tos, hogy ne csak in téz mé nyi ke re tek
kö zött je len je nek meg e tö rek vé sek. Er re meg fe le lõ
te re pet biz to sít az internet, ahol egy részt a pe da gó -
gu so kat, és a pe da gó gu sok mun ká ját tá mo ga tó te vé -
keny sé gek je len nek meg, más részt pe dig ma guk a
ta ná rok kap nak je len tõs sze re pet, mind egy más,
mind a di á kok se gí té sé re vo nat ko zó lag. Ér de mes, és
so kak szá má ra ér té kes len ne egy olyan rend szer ki -

ala kí tá sa, amely ben e sze re pek együt te sen je len
van nak és a részt ve võk közt szé les kör ben meg osz -
la nak, ez zel is elõ se gít ve a pe da gó gus tár sa da lom
mun ká ját, to váb bá a di á kok fej lõ dé sé hez szük sé ges
kö rül mé nyek meg te rem té sét. 

A cikk ben sze rep lõ ol da lak vá lo ga tá sá nál alap -
ve tõ szem pont volt, hogy mind a pe da gó gu so kat,
mind a di á ko kat tá mo ga tó, se gí tõ ol da lak meg je len -
je nek. Po zi tív ké pet mu tat a ha zai online pi ac ról,
hogy lé te zik olyan por tál is, amely a kép zés, a tan -
anyag és az esz kö zök szem pont já ból egy aránt meg -
kö ze lí ti az in te rak tív ok ta tás vi lá gát. Nap ja ink ban
egy re na gyobb sze re pet kap nak az ok ta tás fo lya ma -
tá ban az IKT-s esz kö zök, így fel tét len szük sé ges,
hogy a té má hoz kap cso ló dó ol da lak se ma rad ja nak
ki a vá lo ga tás ból.

Iot.hu, avagy esz köz, 
tan anyag és kép zés egy 
he lyen

In ter jú Tarnavölgyi Gá bor ral, az In te rak tív 
Ok ta tás tech ni ka Por tál fõ szer kesz tõ jé vel

Az iot.hu 2008. szep tem ber el se jé vel in du ló por tál,
mely nek már most kö zel ha vi húsz ezer ol va só ja
van. Tarnavölgyi Gá bor más fél év vel ez elõtt is mer -
te fel azon prob lé mát, mi sze rint hi á ba je len nek meg
újabb és újabb tan anyag ok az ok ta tás tech no ló gia te -
rü le tén, ha ah hoz nem tár sul nak meg fe le lõ esz kö zök
és kép zé sek, cél ta lan ná és ha szon ta lan ná vál nak.
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Vissza a tartalomhoz



Az iot.hu cél ja, hogy egy he lyen gyûjt se ös  sze
az in te rak tív ok ta tást elõ se gí tõ esz kö zö ket, tan anya -
go kat, kép zé se ket. Elõ nye ab ban rej lik, hogy az
egy foly tá ban fris sü lõ ol dal szé les kö rû ké pet nyújt a
pi a con meg je le nõ új don sá gok ról, fo lya ma tos fi gyel -
met szen tel az ak tu a li tá sok nak.

Hon nan szár ma zik az öt let az ol dal el ké szí té sé re, mi lyen

szi tu á ció, ese mény kap csán ju tott ar ra a kö vet kez te tés -

re, hogy szük sé ges lét re hoz nia azt?

Pár év vel ez elõtt egy au di o vi zu á lis ter mé kek kel
fog lal ko zó cég nél vol tam ke res ke del mi és mar ke -
ting igaz ga tó. Ek kor egy prog ram kap csán is mer tem
meg mé lyeb ben az in te rak tív táb lát, és – mû sza ki
em ber lé vén – na gyon meg tet szett. Min dig is volt
egy is me ret ter jesz tõi vé nám. Bár nem va gyok ta nár,
eb ben meg lát tam a le he tõ sé get. Már ak kor biz tos
vol tam ab ban, hogy az ok ta tás tech no ló gi á nak be
kell vo nul nia a ha gyo má nyos ok ta tá si szfé rá ba, ha
nem is azon nal, ak kor a ké sõb bi ek fo lya mán. Az
em lí tett al kal mon is mer tem meg az ös  szes je len tõs

