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„Olyan lesz a jövő, mint amilyen a ma iskolája.”
(Szent-Györgyi Albert)

Bevezető
10

A Szent-Györgyi Alberttől származó idézet egyértelműen megfogalmazza az
oktatás célját: az iskolán, a köznevelési intézményrendszeren, a tanítás tartalmán, minőségén, korszerűségén múlik az egyén érvényesülése és ezáltal a
nemzet jövője.
Ennek a gondolatnak megfelelően jelölte ki az Oktatásirányítás a kapcsolódó
ágazati stratégiákkal összhangban a köznevelés stratégiai célját, amely nem
más, mint az oktatás tartalmi, módszertani kínálatának megújítása, bővítése.
Az oktatás tartalmi, módszertani fejlesztésének eddig legkevésbé kiaknázott
területe az eTanulás alapú tanulás/tanítás volt. Ez azért is meglepő, mert a legdinamikusabb fejlődés éppen az infokommunikációs technológia (IKT) terüle-

eTanulás
módszertan

Digitális
taneszköz

Digitális
infrastruktúra
1. ábra. Az eTanulás eszközrendszere

tén történik már több évtizede olyan új eszközöket és szolgáltatásokat kialakítva, amelyek az oktatás számára is hatékonyan kihasználhatók lehetnek.
Az eTanulás szolgáltatások oktatásba bevonásának lehetőségeit a digitális taneszközök iskolai elérhetősége, az eTanuláshoz szükséges módszertani
kultúra megteremtése és a digitális infrastruktúra kiépítettségének színvonala
egyszerre határozza meg (1. ábra). Az eTanulás szolgáltatások igénybevételének feltétele a digitális kompetencia, amely célként és eszközként jelenik meg
a köznevelés rendszerében. Célként jelenik meg, amíg felhasználói szinten
el nem sajátítják az IKT-eszközök és eTanulás szolgáltatások használatának
alapjait, hogy aztán az oktatás tartalmi és módszertani megújulásának eszközévé válhasson. A digitális kompetenciafejlesztés legnagyobbrészt a digitális
taneszközök segítségével történik, mindig a célnak legmegfelelőbb, leghatékonyabb eTanulás módszereket alkalmazva. A digitális infrastruktúra pedig
lehetővé teszi a digitális tartalmak létrehozását, használatát.
Ne felejtsük el, hogy a középpontban azonban mindig az eTanulás módszertana áll. Ez határozza meg a digitális infrastruktúrán elérhető digitális
taneszközök használatának hatékonyságát. Ugyanakkor a digitális taneszköz,
az eTanulás módszertan és a digitális infrastruktúra „mesterhármasát” csak
szinergiájában, horizontálisan szabad fejleszteni. Kudarchoz vezethet, ha a
fejlesztés során a háromból bármelyik területet háttérbe szorul vagy lemarad.
Az oktatásirányítás felismerte ezeket a szükségszerűségeket, ezért megtervezte és elindította az oktatás tartalmi, módszertani megújítását támogató
országos és határokon is átnyúló eTanulás alapú fejlesztését.
Az eTanulás alapú oktatásban a stratégiai és operatív célok elérésének
eszköze, a fejlesztés gerincét alkotó tudásmenedzsment rendszer a Nemzeti
Köznevelési Portál (NKP; 2. ábra):

2. ábra.
Nemzeti Köznevelési Portál
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Az NKP tervezése
és fejlesztése
Az NKP az első köznevelési
tudásmenedzsment rendszer
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A Nemzeti Köznevelési Portál (NKP) tervezésekor a fő cél az volt, hogy lefedje a tartalommenedzsment és a tanulásmenedzsment funkciókat is, így egy
komplex eTanulás alapú tudásmenedzsment szolgáltatási rendszert biztosítson a felhasználók számára. Ennek révén
• minden célcsoport esetében bővüljön a tanulás/tanítás tartalmi, módszertani, technológiai eszköztár:
– a pedagógusok széles köre minden tantárgyból és minden évfolyamon
rendszeresen használni, alkalmazni tudja a tanórai és a tanórán kívüli
foglalkozásokon,
– a diákok a tanórai és a tanórán kívüli ismeretszerzésre, tanulásra, gyakorlásra és önellenőrzésre is rendszeresen alkalmazzák, amelynek
eredménye a pedagógus és a szülő számára is elérhető legyen,
– a szülő betekintést nyerhessen gyermeke tanulási folyamatába, hogy
eredményesebben tudja segíteni az otthoni felkészülést és gyakorlást,
• a tanulási eredményesség mérése, értékelése jól követhető, tárolható,
lekérdezhető legyen,
• a hagyományos taneszközök (tankönyvek, segédanyagok) elektronikus
verziói és az eTanulás alapú valódi digitális taneszközök a maguk funkcióját betöltve és egymást kiegészítve, erősítve biztosítsanak széles körű
tartalmi kínálatot a tanuláshoz és tanításhoz,
• azok számára is biztosítsa az eTanulás alapú tanulás lehetőségeit, akik
ebből ilyen vagy olyan okok miatt eddig jobbára kiszorultak.
A digitális kompetencia, a digitális tartalom és a digitális infrastruktúra hármas fejlesztése mellett a legfontosabb bevonható negyedik erőforrás természetesen maga a „célcsoport”: a pedagógusok, a tanulók és a szülők. A tudás
alapú társadalom a digitális ökoszisztémában megalkotta már a több millió
felhasználóból és a több tízmillió IKT-eszközből álló hálózatát, a felhasználók pedig a WEB3 korszakában az önálló információfogyasztóból közösségi
információ termelővé váltak.
A digitális infrastruktúra hálózata mellett az NKP továbbfejlesztésével létrejöhet az oktatási, humán közösségi hálózat, amely alkalmassá válik arra,
hogy a pedagógus–tanuló–szülő együttműködését magasabb szintre emelje

3. ábra. Hálózat alapú közösségi
eTanulás/eTanítás

Hálózat alapú közösségi
eTanulás/eTanítás
tanuló

NKP
eTanulás
szolgáltatásai
pedagógus

szülő

digitális infrastruktúra

(3. ábra). Ezzel valódi hálózat alapú közösségi iskolát teremthetünk, ahol a hagyományos és az eTanulás alapú tanulási/tanítási módok, módszerek, eszközök szinergiában, egymást támogatva vannak jelen. Az ilyen típusú iskolában
minden arról szól, hogy egészséges lelkülettel, az élethosszig tartó tanulásra,
a munkába lépésre felkészítve hagyják el a tanulók a köznevelés rendszerét.
Az NKP az első olyan országos eTanulás alapú tudásmenedzsment-rendszer lesz, amely tartalmi, módszertani és technológiai szempontból is alkalmas a tanulási/tanítási folyamat teljes körű eTanulás alapú támogatására a
következő funkcionalitással, tartalommal:
• a digitális taneszközök teljes mértékben illeszkednek a NAT2012 és a kerettantervek rendszeréhez;
• kizárólag tartalmi, módszertani és technológiai szempontból minőségbiztosított, naprakészen frissített tartalom kerül publikálásra, amely biztosítja a hagyományos és a digitális taneszközök összhangját, egymásra
épülését és egymás kiegészítését is;
• az eTanulás minden elemét támogató, nemzetközi szabványokon alapuló átfogó tartalom és tanulásmenedzsment alapú funkcionalitás:
– a pedagógus, a tanuló és a szülő együttműködésének biztosítása a tanulási/tanítási folyamatban;
– az életkori sajátosságokhoz illeszkedő, személyre szabható, adaptív
tanulási módok, módszerek támogatása;
– a pedagógus által kiosztott tananyagok, feladatok, tesztek eredményei
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a tanuló tanulási portfóliójában rögzíthetők, a tanulási előrehaladás
nyomon követésével pedig a pedagógus mérés/értékelési lehetőségei
új eszköztárral bővülnek, amellyel eredményesebben tud beavatkozni
a tanulási/tanítási folyamatba;
– digitális taneszköz fejlesztő, tesztkészítő, lejátszó alkalmazás biztosítása, amellyel a meglévő tananyagok könnyen módosíthatók, bővíthetők vagy akár teljesen új tananyagok is készíthetők;
– a felhasználás támogatása asztali számítógépeken, tablet és mobil
eszközökön, valamint digitális táblán is történhet;
• az NKP felhasználását támogató szolgáltatásrendszer kialakítása is
megvalósul:
– tartalmi szerkesztőség működtetése a tartalmak naprakészen tartására, frissítésére, szakmai tartalmi és módszertani segítségnyújtásra,
a portál moderálására;
– képzési modulrendszer fejlesztése az eTanulás módszertani támogatására és az NKP felhasználásának támogatására;
– technikai ügyfélszolgálat működtetése az üzemeltetési és a felhasználó-támogatás biztosítására (4. ábra).
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4. ábra. A Nemzeti Köznevelési Portál által teremtett XXI. századi tanulási környezet

Hogyan tudja támogatni a NKP
a tanulás/tanítás eredményességét?
A Nemzeti Köznevelési Portál egykapus hozzáféréssel, egységes felhasználói
felületen, hiánypótló komplex eTanulás támogatás lehetőséget teremt a tanulók, tanárok és a szülők számára a digitális tananyagok, taneszközök alkalmazására az iskolai tanulásban és az otthoni felkészülésben, gyakorlásban.
A portálon található tananyagok, taneszközök és a portál keresőrendszere
összhangban van a Nemzeti alaptanterv és a kerettantervek tartalmával és
belső struktúrájával (5. ábra).
Az NKP tartalmi kínálata folyamatosan bővülni fog, de már az induláskor
is szinte minden tantárgy kerettantervi témaköreihez elérhetők lesznek rajta
digitális tartalmak, taneszközök, amelyek között több ezer videó, animáció és
interaktív feladat is megtalálható.
A tartalom tárolása, keresése és lejátszása mellett az NKP számos olyan
összetettebb funkció végrehajtására is lehetőséget ad, amelyet a gyakorlottabb számítógép-használók igényelnek. Ilyen például a portálon megtalálható tananyagok, segédanyagok nagyon egyszerűen használható tartalomfejlesztő eszközökkel történő kiegészítése, módosítása, szerkesztése, új
tartalmak, egyéni tanulási útvonalak készítésének és megosztásának lehetősége, vagy a tanulási előrehaladás nyomon követése feladatok kiosztásával,
ellenőrzésével, értékelésével, riportolásával. A portál tehát a felhasználható
tartalmak és a portál által nyújtott tartalomszerkesztési, tanulásszervezési
eszközök tekintetében is differenciált lehetőségeket kínál.

A Nemzeti Köznevelési Portál mint tudásmenedzsment rendszer

NKP
tartalom-menedzsment
rendszerek
– tananyagtárolás
– tananyagkeresés
– tananyaglejátszás

tanulás-menedzsment
rendszerek
– tanulásszervezés
– tananyagszerkesztés
– tananyagmegosztás
– tanulási nyomonkövetés
tudásmenedzsment
rendszer

5. ábra. A Nemzeti Köznevelési Portál mint tudásmenedzsment rendszer
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Az NKP-n található tartalmak bárki számára regisztráció nélkül is kereshetők és megnézhetők. A portálon található tankönyvi leckéket, digitális tananyagokat, videókat és animációkat megtekintheti, az interaktív feladatokat
és tesztsorokat megoldhatja.
Az NKP azonban nem csak tartalomtár és tartalomfejlesztő eszköz. A portál a tartalom-menedzsment (Content Management System, CMS) funkciók
mellett tanulás-menedzsment (Learning Management System, LMS) funkciókat, szolgáltatásokat is tartalmaz, az ilyen rendszereket tudásmenedzsment
rendszernek nevezzük, amelyek ötvözik a tartalom- és tanulásmenedzsment
funkciókat (Learning-Content Management Systems, LCMS).
Azok a felhasználók, akik előzetesen regisztrálva, saját azonosítóval lépnek
be a portálra, nyomon követhetik tanulási tevékenységeiket. A portál jelzi nekik,
hogy korábban már mely tartalmakat nézték meg, és mely feladatokat végezték el, sőt a megnézett tartalmakhoz és az elvégzett feladatokhoz hasonlókat
automatikusan ajánl is a rendszerből. A rendszer a megoldott tesztek eredményeit is tárolja, és biztosítja a tanulók számára a saját tudásuk felmérését és az
eredmények mással történő összevetésének lehetőségét (iskolai átlag, korosztályos országos átlag stb.). Ezenfelül nekik már lehetőségük van arra is, hogy
eTanulás alapú foglalkozásokon is részt vegyenek, és ehhez kapcsolódóan saját feladataikat kezeljék, vagy különböző témákban fórumokon véleményeket,
információkat osszanak meg. Megjegyezzük, hogy a további rendszer fejlesztések egyik fő célja a közösségi tevékenységek kiterjesztése lesz.
Az NKP az on-line tesztek segítségével lehetőséget biztosít a tanulók számára saját tudásuk felmérésére mellett azok eredményeinek mással való
összevetésére is (iskolai átlag, korosztályos országos átlag stb.). Az eredmények alapján a tanulóknak módjuk, lehetőségük lesz hiányosságaik vagy továbbfejlődési lehetőségeik feltárására.
A pedagógusok számára objektíven nyomon követhetővé válhat diákjaik tanulási előrehaladása, fejlődése és eredménye. Elérhetik a portálon keresztül a
saját tanóráikhoz szükséges tartalmakat, kibővíthetik, szerkeszthetik azt, vagy
új tartalmakat hozhatnak létre. A tanárok a saját csoportjukba, osztályukba
tartozó tanulókat szervezhetik, adminisztrálhatják. A tanulási folyamatban
feladatokat küldhetnek nekik, a tanulók pedig annak megoldását visszaküldhetik. A tanároknak módjuk lesz arra is, hogy tanítási órán kívüli foglalkozásokat, szakköröket hirdethessenek és szervezhessenek meg a portálon keresztül.
A szülők a tanulás nyomon követési adatain és a teszteredményeiken keresztül tájékozódhatnak gyermekeik tanulási előrehaladásáról, felkészültségéről. Célirányos kereséssel vagy a rendszer tartalomajánló funkciójának támogatásával a gyermekeik tanulását hatékonyan segíteni tudják.
A regisztrált felhasználók a portálon lévő anyagokat a saját igényeinek
megfelelően szerkeszthetik, bővíthetik is. A rendszer belső tartalomszerkesztő funkcióit felhasználva akár új tartalmakat, tanulási útvonalakat is

létre hozhatnak, vagy saját számítógépen létrehozott digitális tartalmakat
(fájlokat) tölthetnek fel a rendszerbe. Lehetőségük van akár a hivatalos tankönyvek testreszabására, saját tartalmakkal való kiegészítésére is. Ezeket a
rendszerben a tanár saját tárhelyen érheti el, és később újra felhasználhatja,
emellett lehetősége van megosztani másik felhasználókkal, vagy akár nyilvános publikálásra is felterjesztheti az Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet (OFI)
felé. Az OFI tartalomszerkesztősége tartalmi, módszertani és technológiai
minősítés és az esetleges javítások elvégzése után bárki számára elérhetővé
teheti az egyedi fejlesztésű tartalmakat.
A tartalomszerkesztő segítségével módosíthatók, kibővíthetők a rendszerben
megtalálható tartalmak, vagy akár újak is fejleszthetők. Létrehozhatók új „tankönyvek”, digitális tananyagok, taneszközcsomagok, tartalmi elemek (szöveg,
illusztráció, hang, video, kép, hivatkozás, PDF, letölthető dokumentumok stb.),
jó gyakorlatok, importálással létrehozhatók webalkalmazások és szabványos
SCORM formátumú (Sharable Content Object Reference Model = megosztható
tartalmi objektumok hivatkozási modellje) teljes eTanulás tananyagok, interaktív
tesztfeladatok, tesztsorok és mindezekből létrehozhatók adaptív tanulási útvonalak. A feladatszerkesztő használatával hét különböző tesztkérdéstípussal (feleletválasztás, párosítás, sorba rendezés, halmazba rendezés, szövegkiegészítés,
táblázatkiegészítés, képkiegészítés) tanuló/gyakorló tesztek, tesztsorok készíthetők, és ezekből a későbbiekben akár adaptív tesztsorok is összeállíthatók.
A rendszer a szerepkörök igényeihez alkalmazkodó portálfelületeken teszi
elérhetővé a különböző funkciókat, szolgáltatásokat. Más-más felhasználói
élményt nyújt egy tanulónak, egy pedagógusnak és egy szülőnek.
A portál on-line alapon működik, többféle eszközön is megjeleníthető, mint
például asztali számítógép, hordozható számítógép (notebook), mobil eszközök (tablet, mobil telefon), interaktív tábla.
A portálhoz fejlesztett analitikai támogatás az előre definiált lekérdezési
igények és a későbbiekben felmerülő lekérdezési igények kiszolgálására alkalmas, ezáltal lehetővé teszi a tanulási nyomon követést, a felhasználói tevékenységek monitorozását.

A NKP módszertani
és technológiai újdonságai
Hardver- és szoftverfüggetlenség
A Nemzeti Köznevelési Portál használatához nincs szükség semmilyen speciális
IKT-eszközre és speciális szoftver telepítésére. Az NKP asztali, hordozható és mobil eszközökön is fut, új lehetőséget teremt a tabletek és az okostelefonok oktatási
eszközökként történő használatához, a mobiltechnológiával támogatott tanulás/
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tanítás elterjedéséhez. A számítógépeken, okos mobil eszközökön alapesetben
megtalálható böngésző programokkal vagy másik ingyenes böngésző telepítésével is működtethető, külön kiegészítő szoftver (plug-in) telepítése nélkül. Ez azért
lehetséges, mert az NKP alaptechnológia szempontjából a most leguniverzálisabbnak számító, ún. HTML szabvány legújabb, 5-ös verzióját alkalmazza.

A digitális taneszközök felépítése, szerkesztése
és megosztása
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A portál megszünteti a merev elrendezésű tartalomkezelésből fakadó hátrányokat azzal, hogy a digitális taneszközöket strukturáltan hozza létre. A
tananyagfejlesztés ebben az értelemben alulról építkezik, az elemi részekből
egyre összetettebb struktúrákat lehet felépíteni.
Az NKP esetében ez azt jelenti, hogy digitális taneszköz fejlesztéskor először meg kell keresni vagy létre kell hozni az állomány (fájl) szintű médiumelemeket, pl. szöveg-, kép-, hangállományok.
A következő lépés a tartalmi elemek létrehozása. A tartalmi elemek többnyire tulajdonságcímkékkel, ún. metainformációkkal és kulcsszavakkal ellátott médiumelemek. Ilyen értelemben tartalmi elem lehet pl.: szöveg, hang,
kép, videó, de ilyenek a kicsit összetettebb animációk, szimulációk is vagy a
hivatkozások, a tesztkérdések is.
A tartalmi elemekből ezután értelmesen tovább már nem bontható tartalmi egységeket (learning object, LO) kell létrehozni.
Maga a digitális taneszköz tartalmi része egy konkrét oktatási cél elérését
támogató, önálló tartalmi elemekből és tartalmi egységekből (LO) álló tananyagtartalom és a közöttük lévő kapcsolati logika, azaz a tanulási bejárási
útvonal(ak) együttese (6. ábra).
Az egyes tartalmi elemek és egységek könnyen frissíthetők, további új tartalmi elemekkel és egységekkel bővíthetők, sokféleképpen felhasználhatók,
átszervezhetők, és közöttük új kapcsolatok hozhatók létre.
A pedagógusok és a tanulók a portálon elérhető tartalmi elemekből, tartalmi egységekből, digitális taneszközökből és a saját maguk által készített
vagy máshonnan gyűjtött elemekből új összetételű tartalmakat rakhatnak
össze. Ennek révén lehetőség van személyre szabott tananyagok készítésére
és differenciált alkalmazására.
A tananyag újraépítése a portálon meglévő és a saját tartalmi elemekből,
tartalmi egységekből egyszerű folyamat. Ehhez olyan felhasználóbarát szerkesztő eszközök állnak rendelkezése, amelyek nem igényelnek különleges informatikai tudást.
A portálon talált és a felhasználó által létrehozott tananyagok egyaránt megoszthatók a portálon keresztül a pedagógusokkal és a tanulókkal egyaránt.

A digitális taneszközfejlesztés folyamata

médiumelemek

• szöveg
• kép
• hang
• videó
• animáció
• szimuláció
• ...

tartalmi
elemek

• videóelem
• hangelem
• képelem
• tesztkérdés
• letölthető dokumentum
• külső hivatkozás
• PDF
• illusztráció
• tankönyv
• SCORM-csomag

tartalmi
egységek

• tesztsor
• eszközcsomag
• tanulási útvonal
• jó gyakorlat

digitális
taneszköz

• tartalmi elemekből és tartalmi egységekből szervezett,
tanulási útvonallal rendelkező
konkrét oktatási célú tananyag-tartalom

6. ábra. A digitális taneszközfejlesztés folyamata

A személyre szabott, adaptív tanulás/tanítás támogatása
Az NKP lehetővé teszi a személyre (egyénre, csoportra, osztályra) szabott tanulás/tanítás megvalósítását azzal, hogy a tanár és a diák is önállóan is létre
tud hozni egyedi tananyagcsomagokat és tanulási útvonalakat a portál segítségével.
A portál eszközeivel bármilyen típusú tanulási elemmel és egységgel kiegészíthetők a portál által felkínált anyagok. Ez tetszőleges fájltípus és internetes linkek feltöltési lehetőségét is jelenti. Megvan a lehetőség arra is, hogy
a tanár az óra előtt mindezekből olyan tartalmakat és tanulási útvonalakat
állítson össze, amelyek a saját tanulóinak igényeihez a legjobban illeszkedik.
Ezeket a tanulási csomagokat és útvonalakat hozzárendelheti akár egy-egy
speciális igényű tanulócsoporthoz vagy akár egyes tanulókhoz is, akik ezekkel
önállóan dolgozhatnak.
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Az egyéni különbségekhez való alkalmazkodás érdekében a tanárnak lehetősége van csoportokat kialakítani az osztályon belül és azok igényeinek
megfelelően testre szabni a tananyagot, ezáltal megvalósítva a differenciált oktatást. Például a gyengébb képességű tanulók a tanulási csomagjukba
megkapják az új tananyag megértéshez szükséges korábbi tavalyi tananyagokat is és több gyakorló feladatot kapnak. A jobb képességűek pedig több
olyan forrást kapnak, amelyekkel kiegészíthetik a tudásukat, vagy nehezebb,
fejlesztő feladatokat jelöl ki számukra a tanár. A tanulási csomagot össze lehet állítani úgy, hogy tartalmazza az órai és/vagy az otthoni felkészülés anyagait is, az igényeknek és a lehetőségeknek megfelelően.
A diákoknak is előnyös, hogy saját készítésű tanulási elemmel és egységgel tudják kiegészíteni a hozzájuk rendelt tanulási csomagot, mert így lehetőségük nyílik a saját jegyzeteik, forrásaik elhelyezésére, amelyek számukra
az adott tananyag megértését (vagy plusz hasznos információk tárolását)
szolgálják. Ilyen formán nagyon hatékony egyéni tanulási környezetet alakíthatnak ki maguknak.
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Tanári funkciók
A tanári funkciók a következők:
• egyedi tanulási elemek és egységek (pl. videók, interaktív feladatok,
tesztek, jegyzetek, prezentációk, linkek) készítése és feltöltése;
• egyedi tanulási eszközcsomagok, tanulási útvonalak, digitális taneszközök, segédanyagok összeállítása a különböző műfajú tanulási elemekből
és egységekből;
• tanulói csoportok létrehozása;
• egyedi tanulási eszközcsomagok, tanulási útvonalak, digitális taneszközök, segédanyagok elküldése a tanulói csoportoknak és tanulóknak;
• a tanulási folyamatban a tanulói teljesítések nyomon követése;
• a tanulói feladatok értékelése, véleményezése, visszajelzése;
• kommunikációs felület kialakítása tanulókkal;
• határidőnapló az egyes osztályokhoz vagy tanulói csoportokhoz.
Tanulói funkciók
A tanulói funkciók a következők:
• egyedi tanulási elemek és egységek (pl. videók, interaktív feladatok,
tesztek, jegyzetek, prezentációk, linkek) készítése és feltöltése;
• egyedi tanulási eszközcsomagok, tanulási útvonalak, digitális taneszközök, segédanyagok összeállítása a különböző műfajú tanulási elemekből
és egységekből;
• egyedi tanulási eszközcsomagok, tanulási útvonalak, digitális taneszközök, segédanyagok elküldése a tanulói csoportoknak, tanulóknak és a
tanárnak;

• saját tanulási előrehaladás nyomon követése;
• saját eredmények tárolása;
• határidőnapló a feladatokról és foglalkozásokról.

A portálon található tartalmak megjelenítése
és sokoldalú felhasználhatósága
A tankönyvek a portálra kerülő elektronikus változatának tartalmait is ki lehet
vetíteni a tanórákon interaktív módon. Ezáltal a bennük található térképek,
ábrák és képek demonstrációs eszközökként is használhatók.
A multimédiás tartalmak bármilyen eszközön jó minőségben megjeleníthetők. A videók, az animációk, a szimulációk és az interaktív feladatok érdekesebbé teszik a tanulást a diákok számára, kihasználják a mai grafikus, mozgóképes és hangtechnikai lehetőségeket A portálra kerülő tananyagok azonban
nem pusztán multimediális jellemzőjükkel teszik hatékonyabbá a tanítást és
tanulást. Megfelelnek a magas színvonalú pedagógiai elvárásoknak is, mivel:
• ellenőrzött, tudományosan helyes és érvényes információkat tartalmaznak;
• alkalmazkodnak a kerettantervi ismeretanyaghoz és követelményekhez;
• összhangban vannak a különböző korú tanulók igényeivel;
• elősegítik a diákok érdeklődésének felkeltését és az előzetes ismeretek
aktivizálását;
• a tanulókat feladatmegoldásra és gondolkodásra késztetik;
• javítják a tananyag tartalmának, az összefüggéseinek megértését;
• a nehezen megérthető problémákat és folyamatokat többféleképpen
megvilágítják, így segítik a megértést, hatékonyabbá teszik a tanulást;
• támogatják a tanultak rendszerezését és összehasonlítását,
• tanári magyarázat nélkül is értelmezhetők.
A digitális műveltség, a digitális kompetencia fejlesztése, az eTanulás alapú
munkavégzés gyakorlása kézenfekvő lehetőség a Nemzeti Köznevelési Portál
alkalmazásakor. A feladat lehet információkeresés, közös tudásépítés, létező
tudásra építő feladat, alkotó tevékenység, projektmunka, vita, egy probléma
megoldása, tudás ellenőrző tesztfeladatok közös megoldása, szimuláció, játék, kiselőadás készítése stb.

Mérési, értékelési eszközök
Az önálló tanulást is támogató portál a tudásegységek közvetítése és a feladatok elvégzése után biztosítja azok automatizált kiértékelését. Megoldható
az adaptív tanulás és mérés-értékelés is, a tanulói válaszok sikerességének
függvényében kapnak a tanulók könnyebb vagy nehezebb kérdéseket.
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Az önálló tanulás elősegítése mellett a szakemberek által alkotott tudásértékelő tesztek a tanárnak is elsődleges információt adhatnak a tanulási/
tanítási tevékenység megtervezéséhez, értékeléséhez. A kisebb és nagyobb
egységenként is beépített mérés-értékelési eszközök lehetővé teszik a tanulók teljesítményének folyamatos követését a tanároknak, szülőknek, de a diákok a számára is.
A portálon található tesztfeladatok gyakorlásra és téttel bíró értékelésre
egyaránt alkalmasak és használhatók. A portál szerkesztőeszközeivel a tanárok is készíthetnek tesztfeladatokat, tesztsorokat, és azokat akár differenciált
módon kiadhatják diákjaiknak.
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„… a világhoz nem alkalmazkodni kell, hanem csinálni,
nem újrarendezgetni azt, ami már megvan benne, hanem hozzáadni mindig.”
(Ottlik Géza)

Digitális világ
Digitális világban élünk, a mai fiatalok, az Y és a Z generáció már ebbe született bele. Ők a digitális bennszülöttek (Marc Prensky, 2001), akik számára
az on-line és az off-line élet egymásba fonódik, akik számára a modern, információs és kommunikációs technológiai eszközök, okostelefonok, tabletek, notebookok, videójátékok, digitális zenelejátszók nem csupán kellékek,
hanem egy létforma hétköznapi eszközei. Ők, a mai diákok, akik számára az
on-line tér valós élettér, akik on-line felületen kommunikálnak a barátaikkal,
akik a digitális világban játszanak, tanulnak, kapcsolódnak egymáshoz.
Mindez már most hatással van a gyerekek gondolkodásmódjára és információfeldolgozására, a későbbiek során pedig olyan változásokat is előidéz,
amelyek hatással lesznek az agyi működésre, a kognitív műveletekre. Ez már
önmagában kihívást jelent szülőknek, pedagógusoknak, a köznevelés kormányzati szereplőinek egyaránt. Olyan kérdéseket kell megválaszolnunk,
mint:
• hogyan óvhatjuk meg gyermekeinket és tanítványainkat az internet veszélyeitől?
• hogyan csökkenthetjük a digitális szakadékot a digitális írástudók és
írástudatlanok között?
• hogyan fejleszthetjük gyermekeink digitális kompetenciáit?
Fontos tény, hogy a gyerekek, a fiatalok nem attól válnak digitális írástudóvá, hogy órákat lógnak a neten, céltalanul szörfölnek az oldalakon és csetelnek a barátaikkal. A tapasztalat azt mutatja, hogy a hálószobájukból külföldi szervereken valamely játék keretében egész kis univerzumokat létrehozó
kamasz gyerekeink nem tudják, hogy kell megnézni a menetrendben, mikor
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indul a következő autóbusz, amivel odaérnek edzésre. A digitális világ valódi
felfedezéséhez digitális kultúrára, digitális kompetenciákra, digitális tudatosságra van szükség.
A tudatosság fontosságára hívta fel a figyelmet a 2012-es PISA-teszt is.
A PISA a „Programme for International Student Assessment” kifejezésből
képzett betűszó, egy olyan vizsgálatsorozat, amelyet az OECD, a Gazdasági Együttműködési és Fejlesztési Szervezet háromévente végeztet el. A PISA-vizsgálat alkalmazásképes tudást mér, azt vizsgálja, hogy a tizenöt éves
tanulók milyen mértékben képesek felhasználni a tudásukat életszerű helyzetekben megjelenő feladatok megoldására, és ezt hogyan befolyásolja a tanulók és iskoláik háttere.
A 2012-es PISA-vizsgálaton már a digitális szövegértést is vizsgálni tudták.
Megállapították, hogy sem az olvasás, sem a matematika, sem más tudományok terén nem teljesítenek jobban a rendszeresen internetező gyerekek. A
kutatások azonban azt is kimutatták, hogyha csak a moderált számítógép
használatot nézik, azaz azt, amikor a gyerekek például a házi feladatok elvégzéséhez szükséges információszerzésre használják a számítógépet, akkor az
növeli az iskolai teljesítményt. Tehát az iskolai teljesítményre a céltalan internethasználat negatív hatással van, míg a tudatosan irányított, átgondolt
feladatvégzés segíti azt.
A 2012-es PISA-vizsgálatok alapján a digitális eszközökön elért szövegértés
és matematikai megoldó készség eredményeiről is képet kaphatunk. A számítógépes feladatok ellenőrzése során nyomon követhették a diákok böngészési stratégiáját, azaz azt, hogy mennyire hatékonyan képesek használni az
internetet. Ezen felmérések alapján a magyar tanulók digitális szövegértés
terén az egyik legutolsó helyet érték el Európában. „A digitális szövegértés
területén átlageredményünk 450 pont volt, ami a számítógépes mérésben
részt vett 32 ország körében a 27–29. helyezések valamelyikére volt elegendő, a számítógépes matematika területén 470 pont (26–27. helyezés), ezek
az eredmények szintén az OECD-átlag alattiak” – fogalmaz az összefoglaló
jelentés (Forrás: PISA 2012 Összefoglaló jelentés, Oktatási Hivatal).
A vizsgálat eredményét tekinthetjük egyfajta vészcsengőnek: Magyarország végérvényesen elveszítheti versenyképességét, lemaradhat a nemzetközi versenyben a digitális kompetenciák fejlesztése nélkül. A magyar köznevelés fontos feladata tehát, hogy szembenézzen ezekkel a kihívásokkal, és
azokra érdemi változásokat eredményező korszerű válaszokat adjon.
A cél nem lehet más, mint az, hogy a magyar gyerekek ugyanolyan magabiztosan mozogjanak a virtuális világban, mint más európai országokban élő
társaik. Ehhez meg kell tanítani a gyerekeket a biztonságos, tudatos és hatékony internethasználatra és fejleszteni kell a digitális kompetenciáikat.

1. táblázat. Az országok helyezési tartománya a digitális szövegértési eredményei alapján
Országok	Átlag	S.H.
Helyezési tartomány
		eredmény
OECD-	Minden
			országok
résztvevő
	Legjobb	Leg-	Legjobb	Leg		 rosszabb		 rosszabb
	helyezés	helyezés	helyezés	helyezés

Szingapúr

567

(1,2)			

1

Korea

555

(3,6)

1

2

3

HongkongKína

550

(3,6)			

2

4

Japán

545

(3,3)

2

2

3

4

Kanada

532

(2,3)

3

3

5

6

Sanghaj-Kína

531

(3,7)			

5

7

Észtország

523

(2,8)

4

6

7

10

Ausztrália

521

(1,7)

4

6

7

10

Írország

520

(3,0)

4

7

7

11

Tajvan

519

(3,0)			

7

11

Makaó-Kína

515

(0,9)			 10

12

Egyesült
Államok

511

(4,5)

6

Franciaország

1

1

10

10

15

511

(3,6)

7

9

10

14

Olaszország

504

(4,3)

7

12

12

17

Belgium

502

(2,5)

8

12

14

17

Norvégia

500

(3,5)

9

14

14

19

Svédország

498

(3,4)

9

14

14

19

Dánia

495

(2,9)

11

14

16

19

Németország

494

(4,0)

11

15

16

20

Portugália

486

(4,4)

14

17

19

22

Ausztria

480

(3,9)

15

18

20

23

Lengyelország

477

(4,5)

15

19

20

24

Szlovákia

474

(3,5)

16

20

21

25

Szlovénia

471

(1,3)

18

20

23

25

Spanyolország

466

(3,9)

18

21

23

27

Oroszország

466

(3,9)			

24

27

Izrael

461

(5,1)

19

22

25

29

Chile

452

(3,6)

21

23

27

29

Magyarország

450

(4,4)

22

23

27

29

Brazília

436

(4,9)			

30

30

Arab Emírségek

407

(3,3)			

31

31

Kolumbia

396

(4,0)			

32

32

Statisztikailag szignifikánsan magasabb az OECD-átlagnál.
Szignifikánsan nem különbözik az OECD-átlagtól.
Statisztikailag szignifikánsan alacsonyabb az OECD-átlagnál.
Szignifikánsan nem különbözik Magyarország eredményétől.

