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Kevéssé ismert, hogy a távoktatás első rögzített megjelenése az egyesült ál-
lamokbeli Bostonhoz köthető. 1728-ban Caleb Phillips rövidtávú magán-levelező-
tanfolyamokat hirdetett a Boston Gazette-ben. (Cserné Adermann Gizella)       Milyen 
fontos a nem várt, előre nem tervezett új helyzetre történő gyors reagá-
lás, minden eddigi tapasztalat és fejlesztés felhasználása, és a pedagógiai 
módszertani kultúra évtizedek óta zajló, folyamatos átalakulása helyett 
az azonnali lépésváltás. (Kéri Katalin) (...) olyan, a civil társadalom 
működési környezetét érintő aktuális tendenciákat mutatunk be, amelyek 
napjainkban igen aktuálisak és nemzetközi jelentőséggel is bírnak, több 
országon átívelve.   (Námesztovszki Zsolt et al.)      Iskolák és egyetemek gyakor-
latilag egyik napról a másikra tértek át az online formák használatára. Ez 
egyrészt – minimális átállási költséggel – lehetővé tette a képzés folyta-
tását, másrészt viszont egy sor új problémát generált, új megvilágításba 
helyezve számos régit.  (Zakota Zoltán)      A nem jelenléti oktatásra a magyar
felsőoktatás nagy része nem volt módszertanilag felkészülve/felkészítve, 
ezért tűnhetett úgy, mintha az egyetemi szféra a digitális oktatási formák 
bevezetésében és alkalmazásában pár nap alatt egy évtizedet lépett vol-
na előre.   (Sipos Norbert et al.)     Nem szabad figyelmen kívül hagyni, hogy 
az informatika, a technológia csak egy új lehetőségeket biztosító eszköz, 
amely átalakíthatja a kutatási és a tanulási-tanítási folyamatot, lehetővé te-
heti a kutatás, a tanulás és az oktatás hatékonyságának növelését. Nem 
szabad, hogy a technológia cél legyen.   (Molnár Gyöngyvér)     Az UNESCO 
egyenesen felhívja a világ országainak intézményeit, hogy a Memory of 
the World (MoW) program keretében fokozottan dokumentálják és őriz-
zék meg a COVID-19-járvánnyal kapcsolatos adatokat, dokumentumokat.   
(Serfőző Mónika et al.)     Kellő óvatossággal azt a megállapítást is tehetjük, 
hogy a megváltozott helyzetben a megnövekedett otthoni feladatok (köz-
tük az otthoni tanulás) nem terhelte meg olyan mértékben a családokat, 
amely károsította volna a családi kapcsolatokat, a családi élet működé-
sét.  (Engler Ágnes)     A 21. században a tanulás egy része már az inter-
neten, számítógépek és okoseszközök, infokommunikációs technológiák 
és digitális tartalmak környezetében történik. Az egyének gyakran már 
webinarok, oktatóvideók, nyitott enciklopédiák, podcastek és blogok 
környezetében szerzik tudásukat.  (Szűts Zoltán)     A járvány kapcsán az 
oktatási intézmények próbáltak megfelelni az új kihívásoknak; próbáltak 
lépést tartani a technológiai fejlődéssel együttjáró lehetőségekkel. Igyekez-
tek oktatási gyakorlatukba az új eszközöket, programokat beépíteni. A fő
szempont az volt, hogy melyek a központi iránymutatások.  (Ősz Rita)      When
talking about the responsible activities of higher education institutions, we 
have differentiated between two concepts: university social responsibility 
and the third mission of universities. (László Balázs et al.)           A jövőben szükséges-
nek tartjuk a szervezeti kommunikációval kapcsolatos felmérések rendsze-
ressé tételét a longitudinalitás biztosítására; a kutatási módszertan tovább-
fejlesztését statisztikai próbák segítségével és a megkérdezett csoportok 
közti szignifikáns különbségek feltérképezése céljából.   (Venczel-Szakó Tímea et al.)
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A tanulmány szerzője pécsi, majd dunaújvárosi főiskolai, később egyetemi ok-
tatóként, munkája során, saját tapasztalatain keresztül is nyomon követte azt a 
folyamatot, mely a hagyományos levelező képzés megújítására vonatkozó kísérle-
tektől – a vírushelyzet szülte körülmények következtében – pár nap alatt a köz- és 
felsőoktatás egészének digitális átállásához vezetett. A távoktatás – később az 
e-learning és a multimédia használata – évtizedek óta jelen van a tanár- és felnőtt-
képzés felkészítő kurzusai között. A tanítási folyamatok során, projektek kereté-
ben fejlesztettünk tananyagokat annak reményében, hogy jelentős előrehaladást 
érünk el a felsőoktatás és – a tanárképzésen keresztül – a közoktatás szervezeti és 
módszertani jellemzőiben, ám ez az implementáció meglehetősen lassú volt. Ekkor 
jött a COVID-19, és mindent megváltoztatott.

A miniszterelnök 2020. március 13-án bejelentette, hogy a járványhelyzet mi-
att bezárnak az iskolák, az intézmények áttérnek a digitális távoktatásra. Ebben a 
bejelentésben két fontos fogalom szerepel: a digitális oktatás és a távoktatás. A 
két fogalom a vészhelyzet kiváltotta nagy és gyors átalakulásban összekapcsolódik 
egymással, de egyik sem újkeletű. Különösen igaz ez a távoktatásra, melynek év-
századosnál régebbi hagyománya van.