ma gyar ha zai cé get, akik eb ben a té má ban esz kö -
zök kel van nak je len, va la mint ar ra is rá jöt tem –
meg is mer ve a tan anyag ké szí tõ cé ge ket –, hogy a
má sik je len tõs kom po nens a tan anyag. Hi á ba van
esz köz, tech no ló gia, ha nincs tar ta lom, ak kor sem -
mit sem ér az egész. Ugyan ezen al kal mak kor jöt tem
rá ar ra is, hogy van még egy har ma dik láb, ami ki -
ke rül he tet le nül fon tos, ez pe dig ma ga a kép zés. Vé -
le mé nyem sze rint egyik sem áll ja meg a he lyét a
má sik nél kül, te hát esz köz, tan anyag és kép zés
együtt szük sé gel te tik. Cé lunk, hogy eze ket egy ka -
lap alá hoz zuk, és er rõl egy he lyen be szél jünk. Az
interneten szét néz ve azt ta pasz tal tam, hogy nincs
ilyen gyûj tõ por tál – ame lyik mind egyik kel ily mó -
don fog lal koz na –, nem hogy Ma gyar or szá gon, de
ta lán még a vi lá gon sem. Van, ame lyik az esz kö zök -
kel fog lal ko zik, ki fe je zet ten sok a tan anyag ok kal,
de hogy egy he lyen biz to sít sa az ös  szes in for má ci ót,
ilyen nel nem ta lál koz tam, és en nek fel fe de zé sé re
büsz ke is va gyok.

Be pil lan tás az ok ta tást se gí tõ weboldalak, blogok vi lá gá ba
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Mi mo ti vál ta ab ban, hogy nyil vá nos ság elé vi gye, meg -

os  sza az Ön ál tal re le váns nak ítélt tar tal ma kat? Mi a cél -

ja a kü lön fé le in for má ci ók meg je le ní té sé vel?

Rá jöt tem ar ra a be szél ge té sek kor, hogy a pe da gó gu -
sok hi he tet le nül ful do kol nak, szom jaz nak a ten ger
mellett… Az interneten ren ge teg in for má ció ta lál ha -
tó, ugyan ak kor ezek szét szór va van nak, min den cég
a sa ját mal má ra hajt ja a vi zet, nin csen egy hely re ösz-
sze gyûjt ve a kí ná lat. Eb ben sze ret tem vol na a pe da -
gó gus tár sa da lom nak se gí te ni, lét re hoz ni egy ki in du -
ló pon tot, ahol e té má ban el tud nak in dul ni. 

Fon tos nak tart ja, va la mint kö ve ti, hogy kik mi lyen gyak -

ran ol vas sák a szó ban for gó szájtot?

Ter mé sze te sen. Büsz ke va gyok ar ra, hogy kö zel ha vi

húsz ezer ol va sónk, lá to ga tónk van, tel je sen a nul lá ról
in dul va. Kü lön fé le já té ko kon ke resz tül azt is na gyon
jól tud juk kö vet ni, hogy mi lyen be osz tá sú ta ná rok
van nak je len az ol va só kö zön ség ben, al só sok, fel sõ -
sök, ve ze tõk egy aránt. Úgy gon do lom te hát, hogy már
most tel jes mér ték ben si ke rült el ér ni a cél kö zön sé get.

Mi lyen tar tal mak kal töl ti fel az em lí tett por tált? Fõ ként

sa ját él mé nyek, ta pasz ta la tok szín te re, avagy pél dá ul a

té má val kap cso la tos szak iro dal mi gyûj tõ hely is egy ben?

Úgy szok tam de fi ni ál ni, hogy hír- és szak por tál va -
gyunk. Hír por tál alatt azt ér tem, hogy – mint egy tal ló -
zó – fi gyel jük az egész ma gyar és nem zet kö zi saj tót,
igyek szünk az IKT-témákat ös  sze gyûj te ni, va la mint
ezen kí vül ter mé sze te sen sa ját pub li ká ci ó ink is van nak.

RIPORT
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Tu do mány. Ahogy tet szik.

In ter jú Zsiros Lász ló Ró bert tel, a Szer tár blog
ala pí tó já val (www.szertar.com)

2008 már ci u sa óta, he ten te fris sü lõ tar ta lom mal mu -
tat ko zik a szertár.com, mely nek cél ja, hogy be mu -
tas sa a tu do má nyok vic ce sebb, ke vés bé szá raz ol da -
lát; va la mint hoz zá já rul jon a ter mé szet tu do mány ok
el fo ga dá sá hoz. A kü lön fé le webizódoknál al kal -
munk nyí lik hoz zá szól ni a té má hoz. En nek sok ré tû
elõ nyei kö zül né hány: Bár mi lyen kér dé sünk fel me -
rül az adott té má val kap cso lat ban, e fe lü let le he tõ sé -
get ad a prob lé ma fel ve té sé re, és bi zo nyos, hogy
elõbb vagy utóbb meg kap juk a he lyes vá laszt. Több -
fé le szem szög bõl meg kö ze lít he tõ egy-egy kí sér let,
el té rõ tu dás sal ren del ke zõ di á kok, ta ná rok, la i ku sok,
vagy akár nagy ta pasz ta lat tal ren del ke zõ sze mé lyek
vet he tik ös  sze el mé le te i ket, gon do la ta i kat.