Forrás: PISA 2012.
Összefoglaló jelentés,
Oktatási Hivatal
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„A Z generáció nagyon gyors, különösen felhasználóként. Más kérdés, hogy érzelmeink fejlettsége
és az identitás formálódása ettől még nem fog felgyorsulni, azonban átszíneződhet olyan vonásokkal,
melyek egy lassúbb, nyugodtabb korban másmilyenek voltak.
De a mai virtuális jelenlét és érzelmi inkontinencia sokszor olyan érzelmi labilitást takar, melyben ott
a türelmetlenség (valaki azonnal reagáljon),
a szeparációs szorongás (valaki szóljon hozzám és erősítse meg, hogy létezem),
az igazolások keresése (mondd, hogy jól tettem), tehát egy állandósult válaszkeresés.”
(Tari Annamária)

Digitális nemzedék
26

A mai diákokat szokás digitális nemzedéknek, netgenerációnak, az 1995 és
2009 között születetteket Z generációnak nevezni. Az életkorban őket megelőző Y generációhoz képest is más és más jellemzi IKT-használatukat, kommunikációjukat, másként viselkednek az internet által megteremtett közösségi terekben, más attitűdök jellemzik őket. A digitális világ lehetőséget nyújt
a fiataloknak a kommunikációra, a szórakozásra és az önkifejezésre.
Alapélményük, hogy az elérhető információ végtelen, az információhoz
számtalan úton hozzá lehet jutni – de ezek a megoldások folyamatosan változnak, fejlődnek. Egyre rövidebb időközönként jelennek meg az új és újabb
technikai megoldások. Ezeknek az eszközöknek a használatát a gyerekek
„maguktól” sajátítják el – valójában ehhez adaptációs képesség, rugalmasság és kreativitás szükséges.
A gyors – másodpercek tört része alatt történő – információszerzéshez
vannak hozzászokva, ugyanakkor bizonytalanok, hiszen a hozzáférhető információtömegből nehéz válogatni. A találatok közötti eligazodáshoz nagy
szükségük lenne útmutatásra.
Kiemelkedő szerepet töltenek be az életükben a kortársakkal kialakított
hálózatok.
A Z generáció egyik meghatározó jellemzője a „multitasking”. A multitasking azt jelenti, hogy egyszerre több dologra figyelnek, több folyamatba
kapcsolódnak be, több információt dolgoznak fel. Ez természetesen együtt
jár azzal, hogy egy adott dologban nem tudnak elmélyülni, nem tudnak rá
hosszasan koncentrálni, sőt igazából a párhuzamosan végzett tevékenységek mintegy összecsúsznak. Így nem konkrétan elkülöníthető tevékenységgel

foglalkoznak a mai fiatalok, hanem pillanatról pillanatra váltogatják fókuszuk
tárgyát, ez viszont azt is eredményezi, hogy az állandó váltások miatt kimarad
a ráhangolódás, ami részint a hatékonyságot is veszélyezteti, részint pedig
rossz időgazdálkodást eredményez. Mindemellett a multitasking még azzal
a mellékhatással is együtt jár, hogy a fiatalok nem tanulják meg, hogy mikor
mi élvez prioritást, hogy egyszerre egy kiemelten fontos dologra koncentráljanak, hanem csapongóvá válnak. Ez pedig óhatatlanul együtt jár a kapkodással, a felszínességgel.
Mindezzel párhuzamosan a digitális lét befolyásolja a mai fiatalok tér- és
időérzékelését. Jellemzően a jelenben élnek, így a múlt és a jövő már nem kap
olyan jelentőséget, viszont a folyamatos on-line jelenlét miatt, a pillanatok
alatt megszerezhető információk, válaszok, reakciók miatt, mintha mindenki az állandó jelenben élne. Ez együtt jár azzal, hogy a távolság is veszít jelentőségéből, hiszen egymástól jelentős fizikai távolságban lévő szereplőket
másodpercek töredéke alatt kapcsol össze, lehetővé téve a kommunikáció, a
tranzakciók különböző formáit.
Az Z generációnak gyakran kell szembesülnie azzal a váddal, hogy nem olvasnak eleget. Ezt a feltevést mára tanulmányok és kutatások sokasága bizonyítja, de ugyanakkor ennek a tény bizonyságának az ellenkezőjére is épp
annyi bizonyíték van. Ma már kutatások igazolják, hogy az írás és olvasás szerepe, fontossága a multimédiás eszközök terjedése ellenére megmarad. Az
internetes kommunikáció (pl. e-mail, facebook, sms, blogok) és keresés (pl.
tartalomkeresés) egyelőre alapvetően szövegalapú maradt. Az IKT környezetben azonban az olvasás maga is változik. Egy-egy digitális szöveg olvasásakor hiperlinkeken keresztül sok az elágazási lehetőség, amelyekben kön�nyű elveszni. A fiatal felhasználók az olvasás során szerzett információkat,
benyomásokat, gondolatokat, érzelmeket azonnal megosztják kortársaikkal
a közösségi oldalakon (social media), ezzel az olvasás egyfajta társas tevékenységgé is válik.
A magyar diákok a legfejlettebb országok fiataljaival azonos arányban
használják az új technológiákat, technológiai eszközöket. Rendszeres internethasználók és nagy hányaduk rendelkezik különféle infokommunikációs
eszközökkel. Rendszeresen kommunikálnak barátaikkal az interneten, véleményüket, gondolataikat, élményeiket, sokszor az érzelmeiket is megosztják
a legszélesebb nyilvánossággal. A folyamatos on-line létben, az állandó megosztási kényszer hatására a fiatalok minden pillanatnyi érzelemváltozást közölnek társaikkal – érzelmeikre, sérelmeikre, feszültségeikre, konfliktusaikra
azonnali együttérzést, megértést és tanácsot, ugyanígy lehurrogást, negatív
visszajelzést is kapnak. Az ezt a jelenséget tudományos eszközökkel vizsgáló
szakértők szerint így nem alakul ki az érzelmek megfelelő egyéni feldolgozása, a megfelelő konfliktuskezelési stratégia, az úgynevezett „saját megoldás”,
hanem egyfajta érzelmi inkonzisztencia alakul ki a fiataloknál.
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Az on-line közösségi térben társaikkal szinte kötelező jelleggel a nap nagy
részében megszakítás nélkül kommunikálva, az ismeretségi körnek való megfelelési kényszer következtében formálódik az on-line „énkép”, amely jelentősen különbözhet a valós személyiségtől. A hálózatra feltöltött, sokszor túlzottan személyes jellegű tartalmak hatására az intimitás határai elmosódnak,
ami kiszolgáltatottá teszi a Z generáció tagjait, különösen a legfiatalabbakat.
Az on-line és az off-line személyiség közötti különbség lehetővé teszi számukra, hogy hamis személyiség, illetve névtelenség mögé bújva mondjanak
véleményt, kritizáljanak. Teszik ezt úgy, hogy a következményekkel, felelősségre vonással nem kell számolniuk.
Mindehhez kapcsolódóan sok a félelem, a pesszimista vélemény a szülőkben és a pedagógusokban is. Tartanak attól, hogy az állandóan a virtuális
térben lógó fiataloknak leromlanak a szociális képességeik, elidegenedettek
lesznek. A félelmek nem alaptalanok. A digitális világ használata azonban
már adottságnak, kész helyzetnek tekinthető. Gyerekeink nemzedékét meg
kell tanítanunk a digitális világ helyes és felelős használatára – ehhez elfogadóbbnak kell lennünk az új viselkedésminták irányában. Érdemes megkeresni, meglátni a jót a digitális világ nyújtotta lehetőségekben. Az on-line közösségek is közösségek – épp annyira lehetnek támogatóak és megtartóak,
mint a való életben lévők. A fiatalok digitális világban ápolják kapcsolataikat
–, de ezek éppolyan értékes kapcsolatok lehetnek, mint a való világban lévők.
A fiataloknak fejlődik az önkifejezése, blogolnak, kifejezik a gondolataikat, véleményüket, beszélgetnek, vitáznak, érveket és ellenérveket használnak. Az
internet lehetőséget ad az embereknek, hogy a múlt század során felbomlott
közösségek helyett újakat alkossanak. Az internet segítségével a fiatalok társas kapcsolatokat építhetnek és tarthatnak fenn. A digitális világ térben és
időben egyaránt kiterjeszti a lehetőségeiket.
Érdemes külön kitérni az internethasználók nyelvi kompetenciáira: a digitális világban a fiatalok többnyire írásos formában tartják egymással a kapcsolatot. Egy különleges nyelvet, a „netnyelvet”, vagyis szlenget használják,
amely a beszélt nyelvvel, a beszédkommunikációval mutat sok hasonlóságot: a gyorsaság, az azonnali válasz lehetősége fontos feladata. Mivel gyors
gondolkodás és reagálás szükséges, kisebb a jelentősége a nyelvi szabályok
betartásának és a szerkesztettségnek: az élőbeszéd tempóját szeretnék elérni a billentyűzeten gépeléssel, így nem jut idő a leírtak átolvasására, ellenőrzésére.
A szövegalkotás spontán, a szöveg maga sokszor az épp hogy még érthető
kategóriában van. A folyamatos közlésvágy miatt üzeneteikre, hozzászólásaikra, megosztásaikra azonnali választ várnak, a kapott válaszokra azonnal
reagálnak – akárcsak egy szóbeli beszélgetésben. A képiség, a nyelvi elemek
önálló, kreatív használata kiemelt szerepet kap: jelképeket, emotikonokat
(hangulatjel, pl. írásjelekkel formált emberi arc vagy valódi rajzban megjele-

nítve), rövidítéseket, betűszavakat használnak. Rengeteg az alkalmazott rövidítés, erőteljes a szleng és a kiválasztható vizuális jelek használata. Új szavak jelennek meg. A felnőttek közül sokan aggódnak azért, hogy az anyanyelv
használata egyre igénytelenebbé válik.
Mindez hatással van a digitális nemzedék tanulási módjára is. Jellegzetesen változik a gondolkodási módjuk, megismerési útjuk is. Nem a lineáris, lépésről lépésre történő, elemző megismerés jellemzi a netgeneráció tanulását,
hanem az egészből haladnak a részek felé. Erősödik a holisztikus szemlélet.
A vizuális megközelítési mód, a képi gondolkodás a multimédiás eszközök révén előtérbe kerül.
A felsoroltakon kívül érdemes még kiemelni, hogy a digitális nemzedéket
mozaikszerű érettség jellemzi. Vannak olyan területek, amelyeken a korábbiaknál lényegesebben tájékozottabbak, érettebbek, ugyanakkor más területeken nagyon gyerekesek, éretlenek maradnak. Érzelmi fejlődésük gyakran
elmarad az értelmi képességeikétől.
Gyerekeinknek nincsen könnyű dolga: az internet segítségével világuk kitágul, a globális és lokális normák, értékrendek közötti eltérések, a kereskedelmi
televíziók műsorainak többsége által közvetített magatartási minták, értékrendek erőteljesen befolyásolják vágyaikat, motivációkat, megkérdőjelezik az
előző generációk nyújtotta minták hatékonyságát. Egyidejűleg kell eligazodniuk és megfelelniük a család–iskola–média és a hálózatok adta négyszögben, a különböző elvárásoknak.
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„Az, hogy az iskola – és benne a tanár – milyen volt, csak jó tíz évvel
az iskola elvégzése után kezd kiderülni. A tanár nem is tudja, hogy mikor hat igazán
a növendékre, egy gesztussal, egy szóval, odavetett tréfás félmondattal.”
(Németh László)

a jó iskola
a digitális világban?
30

Arra a kérdésre, hogy milyen a jó iskola, valószínűleg más választ adnak a szülők, más választ a pedagógusok és mást a gyerekek. De abban talán valamennyien egyetértenek, hogy az a jó iskola, amelyik minden gyereknek segít
megtalálni azt, amiben sikeres lehet. A jó iskola olyan diákokat bocsát ki a
falai közül, akik tisztában vannak saját képességeikkel és érdeklődésükkel, és
akik boldogulnak az életben. Akik magabiztosak, tájékozottak, céltudatosak,
ki tudják fejezni magukat, és harmonikus személyiségek.
Az információs társadalom fejlődése soha nem látott kihívásokat támaszt
az oktatás és nevelés szereplői elé. Az oktatásirányításban az állam szerepe ezekre választ adni a nemcsak megújulásra képes és ily módon hivatását
biztosan, határozottan betöltő intézményrendszerrel, hanem azzal is, hogy a
tanulók és a pedagógusok jól érezzék magukat ebben a rendszerben. Biztos
alapokon állva találják meg saját maguk számára a kiteljesedés lehetőségét,
azt, hogy „mindenki jó valamiben”.
„Mi egy olyan köznevelési rendszerben hiszünk, amely nem lenyesegeti a
kiemelkedő fejeket, a kiemelkedő tehetségeket, nem valamilyen középszert
próbál egyben tartani, hanem azokat, akik kiugróan tehetségesek, valóban
segíti a kiugrásban is. Mert pontosan tudjuk, hogyha az igazán jókat fejlesztjük és segítjük, akkor azok húzzák magukkal a gyengébbeket is.” – mondta
Balog Zoltán emberi erőforrás miniszter az Arany János Tehetséggondozó
Program jubileumi ünnepségén (2015. márc. 19.).

Fontos, hogy a gyerekek jól érezzék magukat az iskolában, szeressenek oda
járni, de az iskola célja nem lehet kizárólagosan a gyermek pillanatnyi jó hangulatának kialakítása és fenntartása.
A gyermekek valódi érdeke ennél jóval tágabb – elég, ha csak arra gondolunk, mit kívánunk gyermekeinknek, unokáinknak, tanítványainknak. Hogy felelős felnőtté váljanak, hogy sikerélményeik legyenek, hogy megtapasztalják
annak az örömét, amit a jó teljesítmény okoz, és hogy ez saját belső igényükké váljon.
El kell-e, el tud-e válni, szabad-e egyáltalán hagyni, hogy elváljon egymástól az iskola, a tanulás, a tudás világa és a nagybetűs élet, a munka világa?
Ezekre a kérdésekre is válaszolnunk kell, ha a ma érvényes tudás fogalmát
keressük.
A tudásnak az iskolán kívül is érvényes, innovatív tudást is jelentenie kell.
Olyan készségeket, amelyeket a jelenlegi diákok majd a munka világában is
hasznosítani tudnak, mint az önálló problémamegoldás, rugalmasság, kreatív hozzáállás. Olyan ismereteket, amelyekre a világban való boldoguláshoz
van szükség. Ilyen a digitális kompetencia is: információverseny zajlik a világban, de ezek az információk sokszor egy kattintással elérhetők, csak tudnunk
kell és a gyerekeinknek is meg kell tanítanunk, hogy hogyan.
Túl gyorsan változó és ezért valamennyiünket elbizonytalanító világunkban
nemcsak az értékeink megőrzése a fontos, hanem azok átadása is. A kérdés,
hogy a mai gyerekeket, fiatalokat meg tudjuk-e úgy szólítani, hogy nyitottá
váljanak kulturális, civilizációs értékeink befogadására, találunk-e olyan eszköztárat, amellyel fel tudjuk kelteni kíváncsiságukat. Vannak olyan új felületek, új eszközök, amelyeket fel kell használnunk, vannak olyan új csatornák,
amelyeken keresztül úgy tudjuk átadni ezeket az értékeket, hogy azok biztosabban célba érjenek, mintha csak a hagyományosakat használnánk. A digitális generációra is ráfér a digitális tanítás, digitális kompetenciáik fejlesztése,
az útmutatás, hogy hogyan használhatják mindezt jól és jóra.
Mindezek után végül hogyan is válaszolhatjuk meg azt a kérdést, hogy a
digitális világban milyen a jó iskola, mire készíti fel a gyerekeket?
Az iskola feladata – partnerségben a szülővel –, hogy megtanítsa a gyerekeket a biztonságos, tudatos és hatékony internethasználatra. Ez az egész
pedagógustársadalom felelőssége, s ehhez fel kell készíteni a pedagógusokat is a modern informatikai eszközök használatára, a biztonságos internetezési lehetőségek oktatására.
A kialakuló munkapiaci tendenciák következményeként a kompetenciák
kerülnek a középpontba. Munkaerő-piaci elemzések eredményeként meghatároztak olyan kompetenciákat és kompetencia-elemeket, amelyek megfelelnek a XXI. századi igényeknek. A különböző tanulmányokban, nemzetközi
dokumentumokban [pl.: OECD (2015.) , Európai Bizottság 2006)] összege-
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zett főbb készségek a korábbi alapkészségek (írás, szövegértés, számolás) és
a szakmaspecifikus képességek mellett a következők:
• kritikus gondolkodás és problémamegoldás,
• alkalmazkodó képesség és rugalmasság,
• együttműködés, munkavégzés csoportban,
• hatékony szóbeli és írásbeli kommunikációs készség (anyanyelven és
idegen nyelven),
• kreativitás és innovációs készség,
• digitális írástudás,
• önismeret, önmotiválás,
• vezetői készség (mások motiválása, irányítása stb.),
• önálló tanulás (egész életen át tartó tanulás).
Az oktatással szemben megfogalmazott XXI. századi igényeket az amerikai szakirodalom a 4C modelljében foglalja össze:
• kritikus gondolkodás (critical thinking),
• együttműködés (collaboration),
• kreativitás (creativity),
• kommunikáció (communcation).

32

„Meg kell tanítani a gyerekeknek azt, hogy önmagáért élvezzék a tanulást, ne csak azért, hogy jó jegyeket kapjanak. Azok a gyerekek, akik élvezik a kihívások legyőzését, felnőtt életükben is keresni fogják
a kihívást jelentő helyzeteket. Nagyobb valószínűséggel ragadnak meg új lehetőségeket, keresnek új módszereket, dolgoznak olyan feladatokon, amelyeknek nincs egyértelmű megoldása, és ösztönöznek másokat
arra, hogy nehéz problémákon dolgozzanak.”
(Csíkszentmihályi Mihály)

új alapkészségeket
kell elsajátítani
2000 márciusában a lisszaboni Európai Tanács új stratégiai célt határozott
meg az Európai Unió számára. Eszerint az Európai Uniónak kell törekednie
arra, hogy a világ legversenyképesebb és legdinamikusabb, tudás alapú gazdasága legyen. Ehhez olyan oktatási és képzési rendszerekre van szükség,
amelyek minél magasabb szintű és színvonalú foglalkoztatás igényét képesek kielégíteni.
Mindez azt jelenti, hogy újra meg kell határoznunk az alapkészségeket, és
azok elsajátítására kell ösztönözni mindenkit. Mindenkit, nem csak a legfiatalabbakat, mert ezek az új alapkészségek az egész életen át tartó tanulás
során is elsajátítandóak. A lisszaboni Európai Tanács arra szólította fel a tagállamokat, a Tanácsot és a Bizottságot, hogy dolgozzák ki az egész életen át
tartó tanulás során elsajátítandó „új alapkészségek európai referenciakeretét”, amelynek tartalmaznia kell az információs és kommunikációs technológiák, a technológiai kultúra, az idegen nyelv, a vállalkozás és a szociális kapcsolatok területén szükséges készségeket.
A részletes munkaprogram így egészítette ki az alapkészségek sorát:
• írás-olvasási és számolási készség (alapvető készségek),
• alapkompetenciák a matematika, a természettudományok és a technológia terén,
• az információs és kommunikációs technológiák és az egyéb technológiák alkalmazásához kapcsolódó készségek,
• a tanulás tanulása,
• szociális készségek,
• vállalkozói készség és kulturális befogadás készsége.
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A kulcskompetenciákkal külön munkacsoport foglalkozott: olyan referenciakeretet dolgozott ki, amely nyolc, a tudás alapú társadalomban mindenki
számára nélkülözhetetlennek ítélt kulcskompetencia-területet tartalmaz.
A kulcskompetenciák nyolc területe:
1. Anyanyelvi kommunikáció
2. Idegen nyelvi kommunikáció
3. Matematikai, természettudományi és technológiai kompetenciák
4. Digitális kompetencia
5. A tanulás tanulása
6. Személyközi és állampolgári kompetenciák
7. Vállalkozói kompetencia
8. Kulturális kompetencia
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„Sokszor egyetlen élmény egész életre megnyitja a fiatal lelket…
Ezt az élményt nem lehet a véletlenre bízni: ezt megszerezni az iskola kötelessége.”
(Kodály Zoltán)

Digitális
kompetencia
a NAT-ban
A NAT bemutatja a kulcskompetenciák fogalmát: „Az Európai Unióban kulcskompetenciákon azokat az ismereteket, készségeket és az ezek alapját alkotó
képességeket és attitűdöket értjük, amelyek birtokában az Unió polgárai egyrészt gyorsan alkalmazkodhatnak a modern világ felgyorsult változásaihoz,
másrészt a változások irányát és tartalmát cselekvően befolyásolhatják. A
tudás alapú társadalomban felértékelődik az egyén tanulási képessége, mert
az emberi cselekvőképesség az élethosszig tartó tanulás folyamatában formálódik. A különböző kompetenciaterületekben megjelenő ismeretek, készségek, és ezek hátterében a meghatározó képességek és attitűdök számos
tanulási helyzetben és összefüggésben alkalmazhatók különféle célok elérésére, különböző problémák és feladatok megoldására, ezért több műveltségterülethez is köthetők. Több kompetencia egymásba fonódik, így részben
fedik egymást, továbbá az egyikhez szükséges elemek támogatják a másik
területhez elengedhetetlen készségek formálódását, fejlődését. Hasonló egymásra építettség jellemzi a képességek kibontakoztatására és a tanulás fejlesztésére irányuló célok és az egyes műveltségterületek viszonyát. Számos
olyan fejlesztési területet említhető, amely valamennyi műveltségterületen a
kialakítandó kompetencia részét képezi: ilyen például a kritikus gondolkodás,
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a kreativitás, a kezdeményezőképesség, a problémamegoldás, az együttműködés, a kockázatértékelés, a döntéshozatal, az érzelmek kezelése, a kapcsolati kultúra, a társas tolerancia.” (110/2012. (VI. 4.) Korm. rendelet A Nemzeti
alaptanterv kiadásáról, bevezetéséről és alkalmazásáról.)
A NAT-ban szereplő kulcskompetenciák a következőek:
• anyanyelvi kommunikáció,
• idegen nyelvi kommunikáció,
• matematikai kompetencia,
• természettudományos és technikai kompetencia,
• digitális kompetencia,
• szociális és állampolgári kompetencia,
• kezdeményezőképesség és vállalkozói kompetencia,
• esztétikai-művészeti tudatosság és kifejezőkészség
• hatékony, önálló tanulás.
Az egész életen át tartó tanuláshoz szükséges kulcskompetenciák európai referenciakerete a nyolc kulcskompetencia között tartalmazza a digitális
kompetenciát is mint a tudás alapú társadalomban nélkülözhetetlen kulcskompetenciát.
Mi is digitális kompetencia fogalma? A NAT így határozza meg: „A digitális
kompetencia felöleli az információs társadalom technológiáinak (információs és kommunikációs technológia, a továbbiakban IKT) és a technológiák
által hozzáférhetővé tett, közvetített tartalmak magabiztos, kritikus és etikus
használatát a társas kapcsolatok, a munka, a kommunikáció és a szabadidő
terén. Ez a következő készségeken, tevékenységeken alapul: az információ
felismerése (azonosítása), visszakeresése, értékelése, tárolása, előállítása,
bemutatása és cseréje; digitális tartalomalkotás és -megosztás, továbbá
kommunikációs együttműködés az interneten keresztül.
Szükséges képességek, készségek, ismeretek és attitűdök.
A digitális kompetencia az IKT természetének, szerepének és lehetőségeinek
megértését, alapos ismeretét, illetve ennek alkalmazását jelenti a személyes
és társadalmi életben, a tanulásban és a munkában. Magába foglalja a főbb
számítógépes alkalmazásokat – szövegszerkesztés, adattáblázatok, adatbázisok, információtárolás és -kezelés, az internet által kínált lehetőségek és az
elektronikus média útján történő kommunikáció (e-mail, hálózati eszközök)
– a szabadidő, az információmegosztás, az együttműködő hálózatépítés, a
tanulás, a művészetek és a kutatás terén. A tanulónak értenie kell, miként segíti az IKT a kreativitást és az innovációt, ismernie kell az elérhető információ
hitelessége és megbízhatósága körüli problémákat, valamint az ezek kiszűrésére használatos alapvető technikákat, továbbá az IKT interaktív használatához kapcsolódó veszélyeket és etikai elveket, valamint a szerzői jogból és a
szoftver-tulajdonjogból a felhasználókra vonatkozó jogi kereteket. A szüksé-

ges készségek magukba foglalják az információ megkeresését, összegyűjtését és feldolgozását, a kritikus alkalmazást, a valós és a virtuális kapcsolatok
megkülönböztetését. Ide tartozik a komplex információ előállítását, bemutatását és megértését elősegítő eszközök használata, valamint az internet alapú szolgáltatások elérése, az ezek segítségével történő keresés, az IKT alkalmazása a kritikai gondolkodás, a kreativitás és az innováció területén. Az IKT
használata kritikus és megfontolt attitűdöket igényel az elérhető információ
és az interaktív média felelősségteljes alkalmazása érdekében. A digitális
kompetencia fejlődését segítheti továbbá az aktív részvétel a kulturális, társadalmi és/vagy szakmai célokat szolgáló közösségekben és hálózatokban.”
Vagy egy másik, korábbi fogalom-meghatározás: „A digitális kompetencia
az elektronikus média magabiztos és kritikus alkalmazása munkában, szabadidőben és a kommunikáció során. E kompetencia a logikus és kritikus
gondolkodáshoz, a magas szintű információkezelési készségekhez és a fejlett kommunikációs készségekhez kapcsolódik. Az információs és kommunikációs technológiák alkalmazásával kapcsolatos készségek a legalapvetőbb
szinten a multimédiás technológiájú információk keresését, értékelését, tárolását, létrehozását, bemutatását és átadását, valamint az internetes kommunikációt és a hálózatokban való részvétel képességét foglalják magukban.”
(Oktatás és képzés, 2004)
A digitális kompetenciák és a tudatos internethasználat fejlesztése kiemelt
kulcskompetenciaként nemcsak az informatika tanár vagy az osztályfőnök
feladata, hanem minden szaktanáré. Az egész magyar pedagógustársadalomnak kell vele foglalkoznia.
Sz. Tóth Gyula így fogalmaz az Iskola a világ/hálóban (személyes határainkon túl és innen) című művében:
»Mit kezdjen az iskola az internetvalósággal? Taszítani, nem tudomást
venni, csak megtűrni nem lehet. Nem lehet vergődni a „világháló hálójában”
(Bakonyi István megfogalmazása, Magyar Nemzet, 2013. augusztus 31.). „Két
kultúra határán” vagyunk, tehát amire szükség van: „digitalizációs paradigmaváltás az iskola világában”, nyomatékosítja folyamatosan Fűzfa Balázs az
irodalomtanítás kapcsán. A köznevelés, az iskolarendszer képviselőinek tehát
két dolgot kell elfogadniuk: 1. az internetezés „kultúra”, 2. egyben egy létező
másik, a hagyományos iskolai ismeretátadás- és szerzés „kultúrája” mellett.
Az értelmezésnek irányulnia kell: a) az „új” megértésére, b) a „régi” felülvizsgálatára, c) a kettő illesztésére. Ehhez mindenekelőtt alapos, rendszerszerű,
lépésről-lépésre történő újraértelmezéseket kell elvégezni.«
Az UNESCO a Microsofttal együttműködve egy, az oktatási reformokat támogató projekt keretében, 2011-ben meghatározta a pedagógusokra vonatkozó IKT-kompetenciasztenderdeket (2. táblázat). A mátrix három, egymásra
épülő tanári tevékenység fejlesztésének dimenziója mentén vizsgálja a tanári
tevékenységek területeit (UNESCO, 2011; idézi: Lévai, 2014).
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2. táblázat. UNESCO IKT-kompetenciarendszer tanároknak
Technológiai	Tudásmélyítés	Tudásalkotás
műveltség
Megérteni az
Irányelv-tudatosság Az irányelv megértése Innováció
IKT-használatát 			
az irányelvben
az oktatásban
Tanterv és
Alapszintű tudás
Tudásalkalmazás
értékelés			

Tudásalapú
társadalom készségei

Módszertan

Önszabályozás

A technológia
integrációja

IKT
Alapvető eszközök Komplex eszközök
			
			
			

Széles körben
elterjedt/széles
területre ható
eszközök

Szervezés és
adminisztráció

Tanulószervezetek

Hagyományos
osztályterem

A tanári szakma Digitális műveltség
elsajátítása
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Komplex problémamegoldás

Kollaboratív
csoportok

Szervezés és irányítás A tanár mint tanuló

A tudás alapú társadalomban tehát elengedhetetlen az IKT-kompetenciák
fejlesztése. A hatékony és önálló tanulás követelményeként az alapkészségek (írás, olvasás, számolás) fejlesztésén túl, az IKT-eszközök használatának
igénye is meghonosodott.
Változó világunkban nemcsak az értékeink megőrzése a fontos, hanem
azok átörökítése is. Az is kérdés, hogy a mai gyerekeket, fiatalokat meg tudjuk-e úgy szólítani, hogy nyitottá váljanak kulturális értékeink befogadására, találunk-e olyan pontokat, amelyekkel fel tudjuk kelteni kíváncsiságukat.
Vannak olyan új felületek, új eszközök, amelyeket fel kell használnunk, vannak olyan új csatornák, amelyeken keresztül úgy tudjuk átadni ezeket az értékeket, hogy azok biztosabban célba érnek, mintha csak a hagyományosakat használnánk. A digitális generációra is ráfér a digitális útmutatás, hogyan
használhatják mindezt jól és jóra.
Valóban fontos, hogy a gyerekek digitális jártasságot szerezzenek, hogy el
tudjanak igazodni a digitális világban, hogy ha okostelefonokat, számítógépeket használnak, akkor azt a szó minden értelmében biztonságosan, valódi
felhasználóként tegyék, és ne csak játszanak és cseteljenek rajta.
A Nemzeti Köznevelési Portál fontos állomás azon intézkedések sorában,
amelyeket a kormány a digitális kompetenciák fejlesztése érdekében hozott.

XXI. századi kihívások
Csilik Olga, Daruka Magdolna, Mihályi Krisztina

XXI. századi
kihívások
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A „mai iskolák egy letűnt kor termékei” állította 2015 nyarán a Brain Bar Budapest Fesztiválon tartott előadásában Sugata Mitra1 professzor. Szavai döbbenetesek, mindenképpen felkapjuk rá a fejünket. Vajon zsigerből elutasítjuk,
vagy éppen lelkesen helyeseljük gondolatait? A válaszhoz érdemes végiggondolni a közelmúltunkban végbemenő környezeti változásokat, a nyomukban
kibontakozó, társadalmi-gazdasági életünk minden területét érintő hatásokat. Ezek nem hagyják érintetlenül az oktatási rendszerünket sem. Ezekre a
változásokra nap, mint nap rádöbbentenek az iskolarendszerbe belépő újabb
és újabb évfolyamok is. Egyre erőteljesebben ismerjük fel, hogy az oktatási
intézményeinkben is valami újnak, valami másnak vagyunk tanúi, mint korábban. Régi rutinjaink, módszertani eszközeink már nem működnek a megszokott hatékonysággal. Új tanulási környezet formálódik, amelyben a régi és új
találkozása nyomán kibontakozó problémák, ellentmondások kikényszerítik
a tanítási-tanulási folyamat valamennyi szereplőjének alkalmazkodását.
Mára már világossá vált, hogy az ezt követő hangsúlyeltolódások minőségében változtatják meg a tanár-diák kapcsolatokat, szaktanári és osztályfőnöki
szerepeinket, napi munkánkat, magát az iskolát.
1
Sugata Mitra az angliai New Castle Egyetem professzora, a „Hole in the Wall” – „lyuk a falon” -kísérlete 1999-ben
nagyon érdekes eredményeket hozott. A kísérlet során New Delhi egyik nyomornegyedében egy falban lyukat vágott, amely mögé egy inernet kapcsolattal ellátott, bekapcsolt számítógépet helyezett el. Ezt őrizetlenül hagyta,
amit a környékbeli gyerekek hamar megtaláltak és néhány órám belül maguktól, csoportosan, egymást tanítva
tanulták meg, hogyan kell használni, netezni, dokumentumokat létrehozni, játszani, képeket szerkeszteni. A gyerekek korábban nem találkoztak még számítógéppel és angolul sem tudtak. A kísérletről szóló videó megtekinthető:
http://www.ted.com/talks/sugata_mitra_shows_how_kids_teach_themselves

Környezeti változások
A közelmúltban és napjainkban zajló környezeti változások, az információs és
kommunikációs technológiák gyors terjedése a globalizációval és a fogyasztói
társadalommal, a fenntarthatóság egyre hangsúlyosabbá válásával karöltve jelentős mértékben befolyásolják és átstrukturálják társadalmi-gazdasági
rendszerünk valamennyi területét. Az internethasználók online léte és aktivitása elérve az un. kritikus tömeget mára már jelentősen befolyásolja offline
világunkat, kultúránkat (Ollé, 2011), a magatartásunkat szabályozó formális
és informális intézményeket. Az általuk teremtett térben és időben megjelenő
kihívások és reagálási lehetőségek, kényszerek módosítják a társadalom szereplőinek igényeit, preferencia- és értékrendszerét, attitűdjeit, problémakezelési és -megoldási módszereit. Természetesen ezek a változások nem hagyják
érintetlenül egyik legfontosabb társadalmi intézményünket, az iskolát sem.
A társadalom komplex, organikus rendszerként írható le, amelynek alrendszerei, elemei között folytonos kölcsönhatásként értelmezhető magának a
rendszernek a változása. Az 1. ábra szemléletesen mutatja, hogy benne az
oktatási rendszer egészét milyen hatások érik, illetve az oktatás hogyan hat
vissza a különböző elemeire, illetve egészére.
Ebben a komplex rendszerben a digitális forradalom a gazdasági fejlődés
kulcstényezőjévé tette a humántőkét. Elméleti és empirikus kutatások sora bizonyítja a köztük lévő pozitív korrelációt (például: Solow, 1957, Romer, 1994, Schultz,
1983, Denison, 1962, Becker, 1997, stb.). A nagyobb humántőke-állomány bizonyítottan növeli – közvetlenül és közvetve – az adott gazdaság versenyképessé-

Technikai
változások

Társadalmigazdasági változások
Adaptációs kényszer

Igények, preferenciák,
attitűdök változása

Magatartási
mintázatok változása
Oktatási rendszer
elemeinek változása

Intézményi
struktúra változása

1. ábra. A társadalom mint komplex rendszer elemei, alrendszeri közötti kölcsönhatások

Forrás: saját szerkesztés
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gét. Emiatt az oktatás szükségszerűen felértékelődik. Részben azért, mert a képzettebb munkaerő révén lehetővé válik a technikai fejlesztések gyors, hatékony
integrációja a termelési folyamatokba, képessé teszi az embereket a rugalmas
alkalmazkodásokra, szakmaváltásokra. Emellett segíti a kritikus gondolkodást,
kreativitást, hozzájárul a kutatásokhoz, fejlesztésekhez, az innovációkhoz.
A gazdasági fejlődés hatására változnak a regionális és lokális munkaerő-piaci igények. Az oktatási rendszer különböző szintjén gyakran megfogalmazódik
az a kérdés, hogy melyek ezek az igények, hogyan kellene ezeket összhangba
hozni a közoktatással, szakképzéssel. Egyre több ország készít előrejelzéseket,
módszertanuk egyre kifinomultabb.2 Ennek ellenére a változások konkrét hatásait nehéz előre jelezni. Rövidtávon (1–2 évre) a vállalati szféra segítségével
meghatározhatók ugyan a szakképzési igények, de hosszú távon inkább csak
a trendek körvonalazódnak. Az iskolai képzési paletta csak késve (5–7 év)3 tud
ezekhez igazodni. Emiatt gyakori az a probléma, hogy a végzettek nem tudnak
a szakmájukban elhelyezkedni. Mire kikerülnek a tanulók az iskolapadból, a
munkaerő-piaci igények már megváltoznak. Ráadásul a helyzetet tovább bonyolítja, hogy a felgyorsuló változások következményeként „a ma iskolát végzettek előreláthatólag 40 éves korig 10–11 alkalommal váltanak munkakört”
(Trillind és Fodel, 2011). Érdekes az a kutatási eredmény is, hogy a ma TOP
10-be tartozó munkakörök az ezredfordulón még egyáltalán nem léteztek az
amerikai Munkaügyi Minisztérium megbízásából készült elemzés szerint.

Mire készítsen akkor fel az iskola?
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A kialakuló munkapiaci tendenciák következményeként a kompetenciák kerülnek a középpontba. Az elemzések eredményeként határozódnak meg azok
a kompetenciák és kompetenciaelemek, amelyek megfelelnek a XXI. századi
igényeknek. A különböző tanulmányokban, nemzetközi dokumentumokban
[például: OECD (2015.)4, Európai Bizottság 2006)] összegezett főbb készségek a korábbi alapkészségek (írás, szövegértés, számolás) és a szakmaspecifikus képességek mellett a következők5:
• kritikus gondolkodás és problémamegoldás;
• alkalmazkodóképesség és rugalmasság;
• együttműködés, munkavégzés csoportban;

2

Gács János, Bíró Anikó (2012.): A munkaerő-piaci előrejelzések nemzetközi gyakorlata – áttekintés a kvantitatív
módszerekről, MTA Műhelytanulmányok MT- DP-2012/28

3

lásd Cobweb ciklus in Varga Júlia: Oktatásgazdaságtan (http://www.tankonyvtar.hu/hu/tartalom/tkt/
oktatas-gazdasagtan/adatok.html)

4

OECD Skills Outlook 2015. Youth Skills and Emplyability (http://www.keepeek.com/Digital-Asset-Management/oecd/education/oecd-skills-outlook-2015_9789264234178-en#page1)

Egy videofelvételen T. Wagner előadását lehet megnézni https://www.youtube.com/watch?v=NS2PqTTxFFc.

5

Forrás:http://www.tozsdeforum.hu/uzlet/
gazdasag/tovabb-javult-a-helyzet-a
-munkaeropiacon- 53060.html

• hatékony szóbeli és írásbeli kommunikációs készség (anyanyelven és
idegen nyelven);
• kreativitás és innovációs készség.
• digitális írástudás;
• önismeret, önmotiválás;
• vezetői készség (mások motiválása, irányítása stb.);
• önálló tanulás (egész életen át tartó tanulás).
A felsorolásból jól érzékelhető, hogy a jövő munkaerő-piaci igényei között
„a tények memorizálásának, az egyszerű eljárások implementálásának már
kevesebb szerep jut (Cisco et al., 2009).
Az oktatással szemben megfogalmazott XXI. századi igényeket az amerikai szakirodalmak alapján a 4C modelljében6 (2013) összegezhetjük. (Mindegyik „C” természetesen igen összetett készségeket feltételez.)
A négy C az angol szavak kezdőbetűjeként alakul ki:
• kritikus gondolkodás (critical thinking);
• együttműködés (collaboration);
• kreativitás (creativity);
• kommunikáció (communcation).