Írásomban, a teljesség igénye nélkül, három vonalat követek: a távoktatás irán-
ti igények alakulását különböző korszakokban; a technika fejlődése által nyújtott 
lehetőségek sokasodását; és a tanulásfelfogások, tanulás-értelmezések változását, 

TávokTaTás: a levelezésTől a digiTális okTaTásig

Cserné AdermAnn GizellA 

Bevezetés
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amely az új tanulási forma fejlődését, alakulását befolyásolta. Ezek a fejlődést segí-
tő tényezők nem egymástól függetlenül jelennek meg. Néhány, a szakirodalomban 
gyakran emlegetett szakasz mellett saját tapasztalataimat osztom meg a levelező 
képzéstől az oktatási rendszer egészére kiterjedő digitális oktatásig tartó folyamat 
egyes lépcsőfokait illetően, de közel sem szólok az egész lépcsősorról. Utalok vi-
szont arra, hogy milyen, máig érvényes tanulságai vannak a hagyományos távokta-
tásnak a digitális távoktatásra.

A távoktatás kezdetei – a levelezés 

A levelezés útján történő oktatás, értelmezése szerint, sokáig azonos volt a táv-
oktatással, hiszen annak egyik legfontosabb jellemzőjét, a tanulás és tanítás szín-
terének szétválását, a távolságokat átívelő oktatást biztosították, így a távoktatás 
előzményei messzire nyúlnak vissza.

Mielőtt azt gondolnánk, hogy a távoktatás a 20. század terméke, nézzünk meg 
néhány korábbi törekvést.

Kevéssé ismert, hogy a távoktatás első rögzített megjelenése az egyesült álla-
mokbeli Bostonhoz köthető. 1728-ban Caleb Phillips rövidtávú magán-levelezőtan-
folyamokat hirdetett a Boston Gazette-ben.1 A hirdetés azokhoz a személyekhez 
szólt, akik bölcsész témákat szerettek volna tanulni, és azt vállalja, hogy a jelentke-
zőknek hetente levelet küld, ami lehetővé teszi, hogy ugyanolyan ismeretekre te-
gyenek szert, mint akik Bostonban élnek. A távoktatás történetét kutatók gyakran 
érvelnek azzal, hogy ebben az ajánlatban nem jelent meg kölcsönös kommuniká-
ció, ezért nem biztos, hogy távoktatásnak lehet tekinteni.2 

A közbeeső időszakról nincsenek információink; a következő – szinte minden, 
a távoktatás történetével foglalkozó szakirodalomban megjelenő – esemény az, 
hogy 1840-ben Isaac Pitman Angliában egy új gyorsírás-tanítási módszert dol-
gozott ki, és hogy növelje a népszerűségét, levelező kurzust indított. A levelező 
tanfolyam meghirdetésének kedvezett, hogy Angliában ebben az időszakban vált 
általánossá a postabélyeg használata, ami lehetővé tette a tanárok és a tanulni 
vágyók közti üzenetek egyszerű és viszonylag gyors átadását. 

A postai levelezés – segítve az esélyegyenlőséget – lehetővé tette, hogy olya-
nok is hozzájussanak a tanulás lehetőségéhez, akik földrajzilag távol éltek az intéz-
ménytől.

Pitman hamarosan követőkre talált Berlinben Charles Toussaint és Gustav 
Langenscheidt személyében, akik levelező úton tanítottak francia nyelvet. Hogy 
lássuk, mit jelentett a 19. század  végén, a 20. század elején a levelezés útján törté-
nő oktatás, idézem Kovács Ilma, az OPKM tulajdonában lévő dokumentum alapján 
erről a kezdeményezésről végzett elemzését.3

A két alapító 1856-os kiadványát Dr. Karl Schmidt, a berlini Kaiser-Wilhelms 
Reálgimnázium professzora dolgozta át, 1905 után. A kiadó az első megjelenéstől 
kezdve 13 országban védette le és terjesztette az oktatóanyagot.  
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A tananyag német felnőttek számára készült, és nem tudni, hány kiadást élt 
meg, de az OPKM tulajdonában a kiadvány a 113. kiadásig lelhető fel.

„A kiadvány külsőleg kartondoboz – tehát nem könyv – formát ölt, amely 36 
oktatólevelet és további 6 füzetet tartalmaz.

A dobozra szükség volt, mert maguk a 20–30 oldalas oktatólevelek és a kiegé-
szítések is önálló füzetecskékben találhatók, így összesen 42 füzet alkotja a francia 
nyelvi kurzust.

Az egyes leckék tartalma és így tanítási módszerei is izgalmas adalékul szol-
gálhatnak a nyelvoktatás és az egyéni tanulás módszertanát kutatók számára. Ter-
mészetesen ezek az elavultnak tűnő módszerek nagyon messze vannak napjaink 
modern nyelvoktató módszereitől, de milliónyi apró olyan tanulásirányító elemmel 
találkozunk, melyek az egyedül tanuló ember tanulási tevékenységéhez ma is el-
engedhetetlenek. A hallás utáni megértés fejlesztésére szolgáló gramofonlemez 
használatát szintén külön füzetben tanulmányozhatjuk. Mivel 1905 után még any-
nyira új volt a gramofon mint eszköz, a szerző tájékoztat a gramofon kezeléséről, 
melyből megtudhatjuk, mennyire fontos a »fül szoktatása a külföldi beszédmódok 
sajátosságaihoz«. De itt található a lemez beállításához szükséges technikai leírás 
is. A továbbiakban a lemezzel elvégzendő tanulási gyakorlatok ismertetése követ-
kezik (nyolcféle gyakorlat), amit ma útmutatónak neveznénk, és amit a Következ-
tetés alcímmel ellátott fejezet zár le: Milyen előnyöket nyújt a gramofonlemezzel 
történő tanítás? És végül a lemezek (angol, francia, olasz, orosz és spanyol) napi 
árai márkában.” 

