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Első rész
Mint kutató, és mint egyetemi oktató a felnőttnevelés területének igen sajátos szeleteivel
foglalkozom 1973 óta. Ezek a területek: a távoktatás és az elektronikus tanulás.
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Ez utóbbi,

angol elnevezéssel illetve az e- learning napjaink legtágabb értelmezése szerint, az infokommunikációs technológia oktatásban/képzésben történő felhasználását fedi.

A mai tanácskozás keretét, az egész életen át tartó tanulást figyelembe véve, a számos és igen
sokirányú rendszertani és módszertani jellemző közül hozzászólásomban három elemre
szeretnék kitérni. Először a távoktatás, majd az elektronikus tanulás vonatkozásában
vizsgálom az alábbi jellemzőket, amelyek természetesen csak elméletben választhatók szét
ilyen tisztán:
·

a távolság

·

az egyéni, önálló tanulás és

·

az irányítás

Azért választottam ezt a témát, mert napjainkban sokan fenntartás nélkül azonosítják a két
vizsgált formát, ahelyett, hogy a valóban azonosítható és az egymástól erőteljesen különböző
területeket a maguk helyén (formaként, vagy eszközként, vagy módként) megfelelő
pedagógiai és/vagy andragógiai kérdésként kezelnék.

*
A távolság
A távolság, amellyel a tanár és a diák közötti tér és időbeli eltávolodást hangsúlyozták sokáig
– csak és kizárólag – negatívumként jelent meg azok számára, akik korábban csak a jelenléti
képzést ismerték. A másik negatívum a magányosság ténye csak súlyosbította a távoktatás
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1.1. KOVÁCS Ilma: Új út az oktatásban? A távoktatás, Budapesti Közgazdaságtudományi
Egyetem és a Felsőoktatási Koordinációs Iroda, Bp. 1997., 264 p.
Kovács Ilma: Új út az oktatásban? A távoktatás (második bővített kiadás) OKKER Kiadó,
Bp., 2005., 290 p.
Elektronikus úton elérhető változatok:
2002 óta: http://www.lib.uni-corvinus.hu/docs/tavoktatas.pdf vagy
http://www.lib.uni-corvinus.hu/pdf/tavoktatas.pdf vagy
http://www-regi.lib.uni-corvinus.hu/tavoktatas.html
2005-től: az Országos Széchenyi Könyvtár Magyar Elektronikus Könyvtár honlapján
www.mek.oszk.hu/02500/02584
1.2. KOVÁCS Ilma: Az elektronikus tanulásról, HOLNAP Kiadó Budapest, 2007., 274 p
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elfogadását. Időbe tellett, mire a pszichológiai, a szociális, a kulturális stb. távolság is elemzés
tárgyát képezte.
Az ún. „negatívumok” kiküszöbölésére, azaz a távolság legyőzésére eszközöket, tárgyakat
iktattak be a tanulási- tanítási folyamatba, pótlandó a korábban alkalmazott interperszonális
kapcsolatok tartalmának és módszereinek – a jelenléti oktatáshoz/képzéshez viszonyított – ún.
hiányzó részét.
Lassan ismertté vált az oktatás tárgyiasításának gondolata és ténye.
A harc és a meggyőzés már az 1950-es években megindult a nagyvilágban. Bizonyításra
került a gépek segítségével végzett tanulás hatékonysága. A Skinner nevével fémjelzett
eredmények, a programozott oktatás elméleti és gyakorlati elemeinek beépítése odavezettek,
hogy 1960 óta rengeteg távoktatási egyetem és intézmény jött létre és működött a világban a
XX. században.
A távolság „megszelidítése” – a képzők oldaláról – a felnőtt tanuló számára az egyéni,
önálló tanulási szakaszok sajátos „támogatását” jelenti.
A távoktatásban a „tanítás” fogalma lassan átadta a helyet a napjainkra már elterjedt
új fogalomnak, a „tanulás támogatásának”.

Az önálló tanulás

Az önálló tanulás fogalma már régóta a kulcsfogalmak körébe tartozik. Sokak által és sokféle
tartalommal felruházott fogalomról van szó.
Tekintettel arra, hogy vizsgálódásaim minden esetben a szervezett távoktatás keretében tanuló
felnőtt tanulására irányultak, elemzéseim és utalásaim soha nem tértek ki sem a mindig is
létező autodidaxisra, sem az egyre divatosabbá váló önirányított tanulásra. 2