2. ábra. 4 C

Forrás: http://iaetx.com/the-4-c%27s.html
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Megjelennek-e a XXI. századi kompetenciák
a magyar oktatási dokumentumokban?
A Nemzeti Alaptanterv7 a nevelési-oktatási folyamatok szabályozásának
alapvető dokumentuma, amely „lefekteti a köznevelés szemléleti, elvi és tartalmi alapjait”. A tartalmi elemek, szükséges képességek, készségek és attitűdök a NAT által meghatározott és kialakítandó kulcskompetenciákra épülnek, azokkal összehangolva kerültek kidolgozásra.
1. táblázat. Nemzeti alaptanterv legfontosabb elemei
Fejlesztési területek –
nevelési célok
Erkölcsi nevelés
Nemzeti azonosságtudat, hazafias nevelés
Állampolgárságra, demokráciára nevelés
Az önismeret és a társas kultúra fejlesztése
A testi és lelki egészségre nevelés
A családi életre nevelés
Felelősségvállalás másokért, önkéntesség
Fenntarthatóság, környezettudatosság
Pályaorientáció
Gazdasági és pénzügyi nevelés
Médiatudatosságra nevelés
A tanulás tanítása

Személyiségfejlesztési célok	
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Énkép, önismeret
Hon- és népismeret
Európai azonosságtudat - egyetemes kultúra
Aktív állampolgárságra, demokráciára nevelés
Környezettudatosságra nevelés
A tanulás tanítása
Testi és lelki egészség
Felkészülés a felnőtt-lét szerepeire

Kulcskompetenciák
Anyanyelvi kommunikáció
Idegen nyelvi kommunikáció
Matematikai kompetencia
Természettudományos
és technikai kompetencia
Digitális kompetencia
Szociális és állampolgári kompetencia
Kezdeményezőképesség és vállalkozói
kompetencia
Esztétikai-művészeti tudatosság
és kifejezőképesség
A hatékony, önálló tanulás
A hatékony, önálló tanulás

Műveltségi területek
Magyar nyelv- és irodalom
Idegen nyelvek
Ember és társadalom
Ember és természet
Földünk-környezetünk
Művészetek
Informatika
Életvitel és gyakorlat
Testnevelés és sport
forrás: Magyar Közlöny 2012. évi 66. szám

6

7

Preparing 21st Century Students for a Global Sociaety (NEA) http://www.nea.org/assets/docs/
A-Guide-to-Four-Cs.pdf Employer Priorities for College Learning and Student Success HRA 2013., 21. oldal
Itt olvasható például: http://www.ofi.hu/en/node/170389

3. ábra. Szófelhő

Forrás: saját szerkesztés

A műveltségi területeket részletesen megvizsgálva kiemelhetjük azokat a
készségszintű horizontális kompetenciaelemeket, amelyek a megfogalmazásban ugyan kisebb-nagyobb eltéréssel, de tartalmi egyezőséggel minden
területen, egymást felerősítve jelennek meg.
Ezek:
a) kommunikációs készségek fejlesztése (verbális, írásbeli, vizuális); benne:
szövegértés, -alkotás, -tömörítés, lényegkiemelés, olvasási stratégiák (IKT
olvasási stratégiák is! – IKT: információs és kommunikációs technológiák);
b) tájékozódás térben és időben, a lejátszódó folyamatok, kölcsönhatások,
saját cselekvések következményeinek megfigyelése, leírása (például
eszközhasználat: függvények, modellek, valamint önálló ábrázolás, rendezés), elemzése, eredmények értelmezése, előrejelzések, tendenciák
meghatározása, rendszerszemlélet kialakítása;
c) saját vélemény megfogalmazása, megvédése, korrekciója, különböző
vélemények összevetése, értékelése;
d) IKT-eszközök készségszintű alkalmazása;
e) problémafelvetés, -megoldás, kreativitás;
f) együttműködés, felelősség, kompromisszumkészség, fegyelmezettség,
céltudatosság, kitartó munka, önismeret és önmérséklet.
Összevetve a nemzetközi szakirodalommal és oktatáspolitikai dokumentumokkal megállapítható az alapvető összhang. Jól érzékelhető, hogy a közoktatás felé megfogalmazott igényekben a készségfejlesztés jelentősége
megnőtt. Ugyanakkor a közismereti és szakképzési kerettantervekben folyamatosan növekvő tudástartam és a rendelkezésre álló órakeretek között egyre jobban feszülő ellentmondások két dologra hívják fel a figyelmet. Egyrészt
elkerülhetetlen a megtanulandó ismeretanyag szelekciója, a megtanulandó
tényanyagok mennyiségének csökkentése, ugyanakkor az összefüggések,
ok-okozati viszonyok, hosszabb távú következmények és kölcsönhatások
hangsúlyának növekedése. Másrészt ahhoz, hogy a kívánt képesség- és készségfejlesztés a formális iskolai keretek között megtörténjen, módszertani
paradigmaváltásra van szükség. A tanulás hatékonyságának növeléséhez
szükség van a tanulási-tanítási környezet változására, az IKT- és web 2.0-s
eszközök integrált használatára.8
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Kialakíthatók-e ezek
a kompetenciák tanóráinkon?
Térjünk vissza induló kérdésünkhöz: igaz-e, hogy a „mai iskolák egy letűnt kor
termékei”. A válaszhoz érdemes önkritikusan végiggondolni napi nevelési-oktatási gyakorlatunkat. Az érintettek a problémák sokaságát tudják felsorolni.
Ugye ismerősek a következő mondatok? Néhány a diákok sokszor megfogalmazott kérdései, gyakran hallott megjegyzései közül9:

Hol tudom majd ezeket az
ismereteket használni?

Ne szóljanak bele,
hogyan töltöm el a
szabadidőmet!

Unalmas órák

Elavult tananyag,
unalmas iskolai
programok

4. ábra. A diákok megjegyzései
Forrás: saját szerkesztés

Minek tanuljam meg, amikor
minden fent van az interneten?!

Nem értik
a problémáimat

Nem tudják kezelni
a technikai eszközöket!

De a tanároktól is ugyanilyen panaszokat lehet hallani:
Túl sok a tananyag

A diák nem figyel,
beszélget, mást csinál

Fegyelmezéssel megy el
az óra egy része
Nem használják
a tankönyveket
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A diákok nem csinálnak
házi feladatot
Nem tudjnak
önállóan dolgozni

Nem készülnek

Mintha nem is egy

óráról órára

nyelvet beszélnénk!
Ctrl C+Ctrl V=
otthoni munka

Nincs tekintélytisztelet

5.ábra. A tanárok leggyakrabb
panaszai.
Forrás: saját szerkesztés

8

Egy másik fontos rendszerszintű dokumentum a Magyar Képesítési Keretrendszer (MKKR), amelyben a magyar
oktatási rendszer különböző szintjeinek egységes kimeneti szabályozása jelenik meg. Az MKKR tanulási eredményekben határozza meg szintenként a kimeneti elvárásokat és teszi összehasonlíthatóvá más országok képesítési rendszerével. Mindezeket mátrix formába rendezi. A tanulási eredmények az alkalmazható tudást és nem
az oktatott tudástartalmat emelik ki. Érdemes tanulmányozni, hiszen a be és kimenő szintek tanulási eredményeinek különbségei határozottan jelölik az oktatási szint nevelési és oktatási feladatait. A mátrix sorai alapján
jól definiálható az adott szintet jellemző
– az elméleti és tárgyi tudás
– kognitív és gyakorlati készségek
– a tanulással, munkavégzéssel, saját cselekvéssel és a munkatársakkal kapcsolatos attitűdök, a felelősség és
az autonómia
Részletesebb információ itt található: http://www.oktatas.hu/LLL/kepesitesi_keretrendszer/mkkr/mkkr_celja

9

Egy Nagy-Britanniában végzett kutatás azt mutatta ki, hogy a megkérdezett egyetemisták közel 60 %-a unatkozik
az órákon. http://ppt.doctor.net/files/articles/2009¬ strategies.pdf

Az ellentmondások, problémák éleződését jól mutatják a lemorzsolódással, korai iskolaelhagyással kapcsolatos adatok. Minél magasabb évfolyamot
nézünk, annál nagyobb a gond. Egy 2012. évi kutatás kimutatja, hogy lassú növekedés tapasztalható, az országos átlag 11,5%-os (Mártonfi, 2012). Az átlag
körül nagy a szóródás, vizsgálták például az adatokat nemek, régiók szerint.
A kapott eredmények nem meglepőek10. A szakképzésre jellemző adatokat
tartalmazza például a következő táblázat:
2. táblázat. Korai iskolaelhagyás a magyarországi szakképzésben
	Megnevezés	Lemorzsolódási
		
ráta, %
Általános
képzés

Felzárkóztató oktatási programok
Szakiskola 9-10. évfolyam általános képzése
Speciális szakiskola
Szakközépiskola
Gimnázium 9-12/13. évfolyam
Összesen

Szakképzés
Szakiskola
		 szakképző évfolyamok
		 (9-13. évfolyam) (3CV)
		 érettségit igénylő nem felsőfokú
		 OKJ szakképzés (4CV)
Speciális szakiskola
		 alapfokú iskolai végzettség nélküli
		 szakképesítések (2C)
		 alapfokú vagy 10. évfolyamos
		 végzettséget igénylő szakképesítéssel (3C)
Szakközépiskola
		 érettségit igénylő nem felsőfokú
		 OKJ szakképzés (4CV)
		 érettségit igénylő felsőfokú
		 OKJ szakképzés (5B)
Összesen
Általános
képzés és
szakképzés
együtt

Szakiskola
Speciális szakiskola
Szakközépiskola
Gimnázium 9-12/13. évfolyam
Összesen

n.a.
31
14
19
11
18
n.a.
31
n.a.
45
16
45
27
29
50
19
11
19

Forrás: Mártonfi György: Korai iskolaelhagyás a magyarországi szakképzésben (6. oldal)

A tanulmány részletesen olvasható: http://www.observatory.org.hu/wpcontent/uploads/2013/09/
ReferNet_2013_ESL_HU.pdf (6. oldal)

10
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Vajon mire vezethetők vissza ezek a problémák? Miért érez a pedagógusok
többsége tehetetlenséget, kiégettséget? Miért hagyjuk, hogy elvesszen a kreativitásunk, a rutin kényszerébe szorítva menjünk be nap, mint nap az osztályokba?
Miért érezzük azt, hogy csökken munkánk hatékonysága, az oktatás minősége,
tanulóink teljesítménye? Mi romlott el? (És még folytathatnánk a kérdéseket.)
A problémák sokasága megakadályozza a hatékony kompetenciafejlesztést. A mindenki által ismert helyzetet szemléletesen írja le Sir Keb Robinson:
„Amikor a kisgyerekek óvodába mennek, majd szétveti őket a kreatív önbizalom; mire elhagyják a középiskolát, legtöbbjük teljes egészében elveszíti ezt az
önbizalmat. Fontos megértenünk, hogy ez miért és hogyan történik. Vannak rá
eszközeink, hogy felnőttkorban újraélesszük magukban és másokban a kreativitást. Ha azonban a kreativitásnak központi helyet kell elfoglalnia a jövőben,
először az oktatásban kell a középpontba kerülnie” (Robinson, 2011. 65. oldal).
A teljesség igénye nélkül nyissuk fel a fekete dobozt, nézzünk a problémák
mögé!
„Ha nem is tudjuk megjósolni, képesek vagyunk formálni a jövőt.”
Sir Ken Robinson (2011)

Úton az információs társadalom
iskolája felé
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A nevelés és oktatás intézményi környezetének változása mikroszintről indul. Az
iskolarendszer különböző érintettjei között zajló interakciók, az egyéni magatartások és stratégiák módosulása – a marginális változásokon keresztül – eredményezik a rendszer makroszintű változását, a rendszerelemek újrastrukturálódását.
Mindez elmozdulást eredményez az ipari társadalom iskolarendszerétől az információs társadalom iskolarendszere felé. Ebben az alkalmazkodási folyamatban
az információs társadalommal összhangban lévő magatartási minták gyakorisága nő. A kritikus tömeget elérve következik be maga a rendszerszintű változás.
Jelenleg ebben az evolúciófolyamatban valahol útközben vagyunk. Az ipari
társadalommal összhangban kiépült oktatási rendszer jellemzői ma is jelen
vannak. Az oktatás struktúrája, szervezeti kultúrája leképezi az ipari társadalom logikáját. Robinson11 a következő hasonlóságokat emeli ki: az átlaghoz
igazított egységes követelményrendszer, a tanítási napok felbontása órákra,
a szaktanári rendszerrel való munkamegosztás érvényesülése az oktatásban,
a szaktantervek kialakításával a diákok vándorolnak teremről teremre, a tanulási folyamatok szakaszokra bomlanak, felépítésük lineáris, egyik szakasz
szükségszerűen előfeltétele a következőnek, a kimeneti követelmények évfo-

11

Sir Ken Robinson: Az alkotó tér 3. fejezete alapján összegezve

A nevelés és oktatás
intézményi környezetének változása
Iskola rendszer
adaptív változása

Az egyes iskolák
a folyamat igen eltérő
eltérő szakaszában
lehetnek

Mikro szintű változások
A rendszer egészének változása
Arányeltolódás az ipari
társadalom iskolájától
az információs társadalom
iskolája felé

Jelenleg asszimetrikus
helyzet jellemző
Meddig tartható
fenn?

Magatartási mintázatok változása
Hatása a tanulási-tanulási folyamatra

6. ábra. Úton az információs társadalom iskolarendszere felé

Forrás: saját szerkesztés

lyamonként, iskolatípusonként előre meghatározhatók. A közoktatás rendszere piramisszerűen épül fel, széles az általános iskolát végzettek tömege,
és az egyetemi szint felé a tanulók száma jelentősen csökken, ezzel párhuzamosan emelkedik a kapott bizonyítványok társadalmi és anyagi presztízse. Az
oktatási rendszer szempontjából legsikeresebbek azok, akik egyetemi diplomával (mára már többel) hagyják el a rendszert (ezt a munkapiac nem mindig ismeri el). A megszerzett bizonyítvány egész életre feljogosít a képzésnek
megfelelő szakmák betöltésére. Az egyetemi szint határozza meg a szükséges tudást és ezt bontják lefelé a tantervekbe. Egyre több akadémiai tudáselem kerül az alsóbb szintekre, túlzsúfolttá téve az egyes évfolyamok elméleti
jellegű tantárgyait. A problémák miatt minden oktatási szint az alsóbb szintre
mutogat, de ki áll a sor végén? Ezen jellemzők jelentős része makacsul tartja
magát, annak ellenére, hogy közben már az információs társadalom igényei
válnak dominánssá. Mára már látható, hogy a digitális forradalom jelentősége az ipari forradalomhoz mérhető, a társadalmi, gazdasági élet minden területére kiható gyors és strukturális változásokat eredményezve.
Az oktatási rendszer várható átalakulásával kapcsolatban az OECD szakemberi 15–20 éves időtávra hat forgatókönyvet készítettek el az „Iskoláztatás
a holnap számára” program keretében.
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Ezek röviden12:
1. forgatókönyv: Hagyományos, bürokratikus, robosztus oktatási rendszer,
amelyben az iskola alapvetően ellenáll a változásoknak, a helyi szülői elvárásokhoz igazodik. Radikális változtatásokra a tanítási-tanulási folyamatokban, a tanári szerepeken nem kerül sor.
2. forgatókönyv: Piaci modell. A kereslet-kínálat törvényei, a piaci verseny
érvényesülése az oktatási piacon. Emiatt az iskolák különböző értékelésének, az akkreditációknak a jelentősége megnő. A képzési folyamatok
nem elsősorban a munkapiaci igényekre, hanem a tanulók, szülők keresleteinek megfelelően alakulnak. A magánfinanszírozók hatása a döntésekre nagy. Jelentős az IKT-eszközhasználat.
3. forgatókönyv: Az iskola, mint alapvető szociális központ. Az iskola alapvetően közösségi központ. Az iskolán belül intergenerációs tanulói csoportok kialakulása jellemző. Az érintettek közötti hálózati kapcsolatok
erősek.
4. forgatókönyv: Az iskola, mint központosított tanulószervezet. Az iskolák
önállósága nagy, saját profillal rendelkeznek. Nagy irántuk a közbizalom.
A központi támogatottság megfelelő. Az oktatás széles korosztályokra
terjed ki. Innovatív. A tanárok társadalmi elismertsége magas. Szélesebb
támogató környezet (politikai, média stb.) jellemzi. Intenzíven figyelnek
a tudástartalmak változására. A tanulók és tanárok is hálózatosodnak
(nemzetközi hálózatokba való bekapcsolódás is).
5. forgatókönyv: Tanulói hálózatok. A tudásnak és a tanulásnak már nem
elsődleges forrása az iskola. A közép- és az alapképzés között éles választóvonal jelenik meg. A tantervi struktúra elhalása jellemzi. A tanulási környezetben jelentős a változás, a tanulás elsősorban egyéni úton, a
hálózat13 segítségével történik, amit a szülők és más szakemberek támogatnak.
6. forgatókönyv: Tanári exodus. Krízishelyzet: elöregedő tanári társadalom,
nincs utánpótlás, a minőség folyamatos romlása. Tanár nélkül maradó
iskolák. A tanítási-tanulási folyamatok feltételei romlanak, állandó finanszírozási problémák. Az otthon végzett oktatás piaca felvirágzik.
A közelmúltban végzett empirikus kutatásunk14 eredményei azt mutatják,
hogy a megkérdezett pedagógusok és tanárjelöltek a 4. forgatókönyv megvalósulását tartják legvalószínűbbnek. Az e forgatókönyvben körvonalazott
átalakulási folyamatok többsége már megindult.

A lehetséges forgatókönyvek részletes jellemzőiről az alábbi címen található egy érdekes tanulmány:
http://www.ofi.hu/tudastar/oecd-tanulmanyok/milyen-lesz-jovo
13
A hálózatosodással a későbbi fejezetben foglalkozunk részletesen.
14
A TÁMOP-4.1.2.B.2-13/1-2013-0012 projekt keretében végzett empirikus kutatás eredményei alapján
12

Nap, mint nap érzékeljük, hogy oktatási rendszerünkben egyre több strukturális elem között bomlik fel az összhang, egyre erőteljesebb az erózió. Az
erodálódó intézmények kikényszerítő ereje csökken, megjelennek és terjednek
az iskolákban is az új, innovatív, az információs társadalommal egyre inkább
összhangba kerülő, a korábbiaknál hatékonyabbnak bizonyuló magatartási
minták.15 Meglévő oktatási rendszerünk valószínűleg válaszút elé érkezett. A
problémákat kezelhetjük továbbra is kisebb, sokszor jelentős cikcakkot leíró
„reform”16-lépések sorozatával. Ez az út valószínűleg zsákutcába vezet, a működő iskolarendszer javítgatására koncentrálva csak túlélését hosszabbítja meg
további hatékonyságveszteségek mellett. A másik út az információs társdalommal összhangban lévő oktatási rendszer kialakítása. Ez gyökeres változást
jelent szemléletben, szabályozásokban, célokban, tudástartalmakban, módszerekben, tanulásszervezési eljárásokban, irányításban mind makro-, mind
pedig mikroszinten. Nem tudjuk ugyan pontosan, milyen lesz a jövő iskolája, de
a változás iránya meghatározható. Amit most látunk, hogy nyitottság fogja jellemezni, ezáltal szerves része lesz környezetének. Jellemző tevékenysége lesz
az információszervezés, tartalommegosztás, interaktivitás, átláthatóság.
Az alábbi táblázatban összegyűjtöttük a rendszer elemeinek változási irányát:
3. táblázat. A hagyományos és progresszív tanítási-tanulási folyamat főbb jellemzői
Hagyományos

Progresszív

Az iskola a tudás forrása, egyirányú
információáramlás.

Az iskola tudásközpont, változatos, különböző forrásokból szerzett tudáselemeket
szervez a tanulók aktív közreműködésével
tudássá.

Reproduktív tanulás: tények, szabályok, kész megoldások átadása.

Kompetenciafejlesztés, felkészítés az egész
életen át tartó tanulásra (tanulás tanulása),
az önművelés igényének kialakítása.

A tananyag megkérdőjelezhetetlen,
központi tantervekben rögzített
a ráfordítható időkerettel együtt.

Eredményközpontú, az ehhez vezető út és
időkeret meghatározásában önállóság.

Tanárközpontú, a tanár vezérli
a tanulási folyamatot.

Tanulóközpontú.

Egyirányú tudásátadás, tanártól
a diák felé.

Interaktív tanulási folyamat.

Osztálytermi oktatás.

Változatos tanulási terek.
Táblázat a köv. oldalon folyt.

Az átmenetet jelzi a kibontakozó viták sokasodása: a szükséges tudástartalomról, a tanulás fogalmának
változása, a megszokott tanulási keretek felbomlása, a tanár–diák–szülő viszonyának változása stb.
16
A tanártársadalom éppen a legjobb tanúja annak, hogy noha a reformlépések sorozata már évtizedek óta tart,
ennek ellenére az oktatás hatékonysága évről évre romlik.
15
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Táblázat folyt.
Hagyományos

Progresszív

Zárt, egycsatornás tanulási környezet. Nyitott, többcsatornás, motiváló tanulási
környezet.
Passzív, befogadó tanuló.

Aktív, tartalom-előállító, kritikus gondolkodású tanuló; a kreativitás kerül előtérbe.

Uralkodó módszer a frontális oktatás. Tevékenységalapú és felfedezésen alapuló
tanulástanítás.
Szummatív értékelés.

Formatív és diagnosztikai értékelés.

A tanulócsoport homogén.

Erősen differenciált.

Forrás: Tóth-Mózer Szilvia (2013), Papp-Danka Adrienn (2013) alapján saját összeállítás

Az egyes oktatási intézmények elhelyezkedése az információs társadalom
oktatási rendszerének kialakulásához vezető úton igen eltérő lehet attól függően, hogy egy-egy iskola tanárai, vezetősége, az adott iskola kultúrája mit és
hogyan fogad be a változásokból, mennyire nyitott (Z. Karvalics, 2014).

Egy fecske nem csinál nyarat
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Ez az átmeneti folyamat ellenmondásokkal, zsákutcákkal terhes. Sokszor
érzünk bizonytalanságot, lázadunk fel terheink növekedése miatt. Az átmenet természeténél fogva időigényes, hiszen a régi és az új egyszerre van jelen
munkánk során. A szemléletváltáshoz és a módszertani paradigmaváltáshoz
meg kell ismerni az új elméleteket, kutatási eredményeket. Ma már továbbképzések sora – nagyon különböző minőségben – kínál erre lehetőséget. Tapasztalataink szerint érdemes ezeket a továbbképzéseket jól megválogatva
az iskolában, a tantestület többségének egyszerre megtartani. Ez növeli a
szemléletváltás lehetőséget.17 A pedagógusok érzik, hogy az új tanulásszervezési eljárások, stratégiák, módszerek kitalálása, alkalmazása sok-sok időt
igényel. Az időterhek csökkentésére a hálózatosodás, a hálózatalapú közösségek (diákokkal, iskolán belül a kollégákkal, azonos érdeklődési területen,
különböző iskolákban dolgozó pedagógusok között, szülőkkel kialakulva)
lehetőséget, jó lehetőséget teremtenek. Például fogadóórák megtartása, az
osztályban kialakuló problémák megbeszélése, megoldási módok közös kialakítása, jó gyakorlatok, óratervek megosztása stb.
A továbbiakban az érintettek közül vizsgáljunk meg a három fő csoportot:
diákokat, tanárokat és a szülőket!
Jó példa erre a Hejőkeresztúri Általános Iskolában kialakult program és az elért eredmények. Részletesen
olvashat róla: http://www.h2oktatas.hu/hu/szuelknek/63-a-hejkereszturi-altalanos-iskola-tanitasi-modellje

17

Milyenek a mai diákok?18
„Megdöbbentőnek tartom, hogy az oktatás
minőségének romlásával kapcsolatos sok hűhó és vita
közepette figyelmen kívül hagyjuk a legalapvetőbb
okot. Tanulóink radikálisan megváltoztak.
A mai diákok már nem azok, akiknek a jelenlegi
oktatási rendszert tervezték”
(Prensky, 2001, 1. old.).
Forrás: http://web.tech4learning.com/blog-0/
bid/45149/The-21st-century-classroom-wherethe-3-R-s-meet-the-4-C-s

A generációs kutatásokban az elmúlt években egyre nagyobb figyelem fordul
a netgeneráció felé. Sajátosságaival számos hazai és nemzetközi szakirodalom, elméleti és empirikus kutatás foglalkozik (például a hazai szakirodalomból jól ismert: Tari, 2011; Fehér és Hornyák, 2010). Egyre többet tudunk róluk,
egyre több tapasztalat áll rendelkezésünkre arról, hogyan tanulnak, mi jellemzi az IKT-használatukat, hogyan kommunikálnak, viselkednek az internet
által megteremtett közösségi terekben, milyen attitűdök jellemzik őket.
A különböző generációk elnevezését, születési idejét mutatja a 7. ábra. 19
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7. ábra. A különböző generációk elnevezése, születési ideje
Forrás: http://www.slideshare.net/johnyvo/consumers-oftomorrow-insights-and-observations-about-generation-z

Ismereteinket felhasználva tekintsük át a nevelési és oktatási tevékenységünk hatékonyságát, eszközeit és módszereit igényeivel jelentősen átformá-

A netgeneráció jellemzőinek összegezése Daruka, Pfister: Általános módszertan c. jegyzet (BCE, 2015.)
bevezető fejezete alapján készült.
19
A generációkra tagolást, az egyes generációk jellemzőit számos tanulmányban megtalálhatja. Például József
István által készített powerpointos előadást megnézheti itt: https://www.google.hu/search?q=gener%C3%
A1ci%C3%B3s+kutat%C3%A1sok&ie=utf-8&oe=utf-8&gws_rd=cr&ei=h5XLVZbEDOKjyAON7L_YAg#q=
gener%C3%A1ci%C3%B3s+jellemz%C5%91k
18
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ló generáció, a Z generáció legfontosabb jellemzőit! A digitális forradalom
Gyarmathy Éva szerint „jelentős változásokat okoz az emberek idegrendszerének működésében és így a gondolkodásában, viselkedésében. A digitális
kor kultúrája még nem alakult ki, de a literális kultúra már egyre inkább háttérbe szorul.”20 Diákjaink már az információs és kommunikációs társadalom
gyermekei. Az internet és a mobiltelefon meghatározza életüket. A felnőtté
válás folyamata során újabb és újabb, egyre rövidebb időközönként megjelenő technológiai megoldások rugalmasságot, kreativitást, a kívánatossá váló
magatartási minta gyors adaptációját igényli tőlük.
A tanítványaink által elérhető információk szinte végtelenek, az információhoz való jutás lehetőségei megsokszorozódnak, gyorsan változnak. A másodpercek tört része alatt juthatnak egy-egy kérdéssel kapcsolatos információk sorához. Így a hagyományos értelemben vett tudás egyre nagyobb része
származik iskolán kívüli forrásokból. Ebben a rohamosan bővülő információs
halmazban megemelkedik az ingerküszöb, újabb és újabb ingerekre, információkra vágynak. A gyors információszerzési lehetőség türelmetlenné teszi
őket. Ugyanakkor a döntési helyzetek során látszólagos magabiztosságuk
ellenére bizonytalanok, a hozzáférhető információk tömegéből nem tudnak
megfelelően szelektálni, szükségük van a külső támogatásra, útmutatásokra.
Folyamatosan igénylik a visszajelzéseket, keresik az elismerést.
A kortársakkal kialakított hálózatok kiemelkedő szerepet töltenek be az
életükben. Elmozdulás figyelhető meg a lokális, offline típusú zárt kapcsolatoktól a nyitott, online hálózatok felé. A „hálózati lét” a korosztály gyors, egyirányú elmozdulását, reagálását, szubjektív véleményalkotását segíti, sajnos
sokszor minden kritika nélkül.
Fontos jellemzőjük az ún. „multitasking”. Egyszerre több dologra figyelnek,
több folyamatba kapcsolódnak be, több információt dolgoznak fel. Ezzel természetesen együtt jár, hogy egy-egy dologra rövidebb ideig koncentrálnak,
figyelmük ugrál az egyik dologról a másikra, „a korábban többé-kevésbé jól
elkülöníthető tevékenységek egyre inkább összecsúsznak” (Székely, 2012).
A multitasking következményeként figyelhető meg az a generációs jellemző,
hogy az idővel nem tudnak megfelelően gazdálkodni. Mivel egyszerre foglalkoznak több dologgal, nem érzékelik, hogy mennyi idő telt el, egy-egy feladat
megoldásának mekkora az időigénye. Az idő érzékelése szubjektívvé válik. Nincsenek hozzászokva ahhoz, hogy a megoldandó feladatot kiemelve késleltessék a többire figyelést. Így mindent az utolsó időpontban, többnyire kapkodva,
nemegyszer a legkönnyebb ellenállást választva, felszínesen készítenek el.
A tér és idő fogalma relativizálódik. Számukra a múlt és a jövő veszít a jelentőségéből abban az értelemben, hogy minden azonnal a rendelkezésükre áll,

20

Gyarmathy Éva: Diszlexia, a tanulás/tanítás és a tudományok a digitális kultúrában. Magyar Tudomány 2013/9
http://epa.oszk.hu/00600/00691/00120/pdf/EPA00691_mtud_2013_09_1086-1093.pdf

lényegében nem kell várni, minden a jelenben érhető el, így stabilizálódik rövid
távú szemléletük. A távolság is veszít jelentőségéből, hiszen egymástól jelentős fizikai távolságban lévő szereplők másodpercek töredéke alatt kapcsolódnak össze, lehetővé téve a kommunikáció, a tranzakciók különböző formáit.
Ezt a generációt gyakran éri az a vád, hogy keveset olvas. Ma már kutatások igazolják ennek ellenkezőjét. Az írás és olvasás szerepe, fontossága a multimédiás
eszközök terjedése ellenére megmarad. Az internetes kommunikáció (pl. email,
facebook, sms, blogok) és keresés (pl. tartalomkeresés) alapvetően szövegalapú
marad. Az IKT-környezetben azonban az olvasás maga is változik. Egy-egy szöveg olvasásakor a hiperlinkeken keresztül sok az elágazási lehetőség, amelyekben
könnyű elveszni. Az olvasás során szerzett információkat, benyomásokat, gondolatokat, érzelmeket azonnal megosztják kortársaikkal a közösségi oldalakon, blogokon, ezzel az társas tevékenységgé válik (Goldhaber, 2004; Tari, 2012).
Jellegzetesen változik a gondolkodási módjuk, megismerési útjuk is. Nem a
lineáris, lépésről lépésre történő, elemző megismerés jellemzi a netgeneráció
tanulását, hanem az egészből haladnak a részek felé. Erősödik a holisztikus
szemlélet. A vizuális megközelítési mód, a képi gondolkodás a multimédiás
eszközök révén előtérbe kerül.
Nyelvhasználatuk sajátos, rengeteg az alkalmazott rövidítés, erőteljes a szleng
és az emotikonok használata. Új szavak jelennek meg. A felnőttek közül sokan
aggódnak azért, hogy az anyanyelv használata egyre igénytelenebbé válik.
A felsoroltakon kívül érdemes még kiemelni, hogy mozaikszerű érettség
jellemzi őket. Vannak olyan területek, amelyeken a korábbiaknál lényegesebben tájékozottabbak, érettebbek, ugyanakkor más területeken nagyon gyerekesek maradnak. Érzelmi fejlődésük többnyire elmarad az értelmi képességekétől. „Hiába a technológiai fejlődés, egy gyerek érzelmi kapacitása csak a
saját pszichés tempójában érik, nem képes a gyorsuló világhoz simulni. Tehát
értenek sok mindent, de feldolgozni vajmi keveset képesek ebből. Az online
tér nárcisztikus világában töltenek sok időt” (Tari, 2012).
A folyamatos hálózati lét hatására érzelmi inkonzisztencia alakul ki.

Forrás: https://thejesusevent.files.
wordpress.com/2013/07/millennials.jpg
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A közösségi térben társaikkal szinte kötelező jelleggel, a nap nagy részében megszakítás nélkül kommunikálva, az ismeretségi körnek való megfelelési kényszer
következtében formálódik az online „énkép”, amely jelentősen különbözhet a valós személyiségtől. A hálózatra feltöltött, sokszor túlzottan személyes jellegű tartalmak hatására az intimitás határai elmosódnak, ami kiszolgáltatottá teheti őket.
Az online és az offline személyiség közötti különbség lehetővé teszi számukra, hogy hamis személyiség, illetve névtelenség mögé bújva mondjanak
véleményt, kritizáljanak. Teszik ezt úgy, hogy a következményekkel, felelősségre vonással nem kell számolniuk.
Az online jelenlét lehetővé teszi, hogy érzelmeiket, sérelmeiket, feszültségeiket, konfliktusaikat azonnal megosszák társaikkal, akiktől azonnali együttérzést, megértést és tanácsot kapnak. A szakértők szerint így nem alakul ki az
érzelmek megfelelő egyéni feldolgozása, a megfelelő konfliktuskezelési stratégia, az ún. „saját megoldás”.
Az internet segítségével világuk kitágul, a globális és lokális normák, értékrendek közötti eltérések, a kereskedelmi televíziók műsorainak többsége
által közvetített magatartási minták, értékrendek erőteljesen befolyásolják
vágyaikat, motivációkat, megkérdőjelezik az előző generációk nyújtotta minták hatékonyságát. Egyidejűleg kell eligazodniuk és megfelelniük a különböző
elvárásoknak a család–iskola–média–hálózatok adta négyszögben.
Használjuk ki a megismert jellemzőket és alakítsuk ki pozitív attitűdünket!
Ebben segít a 4. táblázat:
4. táblázat. A netgeneráció optimista és pesszimista látásmódja
Optimista látásmód
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Pesszimista látásmód

asszertív

agresszív

önálló, kezdeményező

nárcisztikus

toleráns

mozaikszerű érettséget mutat

kíváncsi

türelmetlen

kritikus

érdektelen, eltompuló

kreatív

kritikátlan

érzékeny

fogyasztó, plagizáló

okosabb és intelligensebb

érzelmileg sekélyebb

együttműködő, közösségi

csak könnyű tartalmakat fogyaszt

sokcsatornás figyelem

elmagányosodó

ingerfaló

figyelemzavaros, képtelen figyelni

mindig online üzemmódban él

felszínes, függő

azonnali visszajelzésekre,
jutalomra vágyik

mindennel az utolsó pillanatban
készül el
Forrás: Tóth-Mózer Szilvia (2012.) 52. oldal

Nem érdemes a pesszimista látásmódnak teret adnunk. Szélmalomharc
lenne küzdeni a digitális forradalom generálta folyamatok ellen. Ésszerűbbnek tűnik elfogadni és a lehető legjobbat kihozni e generációból.

Milyen feladatok adódnak
a generációs sajátosságokból?
A legfontosabb generációs jellemzők összegezése rámutat arra, hogy pedagógusként a hatékony tanulási-tanítási folyamat érdekében milyen feladatokat kell megoldani, hogyan építhetünk diákjaink korábban kialakuló tapasztalataira, ismereteire, képességeire.
A 8. ábrán látható feladatok közül az egyik legfontosabb az, hogy mivel az
IKT-eszközök szerves részesei a hatékony tanulási környezetnek, használatukat meg kell tanulni, lépést kell tartani a diákokkal, ki kell használni az eszközök által nyújtott lehetőségeket a didaktikai összefüggéseket figyelembe véve.
A netgeneráió IKT-használatával kapcsolatos legfrissebb elemzések azt
emelik ki, hogy külön hangsúlyos feladat a digitális szövegértés fejlesztése. A
megjelent információk döbbenetesek: a 15 éves korosztály 60%-a digitálisan
írástudatlannak számít!
A digitális szövegértés fejlesztésével párhuzamosan szükség van a diákok
digitális műveltségének kialakítására (Kárpáti, 2011). Ez különösen fontos,
mivel a magatartási szabályok, formális és informális intézmények lépéshátrányban vannak az eszközök technikai fejlődésével. Ezért minden tanár feladata, hogy segítse a digitális kompetenciák kialakulását, fejlődését, a digitális
eszközök használatához kapcsolódó erkölcsi, etikai normák, a diákokat érő
esetleges internetes támadások elleni védekezési lehetőségek megismerését, alkalmazását, betartását. Mindezt hitelesen csak akkor tudja megvalósítani, ha ő maga is aktív részese az online kapcsolatnak, a diákokkal kialakított
online közösségeknek.

8. ábra. A generációs igényekhez
alkalmazkodó feladatok
a tanítási-tanulási folyamatban
Forrás: saját szerkesztés
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9. ábra. Digitális szövegértés Magyarországon
Forrás: http://itcafe.hu/hir/ivsz_oktatas_kialtvany.html
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A napi online lét lehetővé teszi a pedagógus számára, hogy tevékenységével jelzéseket – ezzel mintegy mintát – adjon a közösség tagjainak arról,
hogy ő mit fogad el, mit tart értékesnek (jónak vagy éppen rossznak), hogyan
szelektál, milyen elérési útvonalakat javasol, ő maga milyen internetes oldalakat, forrásokat használ fel stb. A közösségi térben az iskolához képest más
oldalról ismerheti meg egymást kölcsönösen a tanár is és a diák is. Kapcsolatuk személyesebbé válása hozzájárulhat a hatékonyabb tanulási környezet
kialakulásához, a közös célok iránti elköteleződéshez és együttműködéshez,
aktív részvételhez, felelősségvállaláshoz.

Forrás: http://kozossegihaloesolvasasblogspot.hu/

A különböző közösségi hálózatok felkínálják a társas vagy hálózati tanulás
lehetőségét. Érdemes építeni az itt kibontakozó együttműködésre, egymás
támogatására, tapasztalatcserére.
A generációs jellemzők felhívják a figyelmet arra is, hogy a tanulási-tanítási folyamat tervezésének fajsúlyos feladata annak élményszerű, tevékenységalapú megszervezése, változatos, ingergazdag környezetének biztosítása21.
Megjelölhetők azok a területek, amelyek a multitasking ellensúlyozására az
iskolában tudatosan fejlesztendők. Ilyen például az idő kezelése. A feladatok rangsorolása és időigényének meghatározása, határidőre való elkészítése
mind gyakorlandó feladat. Ugyanígy célszerű időt fordítani a tartós figyelem, a
hosszú távú memória fejlesztésére. Mindezt úgy érdemes megvalósítani, hogy
eközben mozgósítjuk tanulóink jól fejlett rövid távú memóriáját, meglévő ismereteit, ezekre támaszkodva haladunk előre. Számolnunk kell azzal a sajátossággal is, hogy a rövid távú koncentrálás az iskola fejlesztendő feladatává
teszi a hosszú távú figyelem tudatos fejlesztését. E sajátosság miatt fontos,
hogy egy tanórán belül változatos munkaformákat, módszereket használjunk.
A generációra jellemző gondolkodási mód és a neten olvasható anyagok felépítési sajátossága miatt fejlesztési feladatként jelenik meg a nem lineáris felépítésű
digitális szövegek szerkezetének, elágazásainak ismerete, az olvasottak megértése, rendszerezése. A rendelkezésre álló tapasztalatok ugyanakkor megerősítik,
hogy a klasszikus, lineáris olvasás szerepe is fontos marad (Benedek, 2007)22.
A holisztikus megközelítési mód miatt a tanár korábbinál fontosabb feladatává válik a tantárgyközi integráció. A komplex, kontextusfüggő problémamegoldás felértékelődése igényli a tanárok közötti erőteljesebb együttműködést.
A generációs jellemzők mutatják, hogy tanulóink szívesen fogalmazzák
meg véleményüket, igénylik azt, hogy ez érdekeljen bennünket. Ahogy a digitális szövegértést, úgy a szóbeli kommunikáció módját, formáit is tudatosan kell fejlesztenünk. El kell érni, hogy megfelelően tudják magukat szóban
kifejezni, legyen türelmük mások véleményét meghallgatni, értékelni, bele
tudjanak illeszkedni más gondolatmenetébe, tudjanak érvelni, ellenérveket
megfogalmazni.
Az 5. táblázat szemléletesen hasonlítja össze a netgeneráió jellemzőit a
megelőző generációkhoz – digitális bevándorlókhoz – viszonyítva.
A bemutatott jellemzők alapján a 10. ábra segítségével összegezzük a XXI.
századi tanulás főbb jellemzőit, amelyekre a módszertani paradigmaváltásunkat alapozhatjuk.