A fenti információkból kiderül, hogy a levelező (táv)oktatás számára speciális 
módszertan alakult ki, és a korábbi, egyeduralkodó írásos információ kibővült a 
hanghordozóval, adott esetben a bakelit lemezzel. A vállalkozás a második világhá-
borúig maradt fenn.

1858-ban a Londoni Egyetem volt az első, amely lehetővé tette, hogy a levelező 
képzést diplomával ismerjék el.

1873-ban, Bostonban, Anna Tricknor alapított egy levelező iskolát speciálisan a 
nők tanulásának támogatására. Kevesebb, mint egy évvel később az Illinois Wesleyan 
Főiskola lett az első akadémiai intézmény, amely „távolléti” oktatási programokat 
kínált. Az 1870-es évekre megteremtették a levelezési oktatás alapjait.4

1888-ban alapították a pennsylvaniai székhelyű, legnagyobb for-profit jellegű 
Nemzetközi Levelezőiskolát azzal a céllal, hogy oktatást folytassanak a bevándor-
ló szénbányászok számára. Ők ezzel a képzettséggel állami aknaellenőrök vagy 
művezetők lettek. 1894-ben 2500 új hallgató iratkozott be, 1895-ben pedig már 
72 000 új hallgató vett részt a képzésben. A növekedés oka az volt, hogy teljes 
tankönyveket küldtek az egyes órák helyett, és 1200 hatékony, személyes értéke-
sítőt alkalmaztak.5 Ezzel a nagy kezdeményezéssel a munkaerőpiac is belépett a 
levelező oktatás haszonélvezői közé, miközben, a bevándorlók személyében, egy 
új célpopuláció jelent meg.

Szintén a munkaerőpiac igényeit voltak hivatottak kiszolgálni ebben az időszak-
ban azok a Maryland-ben indított levelező kurzusok, amelyek a hivatalnoki és a 
titkársági munkára készítettek fel.
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1892-ben a Chicagói Egyetem hozott létre levelező képzésben egyetemi progra-
mot. Ez volt az első nagyobb levelező program az Egyesült Államokban, amelyben 
a tanár és a tanuló különböző helyszíneken tartózkodtak. Korábban, különösen 
az iparosodás előtti Európában, az oktatás elsősorban a társadalom magasabb 
szintjén élő férfiak számára volt elérhető. A levelezés útján végzett oktatás célja 
a lehetőségek biztosítása volt azok számára, akik nem tartoztak az elitbe, és nem 
tudták megfizetni annak költségeit. A levelező oktatás fogadtatása rendre negatív 
volt, gyakran alsóbbrendű oktatásnak tekintették. A levelező tanfolyamokat sok 
oktató egyszerűen üzleti tevékenységként kezelte. A levelező oktatás sértette az 
elitista rendszer érdekeit, ugyanakkor a demokratikus oktatási rendszer eszméje, 
mely mindenki számára lehetővé tette a belépést, új fordulathoz vezetett.6

A távoktatás kifejezést, szintén 1892-ben, az USA-ban, először a Visconsin-
Madison Egyetem egyik kiadványában használták. Az egyetem 1906-ban kezdte 
meg az előadások hangrögzítését, melyeket fonográfon lejátszható formában kül-
dött el a hallgatóknak.

Belgiumban 1904-ben alapították a „Jövő intézetet” (l’Institut l’Avenir) távokta-
tási céllal; ennek sikerét bizonyítja, hogy 1923-ban 10 000 beiratkozott hallgatója 
volt.7

A levelező oktatás egyre jobban elterjedt más kontinenseken is.  Ausztráliában, 
a University of Queensland 1911-ben megalapította első levelező oktatási intézetét.

Franciaországban, mint sok más országban, a távoktatás egy magánintézmény-
ben, az Eyrolles Intézetben kezdődött. Az ipar fejlődése igényelt olyan szakembe-
reket, akiket távoktatással képeztek. A 2. világháború kitörése után állami intézetet 
alapítottak Franciaországban, aminek eredeti megnevezése a levelező oktatási szol-
gáltatásra utalt – Service d’Enseignement par correspondance. 1944-ben, a hábo-
rús konfliktusok végéhez közeledve, ez az intézmény a „Levelező oktatás nemzeti 
központja” (Centre national d’enseignement par correspondance – CNEPC)  elne-
vezést kapta, líceumi státussal. Feladata a beteg gyerekek és a háborús rokkantak 
tanulási lehetőségeinek biztosítása volt. Az intézmény több átalakulás és néhány 
évtized után vette fel a „Nemzeti távoktatási központ” (CNED – Centre national 
d’enseignement à distance) nevet, melyet mind a mai napig használ.

A korai, levelezésen alapuló időszakában a következő tényezők vezettek a táv-
oktatás létrejöttéhez:
– a tanulás iránti igény növekedése a jelenléti tanuláshoz társadalmi és/vagy föld-

rajzi helyzete miatt korlátozott egyénekben;
– a speciális helyzetű, pl. beteg vagy a tanulást különböző okok miatt befejezni 

nem tudó személyek szükségletei;
– munkaerő-piaci igények;
– a tanár és a tanuló közti távolság leküzdését szolgáló lehetőség, adott esetben a

postai szolgáltatás, amely lehetővé tette a levelek útján történő kapcsolattartást 
a távoktatást kínáló intézményekben;

– az írott tananyag más médiumokkal való kiegészítésének lehetősége.
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A tudáshordozók bővülése

A távoktatás kialakulásának első időszakában a tudás írásos formában jutott el 
a beiratkozottakhoz. Ezt azért is hangsúlyozni kell, mert a hazai szóhasználatban 
a levelező oktatás klasszikus formáján leginkább a teljes idejű oktatáshoz képest 
csökkentett óraszámú jelenléti képzést értjük, ami egyáltalán nem, vagy csak kevés 
esetben járt/jár az oktató és a hallgató közötti, postai levelezésre épülő kapcso-
lattartással. A későbbiekben bemutatunk egy valódi levelezésen alapuló magyar-
országi távoktatási kísérletet, előbb azonban nézzük meg, a technika fejlődésével 
hogyan bővül az ismeretek távolba közvetítésének lehetősége.