Hon nan szár ma zik az öt let az ol dal el ké szí té sé re, mi lyen

szi tu á ció, ese mény kap csán ju tott ar ra a kö vet kez te tés -

re, hogy szük sé ges lét re hoz nia azt?

Szá mos olyan kí sér let van, amit a Cso dák Pa lo tá já -
ban – mun ka he lye men – nem le het ren de sen be mu -
tat ni, mert vagy idõ igé nyes, vagy ap ró, vagy bár mi
más ok ból nem al kal mas ar ra, hogy kö zön ség elõtt
egy elõ adá son be mu tas sa az em ber. Úgy gon dol -
tam, eze ket cél sze rû le het le fil mez ni és az
interneten meg osz ta ni. Az tán to vább fûz ve a gon do -

la to kat, kör vo na la zó dott egy olyan is me ret ter jesz tõ
videosoro zat, amely hét rõl hét re egy új kí sér le tet
mu tat be rö vi den, né mi ma gya rá zat tal el lát va. In -
nen tõl egy elég szá raz, né hány hó na pos ter ve zé si fá -
zis kö vet ke zett, amely nek ered mé nye ként vé gül
meg szü le tett a Szer tár.

Mi mo ti vál ta ab ban, hogy nyil vá nos ság elé vi gye, meg -

os  sza az Ön ál tal re le váns nak ítélt tar tal ma kat? Mi a cél -

ja a kü lön fé le in for má ci ók meg je le ní té sé vel?

A ter mé szet tu do mány ok, a ter mé szet tu do má nyos gon-
dol ko dás nép sze rû sí té se a cél. A mo ti vá ci ót egy részt
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az ad ja, hogy hob bi pro jekt ként ke ze lem, te hát olyan
dol go kat ve szek elõ, ame lyek en gem is ér de kel nek,
amik kel szin ten tu dom tar ta ni a sa ját kí ván csi sá go -
mat is. A má sik mo ti vá ló erõt pe dig a né zõk-ol va sók
je len tik. Elég nagy a nyo más, hogy igye kez zek tar -
ta ni egy he ti rendszerességet…

Mely tár sa dal mi ré teg nek, cso port nak, mi lyen sze mé -

lyek nek ajánl ja a kö zölt tar tal ma kat? Mi ért tart ja hasz -

nos nak, ha az Ön ál tal ké szí tett ol dalt ol vas sák, fi gye -

lem mel kí sé rik?

Ami kor in dult, el sõ sor ban azok nak a 11–12-edike sek -
nek, il let ve fõ is ko lás ok nak szán tam, akik nem ter mé -
szet tu do má nyos te rü let re ké szül nek, il let ve akik nem
ilyen irány ban ta nul nak. A cél az volt, hogy meg mu -
tas sam a tu do má nyok nak egy vic ce sebb, ke vés bé szá -
raz ol da lát; igye kez zek hoz zá já rul ni a ter mé szet tu do -
mány ok el fo ga dá sá hoz. A vis  sza jel zé sek alap ján a
lá to ga tó im je len tõs ré sze eb bõl a cél cso port ból ke rül

ki. És per sze na gyon örü lök an nak a „ho za dék nak” is,
amit a ter mé szet tu do má nyos tár gyak ba ép pen be le -
kós to ló fel sõ ta go za to sok al kot nak. Õk azért kü lö nö -
sen fon to sak, mert re mél he tõ leg egy mor zsá nyit a
Szer tár is hoz zá já rul hat ah hoz, hogy a ter mé szet tu do -
má nyo kat ne (csak ) szá raz, be ma go lan dó anyag ként
él jék meg a ké sõb bi ta nul má nya ik so rán se.

Mi lyen tar tal mak kal töl ti fel az em lí tett por tált? Fõ ként

sa ját él mé nyek, ta pasz ta la tok szín te re, avagy pél dá ul a

té má val kap cso la tos szak iro dal mi gyûj tõ hely is egy ben?