21

Kutatások (Fromann, 2014) azt bizonyítják, hogy a diákok egy adott dologra kb. 7 percig képesek figyelni. Ennyi
idő áll a tanár rendelkezésére ahhoz, hogy érdekessé tegye mondandóját, létrehozzon egy interaktív, ingergazdag helyzetet, ami lehetővé teszi egy-egy téma alaposabb feldolgozását.

22

Jelentőségük akár növekedhet is az „e” könyvek terjedésével.
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5. táblázat. A digitális bevándorlók és digitális bennszülöttek eltérő jellemzői
	Digitális bevándorlók	Digitális bennszülöttek
Ingerfelvétel

korlátozott számú forrás,
lineáris, kötött útvonal

számos forrás, hipelinkek,
véletlenszerű felfedezés

Ingerfeldolgozás

kontextusba helyezés

hiányos fogalmi keret

Figyelem
multitasking

koncentrált, fokuszált

sokcsatornás, megosztott,

Érzelmek kezelése

frusztrációtűrés

érzelmi inkontinencia

Időkezelés

minden esetre felkészülni,
képesek a késleltetésre
		

éppen időben elkészülni,
de megerősítéseket azonnal
kapni szeretnek

Nyelvhasználat

megformált

szlengszerű, szituatív

Hálózat

kevés erős kapcsolat

több gyenge kapcsolat

Tanulás
fáradságos
		

folyamatba ágyazott,
természetes

Tudás
lexikális és ünnepnapi tudás
		

azonnal hasznosítható,
szorakoztató

Tekintélyhez
való viszony

médiasztárok, celebek

tiszteletadás

Forrás: Jukes–Dosej 2003, Bessenyei 201 és Tari 201 alapján
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Változatós tanulási stratégiát, módszerek,
értékelési és együttműködési forrás

Tanulóközpontű, tradicionális
tanár-diák szerep újragondolása

Együttműködésen alapuló
kooperatív tanulás

XXI. századi
tanulás jellemzői

Személyre szabott
Multimédiás támogatottság

Gyorsan elérhető,
gazdag információs rendszer
Adaptivitás, folyamatos
alkalmazkodás

Az érintettek számára átlátható
tanítási-tanulási folyamat

Tantermek helyett tanterek

10. ábra. XXI. századi tanulás jellemzői
Forrás: saját szerkesztés a www.teachthought.com/learning/9-characteristics-of-21st-century
-learning alapján

Mi a baj a tanárokkal? –
Vegyük fel végre a „láthatósági mellényt”!
„Amelyik tanárt helyettesíteni lehet egy géppel,
azt helyettesíteni is kell!”
Arthur C. Clark
Forrás: http:// www.jokaim.sulinet.hu/
ahitat.html

A pedagógusok társadalmi helyzete, megítélése, szerepe az elmúlt években
nagyon sokat változott, nem éppen pozitív irányba.23 Munkájukról mindenkinek van véleménye, értékítélete. Ezt elsősorban saját személyes tapasztalataik (volt diákként, szülőként, esetleg éppen pedagógusként) alapján
fogalmazzák meg. Pedig sok olyan kolléga dolgozik ma is az iskolákban, akire tanítványai egy életen át örömmel és hálásan emlékeznek. Ugyanakkor a
médiában egyre több olyan hír kell – többnyire negatív szövegkörnyezetben
– szinte önálló életre, amely ellentmondásokat, problémákat jelez.
Miért csökkent az elmúl két-három évtizedben a pedagógusok társadalmi
presztízse? Az ok több tényezőre vezethető vissza. A teljesség igénye nélkül
három nagyon fontos tényezőt emelnénk ki, amelyek az előzőekben leírt tendenciák következményeként jelentek meg.
Az egyik legfontosabb változás, hogy amíg a tanárok egészen a közelmúltig
a tudás szempontjából monopolhelyzetben voltak – ők voltak azok, akik birtokolták a tudást, ismerték és meghatározták az oda vezető utat –, addig az
internet és a digitális eszközök gyors fejlődésével és terjedésével ez a monopólium lebomlott. A diákok egy-egy témával kapcsolatban a másodpercek töredéke alatt találnak információkat, különböző szerzőktől származó tanulmányokat, tankönyvi részleteket, képeket, videókat, olvashatnak és készíthetnek
a témával kapcsolatban blogokat, értékelhetik, megoszthatják egymás között
azokat stb. Mindez erőteljesen átrendezi – elsősorban az otthoni – tanulási
környezetet, izgalmas folyamattá varázsolja az információszerzés folyamatát. A tanulás így nem köthető csak az iskolához. Az interneten kalandozva
és a társakkal chatelve egyéni tanulási utak alakíthatók ki, ahol nem büntet-

23

A már régóta szerepet játszó kontraszelekcióval itt nem foglalkozunk
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nek azért, mert nem azzal foglalkozik éppen, amivel kell, vagy valamit éppen
rosszul gondoltak. A társak segítségével különböző ötletek bontakozhatnak
ki, kreatív módon kapcsolhatnak össze dolgokat stb. Mindez szükségszerűen
befolyásolja a korábbi, alapvetően tekintélyelvű tanár-diák kapcsolatokat, kevésbé érdekessé teszi az iskolában megszokott módon zajló tanulást, csökkenti a korábbi tanítási rutinok, módszerek, taneszközök hatékonyságát. Egyre
inkább elszakad az otthoni és az iskolai tanulási környezet egymástól.
A digitális forradalom fontos következménye az iskolák szempontjából,
hogy a diákok szabadidő-felhasználása egyre inkább függetlenedik az iskolától, a pedagógusok egyre kevésbé tudják azt befolyásolni. Míg korábban szakkörök, korrepetálások, különböző érdeklődési körök szép számmal működtek
az iskolákban, az osztályfőnökök közös színház- és mozilátogatásokra, kirándulásokra vitték diákjaikat, klubdélutánokat szerveztek, egy-egy jó tanár
körül összegyűltek a diákok beszélgetésekre, mára már művészet bent tartani őket az órák után. Ezzel jelentősen csökken a tanár-diák kapcsolatokhoz
köthető közösségi tér, így az egymás jobb megismerési és az indirekt nevelés
lehetősége, a partneri kapcsolatok kialakulása, az iskolai kötődések erőssége.
Az információs társadalom korában átformálódó igények megkívánnák
az iskolák nyitottságát. Noha az iskolák már rendelkeznek honlapokkal, digitális naplókkal, mégis az iskolai tanulási-tanítási folyamat maga többnyire
„láthatatlan” a külső szereplők számára. Így számukra a pedagógusok valós,
alkotó munkája, gennovációs24 tevékenysége (Daruka, Csillik 2015), az elért
eredmények, sikerek nem látszanak, nem érzékelhetők, az a tanár és a diák
„magánügye” marad (sok esetben még az iskolavezetés előtt is), csak extrém
(akár pozitív, akár negatív) esetekben válik hírré még a lokális környezetben
is. Az iskoláknak ez a zártsága hátrányosan érinti a pedagógus pálya presztízsét, a pedagógusok önértékelését, motiváltságát. Sokszor fogalmazódnak
meg ehhez hasonló vélemények:
A tanárok többsége maga is bezárkózik. Noha látja a változásokat, érzi a változtatás iránti igényeket, kényszereket, mégsem nyit. Okként legtöbbször a leterheltség, a magánélet védelme jelenik meg. Pedig ha szeretnénk korszerűvé,
hatékonnyá, elfogadottabbá és paradox módon könnyebbé tenni tevékenységünket, jelen kell lenni és növelni kell aktivitásunkat abban a térben, ahol tanulóink és szüleik, a munkáltatók otthonosan mozognak. Digitális állampolgárrá
kell válnunk. Fel kell vennünk a mai kornak megfelelő „láthatósági mellényt”,25
ki kell használni a nyitottságból származó előnyöket, csökkenteni kell bizonytalanságunkat! Mi magunknak kell tenni társadalmi presztízsünk növeléséért!

24
25

Gennováció = a generációs jellemzők és igények által kiváltott innovációs tevékenység.
A zárt iskolából a nyitott iskola felé elmozdulva természetes jelenség, hogy egy tantestület tagjai nem egyformán reagálnak. A tekintélyelvű tanárok valószínűleg lassabban, először a kollegák felé, míg a „C” generáció
tagjai gyorsabban lépnek pozitív attitűdjeik eredményeként. Hamarabb alakul ki és gyorsan fejlődik digitális lábnyomuk, s lesznek maguk is „behálózva”.

Netgeneráció-kompatibilis tanárokat!
Az örök kérdés: ki a jó tanár? Változó környezetünkben érdemes újra és újra megpróbálni válaszolni erre a kérdésre. A válaszhoz induljunk ki abból, hogy a tanár
szerepe a tanulási környezet, a tanítási-tanulási folyamatban történő markáns
változások hatására szükségszerűen módosul. Eltolódik a hangsúly a tudásátadásról a készségfejlesztés irányába. A kutatások szerint nem igaz, hogy a netgenerációnak nincs szüksége tanárra. A jó tanárról alkotott képnek csak egyik
dimenziója a szaktudás. A másik dimenzió az emberi hozzáállás. Ez utóbbi dimenzió felértékelődik. Annak ellenére, hogy a pedagógus már nem bír a tudás
monopóliumával, a diákokat segíteni kell az információk megtalálási útjainak
kialakításában, az információk súlyozásában, szelektálásában, értelmezésében
és alkalmazásában, a kreatív megoldási módok megtalálásában és megvalósításában. A tanár marad az, aki motivál, támogat, visszacsatol, segít, partnerként
kezeli a diákokat26, megkeresi azokat a módszereket, tanulásszervezési eljárásokat, amelyben a diákokat aktivizálhatja, támaszkodhat korábbi tudásukra. A
közösen meghatározott célok megvalósítását irányítja, segíti az egyéni tanulási
utak, tanulási stratégiák kialakítását. Ehhez ismerni kell diákjait, rugalmasan kell
alkalmazkodnia a változó feltételekhez, pozitív attitűddel, kreatívan kell közelítenie az újabb és újabb kihívások felé.27 Fontos számára tanítványainak sikeressége. Egyszóval: „netgeneráció-kompatibilissé” (Formann, 2014.) kell válni. A jó
tanár nyitott, elkötelezett, dinamikus, innovatív, elfogadó attitűddel rendelkezik,
bízik tanítványaiban, kollégáiban, vezetői kompetenciákkal bír (Szabó, 2014).
Információs társadalmunkban a jó tanárról kialakított képhez egyre szorosabban kapcsolódik a tanár digitális kompetenciája. Ahhoz, hogy a netgenerációval megtalálja az összhangot, képessé kell válnia az IKT-, web 2.0-s eszközök hatékony beépítésére a tanítási-tanulási folyamatba. Mindez sok időt
igényel. A helyzet jellemzéséhez álljon itt egy a helyzetet jól leíró gondolat:
„Az az általános tévhit, hogy egy tanárnak könnyű dolga van, mert hosszú a
nyári szünet, és nem kell egész nap az iskolában dolgozni. Pedig ez csak a látszat. Számtalan feladatot otthon kell elvégezni (javítás, készülés), a munka pedig igen összetett, számos szintje van, és ez igen megterhelő. A tanárok rengeteg emberrel vannak kapcsolatban: sok diákkal, szülővel, pedagógus kollégával,
az iskola vezetőségével. Különböző érdekek közé szorulnak, képviselik a diákok
érdekeit, ugyanakkor meg kell felelniük a szülők, az igazgató és a kerettantervi,
törvényi előírásoknak is.”28 Egyszóval, nem egyszerű ma tanárnak lenni!

Érdemes megállni egy gondolatra az ún. „nagymama effektusnál”. A nagymama az, aki mindig biztat, dicsér,
türelmes, kiemeli, miben vagyunk jók. Ezzel éri el, hogy unokája motivált legyen, pozitív attitűddel bírjon.
27
Mindez természetesen nem feltételezi automatikusan az IKT-eszközhasználatot
28
forrás:http://www.oktatas.hu/kozneveles/projektek/tamop_315_pedkepzes_fejl/projekhirek/pedagogusok_
lelki_egeszsegvedelme
26
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Egyre több az Y generációs tanár
A tantestületekben egyre több Y generációs tanár jelenik meg. A várakozásokkal nincs teljesen összhangban a mindennapi gyakorlat. Az empirikus kutatások azt mutatják, hogy csoportjuk nagyon heterogén. Egy jelentős részük annak
ellenére, hogy mindennapjainak szerves része az IKT-technika, a tanulási-tanítási folyamatokban nem vagy csak alig használják ki a lehetőségeket. Nem
alkalmazzák a korszerű tanítási módszereket. Tanítási gyakorlatukat dominálják a korábban diákként látott minták. Egyre többen vannak azonban olyanok
is a frissen végzettek között, akik a képzés során elsajátított új szemléletet, új
módszertant próbálják kreatívan alkalmazni az osztálytermekben. Ha nem
kapnak kellő támogatást és bizalmat környeztükben (diákoktól, tantestülettől, iskolavezetőktől), akkor előbb-utóbb csökken a lelkesedésük. Szerepük a
tantestületben nagyon pozitív is lehet, segíthetik idősebb kollégáikat a digitális
kompetenciák elsajátításában. Együtt gennovációk sorára lennének képesek.
Érdekes jellemzőt emel ki egy, a tanárok és tanárjelöltek körében végzett
empirikus kutatás (Pais, 2014). A válaszadók szerint az Y generációs tanárok
„kapcsolataikban intoleránsabbak és agresszívebbek”.

Kapcsolat a szülőkkel
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A kép önmagáért beszél. A rajzoló döbbenetesen jól fogja meg azt az alapvető
mai problémát, ami az iskola és a szülők között sokszor tetten érhető: bizalmatlanság, együttműködési készség és partnerség hiánya, a felelősség átterhelésének szándéka. A szaporodó konfliktusok itt is több tényezőre vezethetők vissza.
(Néhány ezek közül: a szülők kevesebb időt töltenek együtt a családdal, nem beszélgetnek, nem játszanak gyermekeikkel, kisebb a szülői tekintély, otthon is folytatják a munkájukat, anyagi nehézségekkel küzdenek, úgy gondolják, azért van a
gyerek az iskolában, hogy ott minden nevelési problémát megoldjon a tanár stb.).

Forrás: http://hataratkelo.bloghu/2014/09/29/
miben_mas_az_angol_iskola
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http://www.szecsoiskola.hu/gyuri/szakirodalom/generacios_kihivasok_a_szakmai_tanarkepzesben.pdf

A tanárok és a szülők közötti kapcsolat pedig fontos és meghatározó, hiszen a tanulók tanulmányi eredménye, motivációja, magatartása szoros ös�szhangban van a tanár-szülő kapcsolat minőségével és mennyiségével. Ez
pedig attól függ, hogy mennyire képes a tanár hatékony és eredményes kommunikációs stratégiákat alkalmazni, a keletkező konfliktusokat kezelni. Ennek ellenére jellemző módon a szülők és pedagógusok közötti kapcsolat nem
intenzív, ami a tanulók életkorának növekedésével egyre személytelenebbé
válik, pedig a kérdések, problémák nem csökkennek az évek során.
Egy 2013-ban végzett kutatás (Lannert, Szekszárdi, 2014) szerint a kapcsolattartás leggyakoribb módja még mindig a fogadóóra és szülői értekezlet,
formája az ellenőrzőn keresztüli üzenet. A kommunikációra jellemzően legfeljebb negyed-, félévente kerül csak sor. A legtöbb kommunikációs formával
a szülők több mint a fele nem él, negyven százalékuk csak a szülői értekezleten találkozik a pedagógussal. A digitális eszközök, közösségi alkalmazások
kommunikációjukban betöltött szerepe nem egyértelmű: a tanárok a digitális
korban nincsenek könnyű helyzetben: pedagógusi és magánemberi szerepük
egyre nehezebben szétválasztható, állandó elérhetőségük, online jelenlétük
sok esetben azt az érzetet keltheti a szülőkben és a tanulókban, hogy tanárként is folyamatosan elérhetőek.
A tanulás, tudás, tanulási környezet, tanári szerepek előzőekben bemutatott változásaival együtt járó feladat: a szülők megnyerése, bevonása a tanítási-tanulási folyamatba. Ebben sokat segíthet a nyitott iskola gondolatának
megvalósítása, a szülők partnerként való megnyerése. (Érdemes erre a hálózatosodás lehetőségét kihasználni.)
Ahogy a tanárok, úgy a szülők között is egyre inkább megjelennek az Y generáció képviselői. Még nem tudjuk, hogyan fognak viselkedni szülőként. Valószínűsíthető, hogy a kialakuló hálózatokon keresztül jobban fogják ismerni
gyermekeik iskolai tevékenységét, jobban bevonhatók lesznek a tanulási-tanítási folyamatokba. A már létező és kialakítandó hálózatok jó lehetőséget
jelentenek tanárnak és szülőnek a kölcsönös kapcsolattartásra, problémák
megbeszélésére, napi kapcsolat kialakítására.

Módszertani paradigmaváltás kell!
Ha hatékonyan szeretnénk tanítani ezt a generációt, meg kell ismernünk őket,
meg kell érteni, milyenek, miért ilyenek. Ennek hiányában nem alakulhat ki a
sikeres munkához szükséges bizalom. A generációs sajátosságokra reagálni
kell a tanároknak: azokat figyelembe véve meg kell újítani eszközkészletüket
(digitális tolltartójukat, Ollé, 2013) és módszereiket, tanítási stratégiáikat is.
Természetesen az előadás, a magyarázat, a szemléltetés, a vita és a többi
klasszikus módszer előreláthatóan (egyelőre) nem tűnik el az iskolákból, de
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mindenképp alkalmazkodnia kell a tanulók jellemzőihez, sajátosságaihoz,
igényéhez. Az IKT-eszközök használata azonban nem jelenti az igazi megoldást: a képpel, videóval tarkított prezentáció önmagában garantáltan nem
növeli a tanítási-tanulási folyamat hatékonyságát. Ennél komolyabb megújulásra van szükség.
A hagyományos módszerek mellett egyre nagyobb szerepet kell kapnia a
tanulói aktivitásra építő módszereknek. Ezek közül szeretnénk a következőkben néhányat bemutatni.

Kutatásalapú tanulás
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Spronken-Smith (2008) szerint a kutatásalapú tanulás/tanítás (inquiry-based learning, IBL), amely jellemzően a természettudományos tárgyak körében használt, olyan tanulócentrikus módszer, amely során a résztvevők átélik
a tudásalkotás folyamatát, felfedezik az információ jelentését és relevanciáját egy lépéssorozaton keresztül, így eljutván az újonnan elsajátított tudásra
vonatkozó konklúziókhoz és reflexiókhoz. A módszer a tanulók kíváncsiságára
és az őket körülvevő dolgokra épít.
A kutatásalapú tanulás (IBL) célja kifejleszteni a tanulókban a kritikus gondolkodást, az önálló kutatásra való képességet, a felelősséget tanulásuk, fejlődésük és teljes érettségük iránt (Lee és mtsai, 2004, idézi Nagy, 2010).
A tapasztalatok szerint a módszer alkalmazása során egyaránt növekszik
a tanulók tanulási teljesítménye, a tanárok tanításöröme és a tanár-diák, diák-diák interakciók száma.
A kutatásalapú tanulás azért lehet sikeres a Z generáció tanítása során, mert:
• mivel a tanulók nem kapnak meg minden információt, szükség van arra,
hogy azokat ők keressék meg – ami kihívást és kalandot jelent a számukra;
• az információkeresés során használhatják a digitalis eszközöket;
• a kreativitásnak nagy teret enged;
• elmozdulást jelent az önszabályozott tanulás felé;
• a tanulást aktív módon közelíti meg.

Forrás: http://ww2.kqed.org/mindshift/wp-content/
uploads/sites/23/2013/06/163861447.jpg

A problémaalapú tanulás
A problémaalapú tanulás (’problem-based learning’, PBL) esetében a tananyagot a tanulók a valódi életből vett, számukra releváns problémákba
ágyazva dolgozzák fel. A problémával az annak megoldásához szükséges információk megtanulása előtt ismerkednek meg, és nem az elsajátított tudás
gyakorlása céljából kell különböző életszerű problémákat megoldaniuk (Molnár, 2004, 2006).
A tanulás aktívvá válik a számukra, hiszen ösztönzöttek a használható források felkutatására, saját ismereteik, munkájuk ellenőrzésére.
A problémaalapú tanulás során a tanulók dolgozhatnak egyénileg, kutatási
feladatokon keresztül, de önirányítású (kooperatív) csoportokban közösen is,
kölcsönös függőségben. A PBL módszer alkalmazásához jól kapcsolható a
projektmódszer, a kooperatív és a kollaboratív tanulás, az IKT, és személyes
tudásépítést tesz lehetővé (Molnár, 2005).
A tanár szerepe nem a tudás átadása, hanem a problémamegoldás folyamatának és a konstruktív tanulásnak a facilitálása.
A problémaalapú tanulás azért lehet sikeres a Z generáció tanítása során, mert:
• a csoportmunka, a kollaboratív tanulás során web 2.0-s eszközöket
használhatnak;
• a források felkutatása során használhatják a digitalis eszközöket;
• a munka során nem csak a lexikális tudásukra van szükség;
• az életszerű problémákkal való találkozás aktívabbá, motiváltabbá teszi
őket.
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Forrás: http://whowasalberteinstein.
com/wp-content/uploads/2014/01/
32fa7__8882487567_89e130c37a_z.jpg

Animációkészítés felhasználása
a tanulási-tanítási folyamatban
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Az animációkészítés, mint oktatási módszer Dániában született meg 2005-ben.
A módszer iskolai alkalmazása során a tanulók egy egyszerű eszközzel (jellemzően saját okostelefonjukkal) és egy arra letöltött ingyenes vagy kis költségű
szoftver segítségével akár néhány perc alatt is rövid (néhány másodperces)
animációkat tudnak készíteni, és a munka közben sajátítják el a feldolgozni kívánt tananyagot. Bizonyítottan jól működik a módszer a természettudományok
tanításában, ahol a modellalkotásnak, a láthatatlan elemek megjelenítésének
kiemelkedő szerepe van30, de alkalmazásának köre gyakorlatilag határtalan.
Az animációkészítés oktatási segédeszközként történő alkalmazása számos
olyan kompetencia kibontakozását igényli, segíti, amelyek elengedhetetlenek
a sikeres felnőtté váláshoz, és a munkaerőpiacon történő helytálláshoz, mint
például az amerikai szakirodalomban említett négy C: kreativitás (creativity),
kommunikáció (communication), kritikus gondolkodás (critical thinking) és az
együttdolgozás (collaboration). Ezeken túl a módszernek előnye, hogy kön�nyen igazítható a tanulók egyéni sajátosságaihoz: érdeklődési körükhöz, előzetes ismereteikhez, kognitív és tanulási stílusához (Mihályi, 2013).
Az animációkészítés módszere azért lehet sikeres a Z generáció tanítása
során, mert:
• az animációs kisfilm készítése az alkotás öröme révén növeli a tanulók
kompetenciaérzését;
• segíti a tanulók olyan készségeinek felszínre hozását, kibontakozását,
amelyet a hagyományos oktatási környezetek, módszerek nem vagy
csak kis mértékben támogatnak;
• lehetőséget ad a csoportmunkára, ezáltal fejleszti az együttműködési
készségeket;

Forrás: http://i.ytimg.com/vi/-Gs4LYx7Ga4/
hqdefault.jpg
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• lehetővé teszi, hogy a kiegészítő kompetenciákkal rendelkező tanulók
megmutassák tudásukat a csoporton belül;
• a verbális kifejezéssel nehezebben boldoguló tanulók számára lehetőséget ad a téma vizuális feldolgozására;
• a tömörítési kényszer miatt elősegíti a tanulók lényeglátását, „kötelezővé
teszi” a logikus gondolkodást és a feldolgozott tartalom (tananyagtartalom) alapos átgondolását;
• ösztönzi a fizikai valóság megismerését, hiszen az animációk elkészítéséhez
pontosan kell tudnunk, hogyan mozognak az élőlények és a tárgyak – például, hogy ugrás előtt elrugaszkodunk a földtől, ezért először behajlítjuk a térdünket;
• segíti az anyagok megismerését (gyurma, homok, rajz) és fejleszti az
esztétikai érzékeket, hiszen „szép” alkotásokat szeretnénk létrehozni;
• a vizuális feldolgozás segíti az információk rögzítését, könnyebbé teszi az
előhívást;
• lehetőséget teremt arra, hogy a tanulók tanuljanak egymástól és a tanár
tanuljon a diákoktól, ezzel egy egészen újszerű, a 21. század igényeihez
alkalmazkodó tanár-diák viszont segít elő;
• élményértéke van, ezzel segíti a hatékony tanulást (Csillik, Kovács, Mihályi,
2014).

A kooperatív tanítás-tanulás
„A kooperatív tanítás-tanulás a diákok együttműködő csoportmunkán alapuló
tevékenysége, amely különböző tanítási-tanulási célt szolgálhat. A kooperatív
tanulási módszer alaphelyzete a következő: a tanulók együtt dolgozva tanulnak,
és nemcsak a saját, hanem társaik előrehaladásáért is felelősek. E módszerek
ugyanakkor hangsúlyozzák a csoportos cél és a siker tartósságát, amely csak
akkor valósulhat meg, ha a csoportok minden tagja megtanulja a tananyagot.
A kooperatív tanítás-tanulás során az értékelés úgy zajlik, hogy a csoportok
oklevelet vagy jutalmat kapnak, ha teljesítik a kitűzött célt. A csoportok nem
egy bizonyos jutalomért versengenek, mindegyik csoport megkaphatja a jutalmat, ha teljesíti a követelményeket. Az egyéni felelősség azt jelenti, hogy

Forrás: http://www.dailyteachingtools.com/images/
StudentsJigsaw.jpg
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a csoport sikere az egyes tanulók munkájától függ. Ez a tanulók egymásra
figyelését erősíti: segítenek egymásnak, azoknak, akik nincsenek még felkészülve a dolgozatra, a versenyre vagy a beszámolóra. Az egyenlő lehetőségek
fogalom alatt azt értjük, hogy a diákok teljesítményét nem a legjobbakhoz
vagy egy közepes mércéhez hasonlítja a tanár, hanem a diák saját korábbi eredményéhez, így a legjobb és legrosszabb tanulók is motiválva vannak,
hogy eredményük javításával hozzájáruljanak csoportjuk sikeréhez.
Az ilyen módon történő tanulás során a konkrét tanulmányi cél (ismeretek elsajátítása, tevékenységformák fejlesztése) teljesítésén túl jelentősen fejlődik a tanulók szociális, együttműködési és problémamegoldó képessége. Fejleszti a tanulók
toleranciáját, az eltérő nézetek, vélemények, meggyőződések elfogadásának képességét, valamint a saját álláspontjuk meggyőző megjelenítésének és megvédésének képességét. Annak, hogy a közös célok csak együttes erőfeszítéssel érhetők
el, egyenes következménye, hogy kialakul és fejlődik a tanulóknak a saját magukért
és másokért érzett felelősség-vállalásának képessége” (Daruka, Pfister 2015).
A kooperatív tanulás azért lehet sikeres a Z generáció tanítása során, mert:
• lehetőséget ad a csoportmunkára, ezáltal fejleszti az együttműködési
készségeket;
• lehetővé teszi, hogy a kiegészítő kompetenciákkal rendelkező tanulók
megmutassák tudásukat a csoporton belül;
• alkalmat ad a digitális eszközök használatára;
• web 2.0-s eszközök használhatók a csoportok munkája során.
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„Az átlagos Z generációs fiú/lány mire 21 éves lesz:
10 000 órát töltött videó játékokkal, 20 000 emailt írt, 20 000 órát tévézett,
10 000 órát telefonált és kevesebb,
mint 5 000 órát töltött olvasással.”
Bonamici, 2005 31
Forrás: https://zintro.files.wordpress.com
/2012/08/10000-hour-rule-gladwell-outliers1.png
31

http://szociologiaszak.uni-miskolc.hu/docs/Szellemestudomany_2013_1.pdf

Játékalapú tanulás – játszani jó!

Malcolm Gladwell 2008-ban megjelent Outliers (Kivételesek) című könyvében kutatásokra hivatkozva arról írt, hogy körülbelül 10 000 óra gyakorlás
szükséges ahhoz, hogy valaki klasszis legyen saját területén, legyen szó szakmáról, sportról vagy művészetekről. Bár sokan csak a 10 000 óra gyakorlást
említik, mint a siker feltételét, Gladwell hangsúlyozza a tehetség és a lankadatlan figyelem (azaz a megfelelő „lehetőségablak” megtalálását) fontosságát is, de a kitartást jelöli meg a siker egyik legfontosabb biztosítékaként.
Bár Gladwell teóriáját sokan és sokszor cáfolták (D. Epstein: Sport Gene,
2013), abban egyetérthetünk, hogy ha valamit sokszor és sokáig csinálunk,
abban eredményesek leszünk. Mi az, amit a fiatalok legszívesebben csinálnak, amivel önként eltöltenek több száz (esetleg ezer) órát?
Játszanak. De nem csak ők. Játszani mindannyian, minden korosztályban
szeretünk, mert játszani jó. Játék közben saját tapasztalatainkon, tevékenységeinken keresztül fedezzük fel a szabályokat, kísérletezve jövünk rá, hogy
különböző helyzetekben ezek a szabályok mennyiben korlátoznak, magát a
játékot tehetjük érdekesebbé, kihívóbbá. A játék során különböző szerepeket
próbálhatunk ki, többnyire büntetlenül hibázhatunk a szabályok adta játéktérben. Sikertelenség esetén elkeseredünk ugyan, de ez nem vált ki szorongást,
motiváltak vagyunk az újabb próbálkozásra, a siker elérésére. Ha nyerünk, az
szintén motivál az újrakezdéshez (Squire 2006, Gee 2009), komplexebb játékok kipróbálására. Észrevétlenül és szívesen, sikerorientáltan veszünk részt
egy tanulási folyamatban.
A lehetséges játékok köre a technológia fejlődésével kibővült, megjelentek
a digitális játékok – amelyek megdöbbentő népszerűségre tettek szert a gyerekek és a felnőttek körében egyaránt.
Vajon minek köszönhető ez a siker? Miért töltünk önként több száz (esetleg
ezer) órát a számítógépes játékokkal? Meghatározhatók-e a digitális játékok bizonyos elemei, amelyek e népszerűséget okozzák? Alkalmazhatóak-e ezek az
elemek az oktatásban annak érdekében, hogy a tanulással is szívesen töltsenek
el több száz (ezer) órát a fiatalok (Gee 2003, Young, Slota 2012)? Hozzájárulhatnak-e, ha igen, akkor hogyan, milyen mechanizmuson keresztül az oktatás
minőségének növeléséhez? A következőkben ezekre keressük a választ.
A számítógépes játékok mechanizmusát, meghatározó vonásait több szerző szemléletesen mutatja be (többek között: Prensky 2001, Bessenyei 2010,

Forrás: http://static.psychguides.com/
wp-content/uploads/
06-sxtZmiv.png
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Young és munkatársai 2012). Chatfiled (2010) azonosította a számítógépes
játékoknak azon jellemzőit, amelyek a siker mögött állnak, és amelyeket véleménye szerint hasznosítani lehetne más környezetben (például az oktatás
világában is). Ezek a következők:
1. A játékosok minden pillanatban tisztában vannak az eredményeikkel, hiszen nemcsak az egyes szakaszok végén kapnak visszajelzést, hanem a
játék folyamatában. A fejlődésük ráadásul vizuálisan is jól nyomon követhető, könnyen értelmezhető.
2. Azokban a játékokban, amelyek igazán „beszippantják” a játékosokat,
jellemzően sok feladatot kell teljesíteni, amelyek bonyolultságukban,
nehézségükben, összetettségükben, hosszukban is jelentős eltérést mutatnak. A bonyolultabb feladatok részfeladatokból állnak, amelyek közül
sok esetben a felhasználó választhatja ki azt, amellyel foglalkozni szeretne. Tehát rövid és hosszú távú célokkal is találkozik, és rendelkezik bizonyos döntési szabadsággal.
3. A számítógépes játékokban sok esetben már a próbálkozásért, az erőfeszítésért is jutalom jár – anélkül, hogy a kisebb hibákat büntetnék. Mindez folyamatos megerősítésként szolgál a játékosok számára, aminek következtében bátrabbak, szívesebben kísérleteznek, kockázatvállalóbbak
lesznek.
4. Az új ismeretekhez modellezés segítségével jutnak a játékosok: az események, történések modellezése ráadásul oly módon történik, hogy a
felhasználók azokat manipulálhatják. A visszajelzésekből tanulhatnak,
ezáltal megérthetik a modellezett jelenséget.
5. A játékokban jelen van a bizonytalanság eleme, ez pedig izgalomba hozza az embereket. Chatfield tapasztalata szerint az a jutalom motiváló igazán, amelyről nem tudják a felhasználók, hogy megkapják-e vagy
sem. Akkor kitartóak, akkor foglalkoznak valamivel hosszasan, ha az (és
a következmények) nem tökéletesen ismertek.
6. A játékok sokszor személyre szabottak, perszonalizáltak: azokban a pillanatokban érkeznek a későbbiekben szükséges információelemek (tudáselemek), amikor a játékos leginkább képes megjegyezni azokat. Tehát az információk adagolása nem véletlenszerű.
7. A játék során a legnagyobb jutalmat a társakkal való közös játék, az
együttműködés, a kölcsönös megfigyelés jelenti.
Bár a számítógépes játékok ösztönző, motiváló elemei szinte mind jelen
vannak az oktatásban, hatásuk mégsem pozitív. Néhány ok markánsan meghatározható. Ezek közül a legfontosabbak:
1. A fejlődés vizuálisan is jól nyomon követhető. Az, hogy valaki az oktatási
intézményben töltött évek alatt hogyan halad előre, hogyan lesz egyre
tapasztaltabb, milyen tudással gazdagodik, folyamatában nem látható

sehol sem, hiszen az értékelés jellemzően időszakosan és minden egyes
tantárgy esetében külön történik – ráadásul csak egy jegy formájában.
2. Hosszú és rövid távú célok megfogalmazása. Sokszor éri a kritika az oktatási rendszert azzal kapcsolatban, hogy a gyerekek részismereteket tanulnak a
világról: elemeire bontva adagolják az ismereteket, a tananyag feldolgozása
során rákényszerítik a diákokra az analitikus gondolkodást, szemben a digitális játékok biztosította komplex gondolkodási móddal. A tanulási folyamat a
tanuló számára kívülről és felülről irányított (Downes, 2005). A Z generáció
jellemzője a multitasking, azaz egyszerre több dologra figyelnek, több folyamatba kapcsolódnak be, több információt dolgoznak fel. Ezzel természetesen együtt jár, hogy egy-egy dologra rövidebb ideig koncentrálnak, figyelmük
ugrál az egyik dologról a másikra, „a korábban többé-kevésbé jól elkülöníthető tevékenységek egyre inkább összecsúsznak” (Székely, 2012). Mindez azt
várná el a tanároktól, hogy segítsék a tanulókat a részfeladatok definiálásában, azok elvégzését ellenőrizzék, de erre sokszor nincs lehetőség.
3. Az erőfeszítés jutalmazása. A tanulás eredményessége szempontjából fontos különbség, hogy míg a játékok során a tévedés, hibázás, újrakezdés lehetősége adott, addig az iskolákban ez rendkívül korlátozott, ezáltal szorongást
válthat ki (Sass, Bodnár, 2012, 2013). Az oktatási intézményekben jellemzően csak az egyetlen, a helyes megoldás az elfogadott, alternatív megoldások
keresésére nem bátorítják a tanulókat. A próbálkozások nem értékelt erőfeszítések. Ez negatívan érinti a tanulók motiváltságát, elkötelezettségét.
4. Az események, történések modellezése a következmények hangsúlyozásával. Az iskolai gyakorlatban alig van jelen az interaktivitás, a tevékenységorientáltság, az aktív tanulás. A feldolgozott ismeretek sokszor
csak önmagukban álló és értelmezett tartalmi egységek, kapcsolatuk
más ismeretekkel nincs kihangsúlyozva. Az események, történések következményei feltáratlanok maradnak. Valódi modellezésre, manipulálásra, játékra (a megnövekedett követelmények miatt) nincs idő. Az
oktatás tartalomvezérelt, mindenkitől azonos teljesítményt vár el, nem
személyre szabott (perszonalizált), míg a játékoknál kimenetorientáltság figyelhető meg. A kimenetet a játékos különböző utakon érheti el.
Erre a formális tömegoktatás keretei között rendkívül kicsi az esély. A kimeneti követelmények az átlaghoz képest kerülnek meghatározásra, így
a tehetségesebb és motiváltabb tanulók számára nem tartalmaznak komoly kihívásokat, a gyengébb képességűek pedig nem tudják teljesíteni
a követelményeket, megbuknak. A diákok nem a visszajelzésből tanulnak meg egy leckét, nem akkor haladhatnak tovább, ha azt megértették.
5. A bizonytalanság eleme, az ismeretlen jutalom alkalmazása. A bizonytalanság nagymértékben jelen van az oktatásban, de inkább stressz- és
szorongáskeltő tényezőként, mintsem jutalomként. Az értékelés, így a jutalmazás rendszere is kiszámítható. A jutalmat szinte kizárólag a jó jegy
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jelenti, más jutalom nincs beépítve a rendszerbe. Pozitív meglepetésekre, váratlan jutalmakra rendszerszinten nincs lehetőség.
6. Az információk akkor érkeznek, amikor annak befogadására a leginkább képes az elme. Jól tudjuk, hogy sokan sokfélék vagyunk. Napirendünkben, szokásainkban, tanulási stratégiáinkban, tanulási és kognitív stílusunkban rendkívül különbözőek vagyunk (Mihályi, 2013). Ehhez az iskola nem tud (és nem
is akar) alkalmazkodni. A jelenlegi oktatási rendszerben nincs lehetőség az
egyéni, de akár a kiscsoportos tanulásra, foglalkozásra. Az órákon a tanulók
akkor kapják meg a megtanulandó információt, amikor mindenki más.
7. Az önbizalom nő a teljesítmény során. Mivel folyamatosan nő az elsajátítandó ismeretek mennyisége és ezzel párhuzamosan a követelmények,
egyre többen vannak azok, akiknek a tanulás nem önbizalom-növelő, hanem önbizalom-csökkentő hatású. Az értékelés módja, a hibázás büntetése nem teszi bátrabbá a tanulókat. Egyre kevésbé hajlandóak a kockázatvállalásra, a nehéz feladatok elvállalására.
8. Van lehetőség egymás megfigyelésére, az együttműködésre. Számtalan oka
van annak, hogy igazi műhelymunkára, ahol kiscsoportokban egymással szorosan együttműködve dolgoznak a diákok, nagyon nehéz kereteket találni annak ellenére, hogy nő a projektoktatás iránti igény (a hallgatók és az oktatók
részéről is). Mindezzel párhuzamosan a kortársakkal kialakított hálózatok
egyre fontosabb szerepet töltenek be az életükben. Elmozdulás figyelhető
meg a lokális, offline-típusú zárt kapcsolatoktól a nyitott, online (nemegyszer
nemzetközi) hálózatok felé. A „hálózati lét” a korosztály gyors, egyirányú elmozdulását, reagálását, szubjektív véleményalkotását segíti, sajnos sokszor
minden kritika nélkül – ami sérülékenyebbé, védtelenebbé teszi a fiatalokat.
Vajon mindez azt jelenti, hogy ezek a problémák csak akkor válhatnak kezelhetővé, illetve megszüntethetővé, ha játékokat, köztük digitális játékokat
alkalmazunk az órákon?
Azt gondoljuk, hogy nem. A játékoktól azonban tanulhatunk megoldásokat,
elveket. Be kell látnunk, hogy a Z generáció (és feltehetően az utánuk következő generációk) oktatása során valódi gennovációra, azaz a generációváltások által kikényszerített innovációk sorozatára és innovatív pedagógiai magatartásra van szükség annak érdekében, hogy sikeres lehessen az oktatás.
Nézzük, hogyan valósulhat meg mindez a tanulási folyamat egyes elemei
mentén:
A figyelem felkeltése során:
• A digitális játékok esetében a játékosok azért is motiváltak, mert a számukra optimális szinten kapcsolódnak be a folyamatba – a hagyományos oktatásban ez szinte teljesen elképzelhetetlen, pedig a tanulók közti különbségek feltárása és az ennek figyelembevételével történő, a tanuló tanulási
jellemzőinek megfelelő motiválás esetén biztosítható csak, hogy a tanuló
aktívan részt vegyen saját tudásának fejlesztésében, konstruálásában.