Ahogy a fentiekben láttuk, már a 19–20. század fordulóján megjelent, bár a 
maga idején csak szűkebb réteg számára volt hozzáférhető a gramofon, mely a ba-
kelit lemezre rögzített hangfelvételekkel segített feldolgozni a tananyagot. Ennek 
különösen az idegen nyelvek elsajátításában volt fontos szerepe.

Később a rádió és a televízió is bekapcsolódott a távoktatásba. Az alábbiakban 
csupán néhány momentumot emelünk ki abból, hogy az írásos ismeretközvetítés 
mellett hogyan bővült a tanuláshoz szükséges információhordozók köre.

A Wisconsini Légiskola az 1920-as években korai próbálkozás volt annak meg-
erősítésére, hogy az iskola határai kiterjednek az állam határáig. 1948-ban az ame-
rikai John Wilkinson szövetséget kötött a híres NBC-vel, hogy a középiskolák szint-
jén tartsanak rádiós kurzusokat. 

5 évvel később, 1953-ban, a Houston Egyetem javasolta az első, televízióadáson 
alapuló képzést. 

Franciaországban az egyetemi szintű távoktatás ősének a Radio Sorbonne-t 
tekintik, mely rendszeres adásait 1937-ben kezdte sugározni. A Radio Luxembourg 
ennél korábban, már 1926-tól közvetített oktató célzatú adásokat, ezek azonban 
még rendszertelenül jelentkeztek.

A következő években világszerte egyre több intézmény kapcsolódott be a táv-
oktatásba, más médiumok közbeiktatásával váltva fel, illetve egészítve ki a klasszi-
kus levelező oktatást. Így az oktatófilm, a rádió, a televízió, a telefon fontos esz-
közei lettek a távtanulásnak. Az 1960–1970-es években a világ számos országában 
működtek távoktatást folytató felsőoktatási intézmények.

A ma már klasszikusnak számító angliai Nyílt Egyetem (Open University) létre-
hozását 1963-ban, választási kampánya során, a munkáspárt kezdeményezte. Ala-
pos előkészítés után, 1969-ben alapították, munkáját 1971-ben kezdte meg. A mai 
napig ez a legnagyobb tekintélynek örvendő távoktatási intézmény.

A „távoktatás” elnevezés elterjedésében az angliai Nyílt Egyetemnek elévülhe-
tetlen érdemei vannak.8; 9  Ezt japán és német egyetemek követték; így gyakran 
találkozhatunk a „Télé-enseignement” vagy az „enseignement à distance” francia, 
vagy a német „Fernstudium” vagy „Fernunterricht” kifejezésekkel. 

A következőkben nem követjük lépésről lépésre a távoktatás fejlődését, hanem 
bemutatjuk az egyik első magyar felsőoktatási távoktatási kísérletet, aminek a ta-
pasztalataiból sok elem mind a mai napig hasznosítható, és aminek a tanulmány 
szerzője is résztvevője volt.
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A „pécsi távoktatási kísérlet”

Magyarországon a távoktatási rendszerek nemzetközi fejlődési trendjei, vala-
mint a munka mellett levelező képzésben tanulók növekvő számának hatására az 
akkori oktatáspolitika szintjén is felmerült az igény, hogy a hagyományos levelező 
képzést korszerűsíteni szükséges, hiszen, ahogy a fentiekben már szóltunk róla, a 
hazai levelező oktatás gyakorlatilag soha nem jelentett valódi levelezést; az oktató 
és hallgató kapcsolata a rendelkezésre álló tananyag mellett a néha komoly létszá-
mú csoportokkal folytatott, konzultációnak nevezett oktatási formában merült ki. 
A konzultáció, ami leginkább tanácskozást jelent, a levelező képzésben a tantárgy-
hoz kötődő előadások sűrített formában történő továbbadásából állt, amiben az 
interaktivitás alig kapott szerepet. A munka mellett felsőoktatásban tanulók szá-
mára a képzés korszerűsítésére tett egyik fő „csapásirány” tehát a távoktatás lett.

Mit jelentett a távoktatás a ’70-es évek elején?
1974-ben, Tihanyban, tartottak egy távoktatási konferenciát, melynek során a 

távoktatás fogalmát az alábbiakban jelölték meg: 
„A távoktatás kötött, feszesen irányított, zárt rendszerű tanulási folyamat, 

amely előre meghatározott, pontosan felépített ismeretek elsajátítására szer-
veződik, szintén előre meghatározott követelmények teljesítése érdekében; 
a tanulás irányítása arra törekszik, hogy a tanulási folyamat minden lényeges 
mozzanatát kézben tartsa, és hogy a visszacsatolások és értékelések rendsze-
rével megteremtse az önellenőrzés és az ellenőrzés, valamint az önértékelés 
és az értékelés feltételeit.”10 
Ha megvizsgáljuk ezt a meghatározást, egyértelműnek tűnik az akkori domi-

náns tanulásfelfogás: a tananyagot a tankönyv tartalmazza és/vagy a tanár tudja, a 
tanuló feladata pedig nem más, mint annak elsajátítása és a tanulás eredményei-
ről visszacsatolás produkálása. Ez a behaviorizmus alapjain álló tanítás–tanulás-
felfogás meghatározta, hogy egy távoktatási kurzus és az abból felépülő képzések 
milyen elvek szerint rendeződnek. A távoktatás elsődleges feladata ezek szerint 
annak erősítése, segítése volt, hogy a tanuló – az elvárásoknak megfelelően – 
bevésse a tananyagot. A korabeli irodalmakban, a hallgató tevékenységét illetően, 
sokszor megjelenik az önirányítás kifejezés, ennek jelentése azonban nagyban kü-
lönbözik a digitális korszak önirányításától, hiszen a tudáshoz való hozzáférés 45 
évvel ezelőtt sokkal korlátozottabb volt, mint napjainkban.