A szervezett képzések, azaz az iskolarendszerű tanítási-tanulási folyamatok egyéni, önálló
tanulási szakaszai és annak módjai nem azonosíthatók az önirányított tanuláséval. A
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A tanulás újfajta értelmezése, a nem formális és az informális tanulás egész életre kiterjedő
eseménysora – mindazonáltal – felvetette az önirányított tanulás kérdésének kutatását és
annak tudatosítását is a felnőtt emberben, az egyénben, aki autonóm lény, és aki a tanulást
egyéni szükségletei kielégítése céljából használja. Tekintettel az egyénre sokasodó
élethelyzetekre – felgyorsult világunkban – az önirányított tanulás e helyzetekre adott tanulási
válaszok folyamatában fogalmazódik meg igazán és nem egyetlen képzés egy-egy
szakaszában!
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szervezett képzésben részt vevő felnőtt önálló tanulási munkája alapvetően külső irányítást is
feltételez. Távoktatás esetében ez távirányítást és közvetett irányítást is jelent.
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A távirányítás – a kornak megfelelő – eszközök segítségével történt és történik, a
közvetlen irányítás pedig tutorálás néven vált ismertté.
Az irányítás
A tanulás irányítása sajátos formai és módszertani fejlesztést jelent a távoktatásban, attól
függően milyen társadalmi, gazdasági és egyéb tényezők és/vagy képzési filozófiák hívják
életre. Továbbá, az irányítás mikéntjét jelentősen befolyásolja a felnőtt tanuló „hozott”
önirányítási képessége.
Ennek megfelelően ahány távoktatási intézmény, annyi gyakorlati megvalósulással
találkozhatunk. Nincs két egyforma távoktatási intézmény a világon.
A felnőtt tanuló önállósága és önirányítási képessége fejlesztésre szorul, ezt biztosítják – a
tartalom közvetítésén túl – a sajátos távirányítási eszközök és módszerek. A felsőfokú
távoktatásban főleg vezérlésről szokás beszélni, b i z t o s í t v a a tanuláshoz szükséges
visszajelzés, visszacsatolás elengedhetetlen lehetőségét.
Érdekes ellentmondások feloldására kell, hogy sor kerüljön az irányítás gyakorlati
megvalósításának folyamatában.
A távoktatás – ugyanis – szabadságot, rugalmasságot stb. ígér a felnőtt tanulónak a nnak
érdekében, hogy „maga” szervezhesse, „maga” strukturálhassa a saját tanulását, miközben a
gyakorlatban jól látható, hogy a felnőtt tanuló erős szabályozottságot és szigorúságot
„igényel” a távoktató intézménytől. A felnőtt ember (kialakult) önirányítási képessége és ún.
„függési” szükséglete kemény feladatok elé állít minden távoktató intézményt és azok
munkatársait.
Tekintettel arra, hogy a távoktatás bizonyos önállóságot és önirányító képességet
követel a tanulótól, a legtöbb távoktatási intézmény a felsőoktatást gazdagította az
előző évtizedekben.
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A szakma szerint, a távoktatás él a közvetlen irányítás
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1980-ban, a KLTE-n megvédett bölcsészettudományi doktori disszertációm: KOVÁCS
Ilma: Az önálló tanulást segítő módszerek és eszközök a felsőfokú távoktatásban, Budapest,
FPK dokumentáció D-1461, 1979.
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Vannak ugyanakkor más példák is. Például: a franciaországi CNED, Országos Távoktatási
Központ 6 éves kortól biztosítja a távoktatást beiratkozottai számára. Felső korhatár nincs és a
tudás megszerzését minden szinten és számtalan területen biztosítja. Ez az intézmény –
érdekes módon – csak a tanulást biztosítja, a vizsgáztatás más intézmények jogkörébe
tartozik! Lásd: KOVÁCS Ilma: Távoktatás Franciaországban 1993-1994, Nemzeti
Tankönyvkiadó Rt. Universitas, Budapest, 1995., 353 p.
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módszereivel is, így a rendszer részeként kezeli a tanár-diák, sőt a diák-diák
személyes találkozásait is. A személyes találkozások optimális irányítási technikái,
azaz a tutorálás módszertana még nem mindenütt került teljességgel kidolgozásra
akkor, amikor az oktatásban is megjelent a világháló alkalmazása (1990 körül
Amerikában, és csak 1994/95 körül Európában). A neveléstudomány világában ennek
elmélete szinte csak az andragógiát gazdagította a ’90-es évekig.
*
Visszatekintés a távoktatásra Magyarországon
Valamikor 1972 után a felsőoktatás, a középoktatás és a szakképzés területén is megindultak a
magyar távoktatással kapcsolatos kutatások (gyakran csak „próbálkozások”). Ezek –
többségükben – kísérletinek nevezett jellegűk folytán hosszabb vagy rövidebb idő után
megszűntek, félbemaradtak, vagy hivatalosan véglegesen lezárásra kerültek.