Új ismeretek elsajátítása (az előzetes ismeretek felidézése, az új ismeret
bemutatása, elemzése, fogalomalkotás, következtetés, szabályalkotás):
• A tananyagot, az ismereteket bontsuk szét kisebb, jól kiszámítható egységekre! Mivel a Z generáció fiataljaira jellemző, hogy viszonylag kis ideig
tudnak koncentrálni egy dologra, az egyes ismeretelemeknek is rövideknek kell lenni. Így biztosíthatjuk azok sikeres feldolgozását.
• Az előzőekből adódóan fontos, hogy segítsük a diákokat abban, hogy a
kisebb elemeket nagyobb egységgé tudják szervezni.
• Legyen lehetőségük a diákoknak a párhuzamosan végezhető tevékenységek közötti választásra, azaz legyen (minimális) kontrollérzetük a tananyagok felett!
• A holisztikus megközelítési mód miatt a tanár fontos feladatává válik a
tantárgyközi integráció. Ez a komplex problémamegoldás igényli a tanárok közötti erőteljesebb együttműködést.
• Az előzetes ismeretek ne csak előfeltételei legyenek a továbbhaladásnak, azokat kapcsoljuk össze az aktuális tanulási folyamattal (mint
ahogy a számítógépes játékokban a magasabb szinten használhatjuk a
korábban megszerzett eszközöket)!
• Ha lehetséges, hagyjuk, hogy modellezés, manipuláció útján szerezzék
meg az ismereteket, azaz szerezzenek személyes tapasztalatokat az ismeretekről, összefüggéseiket, következményeiket látva.
Az elsajátított ismeretek rendszerezése, rögzítése:
• Igyekezzünk olyan feladatokat adni, ahol a diákoknak módjuk van a közös munkára! Ilyenkor arra is legyen lehetőségük, hogy ha szeretnék, a
feladat elvégzése közben csak megfigyelhessék egymást (ahogy a játékok során is teszik).
• A tananyag innovatív feldolgozását teszi lehetővé a tevékenységalapú,
problémaorientált feladatok használata.
• A feladatokban építsünk a véletlenre! Legyen egy kis izgalom, kiszámíthatatlanság, de arra még a számítógépes játékok sem képesek, hogy a
felhasználók számára érdektelen folyamatokat érdekessé tegyék.
A teljesítmény mérése, az elsajátított ismeretek és tevékenységi formák ellenőrzése, értékelése:
• Át kell térni a diagnosztikus értékelésekhez, azaz a hallgatók csak akkor
kezdhessenek hozzá egy új ismeret megszerzéséhez, ha rendelkeznek
az alapokkal, az előzetes ismeretekkel, és csak akkor haladhassanak tovább, ha valóban elsajátították az adott tudásanyagot – pontosan úgy,
ahogy a játékokban teljesítenek egy szintet. Az innovatív mérési és értékelési technikák alkalmazását lehetővé teszi a tananyag innovatív szervezése és bemutatása (azaz az ismeretek holisztikus megközelítése, illetve azok vizuális, verbális bemutatása).
• Az ellenőrzés során (amennyiben lehetséges) teremtsünk olyan helyzeteket, ahol komplex, kreatív megoldásokra van szükség!
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• Az erőfeszítést is jutalmazzuk, a tanulóknak a tanulás során is legyen lehetőségük hibázásra! Azért ne járjon automatikusan büntetés!
Az oktatás világát vizsgálva reálisan azt kell mondanunk, hogy rövidtávon
minden bizonnyal megmarad a hagyományos oktatási modell, és a klasszikus
oktatási módszerektől sem fogunk búcsút venni. Amit tehetünk: úgy használjuk
a módszereket, hogy közben alkalmazkodunk a megváltozott környezethez és a
megváltozott tanulókhoz. A módszerek tehát változatlanok, az eszközök azonban mások: egyre hangsúlyosabb szerepet kapnak az IKT és a web2-eseszközök.
IKT-eszközök használata:
Az IKT-eszközhasználat a szaktanári és pedagógiai munka különböző területein növelheti a hatékonyságot. Így például:
a)tanítási-tanulási folyamatban (motiválás, differenciálás, tevékenységalapú tanulás, a tananyag többoldalú megközelítési lehetősége, csoportmunka, pedagógiai projektek stb.);
b)egyéni ütemben történő tanulási lehetőség, egyénre szabott tanulási
utak kialakítása;
c) felkészülés a tanórákra (óratervezés, szemléltető anyagok, interaktív tevékenységi formák meghatározása stb.);
d) szakmai kommunikáció kollégákkal (saját, illetve más iskolákban tanítókkal, képző intézményekkel, az oktatási rendszer különböző szintjén
dolgozó szakemberekkel);
e) jó gyakorlatok megosztása;
f) környezettel való interakció (szülőkkel, vállalkozásokkal, önkormányzattal stb.);
g) tartalmi és módszertani innovációk folyamatában (alkotóként és befogadóként egyaránt).
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Fontos tehát, hogy a tanárok
• ismerjék az információszerzés, -rendszerezés és -megosztás lehetőségeit és eszközeit;
• az internetes források között tudjanak kritikusan válogatni;
• ismerjék a hálózati kommunikáció eszközeit, a hálózaton való együttműködés lehetőségeit és szabályait;
• ismerjék a korszerű internetes eszközök segítségével megvalósítható
korszerű tanulásszervezési és gyermekközpontú módszertani lehetőségeket;
• képesek legyenek a módszertani lehetőségek és technikai alkalmazások
közül a számukra megfelelőt kiválasztani;
• azokat gyakorlott módon használni az információmenedzsment, a tanulókkal való hálózati együttműködés, kommunikáció, médiamegosztás,
valamint a szakmai kapcsolatépítés során;

Forrás: janus.ttk.pte.hu/tamop/tananyagok/
digitalis-nemzedekek/digitlis-bennszlttdigitlis-bevndor.html

?

Én mint digitális
bevándorló, hogyan tudom
fejleszteni a digitális
bennszülöttek digitális
kompetenciáját?

• a megszerzett kompetenciáikat (ismereteiket, készségeiket, képességeiket, beállítódásukat) motiváló módon tudják alkalmazni mindennapi
nevelő- és oktatómunkájuk során, valamint a pedagógus kollégáikkal
való horizontális együttműködésük során is – fontos az attitűd, a hozzáállás megléte (ami nem tanítható).
A Z generációt tanító pedagógusoknak tehát rendelkezni kell médiaműveltséggel, audiovizuális és digitális műveltséggel.
Az, hogy mindez hogyan valósul meg, több kérdést vet fel: hogyan kerülnek
a tanárok a megfelelő ismeretek birtokába, honnan lesz mindehhez eszköz a
tantermekben, és honnan lesz minderre idő.

BYOD az iskolában
Oktatási környezetben a bring your own device magyarul „hozd a saját készülékedet” módszer alkalmazásakor a tanulók saját eszközeiket (mobiltelefonjukat, laptopjukat, tabletjüket) viszik be az iskolába, és azokkal, illetve az
azokon lévő alkalmazások segítségével tanulnak, dolgoznak a tanórán, majd
– szükség esetén – a megkezdett munkát otthon folytatják (Song, 2014). A
technikai fejlődés egyik az oktatás szempontjából nagyon fontos eredménye,
hogy a gyerekek környezete (zsebük, táskájuk) tele van olyan eszközökkel,
amelyek jól használhatók tanulási célokra. A másik fontos változás, hogy az
egy főre jutó digitális eszközök száma jelentősen csökken, ami hátterében a
multifunkciós készülékek megjelenése és elterjedése áll (Kitta, 2013). Tehát
egyre kevesebb eszközt egyre több dologra használnak a fiatalok, és tanulnak, miközben a tevékenységet érdeklődésükhöz, világukhoz közel állónak
(sok esetben akár játéknak, szórakozásnak) és nem megerőltető tanulásnak
élik meg. (Douglas, 2011).
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A BYOD módszert alkalmazó iskolák, tankerületek (pl. Oak Hills Local
School District, Ohio32) az oktatásban is hasonló teljesítménynövelő hatásról számolnak be, mint amit a cégek tapasztaltak. A teljesítménynövekedés
okai – részben a cégekhez hasonlóan – az elkötelezettség növekedéséből, az
egyén szerepének fontossá válásából, az egymástól való tanulás lehetőségének megteremtéséből, a tanulás iskola falain kívülre történő kiterjesztéséből
és az iskolai munka és a felnőttek világa (munkaerő-piaci elvárások) közötti
kapcsolat szorosabbá válásából adódik. A módszer hívei azt vallják, hogy a
saját eszközök tanulásban való használatának számtalan előnye van.
Többek közt:
• a tanulók a számunkra biztonságot jelentő környezetben szívesebben
dolgoznak;
• a mindennapjainkban használt eszközök tanulásba történő szervezett bevitele kapcsolatot teremt a felnőttek mindennapjai és az iskolai tanulás között;
• a mindennapi élet eszközeinek használata növeli a világgal teremtett valódi kapcsolat érzését, ami nemcsak az érdeklődést kelti fel, de értelmet
is ad a kitűzött feladatoknak;
• a saját technológiai eszközök használata erősíti a tanulók kompetenciaérzetét, megteremti az egyéni különbségek kibontakozásának lehetőségét és teret ad az egymástól való tanulásra;
• az eszközök hazavitelének lehetősége folytonosságot teremt a tanulók
délutáni élete és az iskolai tevékenységek között. Az iskolai használat
folytatása adja magát a szabadidős tevékenységekhez, ezáltal a tanulás
nem csupán az iskolapadra korlátozódik;
• a tanulók az egyébként rendelkezésre álló eszközeiket értelmes tevékenységekre fogják használni, és egyre kevésbé használják az eszközöket
számítógépes játékokra, értelmetlen időtöltésre.
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Összegzés helyett
A digitális forradalom nyomában kibontakozó változások egyre nagyobb
nyomást gyakorolnak napi nevelési-oktatási tevékenységünkre, a tanulási
környezetre. A tanulmányban bemutatott folyamatok, kibontakozó trendek
mára már megállíthatatlanok és megkerülhetetlenek. Ebben a gyorsan változó iskolai környezetben a tanár – bár a korábbiaktól eltérő értelemben –
kulcsszereplő. Adaptivitása és kreativitása felértékelődik, tevékenységének
alkotó jellege felerősödik. Mindez növeli a tanítási-tanulási folyamatok tervezésének időigényét. Ebben jelentős segítséget kaphatnak a kollegák a már
létező, illetve napjainkban alakuló hálózatoktól, közösségi portáloktól.
32

BYOD Case Study: Oak Hills Local School District http://www.k12blueprint.com/sites/default/files/
Case-Study-OHLSD_0.pdf
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a tanulói motiváció
egyik megoldási lehetősége:
a perszonalizáció
Sass judit, Bodnár éva

Bevezetés
Az, hogy a tanárok hogyan érzik magukat az iskolában, nagymértékben függ
attól, hogy sikeresnek értékelik-e saját munkájukat, erőfeszítéseiket, és az
elért „eredményt”, ami persze lehet siker vagy kudarc, milyen okoknak tulajdonítják. Ennek egyik látványos külső visszajelzése az, hogy a tanulók, az
osztály hogyan viselkedik, hogyan halad. A megítélés fontos szempontja az,
hogy a tanulói kompetencia hogyan alakul (önmagához és a többi tanulóhoz
képest), mennyire motiváltak a tanulók (a téma kapcsán, órai aktivitás, bevonódás,), milyen a társas-érzelmi fejlődésük, viselkedésük, és hogyan alakul
a tanár-diák kapcsolat. Ezen észlelések nyomán különböző érzelmek alakulhatnak ki a tanárokban, ami befolyásolja viselkedésüket, a tanítást. Ezen
összefüggések kapcsán a tanulói viselkedés, a tanári érzelmek és a tanári
viselkedés között reciprok kölcsönhatásról beszélhetünk (Frenzel, 2014).
tanulói viselkedés
észlelése és értékelése
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tanári viselkedés

tanári érzelmek

1. ábra. A tanári érzelmek okainak és hatásainak reciprok modellje

Forrás: Frenzel, 2014, 506.o. alapján

A tanári érzelmek okait számos kutatás érintette. Az áttekintésünk szempontjából leginkább releváns tanulói motiváció mind pozitív, mind negatív tanári élmények forrása lehet. Így például tanári öröm, élvezet forrása
a motivált, érdeklődő tanuló, elégedettséghez vezet a tanárnál a tanuló
szorgalma, míg a tanulói siker vagy egy jól működő osztály büszkeséget vagy
akár hálát is kiválthat a tanárból. Ezzel szemben a motiváció hiánya, főleg,
ha ez ismétlődően előfordul, leggyakrabban haraghoz vezet a tanárnál, de
megjelenhet a tanárnál a motiválatlanság, érdektelenség tapasztalásával
a bűntudat is, amikor úgy érzi, felelős a tanulók haladásáért. A szégyen vagy
akár a félelem akkor jelentkezik a motiválatlan tanulókkal szembesülve, ha
a tanár kudarcát a saját hozzáértése hiányának tulajdonítja, ugyanakkor
akár kihívásként is értelmezhető ez a helyzet, ami újabb és újabb erőfeszítésre sarkallhatja a pedagógust (Chang, 2009; Frenzel, 2014; Sutton és
Wheatly, 2003). Saját, 2015-ben 14 intézményben középiskolai tanárokkal
készített kutatásunk eredményei is azt tükrözik, hogy a tanulói fegyelem
mellett a tanulók motiváltsága, érdeklődése a tanárok érzelmi élményeinek
egyik leggyakrabban említett oka. A két tényező között szoros összefüggést
feltételezhetünk, hiszen a fegyelem hiánya arra is utal, hogy a tanulás nem
„köti le” a tanulókat. Vizsgálatunkban a tanulói motiváltság és siker a tanári
öröm, elégedettség és büszkeség egyik legfontosabb forrásának bizonyult
a tanulókkal való kapcsolat és a szakmai siker mellett. Míg a harag, illetve a
tehetetlenség, szomorúság és szorongás kiváltójaként szerepelt a fegyelmezetlenség mellett a tanulói passzivitás, a készületlenség és a motiválatlanság (Sass, Bodnár, Köpeczi-Bócz, 2015).

A tanulás és tudás
perszonalizációja
A tanulói motiváció kapcsán az egyénre, személyre szabott tanulás megközelítés fokozatosan teret kapott napjaink pedagógiai gyakorlatában. Természetesen a megközelítés sem elméleti, sem gyakorlati szempontból nem tekinthető újdonságnak. A személyre szabottság, az egyéni motivációk és választás
hangsúlya mint a motiváció kulcsa, már Rousseau nevelési elképzeléseinek
kulcskérdése. Míg Dewey a tanulói egyéni szükségletek kapcsán az érdeklődésre és az iskolán kívüli tapasztalatokra építő oktatás szerepére hívja fel a
figyelmet. Napjainkra számos megközelítésben, különböző megoldásokkal
teszik lehetővé, hogy a különböző képzési szinteken az iskolák a tanulókra fókuszáljanak. Ilyenek például a kisebb méretű, támogató, az iskola szintjén a
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diákokat középpontba állító reformok, melyek lehetővé teszik a tanár-tanuló
kapcsolat elmélyülését, a tanuló „teljes” (pl. családi háttér, egyéni tapasztalatok) megismerését (Yonezawa, McClure, Jones, 2012). A napi gyakorlat szintjén is minden tanár szinte ösztönösen épít a tanulói érdeklődésre, mindennapi
tapasztalataira, ha egy új témakör kapcsán meg akarja ragadni a figyelmüket,
vagy annak hasznosságát, használhatóságát meg akarja világítani.
A tanítás fókusza tehát az ismeretek átadásáról a személyiség különböző
komponenseinek fejlődésére került át. A tanár feladata, szerepe is változáson ment keresztül, feladatává vált a fejlődés feltételeinek biztosítása. Yonezawa, McClure és Jones (2012) azonban rámutat arra a látszólagos ellentmondásra, hogy a legtöbb ajánlás a „hogyan történjen a perszonalizáció”-ra
nem a kapcsolat elmélyítésének oldaláról kezdődik, hanem azt helyezi középpontba, hogy a tanítás során hogyan motiválja a tanár a tanulót. A fókusz
a megértésre, az értelmessé és a mindennapok során a saját vagy a szűkebb
közösség életében alkalmazható tudásra kerül át. Ez lehetővé teszi, hogy a
tanuló bevonódjon a tanulásba, és úgy érezze, a tanárnak fontos az ő tanulása, sikere. Mindez közelebbi kapcsolathoz vezethet, a tanuló a tanár személyes odafigyelését, megértését érzi, az pedig mélyebben megismeri a tanulót,
és érezheti, hogy hatékony a tanítás során.
Mindez mind a pedagógiai szemlélet, mind a pedagógiai gyakorlat szempontjából változást hozott magával. A szemléletben szükségessé vált a tanítványok egyéni különbségei iránti érzékenység és ennek következményeként
a különbségekhez (pl. adottságok, előismeretek, képességek és készségek,
valamint mindezek motivációban, érdeklődésben, értékekben, attitűdökben
megjelenő következményei) való illeszkedés, az adaptáció megvalósítása a
gyakorlatban minden rendelkezésre álló eszközzel (Bodnár, Sass, 2013).
Az adaptív tanulásszervezési modell szerint a tanulás sajátosan egyéni, a
tanuló aktivitására épülő tevékenység, amelyben a tanár és az iskola legfontosabb feladata a tanulók tanulásának szervezése, irányítása, támogatása.
Ennek megfelelően a tanári hatékonyság a tanulók eredményes tanulása, fejlődése alapján állapítható meg. Ez a hagyományos tanárszerep átalakulását
is jelenti: a tanulási folyamatok középpontjában a tanuló áll, a tanár legfontosabb feladata pedig az, hogy a gyerek aktív tevékenységéhez, a tanuláshoz
megtervezze, megteremtse és megszervezze a lehető legoptimálisabb feltételeket. Az adaptív tanulásszervezés kulcsfigurája a tanár, akinek munkája során figyelembe kell vennie a tanulók három alapszükségletét (Rapos, 2004).
• Azt, hogy tartozzék valahová, legyen fontos, számítsanak rá (kapcsolat).
A tanulónak a tanulási folyamat során is tudnia kell, hogy tartozik valahova: aki biztonságos környezetben tanul, ahol szeretik, elfogadják és
tisztelik őt, képes lesz minden figyelmét és energiáját a tanulásra fordítani. Az ilyen gyerek kérdez, kíváncsi, szívesen tanul, kezdeményez, szeretne minél többet megtudni a környező világról és uralni azt.

• Azt az igényt, hogy legyen képes megtenni valamit, hihessen magában
(kompetencia érzet). Folyamatosan képességeink fejlesztésére törekszünk – ez a gyerekekre még inkább igaz, mint a felnőttekre. Ám képességeinknek csak egy részét sajátítjuk el az iskolában. Ideális esetben a
gyerekek olyan ingergazdag környezetben nőnek fel, amely bőségesen
nyújt számukra ismeretelsajátítási lehetőségeket. A tanár feladata, hogy
ezek a lehetőségek bekerüljenek az iskolába, azaz az egyénhez, az egyén
előzetes tudásához, ismereteihez, tapasztalataihoz igazítsa az oktatást.
• Végül azt a vágyat, hogy önálló legyen, tudja szabályozni cselekedeteit
(autonómia). A tanulónak meg kell tapasztalnia az autonómia élményét
ahhoz, hogy a tanulásban proaktív és motivált legyen. A gyerekek belső
késztetést éreznek a függetlenségre, maguk akarják a dolgokat csinálni, a
felnőttek segítsége nélkül. A választás és a döntés lehetősége motiválja
őket, feltétele a bevonódásnak és a saját előrehaladásért vállalt felelősségnek. Az olyan tevékenységek azonban nem ösztönzőek számukra, amelyek során nincs lehetőségük valami egyénit is hozzátenni az eredményhez
– ezeket a helyzeteket gyakran unalmasnak és értelmetlennek érzik.
Az adaptív tanulásszervezés tehát a pedagógiai differenciálás olyan eszköze, amely a tanulói különbségek figyelembevételével az emberek legalapvetőbb pszichológiai szükségleteire épít (Bodnár, Sass, 2014).

A személyre szabás fokozatai
A tanuló egyéni sajátságaihoz történő alkalmazkodás, adaptivitás különböző
fokairól beszélhetünk. Glaser alapján Báthory az adaptivitás alábbi öt fokozatát különbözteti meg. „Az első fokozatra a hagyományos tanulásszervezés
jellemző, itt differenciálás lényegében nincs. A második fokozaton a tanulócsoportok képesség és érdeklődés szerinti felbontásával próbálkozik a tanár.
Gyakran végez diagnosztikus célú vizsgálatokat, és lemaradó tanítványait
megpróbálja felzárkóztatni. A harmadik, de különösen a negyedik fokozaton
további tanulásmetodikai, szervezeti (tanulócsoport-bontás) és tartalmi
(eltérő tananyagok) differenciálások történnek. Végül az ötödik glaseri fokozaton a korábban mindenkire érvényesen megállapított tanulási követelmények differenciálására is sor kerül. A differenciálás különböző fokozatai természetesen csak akkor valósíthatók meg, ha egyrészt a tanár rendelkezik az
ehhez szükséges autonómiával, másrészt rendelkezésére állnak a szükséges
programok és taneszközök.”33

33

http://mek.oszk.hu/04600/04669/html/balogh_pedpszich0021/balogh_pedpszich0021.html
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Walkington és Bernacki (2014) a tanulói érdeklődésre építő kontextuális
perszonalizáció négy lehetséges megközelítését, kialakítási módját és azok
előnyeit, hátrányait vizsgálja. Az így kialakított tartalmak a perszonalizáció
mélysége, az érintett csoport mérete (szélesebb csoportot vagy egy adott
tanulót jellemző érdeklődési kör), valamint aszerint térnek el, hogy mennyire
érezheti a sajátjának a tartalmat egy tanuló.
Az „üres helyet kitöltő” megközelítésnél olyan személyes információ kerül be a tartalomba, ami érintőleges kapcsolatban van a tartalommal, nem
igazán vonja be a tanuló előzetes tudását és kevéssé épít az átadott ismeret
hasznosíthatóságára. Ilyen a barátok, kedvenc étel nevének szerepeltetése,
ami személyes adatok megkérdezésével egyszerűen kialakítható megoldás,
ami, bár specifikus az adott tanulóra, de a tartalom szempontjából kevésbé
releváns és akár figyelemelvonó is lehet.
A tanuló egyéni érdeklődési körére építő megközelítés interjúval vagy kérdőívvel felmérve az érdeklődés irányát és pontosítva annak altémáit, annak
megfelelő problémakörre fogalmazza meg a tanítandó témakörhöz kapcsolódó feladatot. Mindez használja az előzetes tanulói ismereteket, a személyesség és az egyéninek tekintettség függ az érdeklődési kör kiterjedtségétől.
Osztályszinten például néhány érdeklődési területre megfogalmazva közepes lehet az átélt személyesség.
A csoportszintű egyénivé tétel nem egy tanuló, hanem az adott körben a
többségnél közös érdeklődési körökre épül, így könnyebben kialakítható tartalom. Bár kevésbé személyes és sajátnak érzett, mégis a megközelítés mellett szól, hogy egy adott csoporton belül általában vannak ilyen közös érdeklődési körök (pl. szabadidő/sport, zene, szórakozás, vásárlás/divat, étkezés,
családi élet), ugyanakkor tudományterület szerint eltér, hogy mely tartalomra
alkalmazhatóbbak az adott érdeklődési kör problémái, mi az a terület, ami
nagyobb tanulói bevonódást hoz létre. Szintén odafigyelést kíván, hogy az
érdeklődési körön belül gyors lehet a változás vagy akár földrajzi elhelyezkedéstől függően specifikus megközelítésre van szükség. Így például a zenei
előadók, divat, applikációk, filmek kapcsán folyamatos átdolgozást igényelhet a tartalom, ami kikerülhető, ha maguk a tanulók részt vesznek a fejlesztésben.
A hasznosság-érték megközelítés a korábbi tapasztalatokra, jövőbeni célokra épít, vagy a tanulókra bízza a feladatot, hogy a tanultak mindennapi
életben való alkalmazhatóságát megkeressék, arra példát hozzanak, ami
nagymértékben személyessé, egyénivé és sajátnak érzetté teszi a tanultakat.
A megközelítés nehézsége a fokozott támogatás és egyéni ellenőrzés igénye
miatt az alkalmazhatóság komplexitásában, munkaigényében rejlik (Walkington és Bernacki, 2014).

A személyre szabás kapcsán a továbbiakban két fő területre fókuszálunk,
egyrészt a tanulói motivációra építő tartalmi személyre szabásra, illetve a
tanuló tanulási módjának egyéni útját befolyásoló tanulási és kognitív stílusjellemzőkre. Az első a kontextuális perszonalizáció, ahol a tananyag tartalmának kialakítása során a tanuló egyéni érdeklődésén alapul a személyre
szabás. A második a tanulási és kognitív stílus egyéni sajátosságaira fókuszáló megközelítés, ahol a tananyag kialakítása az információfeldolgozás és
tanulás tartalmi és formai sajátosságaihoz igazodva mind a tananyag, mind
az oktatás tartalma, tervezése és az alkalmazott módszerek kapcsán lehetőséget ad az egyéni megközelítésre.

Hogyan motiválhatóak a tanulók?
Mint a fenti áttekintésben láttuk, a perszonalizáció alapvető célja a tanulói
motiváció növelése. A személyre szabhatóság eszközeiben mind a hagyományos, mind a digitális tanulási környezet kínál megoldásokat, utóbbi számos
olyan technikai lehetőséget rejt magában, amely megkönnyítheti a tanulói
igényekhez történő alkalmazkodást változatos és rugalmas megoldásokat
téve lehetővé.

A tanulást motiváló környezet
Keller (2008) a tanulói motiváció kulcsában nem lát eltérést a hagyományos
és digitális környezetben, mindkét esetben a tanuló kíváncsisága, céljai jelentik a kiindulópontot. A kíváncsiság felkeltéséhez, fenntartásához olyan feladatokat kell adni, amelyek a tanuló személyes értékei, céljai szempontjából
jelentéssel bírnak és összhangban vannak a tanulás során szerzett tapasztalatokkal. Ez maga után vonja a feladatkitartást és önszabályozást. Keller
és Suzuki (2004) digitális tanulási környezetre fókuszáló modellje a tanulási
folyamat négy tényezőjére építve vizsgálja az egyénre szabás lehetőségeit:
A figyelem megszerzéséhez az érdekes grafikai megoldások, animációk, a
hagyományos környezethez képest kevesebb szöveg alkalmazásával, az interaktivitás lehetőségének kihasználásával, problémát, nehézséget felvető
inkongruens, megoldatlan, konfliktust előidéző események beépítésével élhetnek a tananyag kialakítói. A figyelem fenntartása változatos tartalommal,
sebességgel és sokszínűséggel érhető el.
A tartalom jelentősége a korábbi tapasztalatok, személyes célok és az
egyéni tanulási stílushoz történő alkalmazkodással támogatható. A személyes érdeklődés és választási lehetőség figyelembevétele a tanultak személyes jelentőségére irányítja a figyelmet és önirányított, kitartó tanulást eredményezhet (Hartnett és mtsai, 2011).
A bizalom, önmagába vetett hit a tanuló saját sikerével, képességeivel,
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erőfeszítésével kapcsolatos pozitív várakozás útján támogathatja a tanulást.
Lényeges a tananyag és a feladatok összetételének, szintjeinek és a visszajelzésnek olyan kialakítása, amely a személyes kontrollba vetett hitet növeli,
valamint a feladatra és a tanulási folyamatra fordított figyelemnek kedvez a
teljesítménycélok kitűzése helyett.
Végül a célelérés kapcsán érzett elégedettség a tanulás kedvező értékeléséhez vezethet, amennyiben a tanultak észlelt alkalmazhatóságával a tanulással kapcsolatos elismeréssel és méltányos követelményekkel állítja szembe a tanulót (Keller és Suzuki, 2004).
Essalmi és munkatársai (2010) a digitális környezetben megvalósult személyre szabásnál figyelembe vett tényezőket összegzik:
• A tanulási célok kapcsán az információkeresési módot a tudásszint és az
egyéni célok veszik figyelembe.
• A tanuló által preferált médium, nyelv, nyelvezet használata is lényeges
szempontja a tananyag kialakításának.
• A tanuló tanulási stílusa is figyelembe vehető a tananyag kialakításánál,
bemutatásánál.
• A tanuló aktivitásának (pl. csoportrészvétel, feladat-előrehaladás) nyomon követése is lehet a perszonalizáció alapja.
• A tanuló által preferált sorrendben történő navigációs lehetőségek biztosítása is a személyre szabás egy módja.
• A tanulói képességek, kognitív források (pl. munkamemória-kapacitás,
információfeldolgozási sebesség) is figyelembe vehetők a tananyagstruktúra kialakítása során.
• A tanári oldalról a pedagógiai megközelítés (pl. kompetencián alapuló,
kollaboratív) szintén befolyásoló tényezőként kezelhetők (Essalmi és
mtsai, 2010).

Perszonalizáció
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De Freitas és Yapp (2005) a tanulási út során elemzi a perszonalizáció alkalmazásának lehetőségeit. A motiváció fent említett tényezőit figyelembe véve
számos kérdés merülhet fel a tanulóban minden egyes tanulási folyamat kezdetétől, annak végéig.
• „Miért kellene tanulnom?
• Mit tanulhatok?
• Hogyan tanulhatok?
• Hogyan fogok tanulni?
• Honnan tudhatom, hogy megtanultam valamit?
• Mit érhetek el mindezzel?” (De Freitas, Yapp, 2005, 5.o.)
A szerzők szerint ezen kérdések mentén elemezhető, bemutatható a személyre szabás számos összetevője. Így a tanulói egyéni szükségletek, motívu-

mok, informális tanulási tapasztalatok elemzése a folyamat kezdetén és végén
kaphat szerepet. A tanulási lehetőségeket bemutató választás tanácsadói támogatása végigkíséri a folyamatot. A tanulási stílus, a ritmushoz, igényekhez
igazodni képes tanulási mód, a környezet és az értékelés a tanulás elkezdése
és az előrehaladás során kaphat szerepet. Összességében tehát a tanulási
környezet kialakítása során a sokszínűség, változatosság, aktivitás, adaptivitás lehetőségei támogathatják a személyre szabottságot. Emellett hasonlóan
fontos szerepet kapnak a tanítás és tanulás során a szociális tényezők és az
aktivitás a résztvevők oldaláról: az interaktivitás, az együttműködés, az értékelés, a reflexió és a támogatás különböző, egyénhez illeszkedő formái.
A motiváló tanulási környezet kapcsán bemutatott elméletek alapján mind
a hagyományos, mind a digitális oktatási környezet kínál megoldásokat a perszonalizáció megvalósítására.

A tanulói motiváció, érdeklődés,
mint a személyre szabás egyik kulcsa
Ideális esetben a tanulók önszántukból, boldogan tanulnak, hiszen amit az iskolában megtanulnak, később hasznos számukra az „életben”, maguknak tanulnak. Szakemberek választják ki azokat az ismereteket, amelyek átadásra
kerülnek az oktatás különböző tudományterületein, szintjein, nyilván abból kiindulva, hogy azok fontosak, nélkülözhetetlenek a tanulók későbbi boldogulása szempontjából. Természetesen a tananyagok, feladatok összeállításában is
szakemberek dolgoznak azon, hogy érdekesen mutassanak be egy-egy témát. A
hasznos, fontos és érdekes ismeretek és tanítás tehát motivált tanulást kellene,
hogy eredményezzen a tanulóknál. Mégis a ’80-as évek számos vizsgálata szerint a tanulók, ahogy haladnak előre az iskolában – már a harmadik osztálytól!
–, egyre unalmasabbnak tartják a tanulást, hiányzik a belső motivációjuk, melynek egyik azonosított oka az, hogy az ismereteket absztrakt, általános, elméleti
formában, azaz kontextustól függetlenül adják át az oktatás során (Cordoba és
Lepper, 1996; Yonezawa, McClure, Jones, 2012). Ezen tapasztalatok nyomán indultak el azok a perszonalizációval kapcsolatos megközelítések, amelyek a tanulók egyéni, iskolán kívüli tapasztalataira, egyéni motivációira épültek.
Az érdeklődésre építő személyre szabás előnyei és lehetséges problémái
A kontextus személyre szabása, perszonalizációja során az oktatás a tanulók
egyéni, iskolán kívüli érdeklődéséhez és tapasztalataihoz illeszkedően, annak kereteiben zajlik (Walkington, Bernaczki 2014). Walkington és Bernaczki
(2014) áttekintése szerint a kontextus személyre szabásának motivációnövelő hatását számos vizsgálat igazolja, de felhívják a figyelmet a lehetséges
problémákra, kritikai pontokra is. A tapasztalt előnyök köre széles: a tanulók
hosszabb ideig foglalkoznak a tartalommal, szívesebben visszatérnek ahhoz,
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többet kérdeznek, nagyobb erőfeszítéssel, önszabályozással, problémaorientáltan tanulnak, és kimutatható az iskolai teljesítmény javulása is, például
a jegyekben. Azonban nem minden tanuló profitál a személyre szabásból, így
inkább az eszköztár részeként ajánlható. Leginkább azoknak előnyös a módszer, akik az adott területen vagy témakörben nehézségekkel (nem halad
vagy nem kap támogatást) küzdenek, vagy a tárgy kapcsán ellentmondásos
viszonyulással bírnak (tudás és motiváció ütközik).
Yonezawa, McClure, Jones (2012) felhívja a figyelmet arra, hogy a hátrányos
helyzetű tanulóknál miért lehet kiemelt jelentősége a perszonalizációnak. A
hatás alapja a tanár és az iskola felől megjelenő magas elvárásban rejlik, ami
a tanulás kapcsán választási szabadságban és a tanuló iskolán kívüli életével
kapcsolatban lévő, a tanuló számára értelemmel bíró tudásra fókuszálásban
is megjelenik. Ez megalapozhatja a tanulónál a kompetenciaérzetet, és ez a
tanulói önmeghatározás részévé válhat. Mindennek köszönhetően a tanulás
és iskola iránti elkötelezettség is nőhet.
A kritikák szintén említik, hogy a személyesség elvonhatja a tanuló figyelmét, például a túlzott színességgel, személyes illusztrációval. Képzeljünk el
például egy sport iránt érdeklődő tanulót, akinek az aktuális bajnokság kapcsán adunk adatokat és egy matematikai probléma megoldását várjuk tőle.
Valószínűleg inkább az aktuális állás megbeszélése fogja lekötni őt, kevésbé
tud odafigyelni egy győzelem, veszteség, döntetlen elemzése során egy matematikai képlet felírására. Szintén problémát jelenthet, hogy egyszerű, konkrét
feladatokat lát „csak” a tanuló, ahol a visszajelzés, az általánosítás és a kellően nehéz feladatok hiányában felszínes marad a tanulás. Végül problémát
jelenthet, hogy a felhasznált érdeklődési kör kapcsán a bemutatott probléma
megfelel-e a valós problémáknak. Amennyiben a kapcsolat „sántít”, mechanikus, a tanulók figyelme erre a hibára irányulhat, és nem a feladatra fókuszálnak (Walkington, Bernaczki 2014).
Lényeges kérdés, hogy a tanárok hogyan támogathatják a személyre szabást. Yonezawa, McClure és Jones (2012) a tanuló-tanár kapcsolatra helyezik
a hangsúlyt. A diákok szerint a jó tanár odafigyelő, a tanuló választását értékeli, rugalmas és elvárásai vannak a tanulóval kapcsolatban. Utóbbit a tanárok is munkájuk egyik legfontosabb motiváló aspektusaként említik. Suplicz
(2012) hazai kutatásában, fontossági sorrendben az alábbi tanári jellemzőket
találta a diákoknál: pedagógiai erények, érzelmi elfogadás, személyiség értékei, humor, szaktudás. Tehát a diákok szemszögéből valóban kulcstényező a
tanár elfogadása, szakmai hozzáértése, motiváló szerepe.
A tanárok hogyan támogathatók a perszonalizáció elsajátításában?
A kulcs a diákok és környezetük megismerése, ehhez az iskolában, órákon
és az iskolán kívül gyerekekkel töltött idő, beszélgetések adhatnak alkalmat.
Walkington és Bernaczki (2014) a tanárképzésben bevezetett, a tanulók kör-

nyezetét megismerő „közösségi séták”, illetve strukturáltabb beszélgetések,
interjúk készítését hozza példaként.
A motivációnövelő hatás két útja a tanulás során átélt élvezet és az elsajátított
tartalom észlelt hasznossága. Az élvezeti hatás azonban elsősorban a helyzetre
korlátozódik, ugyanakkor a figyelem elősegíti a tartalom feldolgozását. Az észlelt
személyes hasznosság hosszabb távon fennmaradó érdeklődést eredményez a
tartalom kapcsán. A két hatás összeadódhat. Emellett a tanulást támogatja a
korábbi, napi tapasztalatokhoz, meglévő tudáshoz és érdeklődési körhöz kapcsolható tartalom is, ami segíti a tartalom megértését, összekapcsolását más,
korábbi vagy új, akár elvont tartalmakkal is (Walkington, Bernaczki 2014).