A pécsi távoktatási kísérlet, amiről az alábbiakban néhány fontos, a jelenre is 
alkalmazható tapasztalatot mutatok be, 1974-ben kezdődött kutatásként, és 1980-
ban ért véget. A kutatás megszervezője a Felsőoktatási Pedagógiai Kutatóközpont 
– továbbiakban FPK – volt, elvi és anyagi támogatást pedig az akkori állampárt 
1972. júniusi oktatáspolitikai határozata nyomán biztosítottak a kutatóintézet szá-
mára.

Az FPK áttekintette a felsőoktatásban folyó levelező képzést, és arra a megállapí-
tásra jutott, hogy műszaki területen a hallgatók támogatása jobban biztosított, mint 
a pedagógusképzésben, ezért úgy döntöttek, hogy a hagyományos levelező kép-
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zést a tanárképzésben próbálják meg javítani, a távoktatás kísérleti jelleggel törté-
nő kipróbálásával. A kísérlet színtereként a Pécsi Tanárképző Főiskolát választották.

Ebben az időszakban a levelező tanárképzés nagy létszámmal működött, sok is-
kolában tanítottak képesítés nélküli tanárok, akiknek előírták, hogy meghatározott 
időn belül diplomát kell szerezniük. A minden szak számára kötelező, ún. közös 
tárgyak levelező hallgatói létszáma gyakran olyan hatalmas méreteket öltött, hogy 
a legnagyobb előadótermekben való elhelyezkedés is nehezen volt megoldható. 
Így az oktató és hallgató személyes kapcsolata kialakulásának a levelező képzés-
ben olyan nehézségei voltak, amelyek megváltoztatása a távoktatás bevezetésével 
kívánatosnak tűnt.

Az 1973-ban előkészített, és 1974-ben a levelező oktatásban elindított távokta-
tási kísérlet céljait Kovács Ilma az alábbiakban foglalta össze:

„A kutatás célja:
Olyan oktatóanyagok és oktatási módszerek, valamint ezek pedagógiai modell-

jeinek a kidolgozása a főiskolai levelező tanárképzés területén:
– amely oktatóanyagok és módszerek segítségével a főiskolai levelező tanárképzés 

hatékonyabban töltheti be jelenlegi társadalmi funkcióját;
– amelyek a jövő távoktatási rendszerében a megfelelő módosításokkal könnyen 

alkalmazhatók az oktatás egyéb területein és szintjein;
– amelyek újszerű megoldásaikkal frissítően hathatnak a nappali tagozatos oktató-

anyagok összeállítására és az ott alkalmazott módszerekre.”11

Az elképzelések és a célok között szerepelt, hogy a hallgatók kezébe a tanköny-
veken kívül a tanulást segítő írott anyagok, valamint otthon is használható kép- és 
hangfelvételek, diafilmek és magnószalagok kerüljenek.

A munka helyi irányítására létrehozták a Pécsi Tanárképző Főiskola Távoktatás-
módszertani Kabinetjét, mely a helyben folyó oktatóanyagok kidolgozásának, 
a kísérleti oktatásnak és a kutatási adatok összegyűjtésének központja lett. 

A kísérleti képzésre, miután megismerték a feladatokat, az egyes tanszékek 
önként jelentkezhettek. A kísérletet 3 évfolyamra tervezték, évfolyamonként kö-
rülbelül 300 hallgató részvételével. E helyen nem szeretném részletezni az adato-
kat, ezt Kovács Ilma, aki a második évtől kezdve a kutatás vezetője volt, néhány 
tanulmányában megtette, sokkal inkább arról a tanulási és fejlesztési folyamatról 
számolok be, amelynek fontos tanulságai vannak akár a digitális távoktatás tan-
anyagfejlesztéseire tekintettel is.

Vizsgáljuk meg, ebben az időben milyen feltételek álltak rendelkezésre ahhoz, 
hogy a „klasszikus” levelező oktatáson belül változásokat lehessen elérni. Mindenki 
számára világos, hogy Magyarországon a digitális távoktatás korától igen távol vol-
tunk, tehát azzal az eszközparkkal kellett dolgoznunk, amely a hallgatók rendelke-
zésére állt. A tanárképző főiskolák egységes tankönyv-sorozatokat használtak, az 
oktatók ennek alapján kérték számon a tananyagot. A rádió szinte mindenütt, a tv, 
az otthoni diavetítő és a magnetofon számos háztartásban jelen volt, de a levél volt 
az, ami mindenhova eljutott. Telefonhoz magánemberek csak hosszas várakozás 
után juthattak, ami mai szemmel minden bizonnyal meglehetősen furcsának tűnik.
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A tanulási segédeszközök körét tehát a távoktatásban a fenti feltételek figye-
lembevételével lehetett bővíteni. A kísérletben részt vevő oktatók olyan eszköz-
rendszert dolgoztak ki, amelynek segítségével – postai úton – bárkihez el tudták 
juttatni a tananyagot. Ezek a csomagok írott segédanyagokat, hanghordozókat, 
azaz magnószalagokat, és vetíthető diasorozatokat tartalmazhattak, természete-
sen szaktól és tantárgytól függően. Az alábbiakban ezekről szólunk.