Az eredeti

terveknek megfelelően zajlott és zárult például a Felsőoktatási Pedagógiai Kutatóközpont
irányításával folytatott Pécsi távoktatás- módszertani kísérlet 1973 és 1980 között (melynek
munkatársa és irányítója voltam magam is éveken keresztül).
Amikor a ’90-es években újraéledt Magyarországon is a távoktatással történő
„foglalatoskodás” (bevezetésről ugyanis nem beszélhetünk), a ’70-es évekbeli óriási szellemi
és anyagi beruházást követelő munkálkodásokat szinte teljesen meg nem történtként kezelték.
Előfordult, hogy azt a jellemzést lehetett olvasni vagy hallani, hogy azok „csak” kísérletek
voltak, vagy „csak didaktikai” választ próbáltak adni a kor oktatási i l l e t v e képzési
problémáira.
A ’80-as évek során h elyi és pontszerű eredményekkel lehetett találkozni. Ezek főleg
magánszektorbeli távoktatási kezdeményezések voltak, egyikük sem vált országos kiterjedésű
képzéssé.
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Milyen reakciókkal lehetett találkozni a ’90-es években a korábbi kezdeményezésekkel kapcsolatban? Az egyik megközelítés, az elhallgatás, igen eredményesnek bizonyult. És történt-e
valami érdemleges a másik minősítés, a didaktikai eredmények felhasználása tárgyában?
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Távoktatás Magyarországon 1970-1980, Tanulmánykötet, Válogatta és szerkesztette:
Kovács Ilma, Felsőoktatási Koordinációs Iroda, A felsőoktatás fejlesztését szolgáló kutatások
c. sorozat, Sorozatszerkesztő: Végvári Imre, Budapest, 1992., 225 p
Távoktatás Magyarországon a 80-as években, Tanulmánykötet, Válogatta és szerkesztette:
Várnagy Marianne, Felsőoktatási Koordinációs Iroda, A felsőoktatás fejlesztését szolgáló
kutatások c. sorozat, Sorozatszerkesztő: Végvári Imre, Budapest, 1992., 195 p.
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Nagyon jó lett volna, ha a ’70-es évek munkálataiból a didaktikai eredmények – végre –
hasznosulhatnak. Ezzel is úgy jártunk, mintha nem is léteztek volna előzmények…
Én megpróbáltam …, de javaslatom elutasításra talált. Más utat kerestem, nevezetesen az
önálló publikációs utat. Beépítettem az 1996-ban írott monográfiámba [1/1] a ’70-es évek
kutatásainak didaktikai tapasztalatait, amelyek a pécsi távoktatás- módszertani kísérlet
munkálatainak eredményét tükrözték, azaz mintegy 50 főiskolai oktató és 900 felnőtt levelező
hallgató közreműködését.
Mi az, ami mégis megtörtént 1990 után?
Megkezdődött a külföldi tananyagok „részleges” honosítása, figyelmen kívül hagyva a
kipróbált és bevált hazai eredményeket és főleg a tanítási-tanulási folyamat rendszertani
követelményeit. Hazai képzési rendszerekbe illesztettek „testidegen” tananyagokat, részeket.
A Nyugat felé fordulás veszélyes helyzetei leselkedtek ránk minden irányból, természetesen
jó néhány pozitívum mellett.
Néhány példa:
1. Bizonyos felelős szakemberek önálló távoktatási törvényért harcoltak Magyarországon
(teljességgel figyelmen kívül hagyva azt az alapvető tényt, hogy a távoktatás csak egy
lehetséges forma az oktatási/képzési formák között). Itt közrejátszott a más országok
távoktatására vonatkozó – valóban létező – törvények jellegének félreismerése, azaz a
külföldi távoktatási szervezetek és a külföldi szakirodalom ismeretének hiánya.
2. Illetékesek nem ismerve és nem ismerve fel a kor speciális voltát, azt, hogy Nyugaton a
’90-es években a hagyományos távoktatás már jó ideje átalakulóban volt, így az ott
kifejlesztett úgymond modern – de ma már az is hagyományosnak nevezhető – írásos
távoktató tananyagok megvásárlásával és honosításával az „ott már lejárt szavatosságú
tananyagok” megvásárlásával akartak itthon „modernizálni”. Finom anyagi „támogatást
nyújtva” ezzel a gazdag nyugati országoknak. Ez szerencsére nem tartott sokáig. Vagy más
esetben, a mi korábbi didaktikai eredményeink ismeretét alig, vagy meg sem haladó tudású
nyugati szakembereket tucat számra hoztak be előadások tartására stb., zöldmezősként
kezelve a hazai téma egészét.
3. Sajátos ellentmondások között éltünk. Amikor az 1990-es években Magyarország (újra)
kezdett a hagyományos távoktatással foglalkozni, máshol már az elektronikus eszközök
távoktatásba történő bevezetésén, azok kifejlesztésén munkálkodtak (bár még nem a
hálózaton történő képzések voltak a jellemzőek ott sem!). Erről persze itthon is lehetett tudni.
Példa is akad erre: a Fővárosi Oktatástechnológiai Központ 10 munkatársának a modern
technológiák használatára történő képzése ekkor történt meg Angliában.
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4. Honosításra kerültek jól működő nyugati távoktatási központok is (EuroContact, Hágai
Egyetem Budapesti Távtanulási Központ stb.) stb.
*
Az 1990-es években először kapott hivatalos országos támogatást és képviseletet a távoktatás
Magyarországon.