A tanulási és kognitív stílus mint
a személyre szabás lehetősége
A tanulási stílus értelmezéseinek bemutatása
A tanulási stílus alatt az egyének tanulását mástól megkülönböztető sajátosságokat értjük. Az eltérés nem a tanulás tartalmában, hanem módjában kereshető, annak egyéni jellemzője. A tanulási stílus olyan tulajdonságokat foglal magában, mint például az információ felvétele, befogadása, tárolása és feldolgozása,
a tanulás során kialakult sajátos szokások, a gondolkodási módok összessége.
A tanulási stílus azonban nem állandó, változhat, inkább preferenciának tekinthető. Függhet életkori, biológiai, fizikai feltételektől, de akár tantárgyanként is eltérést mutathat az, hogy milyen módon tudjuk a legjobban elsajátítani a tananyagot.
A tanulási stílus számos kutatás tárgya volt. Több megközelítése kialakult.
Szitó Imre (2005) például hét tanulási stílust különböztet meg (auditív, vizuális, mozgásos, társas, csend, impulzív és mechanikus). Ezek hátterében a fizikai
környezet jellemzői mellett a gondolkodásra vonatkozó sajátos stílus is szerepel. Rita és Kenneth Dunn Tanulási Stílus Modelljében a fentiek mellett érzelmi,
szociológiai és pszichológiai változók is szerepelnek az eltérő tanulási stílusok
meghatározóiként. Kolb elmélete a tanulás mellett az élet egyéb területeire is kiterjeszti a sajátosságok hatását. Két tulajdonságpár mentén jellemzi a tanulást:
• Konkrét, tevékenységen alapuló stílus: Az ide tartozóak a realitás talaján
állnak, a tanultakhoz viszonyítják újfajta ismereteiket. Fontosak számukra a társas kapcsolatok, szívesen tanulnak együtt másokkal.
• Absztrakt, elméletalkotó stílus: Szereti a tudományos munkát, a letisztult fogalmakat. Logikai kapcsolatokat keres, koncepciókat alkot, általános elméleteket hoz létre rendszerezett munkája során.
• Aktív, kísérletező stílus: Kedveli az egyszerűsítést, az elméletek gyakorlatba való átültetését. A megszerzett ismeretek kipróbálása, az eredményesség motiválja leginkább.
• Reflektív, megfigyelő stílus: Megalapozott döntésekre törekszik, s szereti,
ha van ideje a megfontolt válasz kigondolására. Ehhez nyugodt környezetre van szüksége.
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A megemlített modellek alapján látható, hogy a tanulási stílust milyen tényezők mentén különítik el az egyes megközelítések. Részletesen a kolbi modellt
továbbgondoló Felder és munkatársai nevéhez köthető összetett, többdimenziós megközelítést mutatjuk be, mivel ez a megközelítés terjedt el a digitális oktatási környezetben mutatott tanulási stílus jellemzésénél, illetve a kapcsolódó,
illeszkedő tanításistílus-leírások jól hasznosíthatóak a pedagógiai munka során.
Richard Felder és Linda Silverman tanulásistílus-elmélete
Richard Felder és Linda Silverman (1988) további három dimenzióval egészítette ki Kolb modelljét: az információ érzékelésére (vizuális – verbális), a megértésre (analitikus – globális), valamint a megismerési folyamatra vonatkozó (induktív – deduktív) dimenziókkal. Így öt különböző dimenzióba sorolja a diákokat: 34
1. az információ érzékelése szerint: vizuális – verbális;
2. az információ felvétele szerint: konkrét (szenzitív) – absztrakt (intuitív);
3. az információ feldolgozása szerint: aktív – reflektív;
4. az információ megértése szerint: analitikus (szekvenciális) – globális;
5. az információk közötti következtetések, megismerési folyamat szerint:
induktív – deduktív.
A dimenziók alapján Richard Felder és Barbara Soloman egy 44 kérdésből
álló kérdőívet készített.
1. táblázat. Felder és Silverman tanulási stílus dimenziói35
	Dimenziók	Tulajdonságok
Az információ
érzékelése

vizuális
Látás útján szerzett
információk.

Az információ felvétele
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verbális
Hallással szerzett
információk.

konkrét
Tényekre és megfigyelésekre
támaszkodik.
		

absztrakt
Fogalmak használata,
elvonatkoztatások
jellemzik.

Az információ
feldolgozása

aktív
Cselekvés és eredmé
nyesség motiválja.

reflektív
Önelemző folyamatok
jellemzik.

Az információ megértése

analitikus
Kis egységek, lineáris
kapcsolatok alkalmazása.

globális
Átfogó képet alakít ki.

A feldolgozási folyamat

induktív
Tényekre és megfigyelésekre
támaszkodik.

deduktív
Általános alapelvek és
elméletek kialakítása.

34

http://www4.ncsu.edu/unity/lockers/users/f/felder/public/ILSdir/styles.htm

35

Lukács István (2006): i. m. 74. oldal alapján saját készítésű táblázat

A különböző tanulási stílusú tanulók tanítása
A tanítás szempontjából két egymást kiegészítő megközelítésben gondolkodhat egy tanár. Az egyik, hogy olyan megoldásokat választ, ami a különböző, akár ellentétes tanulási stílusú tanulóknak egyformán hatékony a tanítás során, másrészt megpróbálhat olyan módszereket választani, amelyek
illeszkednek a tanulói preferenciához, természetesen nem szem elől tévesztve, hogy kiegyensúlyozottan minden stílusra reflektáljon a tanítási módszer.
Felder az alábbiakat javasolja a két megközelítési mód kapcsán36:
A tanítás során hogyan oldható meg, hogy minden tanulási stílusú tanulót
„elérjen” a tanár?
• Az elméletet kössük össze a diákok tapasztalataival, így lehetővé tes�szük a globális és analitikus információmegértést.
• Az elméletet, a modelleket szemléltető példákkal együtt mutassuk be,
hogy konkrét és absztrakt információfelvételt is biztosítsunk.
• A vizuális és verbális hatásokat együtt alkalmazzuk, javasolja az ábrák,
diagramok, táblázatok mint magyarázatkiegészítők alkalmazását.
• Adatok alkalmazásával vezessünk le egy-egy elméletet (induktív  deduktív).
• Biztosítson a tanár teret, időt a tanulói aktivitásnak, véleményalkotásnak az aktív és reflektív igényeket egyaránt kielégítve ezáltal.
Hogyan illeszthető a tanulási stílushoz a tanítási módszer, stílus?
A fenti átfogó stílus tartalmai kerülnek itt preferenciaoldalak szerint részletezésre. Felder ajánlásait kiegészítjük: a stílushoz melyik tanítási-tanulási
stratégia, illetve módszer alkalmazható a leghatékonyabban, természetesen
a gyakorlatban, a tárgyalt téma által állított korlátokat figyelembe véve.
2. táblázat. Az aktív – reflektív típusoknál ajánlott tanítás jellemzői
	Aktív	Reflektív
Felder ajánlása

A tanuló órai bevonása,
aktív tevékenykedtetés,
kipróbálás lehetősége;
pl. csoportmunka.

Preferált cél és
folyamatközpontú
tanítási-tanulási
stratégiák

Készségtanítás direkt
Fogalomtanítás magyarázat és
oktatás segítségével.
megbeszélés segítségével.
Szociális és tanulási készségek tanítása kooperatív
tanulás segítségével.

Preferált tanítástanulási módszerek

Munkáltató módszer, szimuláció, szerepjáték, tanulmányi kirándulás.

36

Reflexió lehetősége, pl óra elején;
frontális osztálymunka, egyéni
munka lehetősége, csoportban
mozaik módszer.

Vita, megbeszélés, házi feladat.

Montgomery, S. M. – Groat, L. N. (1998): Student learning styles and their implications for teaching. www.crlt.
umich.edu/publinks/CRLT_no10.pdf Letöltés dátuma: 2010. április 18
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3. táblázat. Az érzékelő – intuitív típusoknál ajánlott tanítás jellemzői
érzékelő
Felder ajánlása

Az elmélet tanításakor
lényeget konkretizáló
példák, megoldások
alkalmazása.
		

intuitív
A tananyag feldolgozásához
modellalkotás ösztönzése.
Feladatnál: lehetőség új megoldási utakra. Tény, adatok
tanításánál elméleti háttér jelzése.

Preferált cél és
folyamatközpontú
tanítási-tanulási
stratégiák

Információ tanítása bemu- Gondolkodás fejlesztése felfedetatás segítségével.
zéses tanulás segítségével.

Preferált tanítástanulási módszerek

Szemléltetés, szerepjáték. Projektmódszer, házi feladat.

4. táblázat. Az auditív – vizuális típusoknál ajánlott tanítás jellemzői
	Auditív	Vizuális
Felder
(és Szitó, 2005)
ajánlása

A verbalitást igénylő tantárgyak esetén a frontális
osztálymunka jó tanulmányi eredménnyel jár.
Kulcsváltozó a pedagógusi
kommunikáció minősége:
kongruencia, előadói
képesség.

Preferált cél
Fogalomtanítás magyaráés folyamatközpontú zat és megbeszélés
tanítási-tanulási
segítségével.
stratégiák		
Preferált tanítástanulási módszerek

A tananyaghoz illusztráció
alkalmazása: képek, ábrák,
diagramok stb.

Információ tanítása bemutatás
segítségével.
Nyílt oktatás.

Előadás, magyarázat, elbe- Szemléltetés, munkáltató
szélés, a tanulók kiselőmódszer.
adásai, megbeszélés, vita,

5. táblázat. A szekvenciális – globális típusoknál ajánlott tanítás jellemzői
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	Szekvenciális	Globális
Felder ajánlása

Kezelendő probléma:
összefüggések önálló
meglátásának hiánya,
amin a többszöri visszatekintés, a rész-egész, az
új-tanult viszony kiemelése
segíthet. Jól követhető
tanári magyarázat
(lépésről lépésre, konvergens megoldási utak).

Bemutatandó: a tanítandó
tananyag vázlata, a téma
kapcsolata a többi tantárgyhoz.
a tudás elmélyítésének
hangsúlyozása.

táblázat a köv oldalon folyt.

5. táblázat. folytatása
	Szekvenciális	Globális
Preferált cél
Készségtanítás direkt
és folyamat központú oktatás segítségével.
tanítási-tanulási
Programozott oktatás.
stratégiák

Optimális elsajátítási stratégia.
Nyílt oktatás.

Preferált tanításMagyarázat.
tanulási módszerek		

Tanulási szerződés,
projektmódszer.

A tanulási stílusok alkalmazása digitális tanulási környezetben:
Az online környezetben végzett tanulási stílussal kapcsolatos kutatásokból a Solomon-Felder modellel kapcsolatos eredményeket emeljük ki.
Az érzékleti modalitásokon alapuló tanulási stílusok közül online tanulási
környezetben a vizuális és auditív tanulási stílus jelentősége emelhető ki. A
digitális nemzedék egyik „ismérve” is erre alapoz: egy digitális bennszülöttnek
többet jelent a kép, mint a szöveg (Prensky, 2001). A videók, animációk megtekintéséből, valamint a hanganyagok meghallgatásából úgy lehet a leghatékonyabban tanulni, ha strukturált módon tesszük: vagyis előre meghatározott szempontokat figyelünk, előre megadott kérdésekre keressük a választ,
és esetenként még jegyzetelünk is közben, hogy ne szálljanak el az információk. Vélhetően a legtöbb tanuló ezt nem teszi meg egyébként, sőt, pont ebben látja az audiovizuális tartalmakból való tanulás vonzerejét: nem kell írni,
jegyzetelni, csak „passzívan” figyelni. Persze rövid videotartalmak (5–8 perc)
esetén talán megengedhető, hogy ne legyen feljegyzés a látott tartalmakról,
hiszen annyi idő alatt, míg leírnánk, megnézhetjük újra. Hosszabb hanganyagok és videók esetében azonban célravezető lehet a jegyzetelés.
A tanulási stílus és az elektronikus tanulási környezetben zajló navigáció
összefüggéseit vizsgálva megállapítható, hogy a tanulók többsége (tanulási
stílustól függetlenül) az új tananyagot először nagy vonalakban áttekinti, átvizsgálja, és csak ezután kezdi azt részletesen tanulmányozni (Pásztázó stílusnak is nevezik: a tanuló a tanult oldal nagy részét átfésüli, lefedi, szemével
szinte lefényképezi. Ezzel a gyorsolvasással a felhasználó mintegy panorámaképet kíván kapni a kurzusról.) (Bousbia és mtsai, 2010).
Tanulási stíluspárok szerint csak a szélsőséges stílusúak pásztázó stílusa
melletti további jellemzőit emeljük ki.
Az aktív tanulási stílusú személyeknél második helyen a repkedés áll,
amely annyiban tér el az áttekintőtől, hogy nem egy, hanem több oldal között
vándorol a feldolgozás során. A reflektív tanulók a tanulmányozó működésmódot részesítik előnyben, ami a kurzus oldalainak részleges vagy teljes elolvasásával jellemezhető.
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Az érzékelőkre, az intuitívakra, valamint a verbálisakra szintén az áttekintő
és repkedő navigáció jellemző leginkább, utóbbiak azonban minden esetben
rövid időt töltöttek egy oldalon.
Az erős vizuális tanulási stílusú személyeknél a tanulmányozó típusú navigáció használata jelent még meg.
A szekvenciális tanulási stílusúak kizárólag az áttekintő navigációs módot
választották, míg a globális stílusúaknál nem jellemző az alkalmazási preferencia, bárhogyan navigálhatnak.
Kognitív stíluselméletek és azok pedagógiai vonatkozásai
Mint láttuk, míg a tanulási stílus azt mutatja, hogy milyenek a személy preferált ismeretelsajátítási módszerei, addig a kognitív stílus globálisabb, azt jelenti, hogy a személy hogyan látja a világot, és hogyan lép azzal kapcsolatba.
A meghatározások egy része az érzékelés, emlékezés, gondolkodás, problémamegoldás (kognitív folyamatok) szokásos és egyéni módjának tekinti a
kognitív stílust. Mások a személyiség alapvető sajátosságait tükröző megismerési stílusoknak tekinti azt, inkább a kognitív tevékenység egyéni, tartós
formai jellemzőjének, semmint tartalmi sajátságnak. Riding és Rayner (1998)
megfogalmazásában a kognitív stílus egy egyénileg preferált, szokásos szemlélete annak, hogy a személy hogyan szervezi és alakítja az információkat.
Az alábbiakban néhány olyan elméletet emelünk ki a számos megközelítésből, amelyeket leggyakrabban alkalmaznak a tanítással kapcsolatban. A
modellek kapcsán ismertetjük a kognitív stílus sajátosságait, ennek hatását a
tanulásra és a tanításra. A modellek hagyományos tanítással kapcsolatos vizsgálata után bemutatjuk a digitális környezetben megjelenő sajátosságokat.
• MBTI (Myers-Briggs Type Indicator) jung személyiségtipológiájának kiterjesztése;
• Witkin mezőfüggés-mezőfüggetlenség mint a személyiség információfeldolgozási sajátossága;
• A kognitív stílus kettős modelljei – kiegészítve az integrált, III. típussal.
A 7. táblázat illusztrálja a modellek kapcsolatát.
6. táblázat. A modellek kapcsolata
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stílus	I. típus	II. típus	III. típus
típusa
Jung

intuitív,
érzékelő,
észlelő
megítélő
			
Witkin

mezőfüggetlen

gondolkodó, érző,
introvertált,
extrovertált

mezőfüggő

Sternberg,
intuitív
analitikus
Epstein			

integrált
(Sadler-Smith)

A kognitív stílus mint személyiségjellemző
MBTI (Myers–Briggs Típus Indikátor): A temperamentumra támaszkodó
kognitív stílusvizsgálatok alapja Jung személyiségkoncepciója, amely az ember és az őt körülvevő világ viszonyát és az információfeldolgozást ragadja
meg. Az introverzió-extroverzió dimenzió az energia irányulását, a további két
dimenzió, az információszerzés preferált útját jellemzi. Myers és McCaulley
(1985) a jungi három dimenziót a döntéshozatal módja, külvilághoz való viszony alapján kiegészítette egy negyedikkel, így született meg az MBTI.
A tipológia dimenziói:
1. Introvertált (I) – Extrovertált (E):
Az introvertált személy figyelmét belső világának élményei felé irányítja,
energiáját saját gondolataiból, érzéseiből meríti. Észlelését és következtetéseit a gondolatokra, koncepciókra, ötletekre összpontosítja. A saját belső
világa, egy érdekes gondolat, ötlet érdekli, a csendes filozofálgatást szereti.
Nem értékeli a nyüzsgést, szívesen dolgozik egyedül, ötleteit nyugodtan végiggondolja, kifejleszti. A csend és a nyugalom a megfelelő környezet számára. Azok, akik inkább introvertáltak, döntéseiket hajlamosak a helyzet, a
kultúra, az emberek és a körülöttük lévő dolgok kényszereitől és nyomásaitól függetlenül meghozni. Nyugodtak, egyedül dolgozva is szorgalmasak,
inkább visszafogottak társaságban. Nem szeretik, ha félbeszakítják őket a
munkában, hajlamosak a neveket és arcokat elfelejteni.
Az extravertált személy figyelmét a külvilág dolgaira, eseményeire irányítja, energiáját a külső kapcsolatokból, élményekből szerzi. Észlelését és következtetéseit az emberekre, dolgokra, eseményekre összpontosítja. Hatni
akar a környezetére, tevékenységorientált. Vonzza a spontaneitás, a szóbeliség, hamar megragadják az új dolgok. Nem szeret csendben maradni,
szereti az élet sűrűjét. Az extravertáltak inkább ráhangolódnak a kultúrára,
az emberekre és a körülöttük lévő dolgokra, arra törekszenek, hogy az igényeknek, elvárásoknak megfelelő döntéseket hozzanak. Társaságkedvelők,
képesek felszabadultan viselkedni társaságban, szeretik a változatosságot
és azt, ha másokkal együtt dolgozhatnak. Türelmetlenné válhatnak a hos�szú és lassú feladatoknál, és nem zavarja őket, ha mások a munkában félbeszakítják őket.
2. Intuitív (N) – Érzékelő (S):
Az intuitív személy elsődlegesen a jelentéseket, kapcsolatokat, illetve lehetőségeket gyűjti össze, ráérez a dolgokra, nem teljesen tudatosan, hanem
asszociációkon keresztül. Új ideák, nézetek, megoldások foglalkoztatják,
nem a konkrét dolgok. A holnapra irányultság jellemzi, irracionális. Előnyben részesíti a lehetőségeket, az elméleteket, az egészet, az általánost, az
újdonságokat és az újat. Untatják a „buta” részletek, a konkrét az aktuális
és azok a tények, amelyek nem kapcsolódnak egy elgondoláshoz. Ha gon-
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dolkodik valamiről vagy beszélget, gyakran intuíciója alapján spontán „ugrál” a témában, így ki-, illetve figyelmen kívül hagyhat részleteket. A problémamegoldás egyszerű számára, bár hajlamos lehet a ténybeli tévedésekre.
Az érzékelő személy érzékszervei segítségével a megfigyelhető tényeket,
eseményeket, információkat, tapasztalatokat gyűjti össze. Arra épít, ami
közvetlen és valóságos, kézzelfogható. Jó megfigyelő, realista, praktikus, a
rutinban jól teljesít, racionális. Inkább kedveli a konkrét, valós, tényszerű,
strukturált, kézzelfogható „itt és most” dolgokat, az elmélet, az absztrakt,
megbízhatatlan intuíció türelmetlenné teszi. Gondolkodása alapos, részletről részletre haladóan pontos, jól emlékszik a részletekre, nem jellemző
rá, hogy hibázna a tényekkel kapcsolatban, de valószínű, hogy megfeledkezik az egészről.
3. Érző (F) – Gondolkodó (T):
Az érző típus kapcsolati alapon, érzelmei alapján von le következtetéseket,
döntései szubjektívek. Fontos számára a harmónia, az empátia befolyásolja döntéseit és véleményét. Szubjektivitása miatt könnyen bevonódik a
helyzetekbe. Megértő, meggyőzhető, érzelmeit nem fél kimutatni. Az életről, emberekről, eseményekről és dolgokról empátiája, lelkesedése és személyes értékei alapján hoz ítéletet. Ennek következtében jobban érdeklik az
emberek és az érzések, mint a személytelen logika, az analízis és a dolgok,
tárgyak. Fontosabb számára a béke, a harmónia, mint hogy első legyen,
vagy hogy személytelen célokat érjen el. Általában elmondható, hogy az
érző jól kijön az emberekkel.
A gondolkodó típus logikai alapon von le következtetéseket, és tárgyilagos
döntésre törekszik ok-okozati összefüggések alapján. A rendet szereti a
száraz logika szerint. Elfogadja az egyet nem értést a számára elfogadható
okfejtés mellett. Elemző, kritikus, racionális, nehezen kezeli az érzelmeket.
Az ítéletei az életről, emberekről, eseményekről és dolgokról logikán, analízisen és bizonyítékokon alapulnak, kerüli az olyan irracionális ítéleteket,
amelyek az érzéseken, értékeken nyugszanak. Ennek következtében inkább
érdekli a logika, az elemzés és az igazolható következtetések, szemben az
empátiával, értékekkel, személyes lelkesedéssel. Belegázolhat mások érzelmeibe, érdekeibe anélkül, hogy észrevenné ezt, mások értékeit nem veszi figyelembe.
4. Észlelő (P) – Megítélő (J):
Az észlelő személy az adatok, élmények gyűjtését részesíti előnyben, akár
érzékelő, akár intuitív módon. Spontán, kíváncsi, nyitott, alkalmazkodónak
tűnik a külvilág felé, a változás nem zavarja. Nem szeret semmit elszalasztani. Rugalmasan kezeli a terveit, az idejét. Hiába akarja beosztani a tennivalóit, többnyire nem sikerül neki. Halogat, ítéleteiben bizonytalan. Az
észlelő típus begyűjt, mindig többet akar tudni, mielőtt döntene, döntését,
ítéletét halogatja. Ennek következtében nyitott, rugalmas, adaptív, nem

ítélkezik, egy témát képes minden oldalról figyelembe venni, értékelni. A
téma kapcsán az új nézőpontokat, információkat szívesen veszi. Ugyanakkor az észlelőnek nehéz lezárnia egy kérdést, döntésképtelen, nehezen elköteleződő lehet, olyan sok feladatban merülhet el, hogy nem tudja azokat
lezárni, ami időnként frusztrálhatja. Még amikor befejez egy feladatot, akkor is hajlamos „visszanézni”, és az foglalkoztatja, hogy megfelelően végezte-e el, vagy másképp kellett volna-e csinálnia. Az észlelő inkább sodródni
szeret az életben, ahelyett, hogy változtatna azon.
A megítélő személy a következtetések levonását részesíti előnyben, akár
érző, akár gondolati alapon. Keresi a viták lezárását, kapcsolatban van a
döntéshozatallal, a beavatkozás megtervezésével és a tevékenység megszervezésével. A számára elegendő információ birtokában a döntés figyelmét már másra irányítja. Stabil, jól kontrollálja az időt, a történéseket,
listákat készít és használ. A változás zavarja. Előítéletekkel rendelkezik. A
megítélő típus határozott, szilárd és magabiztos, célokat állít fel és azokhoz ragaszkodik. Le akarja zárni a dolgokat: dönt, aztán rátér a következő
feladatra. Ha egy project nem zárul le, a megítélő anélkül, hogy visszanézne, rátér a következő feladatra (Craig, Champagne, 1979, Quenk, 2000).
A tanítás szempontjából az MBTI vonatkozásában megállapítják, hogy a
tanulói és tanári stíluspreferenciában eltérés mutatkozik. Míg a tanulók
70%-a extrovertált és érzékelő, ami gyakorlati példák, alkalmazások bemutatásának az igényével jár, addig a tanárok több mint 50%-a introvertált és intuitív jellemzők dominanciáját mutatja, ami az elméleti, egységben történő megközelítésnek kedvez (Montgomery és Groat, 1998). Liu és
Ginther (1999) az észlelőnél, szemben a megítélővel, a gazdag médiapreferálást (képek, táblázatok, diagramok) találta jellemzőnek.
A kognitív stílus mint az észlelés, információfeldolgozás sajátossága
A Witkin (1977) nevéhez fűződő mezőfüggés–mezőfüggetlenség kognitív stíluselmélet a személy–környezet viszonyából indul ki. Ez a dimenzió annak az
önállóságnak, autonómiának a mértékét tükrözi, amivel az emberek a körülöttük lévő világot kezelik. A dimenzió egyik végpontján elhelyezkedő emberek egyfajta belső referenciarendszerrel rendelkeznek, amelyekkel feldolgozzák a beérkező információt. Őket nevezzük mezőfüggetlen személyeknek. A
dimenzió másik végpontján elhelyezkedő emberek külső referenciarendszerekre szorulnak az információfeldolgozásban, ők a mezőfüggők.
Míg a mezőfüggőre a globális, az egész helyzetre impulzívan reagáló, nem
differenciáló stílus jellemző, így ennek megfelelően szociális, az autoritásban
bízó, másokból információt nyerő működés jellemzi, addig a mezőfüggetlenre az analitikus, autonóm, önmagára odafigyelő stílus és a helyzet egyes jellemzőit megkülönböztető működés jellemző, reagálásában elkülönül a társas
mezőtől, inkább távolító viselkedés jellemzi.
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7. táblázat. A mezőfüggő és mezőfüggetlen tanulók jellemzői
	Mezőfüggő tanuló	Mezőfüggetlen tanuló
Igénylik a támogatást, megerősítést.
Érzékenyek a szociális jelzésekre.
		

Önállóbban tanulnak.
Kevésbé veszik figyelembe a szociális
jelzéseket.

Igénylik a külső segítséget, milyen
módszer alkalmazandó.

Kevésbé igénylik a pontos instrukciókat.

A jól strukturált anyagokat kedvelik.

A kevésbé strukturált anyagot kedvelik.

Szeretik a kooperatív tanulást.
		
Szeretik, ha meghatározzák
számukra a célokat.
Szeretik a történelmet, irodalmat.
		

Szeretik az önálló tanulást
(az egyéni munkát).
Szeretik saját maguk meghatározni
a célokat.
Szeretik a természettudományokat,
matematikát.
(Béres és munkatársai 2008 alapján)
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A tanulás szempontjából, a fentieknek megfelelően a szociális kompetenciát igénylő helyzetekben a mezőfüggő tanulók mutatnak előnyt, és ennek
megfelelő tantárgyak iránt preferenciát mutatnak, addig a mezőfüggetlenek
a személytelen, elméleti tárgyakat preferálják. Az előbbieket külső, az utóbbiakat inkább belső, saját célok, motívumok vezetik.
Különbségek a tanulásban (7. táblázat).
A feldolgozandó információ mennyiségének növekedése a mezőfüggőket
befolyásolja kedvezőtlenül a tanulás hatékonyságában. A hátrány oka, hogy
az ingerek számának növekedésével kevésbé képesek a lényeges elemeket
kiválasztani és feldolgozni a nagy mennyiségű információt, ezzel szemben
a mezőfüggetlenek önállóbbak az információ kognitív átszervezése szempontjából.
További lényeges elem, hogy a tanulás során a mezőfüggetlenek hatékonyabbnak bizonyulnak függetlenül a tanítási stílustól, míg a mezőfüggők az
illeszkedő tanítási móddal hatékonyabbak. A mezőfüggetlenek az informatív
előadásokat preferálják, míg érdekes módon a mezőfüggők a szervezett, világos („belőlük hiányzó”) tanítási stílust részesítik előnyben (Saracho és Spodek, 1985).
A mezőfüggés és a tanítási stílus: A vizsgálatok szerint a tanárok tanítási
stílusát, preferenciáit is befolyásolja a kognitív stílusuk. Így például a mezőfüggetlen tanár diákjai alapkészségekben jobb teljesítményűek, mint mezőfüggőeké, míg a mezőfüggő tanárok nagyobb elvárásokkal vannak a diákjaik
felé.

Az alábbi területeken találtak eltérés a tanároknál a kognitív stílustól függően:
8. táblázat. A mezőfüggő és mezőfüggetlen tanárok jellemzői
	A mezőfüggő tanár	A mezőfüggetlen tanár
személyesség a tanulás során
bevonják a diákot a célállításba,
a tanulás irányításába
kedveli a megbeszélést, interakciót
a diákkal
kérdéseket a tanítási fázis után tesz
fel és a tanulás értékelésénél
preferálják a felfedező tanulási
stratégiát
kiscsoportban vagy egyénileg foglalkozik
inkább a tanulóival
inkább ténykérdéseket tesz fel

a tanulás kognitív, ismereti oldalát
hangsúlyozza
direkt és szervezett tanulás preferált
előadás, személytelen tanítás, absztrakt
kognitív megközelítés előnyben részesített
a kérdést oktatási eszközként használja,
elsősorban új egység kezdeténél
értékelése hibafókuszú, a hibázást
magyarázza, hogy segítse a tanulást
a frontális osztálymunkát, előadást
preferálja
több analitikus, akadémikus kérdést
használ
több javító, korrigáló visszajelzést ad a
tanulói hibázás után, míg a sikernél
elmélyítő visszajelzést alkalmaz
inkább okkereső kérdést tesz fel

általános iskolai tanárokként inkább
az osztálytermi viselkedés kontrolljára
figyelnek
a tanulók által kedveltebbek
mezőfüggetlen diákjaikat negatívabban
értékelik, mint a mezőfüggetlen tanárok

mezőfüggő diákjaikat kedvezőbben
értékelik, mint a mezőfüggő tanárok
Forrás: Bodnár és mtsai (2014) 13.o.

A kognitív stílus kettős modelljei
Az analitikus–holisztikus dimenzió egy érdekes szemléletmódot tükröző elmélet. Egyfelől van egy tanulási stílus szerinti megközelítése, amely a Riding
és Cheema (1991) szerzőpáros nevéhez társul, akik szerint ez alapvető meghatározója a tanulásunknak és az információfeldolgozásnak, hogy egészben,
holisztikusan vagy részenként, azaz a szituáció egyes elemeinek összegyűjtésével és értelmezésével, analitikusan fogunk-e hozzá a körülöttünk lévő
dolgok megértéséhez. Rögvest az előzőhöz kapcsolódóan érdemes kitérnünk ezen szerzőpáros komplexebb kognitívstílus-modelljére. Riding szerint
a kognitív stílus nem más, mint a kognitív szerveződés, amely alatt az analitikus-holisztikus felfogásmódot érti. A másik dimenzió a vizualitás és ver-
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Analitikus tanuló

A tananyag-elsajátítása útja megadott

holosztikus tanuló

A tanuló saját „elrendezésben”
sajátítja el a tananyagot

Tananyag
1.
Tananyag

Tananyag

Tananyag

Tananyag

1.

2.

3.

4.

Értékelés
Tananyag

Tananyag

3.

4.

Tananyag
2.

Értékelés

1. ábra. A kognitív stílusoknak megfelelő elsajátítási utak

balitás dimenziót jelzi, azaz hogy a személy inkább szavakban vagy inkább
képekben gondolkozik. Elméletében tehát e két dimenzió által felrajzolható
koordinátarendszerben írható le a személy kognitív stílusa.
Bár jellemző a személyre, hogy hajlamos az intuitív vagy az analitikus működésre, ugyanakkor vannak, akik, ha a helyzet úgy kívánja, képesek a másik
stratégiát alkalmazni, illetve vannak olyan személyek, akiknél nem mutatható ki egyértelmű preferencia. Így az intuitív és analitikus stílust kiegészíti egy
sokoldalú típus, az integrált típus. A sokoldalú stílust mutatók képesek bármely feldolgozásra, míg a preferenciát mutatókat képezni kell, hogy a kiegészítő stílust is tudják alkalmazni, ha a helyzet úgy kívánja. Az oktatásban, úgy
tűnik, az analitikus stílus előnyben részesítése jellemző. Ugyanakkor bizonyos
helyzetekben, például időnyomás, kreatív problémamegoldás esetén az intuitív stílus használta is lehet eredményes (Sadler-Smith, 2009).
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rugalmas

sokoldalú

specializált
analitikus

intuitív
holisztikus

3. ábra. Zhang & Sternberg (2005) Duplex modell

Kognitív stílusértelmezések digitális tanulási környezetekben
A különböző kognitív stílusú egyének eltérő módon tájékozódnak igazodnak el
e-tanulási környezetben, másképp viszonyulnak a számítógéphez. A fent bemutatott három megközelítéssel kapcsolatos eredményeket mutatjuk be röviden.
1. MBTI stílusok digitális környezetben: Digitális környezetben a megismerés mélységét és a keresés stratégiáját befolyásolja a kognitív stílus. Az
érző és észlelő domináns személyek hatolnak mélyebbre az anyagban,
nekik sokkal hatásosabb az olyan multimédiás tananyag, amely látványos és sokféle ingerre támaszkodik. A gondolkodó stílusú személyek
hamarabb átlátnak a képernyő logikáján, mint az érző típusúak, akiket
gyakorta becsap az oldalak lezártságának érzete.
2. Mezőfüggés és mezőfüggetlenség digitális környezetben: A legtöbb kutatás a mezőfüggés és függetlenség dimenzió és az e-tanulás kapcsolatát próbálta feltárni. A 9. táblázat összegzi az eltéréseket.
9. táblázat A mezőfüggő és mezőfüggetlen tanulók jellemzői digitális környezetben
	Mezőfüggő	Mezőfüggetlen
Információfeldolgozási mód

struktúra kedvelése
lineáris haladás
tartalomjegyzék
használata
		
		
Használati
preferencia

aktívabbak
ugrálnak a tananyagban
önálló haladási út,
mentális modell
átpásztázzák az anyagot, kedvelik
az elágazásokat, linkeket

kedvelik a jól szervezett,
preferálják a médiumok komstrukturált tananyagot,
binációit, a témához kapcsolódó
a fogalomértelmezéseket, linkeket
az oldalon szereplő
példákat

Hatékonyság		

hatékonyabb információkeresők

Tanulási önállóság

önálló út a tanulás során

jobban kedvelik, követik
a tutorálást

3. Kettős kognitív stílus digitális környezetben: Riding az analitikus–holisztikus és verbális–vizuális dimenziók alapján különít el kognitív stílusokat.
Digitális környezetben az analitikus személyek jobban szeretik kinyomtatni az anyagot és előrehaladnak az anyagban, míg a holisztikus stílusú
személyeknél felderítő, tapogatózó viselkedést és egyéni stílusú kommunikációt találtak jellemzőnek.
A multimédiás elemek használata szempontjából a holisztikus/verbális
típusú személyek preferálják a kép-, szöveg-, hangtípusú elemeket. A verbális típusú személyek a szöveges részeket preferálják, míg a vizuálisak a
képi elemeket.
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Az analitikus–holisztikus dimenzió további vizsgálata (Bodnár, 2006)
alapján az analitikus típusúak aktívak, élménykeresők, precízek, a holisztikus
típus aktívabb, az egész megismerésére törekszik, mindent egységben szeret
látni, az észlelés által vezetett.
Az analitikus típus számára kedvező, ha a tananyag képi és az érzékelést segítő elemekben gazdag. Szereti azokat a feladatokat és lehetőségeket, amelyek elemzést kívánnak meg a tanulótól. A szimulációk és a modellalkotás,
valamint a videoanyagok érthetőbbé és befogadhatóbbá teszik számukra a
tananyagot. Érdemes megadni számára azt a lehetőséget, hogy jegyzeteket
készíthessen és saját rendező elve alapján szervezhesse az anyagot.
A holisztikus típus számára kedvező, ha a tananyag összekapcsolódik az
eddig tanult anyagokkal. Megmutatkozik az összefüggések alapja, a kapcsolati rendszerek, az asszociációk, például a belső hivatkozások, amelyek a
tananyag egyes, már tanult elemeire visszautalva segítik a megértést. Szeretik a konkrét példákat, érdemes ezekre is építeni. Mindezek mellett olyan, az
érzelmekre és mozgásra ható feladatokat érdemes számukra adni, amelyek
még jobban segítik az elsajátítást és a megértést. A tananyagot úgy érdemes
felépíteni, hogy azt a tanuló egészében is láthassa, tehát a tartalomjegyzék
tagoltsága kulcsfontosságú ezeknél a hallgatóknál. Számára fontosak a
gyűjteményes részek, fogalomtár, irodalmak, érdekességek, hiszen ezek a tapasztalás érvényre jutását segítik.
A 10. táblázat összefoglalja a két típus jellemzőit és a javasolt, hatékony
tanítási megközelítést.
10. táblázat. A holisztikus és analitikus típusok jellemzői digitális környezetben
Holisztikus típus	Analitikus típus
Jellemző működés
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preferál:
nagyít képet, illusztrációt
továbblép, szörfözik a neten
egy fejezetet egyben kezel
csoportos feladatmegoldás
tananyagot megbeszéli másokkal

használ:
rendszertelenül kattintgat,
kiemel
tartalomjegyzék
haladásnál saját rendezőelv
		
		
		

preferál:
színes betű
tartalomjegyzék formája,
oldalak kinézete
táblázatok nagyítása
használ:
fogalomtár
belső hivatkozás
kilépés gomb
felugró ablak, külső,
belső link
érdekességek, irodalom
videó, hanganyag
táblázat a köv. oldalon folyt.