Hogyan tanuljunk? A tanulási útmutató12

  
A tanulási útmutató a tankönyvek, jegyzetek kísérője, leképezi a pedagógiai fo-

lyamatot, mely a hallgatók tanulását segíti, támogatja. Az írás szerzője Logika tárgy-
ból készített tanulási útmutatót.13  Ez a tárgy a matematika szakosok kivételével (ők 
matematikai logikát tanultak) mindenkinek kötelező volt, így olyan segédanyagot 
kellett készíteni, amely magyar, orosz vagy földrajz szakos hallgatókhoz egyaránt 
szól. Kezdő tanársegédként, minimális oktatási gyakorlattal, ez egy nagyon nehéz 
feladat volt, később érzékeltem, hogy a távoktatási anyagok készítéséhez mennyire 
fontosak az előadások, szemináriumok, vizsgák során szerzett tapasztalatok. Az 
önálló tanulást támogató segédanyag létrehozásához alapul szolgált az az útmuta-
tó – az útmutatók útmutatója –, melyet a kísérlet vezetői készítettek a szerzők szá-
mára. Úgy vélem, a távoktatás sikerességéhez az útmutatóban szereplő jó néhány 
didaktikai elv, eljárás és módszer – főleg gondolkodásmód – alkalmazása mind a 
mai napig fontos lehet. Ezek közül mutatok be néhányat:

A tanulási segédanyag, a hallgató számára készült tanulási útmutató kiinduló-
pontja a követelmény, amit megfeleltethetünk annak, hogy a tananyag feldolgozá-
sa, elsajátítása után mit kell tudnia a hallgatónak, miről kell számot adnia. Ha a mai 
szemléletmódra fordítva akarunk fogalmazni, akkor a várt kimeneteket nem köve-
telményeknek, hanem tanulási eredményeknek nevezzük. Természetesen, a köve-
telmény és a tanulási eredmény fogalmában, értelmezésében vannak különbségek, 
de ez az írás nem tud erre kitérni. A ’70-es évek felsőoktatásában ezek a kimeneti 
elvárások inkább a tanári előadások során hangzottak el, többnyire szóban. Tehát 
az írásos útmutatóban, első lépésként, tudatosítani kellett a hallgatóban, hogy a 
sikeres vizsgához mit kell megtanulnia.

A tanulási útmutatók egy-egy szemeszterre készültek, ezért bemutattuk a tan-
anyag témáit, szerkezetét. Ez mind a mai napig lényeges a jól működő távoktatási 
folyamatokban, már amennyiben van olyan kész tananyag, ami a tanulás alapját 
képezi. Ha nincs ilyen tananyag, akkor is vannak olyan témák, egymásra épülő tu-
dáselemek, amelyekhez meg kell találni a forrásokat; ezeket a tanulónak látnia kell, 
de ez már a digitális világ. Míg a ’70-es évek domináló behaviorista tanulásfelfo-
gásában a kész tananyag bevésése volt a cél, addig a mai, többségében konstruk-
tivista tanuláselméletekre épülő tanulási folyamatok – a fő témák egymásra épü-
lését, kapcsolatait bemutatva – segítséget adhatnak a saját tudás felépítéséhez. 
A tanulási egységekre történő heti tagolás a nappali képzés lebontott tematikájá-
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nak a leképezése, segítség az önálló tanulás beosztásához. Manapság az ilyen irá-
nyításnak jóval kisebb jelentősége van, hiszen a digitális bennszülöttek már maguk 
döntenek arról, hogy hol, mikor, mennyi időt rászánva tekintenek át egy tananyag-
elemet. Éppen ezért, a digitális távoktatásban felhasználható információhordozók 
néha egészen kicsi, pár perces egységekből épülnek fel – így akár buszon, metrón 
is tanulhatóak –, ezeket pedig nincs értelme hetekre bontani.

A tanulási útmutatók felépítésében visszaköszöntek a tanítási-tanulási folya-
mat klasszikus elemei: az ismeretszerzés, -alkalmazás; a rendszerezés-rögzítés; és 
az ellenőrzés-értékelés. A távoktatási kísérlet során az ismeretszerzés segítésében 
sajátos szerepet kapott az útmutató mint segédeszköz, hiszen a tananyag fő tartal-
mait a tankönyvek, illetve a jegyzetek tartalmazták. Így a tanulást támogató segéd-
anyagnak leginkább az volt a funkciója, hogy magyarázatok, példák segítségével a 
lényeg kiemelését és a megértést segítse. Az alkalmazást az elméleti tankönyvek 
kevésbé mutatták be, a tanulási útmutatóknak, adekvát példák segítségével, ez is 
meghatározó feladata volt. Egy-egy nagyobb témakör után a rögzítést is segítő 
rendszerezés, ami a jelenléti oktatásban táblai vázlatok formájában jelent meg, 
szintén fontos szerepet kapott a tanárpótló segédanyagban. 

A visszacsatolásnak a didaktika ebben az időszakban is komoly szerepet tulaj-
donított, ezt a feladatot próbálták megoldani a korai oktatógépek is. Ilyen azonban 
nem állt rendelkezésünkre, így az önellenőrző kérdéseket, melyek megoldását a 
segédanyagban is meg lehetett találni, az egyes fejezetek után, az útmutatóban 
jelenítettük meg.