Az ol dalt nagy já ból he ti rend sze res ség gel, kí sér le tes
webizódokkal töl töm fel, utá na pe dig van hely az
adott je len ség meg vi ta tá sá ra. Nem va gyok fi zi kus,
nyil ván elõ for dul, hogy mon dok ba dar sá go kat. Eze -
ket az tán a „kol lek tív tu dat” te szi hely re. Ép pen
ezért örü lök an nak, hogy fi zi ku sok, ve gyé szek is
kö ve tik az ol dalt, mert így szin te min dig van szak -
mai vis  sza jel zés is.

Be pil lan tás az ok ta tást se gí tõ weboldalak, blogok vi lá gá ba
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A vi lág ér de kes, de ezt nem
min den ki ve szi ész re az 
is ko lá ban, vagy már rég 
el fe lej tet te

In ter jú Fõ zõ At ti lá val, a h2so4.blog szer zõ jé vel

A h2so4.blog csepp a ten ger ben, a ter mé szet tu do -
má nyos is me re tek ter jesz té sé ért foly ta tott küz de -
lem ben, az az ab ban, hogy mi nél töb ben ért sék meg,
mit je lent, ha va la mi a té nye ken ala pul. Az ol da lon
iz gal mas té mák ke rül nek meg tár gya lás ra, Fõ zõ At -
ti la rend kí vül iz gal mas, ere de ti és fi gye lem fel kel tõ
hang ne met al kal maz va kez de mé nye zi a be szél ge té -
se ket. Ezen a weblapon is le he tõ sé günk nyí lik a té -
mák kom men tá lá sá ra, így az ol va sók meg vi tat hat -
ják kü lön fé le ta pasz ta la ta i kat, gon do la ta i kat. 

Hon nan szár ma zik az öt let az ol dal el ké szí té sé re, mi lyen

szi tu á ció, ese mény kap csán ju tott ar ra a kö vet kez te tés -

re, hogy szük sé ges lét re hoz nia azt?

Ké mia–fi zi ka sza kos ta nár va gyok. 11 évig ta ní tot -
tam, de pár éve szak ér tõ ként dol go zom és az is ko lai
ta ní tás nem ré sze az éle tem nek. A tu do má nyos is -

me ret ter jesz tés azon ban rég óta ér de kelt. (1999–
2008 kö zött a Sulinet Ké mia ro va tát szer kesz tet -
tem.) A blog egy le he tõ ség ar ra, hogy in for má ci ó -
kat, ér de kes sé ge ket osszak meg má sok kal.

Mi mo ti vál ta ab ban, hogy nyil vá nos ság elé vi gye, meg -

os  sza az Ön ál tal re le váns nak ítélt tar tal ma kat? Mi a cél -

ja a kü lön fé le in for má ci ók meg je le ní té sé vel?

A ter mé szet tu do mány ok nem nép sze rû ek, sõt a be -
csü le tük meg csor bult. Ter jed nek az ál tu do mány ok,
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el sõ sor ban a ho me o pá tia. Az em be rek nem em lé -
kez nek az is ko lai fi zi ka-, ké mia-, bi o ló gia órá ik ra és
min den fé le ma ga biz tos fel lé pé sû, ma gát tu dós nak
ne ve zõ nek vagy ép pen celeb tu dat lan nak el hisz nek
min dent (lásd ho me o pa ták, jó sok, aszt ro ló gu sok
stb.). Az egy sze rû fo gal mak sem tisz ták, mint pél dá ul
a pH, a víz ke mény ség stb.

A blog cél ja, hogy egy sze rû en ma gya ráz zon el
fo gal ma kat olya nok nak, akik kí ván csi ak, de nem
szak em be rek. Ki fe je zet ten la i ku sok nak szól.

Mely tár sa dal mi ré teg nek, cso port nak, mi lyen sze mé -

lyek nek ajánl ja a kö zölt tar tal ma kat? Mi ért tart ja hasz -

nos nak, ha az Ön ál tal ké szí tett ol dalt ol vas sák, fi gye -

lem mel kí sé rik?

Bár ki nek, aki bön gé szik a neten. Szán dé ko san nem
te kin tem cél cso port nak a té ma szak em be re it. Per sze
õk is ol vas sák. Aján lom még a ha tá ron túl élõ ma -
gyar anya nyel vû ek nek, akik ke vés bé jut nak hoz zá
ha son ló cik kek hez anya nyelv ükön.

A blog csepp a ten ger ben a ter mé szet tu do má -
nyos is me re tek ter jesz té sé ért foly ta tott küz de lem -
ben, az az ab ban, hogy mi nél töb ben ért sék meg, mit
je lent, ha va la mi a té nye ken ala pul.