10. táblázat folytatása
Holisztikus típus	Analitikus típus
Jellemző működés

egyéb:
elvégzi a feladatokat
		
zavaró gördítő sáv használat
megnyitott oldalt nem zár be
eltér a tartalomjegyzéktől
megnyitja, ami következik

Tanítási stílus

nyitott problémák mellett
strukturált feladatok
csoportmunka
tapasztalati, problémaalapú
tanulás
felfedező tanulás
		
		

egyéb:
másik internetes oldalról
érkezik
kijegyzetel
kötelező feladatok

nyitott problémák
csoportmunka
társas tanulásnál
igényelt
irányítás, strukturális,
instrukció
változatosság,
szemléltetés, elágazások

A bemutatott kutatások nyomán egyértelműen megállapíthatjuk, hogy mindegyik tipológia a korábbi kettős folyamatelméletekre jut vissza, amely szerint
az információfeldolgozás és a döntéshozatal során hajlamosak vagyunk az intuitív vagy az analitikus működésre, vagy gyakrabban folyamodunk egyik vagy
másik módhoz. Ugyanakkor azzal kapcsolatban is vannak eredmények, hogy
a helyzet követelményeinek megfelelően képesek vagyunk az annak megfelelő stratégiát alkalmazni, de vannak, akiknél a stratégiapreferenciák felülírják a
helyzet kívánalmait (Betsch, 2004 id Sadler-Smith, 2009). Számos kutatás
jut arra az eredményre, hogy a gondolkodási stílus gyakran képes a helyzethez
alkalmazkodni (állapotnak tekinthető) és a stílusoknál átfedés tapasztalható,
így indokolt egy hármas modell bevezetése, ahol az intuitív és analitikus stílust
kiegészíti egy sokoldalú típussal (integrált típus). A javaslatainkban a két szélsőséges típusnak leginkább megfelelő tananyagelemeket jelenítjük meg azzal
a kikötéssel, hogy a fejlesztések nyomán a tanulók számára adaptációképes
környezetet szükséges biztosítani az aktuális tanulói preferenciák szerint.
Az NKP37 lehetséges funkcióinak szerepe a tanulási
és kognitív stílusok támogatásában
Ahogyan azt számos kutatás és szakirodalom igazolja, a differenciálás komplex
szemléletmódja a gyerekek közti különbségek tekintetében nemcsak a személyiség egészét veszi tekintetbe, hanem a tantárgyban eddig elért eredményességet,

Nemzeti Közoktatási Portál (NPK).
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miközben összetett szempontrendszert alkalmaz. Ez a szempontrendszer a tantárgyhoz, annak tanulásához szükséges összetett képességrendszert, az előzetes
tudást, az előzetes tudás elemeinek nemcsak a meglétét vagy hiányát, hanem
azok tartalmát, sajátosságait is magában foglalja. Túllát a tantárgyon, s a gyermek iskolai életének, tevékenységeinek egészét veszi figyelembe a különbségek
elemzése során. És túllát az iskolán is, figyelemmel van a nem iskolai tevékenységekben nyújtott teljesítményekre, sikerekre és kudarcokra, az azokban megnyilvánuló tudásra, képességekre stb. Ez a differenciálási szemléletmód nem támogatja a szegregációt, a teljesítményalapú elkülönítést, mert abban gondolkodik, hogy
a megfelelő tanulási környezet megteremtése esetén a gyerekek eddigi tanulási
sikerei és kudarcai nem determinálják a következőket, ezért az eddigi teljesítmények alapján történő elkülönítésnek semmi alapja nincs (Zágon, 2008).
A NKP fejlesztési koncepciójának célja is az, hogy minden gyerekhez meg
kell találni a hozzá vezető utat. Ehhez azonban számos tényezőt érdemes figyelembe venni, ezek egyike a tanulóval kapcsolatos, a másik tényezője a tanárral, a harmadik a tananyaggal.
Nézzük a tanulói szerepváltozással kapcsolatos javaslatokat.
A tanulói szerep átalakulásában jelentős szerepet kap a digitális eszközök
használata és a kapcsolódó lehetőségek az információ és a kapcsolatok elérhetőségével. Számos szerző, akik új diákgenerációkról beszélnek (pl. Prensky
2001; Tari, 2011, Vajda és Kósa 2005, Daruka és Csillik 2015) jelzi, hogy a mai
tanulók már nem képzelhetők el passzív szerepben. A számítógépek mindennapos használatával felnövő digitális bennszülöttek (Digital Natives) folyamatosan változó, többforrású információt „fogyasztanak”, aktívan váltogatják, keresik, igénylik az új információt, természetes számukra az elektronikus,
digitális környezet és annak lehetőségei (Prensky 2001). Azonban az iskola és
a tanárok egyelőre még csak próbálják az átalakuló elvárásokat követni.
A tanulószerep adaptivitást támogató háttértényezői közül az elektronikus tanulási környezetben a pedagógusok az IKT-kompetenciák mellett legfontosabbnak a digitális eszközök információgyűjtésre alkalmazását, valamint értékelésre
való használatának képességét tartják, ezekhez társul még a megfelelő digitális
eszközök és források használatának képessége és a technológiai műveltség.
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A tanár oldaláról figyelembe veendő szempontok
A 2000-ben és 2008-ban megfogalmazott ISTE tanári kompetenciarendszereknél is jól látható, hogy ezen időszakban a hangsúly a technológiahasználatról átkerül a személyre szabott tanulási környezet kialakítására, a felelős digitális állampolgárság modellezésére és az önfejlesztésre. Ugyanakkor
további változási irányként elővételezhető a közösségi tevékenység előtérbe
kerüléséhez kapcsolódó kompetenciák fontosságának megjelenése (Ollé,
2012).

A digitális oktatás tanárszerepét jól mutatja Krajciné (2012) az alábbi tanárszereppel kapcsolatos összesítése, amely a mi fejlesztésünkben is megfontolandó, a fejlesztett rendszer tanári és tananyag funkciói határozhatók
meg általa:
• speciális feladatok, elvárások;
• az oktatás teammunkában valósul meg;
• meghatározó a tanárok közötti szakmai együttműködés;
• speciális oktatási módszerekkel dolgozik;
• szaktudományos és tanulás-módszertani tanácsadás;
• a tanár ösztönöz, fenntartja a motivációt, szükség szerint magyaráz és
segíti az önirányítást, a kritikus önértékelést és önellenőrzést;
• speciális kapcsolattartás a diákkal (levél, e-mail);
• a tanár egyenrangú félként kezeli a diákot;
• csak esetenként működik együtt;
• modell szerepe háttérbe szorul;
• bizalom, nyitottság, a hallgató iránti megértés és tisztelet jellemzi;
• személyre szóló tanácsadás és interakció, az önirányító tanulás segítése,
nagyfokú empátia;
• tutori viszony.
A kutatási tapasztalatok azt mutatják, hogy egy adaptív tananyagnak, portálnak figyelembe kell vennie a tanuló érdeklődését, a tanuló kognitív és tanulási stílusára érdemes helyezni a hangsúlyt az adaptivitásban.
Az NKP támogató funkciói közül a pedagógusra és a tanulási környezetre
és támogatásra koncentrálva az alábbiakat érdemes kiemelni:
• A tanár személyisége, attitűdje alapvetően befolyásolja azt, hogy alkalmazza-e az IKT-t és az adaptivitást az oktatásban.
• Érdemes a hangsúlyt az eszközhasználatról áthelyezni, nem az a fontos,
hogy abban legyen kompetens, a diákok sokszor kompetensebbek, és
nem cél, hogy meghaladjuk a diákokat.
• Facilitálni kell a tanárnak, és hagyni a diákot, hogy önállóan fedezzen fel.
• Élményszerűvé kell tenni a tanítást tanár és diák számára egyaránt. Ez
a tanár szempontjából azt jelenti, hogy nem szabad túl bonyolult rendszert kiépíteni, annak átláthatónak kell lenni, hogy akarja bevinni az órára, és ne ijedjen meg tőle.
• Fel kell őket készíteni az autonóm tanulás szervezésére.
• Nagyon fontos, hogy mindenképpen ötvözni kell a hagyományos tanulási
környezettel a digitális módszert, mert a tanár abban érzi otthon magát.
• A diák szempontjából azt jelenti, hogy izgalmasnak kell lennie, és nem
baj, ha egyszerre több platform is fut (benne van a programban, közben
szörföl a neten vagy chatel).
• Valami újat kell tudnia mutatni, kevés szöveg, sok animáció.
• Fel kell tárni, hogy mitől lehet neki érdekes a tanulás.
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Az adaptív tanítás-tanulás értelmezésében meglátásunk szerint dominálnia kell az alábbi tényezőknek:
• A folytonos változás lehetősége; a végleges, lezárt tananyagok elutasítása szemben a nyitott, folytonosan alakuló rendszerrel.
• Ennek megfelelően az egyes jellemzők mindig változhatnak intenzitásukban, nem bonthatók igen/nem kategóriákra, hanem egy kontinuum
valamilyen pontján helyezhetők el, ezt a rendszernek is figyelembe kell
majd vennie, azaz a tanítási folyamat során a tanulónak legyen lehetősége az egyes tanulási objektumokra vonatkozóan visszajelezni.
• A makro-, mezo- és mikroszintek együttes látása, kapcsolataik, hatásmechanizmusaik tudatosítása.
• A fenntarthatóság eszméje.
• Az eredményesség komplex, többtényezős értelmezése, mely az eredményesség értelmezésében egyszerre többféle perspektíva, megközelítés jelenlétét is megengedi.
• Együttműködés kiemelése: megosztják egymással a tudásukat, készségeiket, kérdéseiket, törődnek a túlterhelt kollégákkal és a diákok érdeklődése vezérli a tevékenységüket.
• Deprivatizált gyakorlat: a tanítást nem elszigetelt tevékenységnek tekintik, hanem rendszeresen egyeztetnek egymással a diákok munkáját, az
értékelést és az óratervezést illetően.
• Reflektív párbeszéd: a fontos kérdések megbeszéléséhez olyan légkört
teremtenek, amelyben megértésre törekednek; ebben a légkörben meg
tudják fogalmazni a kérdéseiket, meg tudják vizsgálni egymás ötleteit és
új megoldásokat találhatnak ki.
• Facilitálás: A facilitátor egy olyan személy, aki vezeti a megbeszéléseket,
amelyeknek a megbeszélés, a közös döntéshozatal, a tervezés vagy a
problémamegoldás lehet a célja.
• Prezentálás: A prezentálás tanítást jelent. A prezentáló célja, hogy elősegítse a tudás, a készségek és az attitűdök gazdagítását és ezek alkalmazását a munkában.
• Oktatás (coaching): Az oktató úgy segít a másik személynek céljai megvalósításában, hogy közben a tervezéshez, reflektáláshoz, problémamegoldáshoz és döntéshozatalhoz szükséges szaktudása fejlesztésében is támogatja.
• Tanácsadás: A tanácsadó valamely terület szakértője, illetve a tartalom
vagy folyamat támogatója lehet. Szakértőként technikai tudással szolgálhat egy másik személynek vagy csoportnak, a tartalom vagy folyamat
támogatójaként abban segítheti a másik felet, hogy bizonyos stratégiákat használjon, megvalósítson egy konkrét programot, illetve beszerezzen speciális eszközöket, anyagokat, folyamat-tanácsadóként pedig arra
törekedhet, hogy hatással legyen az adott személy saját módszertanára.

Javaslattétel a portál funkcióinak
tanári paneljeire, lehetőségeire,
megjelenítésére, munkafolyamataira
A kutatások azt mutatják, hogy a tanulási folyamatban a tanuló kíváncsisága,
céljai a motiváció kulcsa. A kíváncsiságot fel kell kelteni és fenn kell tartani,
olyan feladatokat kell adni, amelyek a tanuló személyes értékei, céljai szempontjából jelentéssel bírnak, elérhetőek és összhangban vannak a tanulás
során szerzett tapasztalatokkal. Mindezek alapján fontos tényező az érdeklődés, a motiváció folyamatos értékelése által az érdekesség, a hasznosság, az
újdonság, a fontosság tanulói megítélésének folyamatos követése. A motiváció folyamatos mérése nyomán a tapasztalt nehézségek, elakadások esetén
tutori támogatás és ezekre reagáló felkészítés. Ehhez tud számos támogató
funkciót biztosítani a portál. A tanár által adott tananyagot a tanuló korábbi
tapasztalataival érdemes kapcsolatba hozni, lásd fórum, személyes érdeklődés feltárása előzetes információkéréssel, tanári megfigyeléssel.
A portál többféle forrást tud biztosítani a tanuló számára pozitív megerősítés nyújtására. Emellett pozitív visszajelzést adhat a tanulási eredményre,
folyamatos tanári támogatással, motiváló, empatizáló üzenetekkel, fair követelményekkel és értékeléssel, például arányos tanulási célok, önellenőrzési
lehetőségek az előrehaladásban.
A tutor/tanár részéről minimális tananyagrészlet-tervezési, beavatkozási
lehetőségek biztosítása, hogy újrafelhasználható, motiváló objektumokat készíthessen (benne: cél, gyakorlat, tartalom, értékelés) a megszokott tanulási
objektumok helyett (pl. adatbázis, internet, egyéb digitális technológiák).
Összefoglalóan megállapíthatjuk, hogy az asszociációs tanulást elősegítő
oktatási módszereknek az alábbi képességeket kell támogatniuk:
1. az új ismeret és a meglévő ismeretanyag közötti kapcsolódás elősegítése;
2. az új ismeret alkalmazásba fordítása, transzferálása;
3. a perszonalizáció lehetővé tétele a tanulási környezetben: tartalmilag (egyéni tudásháttér, tanulási stílus, kognitív stílus) és technikailag (egyéni médiapreferencia, a tanulási és kognitív vonásokhoz igazítás lehetőségével).
A perszonalizáció forrásai a NKP felületén az alábbiak lehetnek:
• A tanuló információkeresési módja, tudásszintje, -háttere, egyéni tanulási célok figyelembevétele a tanulási célok kijelölésénél.
• A tanuló által preferált médium a tananyag adásánál (pl. szöveg, grafika,
video, audio); a tanuló által preferált nyelv/nyelvezet használata.
• A tanuló tanulási stílusának figyelembevétele a tananyag bemutatásánál.
• A tanuló aktivitásának nyomon követése: részvételi egyensúly megteremtése, követése a csoportban; a feladatban való előrehaladás támogatásával a feladatnak megfelelő idő a megoldáshoz; visszajelzés bizto-
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sítása – a rendszer monitorozása (aktivitáshiány, visszajelzés hiánya); a
tanulási motivációs szint 4 összetevőjének követése (figyelem, relevancia, önbizalom, elégedettség).
• IKT-val támogatott cselekedve tanulásra összpontosító módszerek, alkalmazása.
A portál alkalmazásával a tanulók olyan egyéni sajátosságaira építhetünk,
mint előzetes ismereteik, érdeklődési körük, tanulási és kognitív stílusuk. Ezen
lehetőségek kiaknázása azonban a tanárok részéről, illetve a digitális tanulási
környezet fejlesztési folyamatában tudatos tervezést kíván.
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A digitális pedagógia legújabb trendjei között érdemes megvizsgálni a távoktatás nyújtotta új lehetőségeket.
Az egyik legismertebb online tanulóközösség, a Khan Akadémia (Khan
Academy) történetének kezdete Salman Khan nevéhez köthető, aki a távoli
rokonai számára készített oktatási témájú videókat a széles közönség számára is elérhetővé tette a YouTube felületén. Videóit rövidesen egyre többen
tekintették meg, és kommentárokkal látták el hasznosíthatóságára, nagy sikerére vonatkozóan. Később egy Los Altos-i iskolában alkalmazták először
videó alapú oktatásának módszerét. A videókat kiegészítve, egy táblázat segítségével tették követhetővé a tanulók tanulási folyamatát. Az alkalmazott
módszer célja, hogy a tanárok minél több adattal rendelkezzenek a diákok ta-

nulási folyamatairól (az egyes tudástartalmakat hányszor tekintette meg, hol
akadt meg a tanulási folyamatban, mely feladatok okoztak számára nehézséget stb.), voltaképpen megteremtve ezzel a differenciált oktatás lehetőségét. Az előadásokat a diákok otthon tekintették meg, míg a gyakorló jellegű
feladatokat – melyeket korábban házi feladatként adott fel a pedagógus – a
tanteremben készítették el. Ezáltal lehetőség nyílt arra is, hogy kooperatívan
végezzék feladataikat, valamint a diáktársak segítsék egymást. Salman Khan
által megfogalmazott cél: emberibbé tenni az iskolát (Khan, 2011).
A platform működését tekintve, tanulóként egyszerű regisztrációt követően saját profil hozható létre, melynek révén a rendszer képes követni a tanulás
menetét. A felület a feltöltött tartalmak között egyszerű és gyors navigálást,
keresést biztosít. A Khan Akadémia – pedagógusként vagy szülőként regisztrálva – lehetőséget nyújt a tanulók fejlődésének követésére.
Sikerének kulcsa– többek között – vélhetően az alábbiakban rejlik:
• Ingyenes oktatási platform, mely mögött egy nonprofit szervezet áll.
• Az Akadémia célja az általános műveltségnek megfelelő, alapvető tudástartalmat közvetítése.
• Lehetőséget nyújt a regisztrációra pedagógusként és szülőként egyaránt,
melynek révén követhető a tanulók, gyerekek fejlődése.
• A videó – mint napjaink leginkább vonzó médiuma – biztosítja a tananyagok tartalmi alapját.
• Az egyes tananyagok nem csak videó alapú oktatási anyagokat tartalmaznak, kiegészülnek feladatokkal, játékokkal (kérdések, kvízek).
• Az egyes feladatok esetén azonnali visszajelzést kapnak a diákok.
• A tanulási folyamat során különböző típusú jelvények, pontok gyűjthetőek, ezáltal is a gamification oktatásban való alkalmazásának lehetőségeit kihasználva.
• A módszer segítségével a tanulók saját tempójukban tanulhatnak: a tudástartalmat felölelő videókat bármikor megállíthatják, beletekerhetnek
a felvételbe és számtalanszor újranézhetik azt.
• A tanulótársak – az internetes kommunikáció segítségével – korrepetálni tudják egymást, nemcsak az adott osztályon belül, vagy intézményi
szinten, hanem akár a világ különböző pontjairól támogatva egymást
(Salman Khan megfogalmazásában: globális osztályterem).

MOOC-ok
Napjaink egyik legelterjedtebb távoktatási formája a Massive Open Online
Courses, melyet tömeges nyitott online kurzusoknak vagy nyílt online szabadegyetemnek is szokás fordítani. A MOOC-ok általában neves egyetemek
kurzusait foglalják magukban, melyek célja, hogy bárki hozzáférhessen a minőségi kurzusokhoz, színvonalas oktatáshoz. Az utóbbi években a meghirdetett
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kurzusok és a hallgatók száma egyaránt dinamikus növekedést mutat. A hazai
közoktatás szempontjából vizsgálva a MOOC egyik nagy hátránya, hogy a leginkább elterjedt kurzusok kizárólag angol nyelven kerülnek meghirdetésre.
Az – általánosságban videó formátumú – tudástartalom közvetítésén kívül
a MOOC-platformokon többnyire feladatok is találhatóak, melyek az önellenőrzés és a tartalom rendszerezését segítik elő, ezáltal megteremtve a személyre szabott oktatás lehetőségét.
Az értékelés tekintetében a nem automatizálható feladatok esetén a kurzus résztvevői gyakorta egymást, (Peer Assessment – társas értékelés) vagy
önmagukat (Self-Assessment – önellenőrzés) értékelik. Előbbi módszer
alapját az egyik leismertebb MOOC platform, a Cousera esetében a CPR (Calibrated Peer Review) modell képezi (Sváb, 2014).
A Magyar Tudományos Akadémia támogatásával az Újvidéki Egyetem
Magyar Tannyelvű Tanítóképző Karának kutatócsapata kísérleti MOOC keretében két online kurzust dolgozott ki és valósított meg, elsődleges célcsoportként a vajdasági magyar középiskolásokat definiálva. Saját fejlesztésű
keretrendszerük a Moodle és a Khan Akadémia – képzéseik szempontjából
releváns – funkcióit tartalmazza, valamint sajátokkal bővült. A kurzusok
eredményességét támasztja alá, hogy a regisztrált tanulók több mint ötven
százaléka sikeresen teljesítette a követelményeket. A meghatározott tartalmak elsajátításán felül a tanulóknak egyéb kötelezettségei is voltak beadandók, kvízek és meghatározott diskurzusokban való részvétel formájában. A
tapasztalatok alapján a képzéseken való részvétel a kurzus ismeretanyagának elsajátításán felül fejleszti a tanulók informatikai kompetenciáit az egyéb
új platformok bevonása, alkalmazása révén (Námesztovszki, 2015).
Az egyik legismertebb MOOC-platform a Coursera, mely jelen tanulmány
írásának időpontjában több mint ezer kurzus érhető el és több mint 14 millió
regisztrált felhasználó.
Célja, hogy a legjobb kurzusokat – a legjobb tanárokkal, a legjobb egyetemekről – elérhetővé tegye bárkinek a világon, a hatékony és gyors oktatás lehetőségét biztosítva ezáltal. A heti rendszerességű videók, házi dolgozatok, osztályzatok és határidők következtében a Coursera az igazi egyetemi kurzus élményét
biztosítja a résztvevők számára. A tananyagot tartalmazó videó megtekintése során a felvétel pár percenként megáll, és kérdéseket tesz fel a tanulónak.
Ezáltal minden egyes tanulónak el kell gondolkodni a feladaton, ellentétben a
hagyományos oktatási környezettel, ahol általában néhány diák válaszol a kérdésekre. A nem feleletválasztós kérdések esetén a hallgatók egymást értékelik,
osztályozzák (Peer Assessment – társas értékelés) (Koller, 2012).
A népszerű platformok közé tartozik a Udemy oldala, melynek jellegzetessége, hogy tulajdonképpen bárki bármilyen témában készíthet kurzusokat.
Jelen tanulmány készítésekor hétmillió feletti tanulóval, és több mint harmincezer darab ingyenes és fizetős kurzussal rendelkezik az oldal.

A további platformokat vizsgálva az edX kiemelkedő sajátossága, hogy
nyílt forráskódú, melynek révén bárki számára szabadon felhasználható. A
Google, a Harvard és az MIT közösen hozta létre, kifejezetten az egyetemek
számára, azzal a céllal, hogy a legmodernebb technológiák segítségével támogassa az innovatív pedagógiát.

A TED iskolai alkalmazásának lehetőségei
A méltán híres TED-konferenciasorozat TED-Ed aloldala oktatási törekvéseket kíván támogatni. Az ingyenes platform célja, hogy – YouTube videók segítségével készített, interaktív tananyagok révén – egyszerre tegye lehetővé
nagyszámú tanuló bekapcsolódását az oktatásba, egyenlő jogot biztosítva
ezáltal az oktatás szereplőinek. Pedagógusként vagy magánszemélyként is
egyszerűen készíthető interaktív tananyag a felületen, saját vagy mások által
készített videót felhasználva (ed.ted.com).
A platform minden tananyag esetén négyféle funkciót kínál:
• videó lejátszása (Watch),
• tanulói ellenőrzés: feleletválasztós és nyílt kérdések (Think), mely azonnali visszajelzéseket tartalmaz,
• további információátadási felület a mélyebb ismeretek (tananyagok)
közlésére vonatkozóan (Dig Deeper),
• a tananyag megvitatására szolgáló felület (Discuss).
A TED-Ed tehát egy olyan ingyenes képzési felület, mely lehetőséget biztosít dinamikus tananyagok létrehozására és terjesztésére egyaránt. A TED-Ed
jelmondata: „Lessons worth sharing” – tananyagok, melyeket érdemes megosztani. A platform könyvtárában található leckék létrehozása a tanárok, az
animátorok – akik a grafikai támogatásban segédkeznek – és a TED-Ed csapata közreműködésével valósult meg.
A TED-Ed kulcsa a rugalmasságban rejlik: az oldal látogatói tanulói és tanári
szerepet egyaránt betölthetnek, mivel – mint az TED-Ed alkotói vallják – nem számít kik vagyunk és hol élünk a világban, mindig van mit tanulnunk és tanítanunk.
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Kép forrása: http://bit.ly/1gXdCZZ

Az oktatás szempontjából leginkább kiemelkedő tulajdonsága, hogy képes
a diákok és a tananyagok követésére. A tanulók a rendszerben elkülönítve láthatják a megtekintett, az elkezdett és a befejezett tananyagokat. A már előbb
említett „Think” funkció alatt megválaszolt kérdéseikre tanáraik személyre
szóló válaszüzenetet küldhetnek, melyekről e-mail értesítés is érkezik a diákok részére, melyből akár egy hosszabb diskurzus is kialakulhat. A „Discuss”
menüpontban szereplő bejegyzéseket és hozzászólásokat azonban mindenki
látja, akinek van hozzáférése az adott tananyaghoz.
Pedagógusként a létrehozott leckék kioszthatók, terjeszthetők a tanulók
között. A rendszer segítségével követhető, hogy a tanulók hol tartanak a tananyag teljesítésében: feleletválasztós kérdésekre adott válaszok száma (jó
válaszok, próbálkozások), nyílt kérdésekre adott válaszok, tanulói visszajelzések tartalma, melyek táblázat formájában le is tölthetők.
Összességében a tanulók és a pedagógusok számára egyaránt izgalmas
tanulási, tanítási lehetőséget kínál a felület, mely hatékonyan segít az egyes
témák megértésében, feldolgozásában.
Tizenegy kiváló (animációval is kiegészített), példákat tartalmazó lecke található a következő felületen: http://www.educatorstechnology.
com/2014/05/11-fantastic-ted-ed-talks-for-your.html
A MOOC-ok terjedésével egyre gyakrabban alkalmazott módszer a flipped
classroom – magyar nyelven tükrözött vagy fordított osztályteremként is elterjedt –, ami a hagyományos oktatás inverzeként értelmezhető. A módszer
lényege – mely a differenciált oktatást is lehetővé teszi –, hogy az ismere-

A fordított osztályteremben – a hagyományos módszerekkel ellentétben, – a tudás átadása
az osztálytermen kívül, míg a gyakorlás – a házi feladat elkészítése – az osztályban zajlik.

Hagyományos osztályterem
Pedagógus szerepe:
a tudás birtokosa

Mai óra:
előadás

Házi feladat:

olvasás és kérdések
holnapra

Fordított osztályterem
Pedagógus szerepe: facilitátor

Mai óra:

tevékenységközpontú
tanulás

Házi feladat:

Nézd meg
az eloadást online!
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2. ábra. Fordított osztályterem

Eredeti kép forrása: http://bit.ly/1Ks1tDf

telsajátítási folyamat a tanuló otthonában, általában videó formátumú tananyag segítségével történik. Így a tanórán a több foglalkozást igénylő tanulók
egyéni fejlesztést kaphatnak, ezáltal megvalósulhat az egyéni haladási ütemet segítő differenciált tanulásszervezés. Példaként megemlítve, a korábban
bemutatott TED-Ed videók is alkalmasak a fordított osztályterem módszere
szerinti oktatásra. Komoly figyelmet kell azonban fordítani a videók minőségi
színvonalára, valamint arra, hogy a tanórai és a tanórán kívüli munka tökéletesen illeszkedjék egymáshoz.
Az újszerű tanulási platformok lehetővé teszik, hogy a tudásátadás fázisát
is támogassa a tanulók pedagógussal vagy egymással folytatott kommunikációja.

A mai tanulók jellemzői, szokásai
Tartalomfogyasztási és eszközhasználati
szokások változása
A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság 2014. évre vonatkozó online piacfelmérésében a lakossági internethasználatot vizsgálta. A felmérésben résztvevők eredménye alapján a 14 és 19 év közötti korcsoport napi öt órát kapcsolódik az internetre, és több mint három órán keresztül aktívan használja azt.
60%-uk – a konkurens eszközökkel (pl. nyomtatott sajtó, rádió) szemben – az
internetet részesíti előnyben a szórakozás tekintetében, míg az informálódás
esetében 48, a kapcsolattartás esetében 53 százalék ez a mutató. A szabadidős internethasználat szempontjából az internetezés telefonos módjának
használata az előző évhez képest (2013) jelentős növekedést mutat. Fontos
kiemelni, hogy az internetezés e módjának preferálása sokkal jellemzőbb a
fiatalabb korosztályra, mint az idősebbekre (NMHH, 2015).
Kizárólag a felnőtt korcsoportot vizsgálja az eNET kutatása, azonban érdemes kitekinteni az eredményeire. A tartalomfogyasztás tekintetében elmondható, hogy a 30 év alattiak csoportjában elsődleges helyen a filmek és a mozi,
majd a zene található, harmadik helyre szorítva ezzel a tudományos, ismeretterjesztő érdeklődési kört. Megfigyelhető a tévé, rádió és újság – mint információs
csatorna – tekintetében, hogy ha minél a fiatalabb korosztályt vesszük górcső
alá, annál kisebb szerepet töltenek be az említett csatornák az életükben. Jelentőségteljes az a tény is, hogy az internet minden korosztály esetében legalább
75% számára napi szintű információs forrásként szolgál (eNET, 2015).
Az IKT eszközöket sokat és keveset használó 11 és 18 év közötti diákok szokásairól és azok hatásairól szóló részkutatás (Hatvani-Dorner, 2014) eredményei közül a tanulmány szempontjából két témakört érdemes megvizsgálni:
az IKT-eszközök használatának szokásait és a tanulási szokásrendszert. Az
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eszközhasználat tekintetében a vizsgálat azt mutatta, hogy az életkorral a
televíziónézés óraszáma csökken, melynek oka – a válaszok alapján –, hogy
a tanulók ezen tartalmakat is az interneten tekintik meg. Az eszközök szempontjából a 11–12 évesek a telefont alapfunkcióján kívül játékra, zenehallgatásra és fényképezésre használják, a 14–15 és a 17–18 évesek esetében ez
az internetezéssel egészül ki. A vizsgálatban részt vevő tanulók a számítógépet és a laptopot legfőképp szórakozásra és kommunikációra használják.
A tanulási szokásrendszert vizsgálva az IKT-eszközök használati szokásait kell kiemelnünk: a kutatás eredményei szerint az ebben rejlő lehetőségek
kiaknázásával nem élnek a tanulók, mindössze a nem kötelező tanulmányi
tevékenységekhez használják ezen eszközöket. Sajnálatos módon, gyakran
mindössze kimásolva a Google vagy a Wikipédia egyes tartalmait. Ezenfelül
szótárakat és példatárakat érnek el a diákok az internet segítségével. A kutatás figyelemfelkeltő információi közé tartozik, hogy a résztvevők közül senki
nem említette, hogy kritikusan fordulna az interneten olvasottak felé, vagy
azt, hogy tisztában lenne azzal, hogy ezek a tartalmak nem minden esetben
megbízhatóak (Hatvani – Dorner, 2014).
A tudatos médiahasználatra nevelésnek – éppen az előbbiek következtében – napjainkban egyre nagyobb jelentőséget kell tulajdonítani, melyben – a
szülőkkel egyetemben – az oktatás és a nevelés kiemelten fontos szerepet
tölt be. A NAT (2012) is kiemeli a médiatudatosságra nevelést: „Cél, hogy a
tanulók a mediatizált, globális nyilvánosság felelős résztvevőivé váljanak:
értsék az új és a hagyományos médiumok nyelvét. A médiatudatosságra nevelés az értelmező, kritikai beállítódás kialakítása és tevékenység-központúsága révén felkészít a demokrácia részvételi kultúrájára és a médiumoktól is
befolyásolt mindennapi élet értelmes és értékelvű megszervezésére, tudatos
alakítására. A tanulók megismerkednek a média működésével és hatásmechanizmusaival, a média és a társadalom közötti kölcsönös kapcsolatokkal, a
valóságos és a virtuális, a nyilvános és a bizalmas érintkezés megkülönböztetésének módjával, valamint e különbségek és az említett médiajellemzők jogi
és etikai jelentőségével.” (NAT, 2012).
Az internetezésre használt eszközök terjedése egyre szélesebb körben
megfigyelhető. Az asztali számítógépek és a hagyományos mobiltelefonok
visszaszorulása, míg az okostelefonok, táblagépek, személyi számítógépek
és okostévék terjedése figyelhető meg. Az interneten töltött órák számával
emelkedik az internetezésre használt eszközök száma is (NMHH, 2015).
A fiatal korosztály szempontjából fontos kiemelni: az IKT-eszközök – akár
nagymértékű – használata, nem jelenti egyértelműen a digitális kompetencia
meglétét. A folyamatosan fejlődő technológia használata önmagában még
nem eredményez tudatos eszközhasználatot. Ennek megtanulása – megtanítása a diákok számára – éppen olyan jelentős feladat, mint bármely más
kompetencia fejlesztése.

Tanulói jellemzők
A mai tanulók legfontosabb jellemzői közé tartozik, hogy gondolkodásmódjuk, információfeldolgozásuk eltér a korábbi generációkétól. Ennek oka, hogy
a fejlett technológiai eszközök között élték már kisgyermekkorukat is, és az
ebben a környezetben megvalósuló interakciók gyakorisága is eltér a korábban megszokottól. A diákok a lépéről lépésre módszer helyett gyorsabb
tempót igényelnek, és a tananyag tekintetében szükségük van az ún. véletlenszerű elérési lehetőségekre. A „hagyományos tartalom” (pl. olvasás, írás,
matematika, logikus gondolkodás stb.) mellett megjelenik a „jövő tartalma”
(robotika, genetika, nyelvismeret, etika stb.), melyhez két dimenzióban kell
igazodnia az oktatásnak: egyrészről új tartalmi elemek kerülnek a tananyagba, másrészről a módszerek tekintetében alkalmazkodni kell az új generációhoz (Prensky, 2001).
Napjaink diákjai – ahogyan azt az előbb bemutatott statisztikai adatok is
igazolják – számottevő időt töltenek az internetre csatlakozva, mindeközben
a különböző eszközöket párhuzamosan használva.
Számukra nem jelent problémát egyszerre követni a Facebook történéseit,
több barátjukkal chaten beszélgetni, zenét hallgatni és más egyéb tevékenységeket párhuzamosan végezni a számítógépen (sokcsatornás figyelem).
Figyelmüket könnyedén képesek váltani a különböző tevékenységek között,
mivel készségszinten kezelik a számítógépet. A tantermi tanulási környezetek
kialakításánál érdemes figyelembe venni e tényezőket (Tóth-Mózer, 2013).
A diákok által megszokott online közeget az azonnali visszajelzés jellemzi,
gondoljunk akár a chat alkalmazásokra vagy az online játékokra. Az oktatás
tekintetében olyan technikai támogatások alkalmazhatók, melyek a tanulási
folyamatban támogatják a gyors és folyamatos visszajelzést, például szavazórendszerek formájában (Papp-Danka, 2013).
A pedagógusszerep szemszögéből korábban bemutatott ISTE (International Society for Technology in Education – a Nemzetközi Szervezet az Oktatásban Alkalmazott Technológiáért) elkészítette ajánlását a tanulói kompetenciákra vonatkozón is (ISTE, 2007):
• kreativitás és innováció, kreatív gondolkodás;
• kommunikáció és kollaboráció;
• kutatás- és információmenedzsment;
• kritikai gondolkodás, problémamegoldás;
• digitális állampolgárság – a technológia emberi, kulturális és társadalmi
kérdéseinek megértése, jogkövető és etikus magatartás;
• technológiai műveltség.
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A tudásmegosztás kihívásai
Internetes keresők, adatbázisok
Tekintettel arra, hogy a mai diákok rendszerint az internetet használják elsődleges információs forrásként, a tudásmegosztás témája keretében nem elhanyagolható az internetes – tematikus és kulcsszavas – keresők, valamint az
adatbázisok áttekintése. Jelen tanulmány kereteit figyelembe véve most csak
a legnépszerűbbek kerülnek bemutatásra.
A tematikus keresőkben az adott téma szerint strukturált tartalmak találhatóak, és az altémák segítségével szűkíthető a keresés. Mivel az ilyen típusú
keresők mögött minden esetben meghatározott adatbázis található, folyamatos aktualizálásra van szükség. Az előzőekkel ellentétben a kulcsszavas
keresőben bármilyen szó, kifejezés vagy szövegrészlet kereshető, valamint a
speciális beállítások lehetőséget adnak a találatok szűkítésére, mint például
képek esetében a méret vagy a korhatáros találatok szűrése. Napjaink legismertebb kulcsszavas keresője a Google, mely az oktatás terén különböző
alkalmazások révén további széles körű lehetőségeket nyújt a keresésen felül. Az alapfunkciók között szerepel az internetes tartalmak, képek, videók,
térképek, hírek, könyvek és alkalmazások közötti keresés.
Az internetes adatbázisokat vizsgálva fontos szerepet tölt be a legnagyobb online szabad enciklopédiaként, lexikonként emlegetett Wikipédia, mely napjainkban már számos nyelven elérhető. A Wikipédia Wiki rendszeren alapszik, melyet
egyszerűsége és sokrétű felhasználási lehetősége következtében, csavarhúzóhoz
szoktak hasonlítani. Ezen rendszereknek tudásmenedzsment szempontból nagy
jelentősége van, hiszen – nyílt vagy zárt rendszerként alkalmazva – bármilyen
tudástartalmat rendszerezhetünk, egységesíthetünk segítségükkel. Kijelenthető,
hogy a közösségi tartalomszerkesztés és tartalommegosztás egyik legkiemelke-
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4. ábra. Wikipédia logó.