Sokat

profitálhatott a z o r s z á g a Nyugat által felkínált pályázati

lehetőségekből, pl. a TEMPUS Alapítvány révén.
Létrejött és működött a Nemzeti Távoktatási Tanács és mellette egy Távoktatási Szakértői
Kollégium, majd pedig egy Szakértői T estület. A gyakorlati távoktatást néhány regionális
távoktatási központ szervezte a felsőoktatásban.
Az 1990-es évek közepén már mintegy két tucatnyi felsőoktatási intézmény szervezett
távoktatást egy vagy több szakon. A ’90-es évek második felétől a Magyar Akkreditációs
Bizottság Távoktatási Szakbizottsága jóváhagyása mellett lehetett távoktatási szakokat
indítani a magyar felsőoktatásban. 6
Magyarországon 1974-ben Tihanyban szerveztük meg az első távoktatási konferenciát
(a Felsőoktatási Pedagógiai Kutatóközpont (FPK) és az Országos Pedagógiai Intézet
(OPI). Visszatekintve a három és fél évtizedes múltra megállapítható, hogy nagyon
lassan és nehezen terjedt itthon a távoktatás az elmúlt évtizedekben.
A hagyományos távoktatás főleg a felnőttek felsőfokú képzését erősítette, de csak
pontszerűen. Kutatásaink szinte csak az andragógia területét gazdagították.

Második rész

Előadásom második részében szeretnék visszatérni az általam kiemelt három jellemzőre az
elektronikus tanulás vonatkozásában, de előtte engedjenek meg egy kitérőt.
Meggyőződésem, hogy az új információs és kommunikációs technológiák alkalmazásától az
oktatás/képzés egyetlen területe sem tekinthet el. A távoktatás élen járt az információs és
6

Nekem személy szerint különösen hasznos volt az, hogy az elmúlt másfél évtizedben részt
vehettem az említett szakértői testületek munkáiban és 1998-tól a Magyar Akkreditációs
Bizottság Távoktatási Szakbizottsága elemző és értékelő munkálataiban.
Az 1973 óta szerzett távoktatási tapasztalataimat – publikációimon túl – ott tudtam igazán
érvényesíteni, mind a komoly szakmai viták során, mind a felsőoktatási intézmények
pályázati útmutatóinak kollektív munkában történő összeállításakor, mind pedig az egyes
pályázatok elemző értékelési tevékenysége munkálataiban. Rengeteget tanultam magam is
például a 2006-ban beindult alapszakok pályázati anyagainak – az elektronikus távoktatási
formához kidolgozott és beadott – terveiből és a rendelkezésre bocsátott konkrét elektronikus
tananyagok elemzéséből.
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kommunikációs eszközök használatában. Nekem természetes, hogy a hálózati technológia
elsőként a távoktatás területén került alkalmazásra és csak fokozatosan terjed az
oktatás/képzés további formáiban.
Mindazonáltal a keretrendszerrel működő mai távoktatás már valóban nem azonosítható az
általunk megismert, az 1970-es évekbeli távoktatással. /Lásd: 5. lábjegyzet/
Tekintettel az eszközök anyagi vonzatára, az elektronikus eszközök alkalmazására történő
átállás, a gyakorlati kivitelezés bizony nagyon vontatottan történik mifelénk. Pedig az elearning technológia szerepe, akár akarjuk, akár nem, olyan fokú lesz a közeljövőben, hogy
mind a tanulói, mind a tanítói/tanári oldal gyakorlatának részévé válik.
Nagyon sok tudomány képviselője foglalkozik a témával kezdve a filozófusokkal és bezárva a
sort a neveléstudomány (a pedagógia és az andragógia) szakembereivel, nem is beszélve az
informatika, a pszichológia, a szociológia kutatóiról.
A témában kevéssé jártas emberek, napjainkban – sajnos – gyakran egyenlőségjelet tesznek a
távoktatás és az elektronikus tanulás közé és többnyire már csak e- learningről beszélnek
hivatalos körökben is…pedig még „tovább él” a megváltozott távoktatás is.
Hangsúlyozni szeretném, hogy én:
1. nem szűkítem le az elektronikus tanulást az elektronikus távoktatásra. Az utóbbit az
elektronikus eszközökkel végzett tanulás egy lehetséges formájaként kezelem.
2. a jelzett meggyőződés értelmében a korábbinál (a távoktatásnál) sokkal szélesebb
„mezőben” kezdtem vizsgálódni főleg a szakirodalomban és franciaországi
látogatásaim alkalmával érdekes helyszíneken is az elmúlt évtizedben. 7
Ha az iskola, azaz tágabb értelemben az oktatás a társadalomban és a munka piacán történő
megélhetésre és megfelelésre kíván felkészíteni, nem engedheti meg, hogy távol tartsa magát
az információs és kommunikációs technológiák által felkínált eszközök kezelésének
megtanulásától és alkalmazásától.
Ez az igazi magyarázata az információs és kommunikációs technológiák kognitív
tanulásának és nem egy egyszerű pedagógia modellváltás!
Ha az információs és kommunikációs technológiák bekerülnek a tanterembe, akkor már
használni is kell azokat. Ha ezek a technológiák aranybányát jelentenek az ipar és a
kereskedelem résztvevői számára, hiszen lehetővé teszik a termelés mennyiségi, minőségi és
7