Mi lyen tar tal mak kal töl ti fel az em lí tett por tált? Fõ ként

sa ját él mé nyek, ta pasz ta la tok szín te re, avagy pél dá ul a

té má val kap cso la tos szak iro dal mi gyûj tõ hely is egy ben?

Sa ját él mé nyek bõl, öt le tek bõl táp lál ko zom. A be -
jegy zé se im ben igyek szem sa ját anya go kat, pél dá ul
ké pe ket hasz nál ni vagy pe dig CC tar tal ma kat. Er re
büsz ke va gyok, bár saj nos nem min den hez van in -
gye nes il luszt rá ció, de tisz te let ben tar tom a szer zõi
jo go kat. Hos  szú be jegy zé se ket írok, de nem gyak -
ran, mert in kább ala pos nak szá nom õket. Per sze
emel lett sok min den nel fog lal ko zom még, pél dá ul
van egy má sik blogom is, va la mint a Wikipédiát is
igyek szem bõ ví te ni.

RIPORT

66

Oktatás-Informatika II. évfolyam / 2010. 1–2. szám

Egy biz tos: ér dek lõ dés van
az in te rak tív táb la iránt

In ter jú Bedõ And re á val, az
interaktivtabla.eoldal.hu szer kesz tõ jé vel

Az in te rak tív táb la le he tõ sé get nyújt ar ra, hogy a
fron tá lis ok ta tást együtt mû kö dõ tan órák vált sák fel,
me lyek a di á ko kat és ta ná ra i kat egy aránt mo ti vál ják.
Nél kü löz he tet len, hogy a pe da gó gu sok el sa já tít sák a
táb la hasz ná la tá nak mód szer ta nát is, mi vel en nek hi -
á nyá ban nem va ló sít ha tó meg a tény le ges mo ti vá ció,
az ok ta tást po zi tív irány ban be fo lyá so ló, ha té kony
in ter ak ti vi tás. Te hát nem ele gen dõ a ter mé kek, szoft -
ve rek is me re te, a hasz ná la tuk ban va ló ta pasz ta lat,
kü lön hang súlyt kell fek tet ni pe da gó gi a i lag he lyes
gya kor la ti al kal ma zá suk ra is. 

Az in te rak tív táb la ki emel ke dõ je len tõ sé ge töb -
bek közt ab ból is fa kad, hogy vol ta kép pen egy faj ta
át me ne tet biz to sít a fron tá lis ok ta tás és a kolla bo ra -
tív mun ka szer ve zés kö zött. Ez egy út le het a pe da -
gó gu sok, il le tõ leg az ok ta tás szá má ra, ami a ké sõb -
bi ek fo lya mán az IKT-s esz kö zök szé les kö rû
al kal ma zá sát ered mé nyez he ti, mely le he tõ vé te szi
az in for má ci ós tár sa da lom mal va ló lé pés tar tást. 

En nek meg va ló su lá sá hoz el en ged he tet len azon
tu dás, kész ség meg lé te, amely le he tõ vé te szi a táb la
meg fe le lõ al kal ma zá sát. Eh hez nyújt se gít sé get az
interaktivtabla.eoldal.hu, ahol töb bek közt a pe da -
gó gu sok egy más sal is meg oszt hat ják ta pasz ta la ta i -
kat, vé le mé nyü ket.

Hon nan szár ma zik az öt let az ol dal el ké szí té sé re, mi lyen

szi tu á ció, ese mény kap csán ju tott ar ra a kö vet kez te tés -

re, hogy szük sé ges lét re hoz nia azt?

Az andreabedo.hu 2006 már ci u sa kö rül jött lét re.
El sõ sor ban egy e-portfólió jel le gû szak mai ol dal nak
in dult, me lyen ké sõbb mi ni má li san en ged tem be szi -
vá rog ni az egyé ni sé ge met is. 

Ami kor a szak mai ol da la kon nem le he tett meg -
je len tet ni a sa ját vé le mé nye met az in te rak tív táb lák -
kal kap cso lat ban, úgy dön töt tem, ez lesz az a hely,
ahol han got adok ne ki, hi szen a ku ta tá so mat vé gez -
ve elég sok min dent lá tok, ta pasz ta lok, amit nem
fel tét le nül le het hi va ta lo san meg je le ní te ni. Ami kor
a Sze ge di Tu do mány egye te men vol tam óra adó, lét -
re hoz tam egy jel szó val vé dett ré szen a hall ga tók nak
olyan fe lü le tet, ahol kom mu ni kál ha tunk, va la mint
fel tölt he tik az ál ta luk ké szí tett anya go kat. Ép pen a
sze mé lyes ség, az érin tett ség mi att ez a hon lap nem
al kal mas szak mai se gít ség nyúj tás ra, mert nem Bedõ
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And rea a lé nyeg, ha nem a ku ta tá si te rü le tem: az in -
te rak tív táb lák el ter je dé se, s azok meg fe le lõ mód -
szer tan nal tör té nõ hasz ná la ta. Ezért jött lét re elõ ször
egy link gyûj te mény, az interaktivtabla.lap.hu, majd
egy link gyûj te mé nyen túl mu ta tó mód szer ta ni hon -
lap, az interaktivtabla.eoldal.hu. S iga zá ból, ha a ta -