Levelezés a távoktatásban

Ez a távoktatási kísérlet a tanulást segítő, támogató útmutató mellett fontosnak 
tartotta az oktató és a hallgató közötti rendszeres kapcsolattartást, ami a bekül-
dendő feladatok segítségével vált személyessé. A beküldendő feladatok szerepe 
megmaradt, sőt, a digitális távoktatásra való átállás után felértékelődött, hiszen 
a tanulás eredményeiről ezek nyújtottak visszacsatolást. A feladatok eljuttatása a 
tanárnak és az értékelések visszacsatolása a tanulóknak a jelen rendszerben sok-
kal egyszerűbb, de az 1970-es évek első felében a levélben beküldött feladatok 
töltötték be ezt a szerepet. A hallgatónak egy-egy tárgyból minden félévben 2–6 
kitöltött feladatsort kellett elküldenie a Távoktatásmódszertani Kabinetbe, a tan-
tárgy oktatóinak innen továbbították az anyagokat. A kurzusok oktatóinak fele-
lőssége volt a beküldött feladat gondos javítása és szöveges értékelése, a hallgató 
tanácsokkal való ellátása, majd a kiértékelt anyag postai visszaküldése. A kisebb 
létszámú csoportok esetében sem volt egyszerű ennek az elvárásnak megfelelni, 
de amikor kb. 250 hallgató tanulta egyszerre ugyanazt a tárgyat ebben a rendszer-
ben, az oktatók komoly kihívással szembesültek. Mivel a tanárok nem rendelkeztek 
személyi számítógéppel, a szöveges értékelésben a „másolás–beillesztés”-t sem 
tudták használni. 
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Azt gondolom, hogy a körülményeket ismerve nem lehet azon csodálkozni, 
hogy ez a rendszer megmaradt a kísérlet szintjén. Meg kell említeni azonban, hogy 
a későbbiekben bizonyos elemei beépültek a főiskolai/egyetemi oktatásba.

Az idegennyelv szakosoknál – ez az orosz nyelvet jelentette – a magnetofonon 
történő ismeretközvetítés és visszacsatolás is bekapcsolódott a folyamatba. A hall-
gató ennek segítségével nemcsak meghallgatta a jelenléti oktatásban természetes 
módon megjelenő idegen szövegeket, de olyan feladatokat is kapott, hogy saját 
válaszait hangszalagra rögzítve küldje vissza, melynek értékelése, korrekciója szin-
tén a kurzust vezető tanár feladata volt.

A távoktatási kísérletben a konzultáció szerepe és tartalma is átértékelődött: a 
beküldendő feladatok határideje és a félévente 3 jelenléti konzultáció időpontjának 
összehangolása biztosította azt, hogy a hallgató a feladatok megoldása érdekében 
még a konzultáció előtt foglalkozzon a tananyaggal. Mivel nem volt internet, de a 
kisebb településeken még a telefonkapcsolat megteremtése is nehéz volt, a hall-
gatók, hacsak nem ugyanabban az iskolában tanultak, kénytelenek voltak önálló 
munkát végezni. Másolni, letölteni nem lehetett. Így, a sűrített előadás helyett, a 
konzultáció főként a beküldött feladatokban megjelenő gyakori hibák inspirálta 
témákra és magyarázatokra, valamit a hallgatók által feltett kérdésekre fókuszált. 
Ez egy igen fontos eredmény volt, hiszen a vizsgára készülés nem korlátozódhatott 
a vizsgaidőszak egy-két napjára, ezáltal a bevésett anyag sem a rövidtávú memó-
riában tárolódott csupán. 

Tapasztalatom szerint a digitális távoktatás beköszönte előtt a  hagyományos le-
velező képzésben és távoktatásban is szívesen alkalmazták a konzultációkra felké-
szülést motiváló feladatokat. Arról még nem jutottam megbízható információhoz, 
hogy átalakult-e a csoportos konzultáció fogalma, módszertana az új rendszerben, 
de bizonyára készülnek és megjelennek olyan kutatások, amelyek ezzel a témával 
is foglalkoznak. 

A beküldött feladatokat és, elvileg, a konzultáción nyújtott teljesítményeket – 
ami a nagy létszámú csoportok és az idő szűkössége miatt lehetetlen volt – az ok-
tatóknak készült vezérfonal szerint osztályozni kellett, de minden oktatási egység 
maga dönthetett arról, hogy a félévet lezáró vizsgákon ezeket hogyan számítja be 
az eredménybe. A magam részéről úgy véltem, hogy ezek a teljesítmények leg-
inkább a segítő-formáló értékelést szolgálták, hiszen az egyes levelekhez küldött 
tanulási tanácsok jelentősen változtathattak a hallgató végső, szummativ értéke-
léskor nyújtott teljesítményén.

A  három évfolyamra kiterjedő kísérlet 1980-ig tartott, akkor végzett a kísérlet-
be bevont harmadik évfolyam, további finanszírozás már nem állt rendelkezésre. 
Mit tanulhattunk a pécsi távoktatási kísérletből, ami hosszú távon is befolyásolta 
oktató tevékenységünket? Valóban beváltotta a célt, hogy javítson a klasszikus 
levelező oktatás minőségén?
– Általánosságban megjegyezhetjük, hogy aki részt vett ebben a munkában, sze-

replője volt egy természetes szintéren folyó, előidézett kísérletnek, akarva-aka-
ratlanul bővítve saját kutatásmódszertani kompetenciáit.
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– A didaktikai tudatosság szintjének emeléséhez nagymértékben járult hozzá ez
a kísérlet, hiszen a tananyagok, tanulási segédanyagok összeállítása előtt a felső-
oktatásban gyakran csak ösztönösség vagy a saját egykori hallgatói tapasztalat 
irányította az oktatók tevékenységét. Megjegyzem, hogy ez mind a mai napig 
előfordul, és a hiányzó oktatáselméleti és oktatásmódszertani alapok visszakö-
szönhetnek a digitális távoktatás szervezésében is.