Mint a francia gazdasági nyelv oktatója (a Budapesti Corvinus Egyetemen), módomban állt
tanulmányozni egy gazdag ország gazdaságát, Franciaországét és abban a – törvényszerűen és
dinamikusan működő – képzés helyét és szerepét. Oktatáselméleti kutatásaim ebben az
irányban gazdagodtak a ’90-es évek eleje óta.
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hatékonysági mutatóinak javítását, hasonlóképpen aranybányát jelenthetnek az oktatásnak is,
mivel kedvezően befolyásolhatják az információcserét, és a korábban automatikus feladatok
alól mentesíthetik a résztvevőket. A technológiák hatékony alkalmazásától azonban még
messze vagyunk.
Ami a pedagógiai és andragógiai modellváltást igazolja, az nem egyéb, mint a kutatók
által egységesen osztott szent meggyőződés, miszerint a jelenlegi technikaitechnológiai fejlődéssel az emberiség belépett abba a korszakba, ahol az egyénnek
folyamatosan tanulnia, képeznie kell majd magát.
Az embereknek egész életükben tanulniuk kell!
Mielőtt rátérnék a már említett három jellemzőnek az elemzésére az elektronikus tanulás
keretén belül, még szeretnék röviden szólni a fogalomról is.

Mit értünk elektronikus tanuláson?
Induljunk ki az „elektronikus tanulásnak”, azaz az „e-learningnek” a tágabban értelmezett
fogalmából:
Bármely elektronikus technológiára/eszközre támaszkodó vagy annak segítségével kivitelezett
képzés vagy tanulás a CD-ROM-t ó l é s a számítógéppel támogatott tanulástól a
videokonferenciáig, a műholdak által közvetített képzésekig és a virtuális oktatási
hálózatokig.
Ha így közelítünk, akkor az elektronikus távoktatás ezen belül csak egy lehetséges
oktatási/képzési forma.
A szűk értelemben használt e-learning fogalom csak a hálózaton keresztül szervezett vagy
végzett képzést illetve tanulást ismeri el elektronikus tanulásnak.
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Bevezető mondataimban a legáltalánosabb fogalmat is használtam: az e- learning az elektronikus információs és kommunikációs technikára alapozott oktatásfejlesztési törekvések összefoglaló csúcsfogalma.
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Ezek a fogalmak csak az elektronikus tanulás- fogalom megközelítésének egyik irányát
jelzik. A megközelítés másik iránya is létezik.
Ha például a „nyitott- és távképzés” Európában általánosan elfogadott fogalmából indulunk
ki, akkor az azon belül alkalmazott „elektronikus tanulási technológia” csak eszköze a
távoktatásnak!
Mindkét megközelítéssel egyet lehet érteni, de nem mindegy, hogy miből indulunk ki és nem
mindegy, hogy mit és milyen célra alkalmazunk.
9
KOMENCZI Bertalan: Elektronikus tanulási környezet, Kísérlet a jelenség didaktikai
értelmezésére, Habilitációs értekezés, Debrecen, 2007.
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A téma jelentőségét sok közhelynek minősülő megállapítással lehet alátámasztani. Például:
-

megszűnőben van a „tanítás” mindenhatósága

-

a tudáshoz való hozzáférés módja teljességgel átalakulóban van

-

az iskolának újfajta súlyponti szerepet kellene betöltenie

-

a „tanulásra” helyeződik át a hangsúly

-

elektronikus tanulási környezet kialakítása sürgős feladatként jelentkezik stb.
Az új technológiák alkalmazásával a megváltozott tanulási környezet új tanulási
stratégiák, stílusok és módszerek kérdését veti fel a képzés legkülönbözőbb szintjein és
formáiban! Szakemberek jól tudják, hogy a távoktatás elmélete által kimunkált és a
gyakorlatban elterjedt módszertani jellemzők, de leginkább a távoktatási szemlélet egyre
jobban beszivárog abba, ami új, azaz az elektronikus eszközökkel végzett tanítás és
tanulás rendszereibe. Lassan a tanulás szervezése is meg kell, hogy változzék, hiszen
magukhoz a tananyagokhoz és az emberi oktatási „forrásokhoz” is másként férhetünk
hozzá. Ilyen értelemben, a változásokban mind a pedagógia, mind az andragógia egyaránt
érintett.
*

Nézzük meg a három – a távoktatás kapcsán már elemzett – jellemzőt az elektronikus eszközökkel folytatott tanulás során:
·

távolság

·

önálló tanulás

·

irányítás és irányítottság

A távolság
A távolság, amelyet olyan erőteljesen és sokáig támadtak, az elektronikus tanulás során
egyszerűen „megszűnik” problémaként tovább létezni.
Az információs és kommunikációs technológiák „lebontották” a távolságot – halljuk nagyon
gyakran. A képernyőhöz szokott ember számára (legyen Ő gyermek vagy felnőtt) a más
térben, de valós időben elérhető információ korában ez már nem kérdés. A hétköznapok során
már az sem zavaró, ha más térben és más időben készült információt kap kézbe valaki, vagy
azzal kell dolgoznia. Miért lenne ez zavaró egy tananyag esetében?
Lassacskán mindez csak szokás kérdése lesz. Kérdés, hogy mikor szokunk hozzá?
A gyerekek számára már nálunk is magától értetődő evidencia, amennyiben rendelkezésükre
állnak a szükséges eszközök.
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A mai felnőttek napi, munkahelyi és egyéb társadalmi területeken kapott információik
spontán kezelése ellenére ( pontosabban azok mellett) nagyon lassan, és csak vonakodva
fogadják e l , ha ilyen tananyagokat kapnak feldolgozásra. Jobban szeretik „ha helyben
elmondják, és meg is magyarázzák nekik a tananyag tartalmát az oktatók”. Ehhez szoktak
hozzá!
A mai a felnőttnek még mindig „baja van” a TÁVOLSÁGGAL?
Vagy nem is a távolsággal van igazán baja?