Kép forrása: http://bit.ly/1Lhlsuc

dőbb eszköze a Wikipédia. Tartalma folyamatosan módosul, bővül, mely változások – a rendszer által – naplózásra kerülnek.
Az oktatásban a Wiki rendszerek egy adott tananyagrész feldolgozására
vagy projekt alapú tanulás keretében is használhatóak, ahol a diákok – a pedagógus felügyeletével – közösen szerkeszthetik a tartalmat. Így a tanulócsoport saját, közös tudásvagyonra tehet szert. Az oktatás tekintetében gyakran
veszélyforrásként értékelik, hogy a megjelenő tartalmat bárki szerkesztheti.
Fontos azonban tisztában lenni azzal, hogy éppen emiatt nyújt kiváló lehetőséget közös tudáskonstruálás szempontjából.
Figyelembe véve, hogy a diákok elsődleges forrásként használják az internetet, az oktatás, nevelés résztvevőire jelentős szerep hárul a releváns tartalmak kiszűrésére vonatkozóan. A pedagógusok feladata többek között az
értékes információk kiszűrésében, felfedezésében és értékelésében rejlik.

Tudományos keresők és adatbázisok
A Google egyik speciális, vertikális keresője a Google Scholar, melynek magyar
nyelvű változata a Google Tudós. A Google Scholar egyfajta tudományos kereső, mely lehetőséget biztosít tudományos irodalmi anyagokban való keresésre, ezáltal egyfajta közösségi tudástárat biztosítva. Segítségével lektorált
cikkekben, szakmai adattárakban, tudományos értekezésekben, könyvekben
is kereshetünk. Célja, hogy minden esetben a legrelevánsabb tartalmakat
biztosítsa elsődlegesen a felhasználó számára (scholar.google.hu).
A Google Tudós funkciói (scholar.google.hu):
• források keresése,
• cikkek, absztraktok és idézetek felkutatása,
• teljes cikkek keresése a saját könyvtárban vagy az interneten,
• vezércikkek áttanulmányozása bármelyik kutatási területtel kapcsolatban.
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5. ábra. Google Tudós

A magyar nyelvű tudományos adatbázisok között mindenképpen meg kell említeni a Magyar Tudományos Művek Tárát (MTMT), melynek célja a hazai tudományos kutatás hiteles nyilvántartása és bemutatása, magyar és részben angol
nyelven. A MATARKA – elsősorban Magyarországon megjelenő – a magyar tudományos és szakmai folyóiratok tartalomjegyzékeiben nyújt keresési lehetőséget.

A tudás átértékelődése
A tudáskoncepció átalakulása: ismeretekből kompetenciák
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Az egyéni és az iskolai tudás, maga a tanulásfelfogás is megváltozott az utóbbi évtizedekben, a tényadatok helyett az információk keresése, feldolgozása
és felhasználása került a középpontba. „Nem csupán a konkrét tudás birtoklása számít, hanem mindinkább a tudás új helyzetekben való alkalmazásának és az új tudás megszerzésének képessége kerül előtérbe.” – írja Csapó
(2003). Néhány évtizeddel ezelőtt általánosan elfogadott tény volt, hogy
a pedagógus feladata a tudás átadása, míg a tanulóé a befogadás. Napjainkban ez a feladatkör kibővülni, módosulni látszik a megfelelő információk
megszerezésére vonatkozóan. A tudás átértékelődésével párhuzamosan formálódik az oktatás tartalma és szereplőinek feladatai.
Veszelszki Ágnes (2013) az élethosszig tartó tanulás jelentőségét hangsúlyozza, tekintettel arra, hogy az információs társadalomban a kollektív tudásmennyiség növekedésével szemben az egyén tudása csökken.
A tudás központi jelentőségét támasztja alá – tágabb értelemben vizsgálva –, hogy a tudástársadalom legjelentősebb értéke a tudástőke, mivel ez az
egyetlen olyan profitforrás, mely akkumulálódó, felhalmozódó jelleggel bír.
„A tudástőke minél hatékonyabb felhalmozásához, a kreativitást elősegítő
új képzési és továbbképzési módszerekre, újszerű tanulási környezetre van
szükség.” (Gegesi et al., 2003:7).

Csapó Benő (2004) a tudás gyors változásának és bővülésének elemeit
vizsgálja. A tartalomközpontú tervezés nehézségére hívja fel a figyelmet, és
azon tendenciákat veszi számba, melyek a tudás megközelítését, átértékelődését befolyásolják. Az átalakulást előidéző tényezőket a következőkben
határozza meg:
• A releváns tudás gyors változása. Az ismeretanyagok gyarapodásán felül feladattá válik a meglévő tananyag felülbírálata, ez azonban magával
hozza a tudás és a tanulás fogalmának módosulását is: „Lényegében
azt a problémát kell megoldani, hogy amellett, hogy a gyerekek gyakran
olyasmit tanulnak, ami a szó közvetlen értelmében felesleges számukra,
maga a tanulás mégis hasznos legyen.” (Csapó, 2004:30.)
• A tudásátadás helyszíneinek változása. Az IKT fokozatos terjedése révén az informális tanulás színterei kibővülnek, melynek következtében
a megszerzett előzetes tudással az intézményi oktatásnak is számolnia
kell. Napjainkban ez az átalakulás számottevően a nyelvek, a természettudomány, valamint a földrajzi és a gazdasági területeken jellemző.
• A tudás közvetlen gazdasági értékké válása. A tudás a gazdaság meghatározó elemévé vált. Nem maga a tartalmi, diszciplináris tudás, sokkal
inkább annak gyakorlati felhasználhatósága, az úgynevezett know-how
kerül a középpontba. Ezen súlypont áthelyezőség megfigyelhető az oktatás terén is.
• A nemzetközi felmérések céljainak megváltozása. A vizsgálatok középpontjába az iskolában elsajátított lexikális tudás helyett annak alkalmazása, felhasználása került, tehát azon kompetenciák, melyek a gyakorlati
életben alkalmazhatóak (pl. PISA-felmérések).
• A kognitív pszichológia hatása révén a pedagógia több jelentős fogalmának jelentése megváltozott, mint például a kompetencia, a műveltség és
a szakértelem.
• A tudás eloszlása. A jelenlegi társadalmi és gazdasági helyzetben a tudásra már a társadalom minden rétegében szükség van. Ehhez igazodnak a nemzetközi mérések is, melyek a felmérésekben résztvevőket a
társadalom széles köréből választják ki.

internetes forráskritika
Ahogyan azt már az imént is kifejtettük, a mai tanulók számára – a különböző iskolai feladatok elkészítésekor – az internet forrásként való használata
magától értetődik. Ebből kifolyólag a tartalmak megfelelő szűrése és a forráskritikai elvek alkalmazása az elsajátítandó kompetenciák közé tartozik. A
technikai hozzáértés még nem hozza magával automatikusan az internetes
források kritikus kezelését. Sajnálatos módon továbbra is gyakorta jellemző
az interneten található tartalmak hivatkozás nélküli másolása. Mindez ko-
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moly veszélyt rejt magában, hiszen a világhálón bárki bármilyen tartalmat
közzétehet, a keresések eredményeképp kapott találatok pedig nem hitelességük szerint kerülnek rangsorolásra, hanem az adott keresőportál különböző, egyéni szempontjai alapján.
Néhány évtizeddel korábban mindössze a könyvtárhasználatra vonatkozó
forráskritikai elvek töltöttek be komoly szerepet a tartalomkeresés és szűrés tekintetében, napjainkban azonban a nyomatott források kiegészültek elektronikus változataikkal is. Ezáltal nagy hangsúly kerül a megfelelő források kiválasztására, szelektálására, az információforrások hitelességének ellenőrzése. Az
információk valódiságának megítélésében segítséget nyújthat például a szerző
életútjának áttekintése. Ahhoz, hogy információgyűjtés eredményes lehessen,
tisztában kell lenni a releváns kulcsszavakkal, valamint szükség van egyfajta
előzetes tudásra, hiszen ezáltal válnak szűrhetővé a megbízható és nem megfelelő források. Az említetteken túl nemcsak a forrásmegjelölés jelentőségét, hanem annak mikéntjét is meg kell tanítani a diákok számára, tehát, hogy egy-egy
internetes forrásra hogyan kell szakszerűen, az etikai szabályok betartásával hivatkozni. Ezen kompetenciák elsajátítása nem kizárólag az informatikaoktatás
kereti közé tartozik, helyt kell kapnia minden további műveltségterületen is.

A tudatos internethasználat jelentősége,
a felmerülő veszélyek
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A tudásmegosztás tekintetében elengedhetetlen, hogy felhívjuk a figyelmet a
tudatos internethasználat jelentőségére. Ahogyan arra már korábban is kitértünk, az információs és kommunikációs technológiák terjedése komoly kihívásokat támaszt az oktatás szereplőivel szemben.
Egy, a digitális világ pedagógiai lehetőségeit és megoldásait vizsgáló kutatásban a pedagógusok a következőket javasolják a generációs különbségek
áthidalására: „Az iskolai élményszint javítása sokféle módszerrel: flow-élmény. Intellektuális örömök, alkotó szemlélet, a kreativitás, a „jobb agyféltekés” gondolkodás ösztönzése. Megfelelő színterek kialakítása a szabadidő
eltöltésére: aula, kert, padok, klubok; és amúgy is több idő biztosítása a megélhető közösségi élethez. A pedagógiai kultúra fejlesztése, a holisztikus szemlélet elmélyítése. Magasabb szintű kommunikáció kialakítása: iskolai szerződések, asszertív kommunikációs gyakorlatok bevezetése, életbe léptetése. A
különböző szintű hálózatok elérési útvonalának beépítése, a keresőprogramok felhasználása a problémamegoldáshoz.” (Volgné et al., 2014:62).
Az IKT-eszközök lehetséges negatív hatásai új kihívásokat jelentenek a pedagógusok számára. A kockázatok között ki kell emelni az interneten gyakorta előforduló anonimitásban rejlő veszélyeket, mint például az agresszivitás, a
trágár beszéd, a gátlástalanság (Christopherson, 2007). Az anonimitás azonban pozitívan is hathat – véli Ujhelyi (2011:38): „biztonságot ad, csökkenti az

ember kommunikációs gátlásait. A gondolatok és érzések következmények
nélküli közlése, megosztása gyógyító, katartikus hatású lehet; anonim helyzetben titkolt, szégyellt, vállalhatatlannak gondolt érzéseinkről, cselekedeteinkről is vallhatunk.”
A legnépszerűbb közösségi portál, a Facebook szabályzat szerint tizenhárom év alatti személyek nem regisztrálhatnak a portálon, azonban gyakran
megtörténik, hogy a gyermekek – magukat idősebbként – mégis bejegyzik a
rendszerbe. A 2011-es Facebook-kutatás eredményei megerősítik ezt a feltételezést: a kutatás keretében kitöltött kérdőívek alapján a résztvevők 8,6%-a
(129 fő) tizenhárom év alatti. A diákok – és sokszor a felnőtt korosztály tagjai
– gyakran nincsenek tisztában az adatvédelmi beállításokkal. Ennek hiánya
komoly kockázatot jelenthet számukra. A személyes adatok széles körben
való megosztása például egy ilyen veszélyfaktor: Bognár–Kovács (2011) kutatása alapján az általános iskolások közel fele megosztja lakcímét a Facebook-on, öt százalékuk pedig a három legfontosabb személyes adatát (lakcímét, telefonszámát, e-mail címét) közzéteszi a világhálón.
Fontos, hogy tudatában legyünk annak is, hogy az interneten bármilyen
adat, információ közzétételével, tartalommegosztásával, úgynevezett digitális lábnyomot hagyunk magunk után, a köznyelv megfogalmazása szerint:
ami egyszer kikerült az internetre, az ott is marad.

A hálózatosodás
Konnektivizmus
Napjainkban a tanuláselméletekről való értekezések során egyre gyakrabban
merül fel a hálózat alapú tanulás, a konnektivizmus fogalma, melynek értelmezése több irányból megközelíthető. Bessenyei (2007) szerint a konnektivizmus „a tanulást olyan folyamatnak fogja fel, amelyben az informális, hálózatba szervezett, elektronikus eszközökkel támogatott információcsere mind
nagyobb szerepet kap.” (Bessenyei, 2007:208).
Kulcsár (2009) tanuláselméleti megközelítése szerint a konnektivizmus „a
hálózatelméletek és a web 2.0 szemlélet pedagógiában való alkalmazását
jelöli.” Amennyiben a hálózatelméleteknek ilyen fontos szerepet tulajdonítunk a konnektivizmus keretében, fontos, hogy ennek fogalmát közelebbről
meghatározzuk. A konnektivista kurzusok keretében skálafüggetlen hálózatok szerint szervezhető a résztvevők csoportja. Azt, hogy ezen fogalom jelentése mit takar, szemléletesen érzékelteti Barabási Albert-László, Behálózva
című művében: „A véletlen hálózatok fokszámeloszlása egy haranggörbét
követ, amelyből az látható, hogy a legtöbb pontnak ugyanannyi kapcsolata van, és nem léteznek nagyon nagy számú kapcsolattal bíró pontok …, így
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a véletlen hálózat hasonlít egy országos úthálózatra, amelyben a pontok a
városok, és a kapcsolatok a köztük lévő fő országutak. A legtöbb várost valóban nagyjából azonos számú autópálya szolgálja ki. Ezzel ellentétben egy
skálafüggetlen hálózat hatványfüggvény szerinti fokszámeloszlása azt jelzi
előre, hogy a legtöbb pontnak csak kevés kapcsolata van, amelyet néhány,
sok összeköttetéssel rendelkező középpont tart össze. Vizuálisan ez nagyon
hasonló a légiforgalmi rendszerhez, amelyben sok kicsi repülőteret néhány fő
középponton át lehet összekötni.” (Barabási, 2008:59).
A konnektivizmus a tanulás folyamatát két dimenzióban értelmezi: vagy
új csomópontok kapcsolódnak az eddigiekhez, vagy a már meglévők szerveződnek új formába. Az egyénben kialakuló hálózatosodást befolyásolja a tudáshálóban lévő pontok mennyisége és minősége: kisebb számú, kifejezetten
hangsúlyos pontokat és nagyobb számú hangsúlytalan pontokat tartalmaz.
Előbbi biztosít egyfajta alapstruktúrát, utóbbi pedig finomhangolja azt (Kulcsár, 2009).
Kulcsár Zsolt (2011) kísérletet tett a konnektivizmus lényegének, legfontosabb alapelveinek meghatározására, és három dimenzió mentén definiálta
azokat.
A tudás mint hálózat. (1) Minden tudás leírható hálózatként. (2) A tanulás
hálózatszervező tevékenység. (3) Az új tudás elsajátításához a meglévő tudásháló releváns részeit kell előfeszítenünk.
A közösség szerepe. (4) A közösségben való tanulás inspirál. (5) A közösségi tanulásban a vélemények különbözősége formálja az egyéni gondolkodásmódot. (6) A témák interaktív tagolása segíti a megfelelő fókusz kialakítását.
A kapcsolatok jelentősége. (7) A hálózati tanulásnak legalább két szintje van:
személyközti (interperszonális) és személyen belüli (intraperszonális). (8) A
kapcsolatokra való fókuszálás serkenti a kreatív gondolkodást. (9) A különböző területek közötti kapcsolatok feltárása ma alapvető készségnek számít.
A konnektivizmus kritikájának több vetülete is létezik. Ezek közül néhány
példa Bessenyei és Szirbik (2011) alapján:
• mivel a konnektivizmusnak nincs önálló ismeretelmélete, nem beszélhetünk új tanulási paradigmáról (Verhagen);
• mivel a számítógépek is képesek adatbázisok közötti kapcsolatteremtésre, a tanulás nem egyenlő az információs elemek közötti kapcsolatteremtéssel, mint ahogyan Siemens véli (Verhagen);
• a tartalom jellegének meghatározása nélkül nem lehet egyértelműen kijelenteni – amit a konnektivizmus egyik alaptézise állít – , hogy a hálózati
kapcsolatok jellege és működési módja fontosabb a tartalomnál (Kerr);
• felvetődik a kérdés továbbá, hogy a felsőoktatáson kívül, a közoktatásban alkalmazható-e a konnektivizmus, mivel az oktatás ezen formájában a bürokratikus irányítású és hierarchikus szervezeti felépítés jellemző, míg a konnektivizmus horizontális szervezésre épül (Havas).

A hálózatosodás hatásai
Tanulói jellemzők
A tanulók mindennapi életéhez szorosan hozzátartozik a közösségi oldalak
használata, melynek felületein újfajta kommunikációs szokások alakultak ki:
azonnali üzenetváltás és újszerű nyelvhasználat jellemzi a tanulókat. Az azonnali üzenetváltás lehetősége csaknem helytől és időtől függetlenül megvalósítható a különböző információs és kommunikációs technológiák elterjedése
és a kibővült eszközhasználat következtében. Az írásos csevegés napjainkra
már kiegészült a videó alapú csevegés lehetőségével is.
A tanulók nyelvhasználata folyamatosan formálódik: az internetes kommunikációt – a szinkron kommunikáció következtében – a rövidítések, az
angol nyelvű kifejezések és a hangulatjelek használata egyaránt jellemzik
(Tóth-Mózer, 2013). Az emotikonok mint újfajta írásjelek megjelenésével foglalkozik Veszelszki Ágnes (2012) Új írásjelek digitális és kézzel írt szövegekben
c. tanulmányában. Hangsúlyozza, a hangulatjeleknek nincs konkrét jelentésük, mindig az adott szöveg környezetétől függ, hogy mi a pontos jelentésük.
Vizsgálata alapján a leggyakrabban használt emotikonok és jelentéstartalmuk a következő:
• :) jókedv, vidámság, vicc, öröm,
• :( szomorúság, rossz hírre adott reakció és együttérzés,
• :D nevetés,
• :P nyelvkiöltés, „poénkodás”,
• XD nevetés nagyra tátott szájjal
• :O csodálkozás, meglepődés, megdöbbenés,
• ;) kacsintás,
• :S rossz dolog, rosszullét, zavar,
• :’( sírás, „komolytalan hiszti”,
• :@ mérgesség,
• :$ pirulás, szégyenlősség,
• :* puszi vagy csók,
• :/ szájhúzás, elkedvetlenedés,
• ^^ vidám szemek,
• -.-  frusztráltság, unottság,
• <3 szeretet, szerelem.
Napjaink diákjai szinte állandóan aktívak az interneten, figyelmük több
online és offline területre terjed ki egyazon időben (sokcsatornás figyelem).
Kapcsolati hálójuk kiterjedt, a vertikális (hierarchiát követő) hálózatosodási
forma mellett megnőtt a horizontális (mellérendelt) kapcsolatok száma. A
folyamatos internetelérés és a felmérhetetlen mennyiségű tudástartalom
következményeként külön figyelmet kell fordítani a tanulók információmenedzsmentjének támogatására.
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Többek között a web 2.0-ás alkalmazások és a felhő alapú szolgáltatások
elterjedése indukálta a tanulói és tanulási sajátosságok módosulását. Az új,
kibővült környezetben az egyéni aktivitást a diáktársak közötti kooperáció
váltja fel.
A hálózatban történő oktatás szempontjából fontos megvizsgálni a hatékony hálózati részvételhez és navigációhoz alapvető szükséges ismereteket
(Rainie és Wellman, 2012; idézi Molnár, 2013):
• „vizuális műveltség, navigációs ismeretek,
• összefüggés- és kapcsolatfeltárási ismeretek,
• összpontosítási ismeretek,
• párhuzamos feladatvégzési ismeretek,
• kételkedési ismeretek,
• etikai ismeretek,
• kapcsolattartási ismeretek” (Molnár 2013: 39).
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További alapelvek, melyek segítik a hálózati részvételt (Rainie és Wellman,
2012; idézi Molnár, 2013):
• „Időt szánni a meglévő kapcsolatokra, hogy szükség esetén rendelkezésre álljanak.
• Lelkesen és fürgén használni az információs és kommunikációs technológiákat.
• Használni a technológiát a hasonló érdeklődésű, szélesebb körű közönség elérésére.
• Aktívnak és fürgének maradni.
• Nem kell egyetlen, szorosan összefonódó, erős kötésekkel rendelkező
csoport segítségére számítani.
• Gazdag új kapcsolatok kialakítása, és különösen ébernek lenni a saját
céljainkat szolgáló új társas körökbe kerüléskor.
• Nagyobb és változatosabb hálózatok kialakítása.
• Ismerőseink ismerőseinek ismerete és aktivizálása (tranzaktív cselekvés).
• Autonóm egyénként cselekedni a saját személyes hálózataink gondozásának érdekében.
• Az ismertség és elismertség monitorozása és kezelése – személyes márka.
• Az identitás megosztása.
• Hatékony tevékenykedés kialakítása különböző kontextusokban.
• Magas szintű bizalom és társas tőke építése mindegyik hálózati szegmensben.
• Határok kezelése.
• A láthatatlan közönség tudatosítása.
• Hatékony időkezelés, stratégiai többfeladatos munkavégzés” (Molnár
2013: 39).

Következmények, kérdéses területek
A hálózatosodás és a digitális technológiák elterjedésének következtében
megnőtt az informális tanulás szerepe, egyre inkább elterjednek az informális tanulás színterei. Folyamatosan növeli jelentőségét és elterjedtségét
a különböző, közösségi tudásmegosztásra lehetőséget biztosító platformok
száma. A legjelentősebb írott közösségi tudáskonstruálást és megosztást kínáló platform a Wikipédia. E szempontból kiemelkedő szerepet tölt be a Guttenberg-projekt, melynek célja, hogy közösségi közreműködés révén ingyenesen letölthető e-könyv gyűjtemény kerüljön kialakítása. A Google Scholar – a
Google tudományos keresője – tudományos irodalmi anyagokban biztosít
keresési lehetőséget, ezáltal egyfajta közösségi tudástárat biztosítva.
A videó alapú közösségi tudásmegosztás területén az egyik legismertebb
online tanulóközösség, a Khan Akadémia (https://www.khanacademy.org/)
célja az általános műveltségnek megfelelő, alapvető tudástartalom közvetítése. A TED-Ed (http://ed.ted.com/) célkitűzése, hogy egyszerre lehetővé
tegye nagyszámú tanuló bekapcsolódását az oktatásba, egyenlő jogot biztosítva ezáltal az oktatás szereplőinek.
Az IKT-eszközök fejlődése folytonos változásokat indukál: azt megelőzően,
hogy az oktatás és a nevelés területén kiaknázhatóvá válnának az IKT által
nyújtott lehetőségek, máris újabb felületek, keretrendszerek és eszközök jelennek meg, ahol a felhasználók tudáskonstruálás révén végezhetnek alkotó
tevékenységet (Dobó, 2009).
Fontos megjegyezni, hogy a folyamatos hálózati kapcsolódás, társakkal
való kapcsolattartás még nem hozza magával automatikusan a kooperatív
tanulás kialakulását, hiszen mindössze az állandó kommunikáció lehetőségét megteremtő tényezőről van szó.
A konnektivista kurzusokra jellemző, hogy a tanuló arra fordít nagy figyelmet, ami igazán érdekli, melynek következményeként a résztvevők általában
erősen motiválttá válnak. Ez nagymértékben elősegíti a tanulási folyamatot,
valamint lehetőséget ad arra, hogy a résztvevők további területeken is felkeltsék egymás érdeklődését. Ehhez kiemelten fontos, hogy a kurzust indító,
menedzselő személy megteremtse a megfelelő környezetet, légkört. Ennek
hiányában a tanulási folyamat akadályokba ütközhet.
A konnektivizmus területét vizsgálva felmerül a kérdés: ha a tudás forrása
nem kizárólagosan a tanár, nem a felsőfokú végzettséggel rendelkező pedagógus, oktató, akkor milyen mértékben tekinthetjük „megbízhatónak” a tananyag tartalmát? A konnektivista tanulási helyzetekben a tanár kettős szerepet tölt be. Feladata egyrészt az éppen aktuális téma felvázolása, illetőleg
a környezet biztosítása. A kreatív környezet lehetővé teszi, hogy a résztvevők
a számukra releváns, érdekes tartalmakat kiválogassák, arra reflektáljanak,
azokat gondolják tovább. Fontos, hogy a kurzus inspirátora az adott témában
jártas, elismert szakember legyen, mivel csak így adhat megfelelő alapot egy-
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egy előadáshoz, konnektivista kurzushoz. A téma felvázolását követően megkezdődik a tudásépítés, azonban a tanárnak – még ha indirekten is – jelentős
szerepe van, például a helytelen következtetések javításában.

Közösségi eszközök
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Elterjedtségi statisztikák
A közösségi média eszközei jelentős szerepet töltenek be a hétköznapokban,
hiszen rendszeresen ezeken az eszközökön keresztül történik a kapcsolattartás. Ebben az alfejezetben a közösségi médiahasználat legfontosabb jellemzőit mutatjuk be.
A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság 2014. évre vonatkozó online piacfelmérésében a lakossági internethasználatot vizsgálta. A felmérésben
résztvevők eredménye alapján az e-mailezés lehetőségét biztosító szolgáltatások közül a Gmail magasat vezet, azonban a 40 éves és afölötti korosztályra jellemző a Freemail használata is. A munkahelyi, céges és iskolai
e-mail címről történő levelezés a 2013-as évhez képest növekedést mutat
(NMHH, 2015).
A különböző fórumokat hozzászólások helyett, olvasási céllal látogatják
a felmérésben résztvevők. A fórumhasználat pozitív összefüggésben áll az
internethasználati jártassággal. A blogok szempontjából szintén az olvasás jellemzőbb, a kommentálással és a blog vezetésével szemben. A társas
kapcsolatok tekintetében jelentős szerepet tölt be az úgynevezett csevegés
(chat). Egyre gyakoribb használata vélhetően az okostelefonok elterjedésének köszönhető. A felhasználók leggyakrabban a Facebook chat alkalmazását használják erre a célra. A korcsoportokat tekintve a 14 és 19 év közötti
fiatalok 95%-a hetente legalább egyszer cseveg írásban, míg a hangos chat
esetében ez a mutató 74%. A rangsorban a Facebookot a Skype, majd a Viber
követi. A leggyakrabban használt közösségi és megosztóoldalak közül szintén
a Facebook vezeti a listát, kiemelkedő szerepet ezenkívül a YouTube tölt be.
A tanulmány szempontjából különösképp érdekes, hogy a 14 és 19 év közötti
korosztály 96%-a hetente legalább egyszer használja a Facebookot. A YouTube esetében 93% ez a mutató (NMHH, 2015).
A Digitális állampolgárság kutatásban (Ollé et al., 2014) a tanulói kérdőívet
kitöltők több mint 85%-a a legnépszerűbb közösségi oldalakat (Facebook,
Google+ stb.) naponta vagy naponta többször látogatja. A kutatók összefüggést mutattak ki az iskolatípus, valamint az életkor és az alkalmazások használatának gyakorisága között. A digitális alkalmazások közül a tanulási célra
használt három legnépszerűbb a YouTube, a Facebook, valamint a Wikipédia,
melyeket a tanulók kb. 80%-a használ ezzel céllal. Szintén nagyon elterjedt a
Google-dokumentumok használata, melyet a vizsgált tanulók körülbelül kétharmada használ.

A Facebook szerepe, felhasználása az oktatásban
Az online közösségi oldalak a pedagógusok számára oktatási és nevelési
színteret egyaránt jelenthetnek, így kiemelten fontos az e tekintetben legnépszerűbb oldal, a Facebook lehetőségeinek tanulmányozása.
Kárpáti–Szála –Kuttner (2012) a Facebook oktatásban való alkalmazását
vizsgálta. Tanulmányuk alapján a Facebook legfontosabb előnyei és jellemzői a következők:
• használata egyszerű, hiszen a gyengébb képességű tanulók is elsőre képesek megtanulni;
• egyaránt alkalmas a szocializáció elősegítésére, tanulmányi tájékoztatásra és tantárgyi integrációra;
• mobil eszközről is könnyedén elérhető;
• nincs üzemeltetési díja, szemben más, oktatási célra használt keretrendszerekkel.
A szerzők tanulmányukban konkrét, gyakorlati példákkal illusztrálják a
megszerzett módszertani tapasztalatokat. A kutatás célja három különböző
műveltségterületen (angol nyelv, képzőművészet, testnevelés), egy-egy aktuális téma feldolgozása. A meghatározott oktatási céljaik: tartalomkeresésés megosztás, kollaboratív tudásépítés, reflexió, metatanulás, az adott aktuális téma körbejárása és a tanultak megvitatása, elmélyítése.
A projekt bemutatását egy bevezető óra, a téma ismertetése és az előzetes
tudás és tapasztalat felmérése előzte meg. Ezt követően a brainstormingot
online források felkutatása és Facebook csoportban való megosztása követte, melynek eredményeképp diskurzusok alakultak ki a felületen. Minősítést e
tekintetben a pedagógusok nem alkalmaztak, ehelyett adminisztrátori, ösztönzői, iránymutatói szerepet töltöttek be. A jelenléti órákon értékelték a tartalmakat, hozzászólásokat, kiegészítették a hiányzó tudáselemeket, valamint
feltárták a hibákat, félreértéseket. Az utolsó órákon a diákokkal közösen ös�szegezték a tanultakat, majd ezt követően a tanulók reflexiót írtak a projektre
vonatkozóan, melyet megosztottak a tanulási folyamat során használt zárt
Facebook-csoportban.
A kutatás legfontosabb módszertani tapasztalatai a nyelvtanulásra nézve
a következők:
• Tanulóközpontúság: a tartalmakat a diákok generálták. A pedagógus
szerepe: ösztönzés, segítségnyújtás, adminisztráció, moderálás.
• Társas tanulás: közös tudáskonstruálás a tartalmak keresése, bővítése
és véleményezése révén. Jó példa a nyelvtanulásra vonatkozóan a nyelvtani és szókincsbeli hibák kiküszöbölése a Facebook-csoportban.
• Tantervi integráció: az angol nyelvhez köthető, más tantárgyakat érintő
témákkal is foglalkoztak a csoportoldalon.
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Egy műveletet
szemléltető
videó megosztása és a szakaszok sorrendjének magyarázata (K).

Egy műveletet
ábrázoló videó
megosztása és
a fő szakaszok
felidézése (K).
		
		

ismeret

fogalmi

műveleti

Értékelés

Prezentáció kéA társak prezenszítése és megtációjának elemosztása egy műzése, javaslatok
velet alkalmazá- megosztása (p)
sának szakasza-		
iról (A).

A társak prezentációjának értékelése, javaslatok megosztása
(p)

A társak elemzése, értékelése
és konstruktív
visszajelzés
megfogalmazása (KA).

Elemezd az
Értékeld osztályosztálytársaid
társaid ismeret
definícióit és
jellegű bejegykonstruktív
zéseinek érvéhozzászólás
nyességét (P).
formájában		
tegyél javaslatot		
a további		
lépésekre (P).

Elemzés

Történet megosz Egy kép/videó
tása, helyzet leírá- kollaboratív
sa egy fogalom
elemzése (P).
illusztrálására,		
alkalmazására		
(A).		

A társak által
közzétett videókban szereplő
fogalmak értelmezése hozzászólás formájában (P/A).

Alkalmazás

Videó keresése
és megosztása a fogalom illusztrálására (K/P).
		
		
		

Megértés

A témához
Bejegyzés írása
kapcsolódó
az ismeretelem
terminusok
alkalmazási
definíciója,
lehetőségeiről
szemléltetésre
(A).
alkalmas képek,		
videók keresése		
és megosztása a		
csoporttal (K/P).		

Emlékezés

Ismeret jellegű tudás
új elemeinek
dokumentálása
és megosztása
(K/P).
		
		
		
		

TUDÁSTÍPUS

	Kognitív művelet

–

Prezentáció készítése a tanult
téma innovatív
megközelítéséről
(A).

Közös dokumentum formájában
új gondolatok
megfogalmazása az adott terület innovatív
megközelítésére
(KA).

Alkotás

5. táblázat. A Facebook-alapú tanulástervezés keretrendszere (Bower és mtsai, 2010; idézi: Kárpáti–Szálas–Kuttner, 2013).
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Saját gondolkodás
Saját gondolkoleírása (A).
dás leírása
		
gondolkodásel		
méletekre
		
alapozva (A).
			
			
			

METAKOGNITÍV

A saját tanulási
folyamatok értékelése az önreflexió eredményeképp (A).

A munkaformák rövidítései: K = közvetítő jellegű; P = párbeszéd jellegű; A = alkotó jellegű; KA = közös alkotómunka jellegű

A saját tanulási
A saját gondolkoszempontok vál- dási folyamatok
tozásainak magya- elemzése egy
rázata a téma
tanegység során
előrehaladásával (A).
és az önreflexió
eredményeképp
(A).

	Kognitív művelet
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Hatékonyabb
gondolkodási
módok/folyamatok javaslata (A/KA).
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• Értelmes tanulás: a nyelvtanulás során olyan tartalmakkal foglalkoztak
az órákon, melyek a diákok számára érdekes és releváns témákat dolgoztak fel. A tanulók a saját, megszokott környezetükben ismerhették
meg az informális kommunikáció jellemzőit.
• Sokszínűség: a tanulócsoport minden résztvevője kompetenciáihoz és
személyiségéhez illő feladatot választott.
• Gondolkodási képesség fejlesztése: a tanulóknak különböző témákban saját álláspontjukat kellett kifejteni. A bejegyzések esetében a „copy-paste” írások helyett a saját gondolatok kifejtését preferálták. Az
önálló vélemények megfogalmazása meghozta eredményét: nagyobb
mennyiségű és jobb minőségű hozzászólások születtek.
• Alternatív értékelési módok: a diákok egymást is értékelték (társas értékelés – „peer assessment”), mely a tapasztalat alapján hatékony és
ösztönző volt a további munkára nézve.
• A tanárok mint tanulótársak: a pedagógus az oktatási folyamat során tevékenykedve tett szert új, a tanítás során alkalmazható ismeretekre, valamint a közös tudáskonstruálás adott esetben számára is új ismeretek
megszerzését jelentette.
A Facebook-alapú tanulástervezés keretrendszere (Bower és mtsai, 2010;
idézi: Kárpáti – Szálas – Kuttner, 2013) segítséget nyújthat az online eszközökkel támogatott tanulás tervezése és megvalósítása során.
Ha a Facebook oktatásban betöltött szerepét tanulmányozzuk, érdemes
kitekinteni a pedagógusok és diákok közötti kapcsolat kialakulására és jellemezőire. Tóth-Mózer Szilvia és Lévai Dóra 2011-es Facebook-kutatása a tanár–diák ismertségek kialakulásának, jellemzőinek vizsgálatát tűzte ki célul.
A kutatásban – melynek során metaforák segítségével vizsgálták a jellemzőket – általános és középiskolai diákok, felsőoktatásban tanulók és pedagógusok egyaránt részt vettek.
A „Facebook mint …” metafora kiegészítésére érkező válaszok alapján három fő kategóriát alakítottak ki a kutatók: fogság (negatív felhangú) metaforák (217 metafora), kapcsolat lehetősége (semleges) metaforák (502 metafora), közösségekkel kapcsolatos (pozitív érzelmi köteléket sugalló) metaforák
(219 metafora). A kapcsolatkezdeményezés- és fogadás három dimenzióját
határozták meg: aktív-passzív, nyitott–zárkózott, tudatos–nem tudatos, melyek mentén nyolcféle típust neveztek meg: barátkozó, beletörődő, udvarias,
ideális, elzárkózó, rejtőzködő, tartózkodó, válogatós. A metaforák viszonyában három leginkább jellemző mintázat kialakulását állapították meg: beletörődő, barátkozó, de nem feltétlenül nyitott és elzárkózó. Ezen mintázatok és
kategóriák szerinti százalékos megoszlás látható a 6. táblázatban.

6. táblázat. A három fő mintázat a metaforák viszonyában – százalékos eloszlás
	Bele-	Barát-	Elzár-	Egyik
törődő
kózó
kózó
sem
Pozitív érzelmi kötelék

19,6%

17,4%

Fogság

28,1%

14,7%

11,1%

46,1%

Kapcsolat

20,3%

21,7%

8,4%

49,5%

21,7%

19,0%

10,9%

48, 4%

Teljes minta

10%

53%

Az eredmények alapján elmondható, hogy a vizsgálatban résztvevők több
mint ötödét (21,7%-át) alkotják, akik a Facebookot mint kapcsolati lehetőséget tartják számon, valamint a barátkozó mintázat jellemző rájuk. Ők tehát
a tanárukkal szembeni ismertség visszaigazolásán kívül aktív kezdeményező
szerepet is betöltenek az online kapcsolatok terén. A kapcsolatkezdeményezés- és fogadás tekintetében elzárkózók és a Facebookot fogságként definiálók a teljes minta 11,1%-át alkotják.
3 5.4. Alternatív közösségi oldalak
Fontos kitekintenünk a jövőbeli lehetőségekre a közösségi oldalak tekintetében, bár a Facebook térhódítása továbbra is kiemelkedő jelentőségű.
A kommunikáció tekintetében egyre szélesebb körben terjed a Snapchat
alkalmazás. Segítségével képek és videók készíthetők, szerkeszthetők, valamint elküldhetők az ismerősök számára. Különlegessége, hogy amint az ös�szes – címlistában szereplő – személy megtekintette az üzenetet, véglegesen
törlődik a rendszerből. Ezenfelül szöveges és videó alapú csevegésre is használható az alkalmazás, azonban az előző folyamat ezen esetben is fennáll,
tehát kilépés esetén törlődik a beszélgetés. A fejlesztők a 13 év alatti korosztályra is gondoltak, a Snapkids alkalmazást részükre fejlesztették. Funkcióit
tekintve – a Snapchattel ellentétben – küldésre nem alkalmas, azonban a
többi képkészítési és szerkesztési funkcióval el van látva.
A specializált közösségi oldalak tekintetében kiemelt helyen szerepel a
LinkedIn, melynek segítségével kifejezetten szakmai profil alakítható ki az
interneten. Nem csak az iskolai végzettségek és nyelvtudás tüntethető fel a
rendszerben, jelölhetőek a különböző személyes és szakmai készségek, képességek is. Különlegessége abban rejlik, hogy a személyes kapcsolati háló
lehetőségit kihasználva, az ismerősök megerősíthetik a megjelölt készségek,
képességek meglétét.
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