ná ro kat se gí tõ blogokról be szé lünk, ak kor ez utób bi
az, ami rõl ér de mes be szél ni, mert ez hi va tott a pe da -
gó gu so kat iga zán se gí te ni.

Szó val az interaktivtabla. eoldal.hu, ta ná ro kat
se gí ten dõ por tál ról. Már rég óta szer kesz tet tem az
interaktivtabla.lap.hu ol dalt, ami kor a mun kám

Be pil lan tás az ok ta tást se gí tõ weboldalak, blogok vi lá gá ba
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foly tán ki kel lett pró bál nom az eoldal.hu in gye nes
hon lap szer kesz tõ rend szert. A té mán nem kel lett so -
ká ig gon dol kod ni, mert az in te rak tív táb la már rég -
óta adott volt. Mind ez 2007 szep tem be ré ben tör tént.
Ak kor már ja vá ban tar tot tuk or szág szer te az in te -
rak tív táb la hasz ná la tá val kap cso la tos 30 órás pe da -
gó gus-to vább kép zõ tan fo lya mo kat, s a sze mé lyes
ta lál ko zó kon, be szél ge té se ken ki de rült, hogy mit hi -
á nyol nak a pe da gó gu sok, mi rõl ér de mes ír ni ne kik,
mi az, ami iga zán a se gít sé gük re van. Si ke rült rá be -
szél nem Schlotter Ju di tot, aki az In te rak tív táb la cí -
mû könyv társ szer zõ je volt, hogy idõn ként õ is ír jon
egy-egy be jegy zést. Az ol dal fo lya ma to san fris sül,
ka pa ci tá som nak meg fe le lõ men  nyi sé gû új írás sal.
Az ol dal le töl té sek is tük rö zik a tar ta lom fris sí té sét,
az eoldalt ed dig kö zel 50 000 lap le töl tés ér te, míg az
andreabedo.hu-t kb. 30 000. 

Mi mo ti vál ta ab ban, hogy nyil vá nos ság elé vi gye, meg -

os  sza az Ön ál tal re le váns nak ítélt tar tal ma kat? Mi a cél -

ja a kü lön fé le in for má ci ók meg je le ní té sé vel?

Nos, azt ta pasz ta lom, az ok ta tás po li ti ká nak nem
erõs sé ge a pe da gó gu sok fe lé tör té nõ tá jé koz ta tás,
kom mu ni ká ció. Ese mé nyek van nak, ame lyek re a
pe da gó gus el me het, de egy re ke vés bé megy el, tan -
fo lyam ok van nak, me lyek a tan fo lya mot tar tó fel ké -
szült sé gé tõl füg gõ en tar tal ma sak, vagy sem. Azon -
ban az in te rak tív táb lák hasz ná la ta pont olyan
té ma te rü let, ahol ar ra kel le ne rá vi lá gí ta ni, hogy ho -
gyan le het ezen esz köz se gít sé gé vel más képp (!)
csi nál ni, amit ed dig csi nált a pe da gó gus. Ez egy fo -
lya mat kel le ne, hogy le gyen, amely vé gig se gí tõ,
hisz min den ko moly vál to zás vis  sza ren de zõ dést
ered mé nyez het, ha nin cse nek be von va a vál to zás -
ban ér de kel tek. 

Ab ból in dul tam ki, amit ta pasz tal tam. Ami kor a
gya kor ló pe da gó gu sok kal be szél tem, volt sok
szkep ti kus, volt sok ér dek lõ dõ, so kan nem tud ták el -
dön te ni, el uta sít sák vagy ked vel jék az esz közt. Egy
biz tos: ér dek lõ dés van az esz köz iránt. Hi á ba utaz -
zuk kör be az or szá got, hi á ba gyõ zünk meg sok pe -
da gó gust, azo kat kel le ne el ér ni, akik va ló ban ér dek -
lõ dõ ek, nyi tot tak, õket kel le ne meg szó lí ta ni. Ha az
ok ta tás po li ti ka nem tud tö me gek hez kom mu ni kál ni,
gon dol tam, majd meg te szem én, s az ol dal lá to ga -
tott sá gát fi gye lem be vé ve úgy tû nik, ez si ke rült is.
Igyek szem rö vi den meg ír ni a cik ke ket, hogy le gyen

tü rel mük el ol vas ni, s igyek szem meg mu tat ni a le he -
tõ sé get, az tán a pe da gó gus el dön ti, él-e ve le, vagy
sem. A lé nyeg az egy sze rû sé gen van. 