Az önálló tanulás
A tananyagok vagy azok bizonyos része tehát elérhető az infokommunikációs eszközök
segítségével, a távolság kiiktatható. Egy bökkenő azért marad: a „tárgyiasított” tananyaggal
„dolgozni kell”.
Távoktatás esetében ez távirányítást és közvetett irányítást feltételez a képző intézmény
részéről. Hasonló a helyzet az elektronikus tanulás alkalmazása során több esetben is, azaz ott
is találkozunk az egyéni, önálló tanulással.
Az egyéni, önálló tanulás előfordulási helyei itt is pontosan körülhatárolhatók, de mégis más
helyzettel, helyzetekkel találhatjuk magunkat szemben.
Ezeket a helyzeteket az elektronikus tanulás felhasználási területei a maguk szabályai szerint
– egymástól eltérő módon – működtetik. 10 Önálló tanulási szakaszokkal gyakran találkozhat a
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A felhasználás szempontjából a z elektronikus tanulás három területe már ma is
elkülöníthetőnek látszik számomra, amennyiben teljes képzési rendszerként, képzés részeként
alkalmazott (kiegészítő) eszközként és képzési rendszertől független, önálló tanulási módként
is kezelhető.
Oktatási/képzési forma
Önálló rendszer, amennyiben oktatási/képzési formaként működik. (oktatási forma = a
tanítási-tanulási folyamat szervezett megvalósításának összessége)
Ilyenek például az új technológiák felhasználását biztosító modern távoktatási rendszerek,
azaz a távoktatási szervezetek, vagy az önállóan működő virtuális egyetemek, a
konzorciumokban szervezett internetes vagy virtuális kampuszok stb.
Továbbá ide lehet sorolni az összes – didaktikai szempontból zárt rendszerű – továbbképzési
formát, akár munka mellett, akár munka helyett, azaz munkaidőben a munkahelyen történik,
továbbá a tanfolyami és vállalati képzések sokaságát stb.
Oktatási eszköz
Önálló oktatási (tanítási és/vagy tanulási) eszközként kezelhető, amely
1. beilleszthető a jelenléti oktatás/képzés rendszerébe, például:
· ha internetes forrásokra összpontosított tanulási környezet felhasználására gondolunk,
de oktatói irányítás mellett (főleg a felsőoktatást jellemzi);
· ha kiegészíti a tanár/oktató munkáját;
· ha a tanuló egyéni tanulási szakaszait támogatja;
11

tanuló (gyermek vagy felnőtt) a jelenléti képzési folyamatokban, ahol az irányítás fő vonala
megmarad közvetlen tanári irányításnak. Sőt egyre gyakrabban képzésen kívül, a mindennapi
életben i s használunk előre gyártott tanulásra alkalmas elemeket, amelyeket önállóan
dolgozunk fel. Az önálló tanulási szakaszokat többnyire gépi tutor, vagy valós időben élő
személy (is) támogat(hat)ja, de gép közvetítésével.

·
·
·

ha a vizsgára való felkészülést gyakoroltatja a tanulóval;
ha vizsgáztatás céljából készül;
ha teljes tantárgyak vagy modulok távoktatásának kivitelezésére alkalmazzuk és így
illesztjük be egy nappali vagy tanfolyami képzés egészébe stb. (Ez utóbbiak készítése
történik leggyakrabban a felsőoktatásban és a szakképzésben napjainkban
Magyarországon.)
2. csak az önálló, felfedező egyéni tanulást szolgálja. Oktatási céllal készül. Felhasználása
során kapcsolódik vagy nem kapcsolódik oktatási rendszerhez.
Megjegyzések:
A rendszerelméleti megközelítés az 1. pontban (kivételt képez a legelső változat)
számol egy – az eszközhöz képest külső – működő oktatási/képzési rendszerrel. A 2.
esetben nem vesz figyelembe külső „kényszerítő” rendszert, csak a saját rendszere
szerint irányít.
Mindazonáltal lehet szó egy és ugyanazon eszközről. Az 1. pontban felsoroltak közül
az első megoldás itt is kivételt képez.
Bár mindkét esetben a felhasználás irányából közelítek és az „eszköz”-jelleget
szeretném kihangsúlyozni, fontosnak tartom megemlíteni, hogy mindegyik esetben
komplex belső módszertanra épülő, több tanítási és tanulási módszert ötvöző, új
technológiákat felhasználó eszközre és oktatástechnológiára gondolok, és nem
egyszerű ún. illusztrációkra vagy kiegészítőkre. Ez utóbbiak készítése természetesen
bármikor lehetséges.
Önképzési mód vagy eszköz
Az önképzés informális és non formális módja/eszköze.
Célja az önként vállalt egyéni tájékozódás, kutatás, tanulás. Maguk az eszközök nem
oktatási/képzési céllal készülnek!
Az elektronikus eszközök felhasználása esetén az egyén ösztönös, vagy tudatos, de
mindenképpen képzési rendszeren kívüli, egyéni ambíciókkal közelít az új technológiákat
hordozó eszközökhöz, és egyéni keresési vagy tanulási módszerekkel dolgozza fel a talált
információkat és mindezt iskolarendszeren, illetve képzési szervezeteken kívül vagy ottani
képzésével – időben – párhuzamosan teszi. Már felsorolni sem lehet a jó ideje hasznosított
számítógépes programokat, játékokat, CD-ROM alkalmazásokat, és a véget nem érő
lehetőségeket nyújtó internetes forrásanyagot stb.
Sokan határtalan lehetőséget látnak az elektronikus tanulás ezen tág értelemben vett
felhasználási területében. Szerintük az elektronikus tanulás az egyéni, önálló tanulás új
technológiákkal történő megvalósulását jelenti tekintet nélkül arra, hogy mi a tanulás
célja, vagy arra, hogy kapcsolódik-e az egyén tanulása valamely oktatási/képzési
szervezet irányító, támogató munkájához, illetve, hogy diplomáért vagy „csak” tudás
megszerzésért történő „tevékenységről” van szó.
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Tehát az elektronikus tanulás esetében i s tárgyiasított eszközök és tutor segítik,
támogatják az önállóan tanulót.
A tartalom és az önálló tanulás igen sajátos viszonyát kell az elektronikus tanulási
környezetben biztosítani. Ez a terület a pedagógia és az andragógia számára is új.
Nem az ismeretek egyszerű közléséről, a tartalom leírásáról vagy elmondásáról kell, hogy szó
essék, hanem arról, hogy elérhetővé, elsajátíthatóvá tegyük a tartalmat. 11
Ennek a sajátos módszertanát minden területen jó lenne kidolgozni. A felnőttoktatásban már
készültek ilyen módszertanok ( bár többségükben ezek is csak az elektronikus távoktatás
területére irányultak). Az ilyen módszertanok természetesen nem lehetnek azonosak a z
iskoláskorúak módszertanával, sem pedig a távoktatási forma által megköveteltekkel.
A gyakorlatban a legjelentősebb fejlesztés a Sulinet SDT nevéhez fűződik (sok kiváló
egyesületi és felsőoktatási műhely mellett), amely országos méretekben és már évek óta
készíti például a tananyagelemeket is a tanulók és tanárok számára.
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Az irányítás
Az elektronikus tanulás különböző felhasználási területei más és más irányítási technikákat
követelnek.
Más és más az irányítás:
·

az elektronikus eszközök használatát igénylő távoktatás esetében,

·

a jelenléti képzésbe beillesztett e- learninges anyagok használata során,

·

a kizárólag elektronikus eszközökkel folytatott tanulási folyamatban (az ún.
„letisztított” e- learning esetében, ahol a tutorálás is „előre gyártott” módon, azaz a
tananyagba beépítve található. Olyan speciális esetre gondoljunk, ahol az eredményes

11

KOVÁCS Ilma: Az elektronikus tanulásról, HOLNAP Kiadó, Budapest, 2007., 274 p., A
tartalommal kapcsolatos kérdések az elektronikus tanulásban 89-99.p.
12

Sulinet Digitális Tudásbázis (SDT), elérhető: http://sdt.sulinet.hu
Könczöl Tamás igazgató bevezető szavai szerint 2008-ban: „A "Sulinet eTanulás Módszertani
és Kompetencia Központ" (röviden: eSulinet Központ) új szervezeti keretekben, az eddigi
feladatkört és célcsoportot kibővítve végez IKT kompetenciafejlesztést a magyar oktatási
rendszerben. Az eSulinet Központ célja tehát egyrészt a közoktatás, szakképzés, a
felsőoktatás és a közművelődés célterületein az IKT kompetencia fejlesztése, másrészt az
eLearning/eTanulás módszertani kultúrájának, szolgáltatás rendszerének, digitális
taneszközeinek, a kulturális közvagyon digitalizációja, a szabványosítási törekvések, a
minőségbiztosítás, valamint a központi és az intézményi infrastruktúra fejlesztése és
elterjesztése.”
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tanulás nem igényli a tanár-diák közötti interakciót (sem személyesen, sem géppel,
azaz élő tutorral!)
·

a televízión, vagy internet segítségével végzett szinkron távképzés esetében (teljesen
valós időben!),

·

vagy ha az internethasználat a források felhasználására irányuló környezetben
alkalmazzuk oktatási célok elérése érdekében

·

stb.