Mely tár sa dal mi ré teg nek, cso port nak, mi lyen sze mé -

lyek nek ajánl ja a kö zölt tar tal ma kat? Mi ért tart ja hasz -

nos nak, ha az Ön ál tal ké szí tett ol dalt ol vas sák, fi gye -

lem mel kí sé rik?

Az ol dal cél kö zön sé ge egy ér tel mû en a pe da gó gus -
tár sa da lom. A ta ní tott kor osz tály és tan tárgy eb ben
az eset ben szin te mind egy, ugyan is azt ta pasz tal tam,
hogy a kü lön bö zõ szak mód szer tan ok ban van nak
olyan ele mek, ami ket ér de mes egy más tól meg ta nul -
ni. Ezt a pe da gó gus-to vább kép zé se ken a ve gyes
cso por tok, kü lön fé le vizs ga mun kák el ké szül té nél,
meg né zé sé nél min den eset ben iga zol ják. 

Az utób bi idõ ben igyek szem az ak tu a li tást is be -
le vin ni a szer kesz tés be. Pél dá ul ka rá csony elõtt, de -
cem ber ben olyan anya go kat ke res tem, ame lyek kel
kön  nyeb ben, gyor sab ban tud az órá já ra fel ké szül ni
a pe da gó gus, s nem kell órá kig bo lyon ga nia a neten,
hogy ta lál jon az anya gá hoz egy ka rá cso nyi hát te ret,
tél apót, vagy akár mi mást, ami té li, és sze ret né fel -
hasz nál ni. Az IKT-s órák ra a fel ké szü lé si idõt a le -
he tõ leg job ban csök ken te ni kell, mert a pe da gó gu -
sok nem fog nak ilyen órá kat tar ta ni, ha túl sok a
fel ké szü lé si idõ, hisz egy más na pi 45 per ces órá ra
nem ké szül het órá kig! Te hát ha tud ja, mit ta lál ezen
a hon la pon, ha té ko nyabb le het az in te rak tív táb lás
órá in. 

Mi lyen tar tal mak kal töl ti fel az em lí tett por tált? Fõ ként

sa ját él mé nyek, ta pasz ta la tok szín te re, avagy pél dá ul a

té má val kap cso la tos szak iro dal mi gyûj tõ hely is egy ben?

Cél a pe da gó gu sok igé nye i nek meg fe le lõ tar tal mak
be mu ta tá sa. Igyek szem olyan anya go kat ös  sze ál lí ta -
ni, ame lye ket mi nél több em ber tud hasz nál ni or -
szág szer te. Cél to váb bá az ak tu a li tá sok be mu ta tá sa,
a pe da gó gu sok ha té ko nyabb órai fel ké szü lé sé nek
se gí té se, el iga zo dás az in te rak tív táb lás té ma kör ön
be lül. Ha va la mit úgy íté lek meg, hogy a weben fél -
re ve ze tõ in for má ci ók van nak ró la, igyek szem rend -
szer be szed ni és tisz táz ni.

RIPORT

68

Oktatás-Informatika II. évfolyam / 2010. 1–2. szám

Oktinfo_2011_1_jav:2.korr. 2011.03.03. 16:24 Page 68 (Black plate)



STUDIES

Between two revolutions of
control: contours of education
in information society 
Lász ló Z. Karvalics

Continuing the thought of a previous paper (Z.
Karvalics, 2009), after using Stein’s concepts 
– Informatorium, Pedagogicum, Politicum and
Civilisatorium – in general education the author
discusses the situation of the crisis of control in ed-
ucation. Then using symbols to show the transition
from pre-modern child ima ge to that of the infor-
mation society. The paper tries to sketch the fea-
tures of a „socialization change” examining it as a
transition to a sustainable evolution.

Cognitive ha bit and learning
environment at the beginning
of the 21.st century 
Ber ta lan Komenczi

Start ing up the situation that a paradigm about elec-
tronic learning environment is still not worked out
by pedagogy the paper describes a wide-horizon, in-
terdisciplined analysis about teaching and learning
embedded within the process of evolution in human
cognition. Some connections and approaches are
outlined for better understanding of the phenomena
and for explanation of challenges in this topic.