Legfeltűnőbb jelenség – a hagyományos oktatással/képzéssel szemben talán – az, hogy itt
rendszerint nem egy ember irányít egy másikat, vagy egy csoportot, hanem egy csapat végzi
többnyire az egyedül tanuló egyén távirányítását az elektronikus taneszközökbe rejtett
oktatástechnológia révén, és mindezt nem valós időben teszi (pl. keretrendszer).
Pedig az esetek nagy részében nem is beszélünk távoktatásról!
Az önálló tanulási egységeket, amelyek tehát távirányított szakaszoknak minősülnek,
kiegészíti (követi vagy megelőzi) egy közvetlen tanulásirányítási tevékenység a tutorálás is a
maga sokirányú megvalósulási formájában. Történhet gépi úton vagy közvetlen személyes
találkozás során.
Sokféleségében a jövőre vár ennek kidolgozása m i nd a pedagógia, mind az
andragógia képviselői által.
Említettem, hogy a távoktatás is él a közvetlen irányítás módszereivel is, és nem zárja ki a
tanító-tanuló/a tanár-diák, sőt a diák-diák személyes találkozásait sem a rendszerből. Az elearning esetében a személyes találkozások optimális irányítási technikái, nevezetesen a
tutorálás módszertana a jelenléti képzésbe illesztett tanulás esetén nem azonos a távoktatási
rendszerben megköveteltekkel.
Az elektronikus eszközökkel folytatott tanulás eseteinek n a g y részében nem is
beszélünk távoktatásról! I g a z , most is van távolság, és optimális irányításra –
ráadásul távirányításra! – v an szükség ahhoz, hogy „lehetővé tegyük a tanulást” az
önálló vagy nem önálló tanuló számára. A megfelelő időben történő beavatkozás, azaz
visszacsatolás, továbbá a segítségkérés a tanuló részéről a tutori feladatkör(ök)be
tartozik!

A felnőtt ember számára az e-learningben való részvétel látszólag: szabadságot és
rugalmasságot ígér. A tanuló felnőtt a valóságban: rendet, szabályosságot,
pontosságot igényel! Az eredményes tanulás és a hatékonyság szempontjából különös
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hangsúlyt kap az elektronikus eszközökkel folytatott tanulás során a tanuló
önirányítási képessége. Ennek megléte, és fejlesztése elengedhetetlen követelmény.

Az andragógia irányából közelítve kettős kérdésre keresendő a válasz:
1. Milyen az elektronikus tanulásban részt vevő, vagy önállóan tanuló felnőtt önirányítási
képessége ahhoz, hogy hatékony tanulási munkát végezhessen az eszközök, a modern
technológia segítségével?
2. Képzőként, vagy modern eszközkészítőként hogyan tudunk hozzájárulni a felnőtt tanuló
önirányítási képessége továbbfejlesztéséhez, majd pedig tanulás során az önképzési
kompetenciája fejlesztéséhez?

A pedagógia irányából közelítve szintén keresnünk kell a kérdésre adandó választ:
Hogyan fejleszthető ki a gyermekben és ifjúban az önálló tanulás képessége és az az
önirányítási kompetencia, amely biztosítékul szolgálhat a számára az egész életen át tartó
tanulás során, azaz felnőttkorban folytatott tanuláshoz is?

*

Összefoglalva a három jellemző elemzésével alátámasztott mondanivalómat:
·

A távoktatásban és a multimédia fejlesztések során kimunkált – oly feszesnek és
sokak számára „erőltetettnek” t ű n ő

– e l e m e k „túlélték” ún. klasszikus

korszakukat, az új technológiák korában szép lassan beolvadnak az újba, é s az
elektronikus tanulás során idővel természetessé és uralkodóvá is válnak.
·

Hatékonyság és eredményesség szempontjából hangsúlyozottá válik az „új
tanulási környezet” kialakítása mind a pedagógia, mind az andragógia művelői
számára.

·

Mindazonáltal az egész életen át tartó tanulás nem szeleteli szét, nem osztja le
„feszesen” a szerepeket a pedagógiának és az andragógiának, de jól látható
napjaink gyakorlati nehézségei nyomán, hogy azok a készségek és tanulási
kompetenciák hiányoznak mai felnőttjeink tanulási kultúrájából, amit korábban
nem állt módjukban elsajátítani. Ma nincs mit tovább fejleszteni…

·

A tudáshoz való – új – hozzáférési mód/módok elterjedése okán, lassan már nem
is beszélünk ’távoktatásról’, hamarosan elhagyjuk az ’elektronikus’ jelzőt a
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magyar szóhasználatból és marad a ’tanulás’, amit teljesen új módon, azaz új
tanulási környezetben művelünk.
·

Új kultúra van kialakulóban, tehát új kultúra műveléséről beszélhetünk, amely
az egész életet áthatja, és új feladatokat jelöl a tudományok művelői számára,
mind a pedagógia, mind az andragógia területén.

Az új technológiák és bevezetésük nem kezelhetők a pedagógiai innováció
„szinonimájaként”!
A technológia csak „hangszereli” a pedagógiai akaratot!
A technikai és a technológiai rendszer (pl. a képzésmenedzsment, más
szóval a keretrendszer) mindig „csak” eszköz marad, amelyet
szükségszerűen kell javítani vagy kiegészíteni emberi támogatással!
A technológiákat – széleskörű alkalmazhatóságuk ellenére – úgy kell
felfogni és kezelni, mint kiegészítő eszközöket, amelyek segítik az embert a
saját tanulása irányításában!
***
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