The digital natives’ new
knowledge and school 
Ist ván Bes se nyei

The philosophers say that – after the age of primary
verbalism – we have arrived to the age of culture
and communication of secondary verbalism which

involves a kind of transition where a gap develops
between digital natives and digital immigrants
(Prensky, 2001) in learning, thinking, communicat-
ing etc. that creates its own effects at school. The
paper goes through these differences and the prob-
lems they cause and describes the changing role of
the teacher in education and shows the possible
roles (digital) networks could play in this progress.

The dark side of the internet:
problems and dependence 
Zsolt Demetrovics & Be at rix Koronczai

Nowadays, when internet penetrates our lives and
most services are dependent on it, the notion of de-
pendence can be detected. Researchers say that al-
though now it could be acknowledges as „good”
dependence, „bad type” can also be diagnosed.
There are forms of internet dependences where
problems can be identified and also bad (hurtful)
effects of the internet might become dominant. The
paper describes and summarizes the features of in-
ternet-dependence in some aspects.

Wii, a virtual sports game — its
developing effects on persons
with physical disability 
Sáringerné dr. Szi lárd Zsu zsan na & Zsó fia

Nádasi

In virtual sports, everyone can be equals with their
partners and the disability doesn’t count. It is very
important in the lives of those persons who live with
disabilities, especially with physical handicap. Wii as
a video game console is a tool for virtual sports activ-
ity, which could be a space for disabled people doing
sports as an ordinary person. This paper introduces a
study carried out in an institution of children with
physical disability and describes how Wii can modify
those children’s mood, activity, self-esteem, physical
condition and motoric coordination as well.
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E-learning: you don’t always
get what you hope for 
Adrian Kirkwood

(translation from Eng lish)

Despite substantial growth in the use of informa-
tion and communication technologies (ICT)
throughout wes tern societies, there is much evi-
dence of technology-led innovations within Higher
Education (HE) failing to achieve the anticipated
transformations in learning and teaching. This pa-
per reviews evidence from research and evaluation
studies relating not only to e-learning, but also to
wider HE practices. It argues that the use of ICT
does not, in itself, result in improved educational
outcomes and ways of working. It considers con-
textual factors that are of greater significance in de-
termining how and why e-learning is used in HE.
Students’ engagement with e-learning relates to
their expectations and conceptions of learning and
to assessment demands. Academics need to re-as-
sess their own beliefs and practices concerning
teaching and assessment and their impact on the ex-
perience of learners. Both teachers and learners
need to understand why e-learning activities are to
be undertaken and the rewards expected to be de-
rived.

Developing a self-evaluation
framework system in school 
— IT tools in ser vi ce of school
development
Már ta Hunya

In 1994, an IT developing process was started in
Hun ga ry. The goals were very clear: spreading the
digital culture in schools, developing digital litera-
cy of the growing generation, updating pedagogical
processes in schools, establishing Life Long
Learning and enhancing the competitiveness of
Hun ga ry. Compared to other European countries, in
the first years Hun ga ry was in a good position and
progress fit into European intentions. Today we lost
this position and it can be detected especially in the
field of mo ni tor ing effects of interventions and in

the field of ensuring self-evaluation and self-devel-
opment tools for schools. We have no feedbacks on
the effects to the IT development processes on
schools. This paper describes the European and
Hungarian goals in education, the necessity of mo -
ni tor ing the application of IT in education and in-
troduces some international projects that inspired a
Hungarian te am to improve an online, interactive
self-evaluation framework for Hungarian schools.
There is also a short report about this work.

Insight to the world of web-
sites and blogs supporting
education
Fru zsi na Csuvár

It is said that the generation entering nowadays
schools have basicly mastered information commu-
nication technology (ICT) tools not only for their
everyday life but also for learning at school.
Roaming or learning in environment supported by
ICT is very natural for them. Learning with ICT
has lots of advantages but the open-mindedness of
teachers and the possibility of their self-develop-
ment is a crucial factor. What tools can teachers
adapt to? How much do they adapt? The paper ex-
amines these questions through interviews with
owners of blogs and websites supporting education
in different ways. These pages ensure both possibil-
ities and content teachers and students.

ENGLISH SUMMARY

70

Oktatás-Informatika II. évfolyam / 2010. 1–2. szám

Oktinfo_2011_1_jav:2.korr. 2011.03.03. 16:24 Page 70 (Black plate)



BÉ RES ILO NA, fõ is ko lai do cens
Bu da pes ti Kom mu ni ká ci ós Fõ is ko la, 
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