– A hallgatói és szakmai visszajelzéseken alapuló fejlesztéseknek is nagy hatása 
volt az oktatók későbbi szakmai munkájára. 

– Megtanultuk, hogy a hallgatóknak kiküldött feladatok részei a tanulási-tanítási
folyamatnak, így didaktikai funkcióikat világosan kell látni és láttatni.

– A tanulási útmutató, úgy vélem, mind a mai napig fontos lenne a távoktatás 
résztvevőinek tanulásirányítási folyamataiban, természetesen nem hagyományos 
formájában, hanem a digitális világnak és a hozzá tartozó tanuláselméleteknek 
megfelelően. Erre a digitális távoktatónak is fel kell készülnie.

– Bővült az oktatási eszközök palettája, megjelent a multimédia fogalma, ha nem 
is abban az értelemben, mint a 21. század elején.

– Az oktatói szerep értelmezése is átalakult; a résztvevők – valódi tutori szerepeket 
is betöltve – tanulásközvetítőből tanulástámogatóvá váltak. 

Egy lépés előre – egyetemi távoktatási központok a ’90-es években

A bemutatott távoktatási kísérletnek vége lett ugyan, de ez a képzési forma a 
különböző területeken továbbfejlődött. 

A magyar kormány 1991-ben létrehozta a Nemzeti Távoktatási Tanácsot (NTT), 
de Magyarország képviselői már a megelőző években, azaz a ’80-as évek végén 
is jelen voltak a távoktatás nemzetközi fórumain (Budapest Platforme, EDEN stb.). 
Egy felmérés szerint 1993-ban mintegy 70 olyan intézmény és központ működött 
Magyarországon, amely távoktatással foglalkozott. Ezek túlnyomó része a felsőok-
tatás hatáskörébe tartozott, és többen közülük a PHARE, a TEMPUS és a Világbank 
által támogatott projektekben is részt vettek.

A távoktatás hazai fejlesztése érdekében 1992-ben 6 regionális távoktatási köz-
pont jött létre (Debrecen, Gödöllő, Győr, Pécs, Szolnok, Veszprém). Feladatuk az 
volt, hogy összefogó és támogató szerepet töltsenek be a területükön működő 
különböző távoktatási intézmények terveinek megvalósításában. Ezek a központok 
nem önállóan, hanem a meglévő egyetemek és főiskolák bázisain alakultak meg. 
Felszerelésük a kor technikai adottságainak megfelelt. Ha az elsőként bemutatott 
távoktatási kísérlettől eltelt kevesebb, mint két évtizedet vizsgáljuk, az eszközrend-
szerben és a hálózati kommunikációban bekövetkezett hatalmas változásokat ezek 
a központok képezték le. Anélkül, hogy általánosságban szólnék róluk, a pécsi 
Janus Pannonius Tudományegyetem Távoktatási Központjának tevékenységéből 
mutatok be néhány, szubjektív választásomra és tapasztalatomra épülő mozaikot.
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A pécsi központ egyik feladata az volt, hogy összegyűjtse azokat az egye-
temi oktatókat, akik érdeklődnek a távoktatás iránt, számukra képzéseket, és 
nem utolsósorban külföldi tanulmányutakat biztosítson. Így szereztem magam is 
távoktatásiszakértő-végzettséget, és volt szerencsém több távoktatási rendszerről 
tapasztalatot szerezni. Ezek közül külön kiemelem a francia CNED-nél tett néhány 
látogatást, ahonnan bőséges tapasztalattal tért haza mindenki, aki belelátott az ott 
zajló munkába.

Ahogy fent említettem, ebben az időben nagy nemzetközi pályázatok kínál-
tak fejlesztési lehetőségeket a magyar partnereknek, a Grenoble-i Pierre Mendes 
France egyetemmel közösen így lettünk közreműködői egy TEMPUS JEP-nek, ami-
nek alapvető célja az volt, hogy felnőttoktatók, felnőttképzők számára dolgozzon 
ki távoktatási tananyagokat, mégpedig a francia partneregyetem Képzők képzése 
MA-programja alapján. A vállalkozó kollégákkal 6 modult sikerült létrehozni a fran-
cia tartalmak erős hazai adaptációjával és a távoktatás addig összegyűjtött mód-
szertanának segítségével. 

Összehasonlítva ezt a munkát a fentiek során pécsi távoktatási kísérletnek neve-
zett, az FPK által irányított, mintegy 15–18 évvel korábbi fejlesztésekkel, jelentős kü-
lönbségek mutatkoznak. Az első az, hogy a Képzők képzése TEMPUS-projektünknél 
nem állt rendelkezésre olyan tankönyv- vagy jegyzet-jellegű tananyag, amiről köz-
pontilag előírták volna, hogy azt kell megtanulni, így ebben a munkában jelentős 
szerepet kapott a tartalomfejlesztés. A másik jelentős különbség a tanuláselméleti 
háttérben volt. Míg a korábbi fejlesztésekben a behaviorizmus, addig az újabb fej-
lesztésekben a problémaalapú és a konstruktivista tanulásfelfogás kapott nagyobb 
teret. A leginkább érzékelhető haladás az eszközrendszer felkínálta lehetőségek-
ben volt. Az írásos tananyag szerkesztésében a módszertani elvárásokat a számító-
gépes programok segítségével könnyen érvényre lehetett juttatni, az anyag, illetve 
a témakörök feldolgozását segítő didaktikai tagolás, nyomtatási kép, a példák és 
a feladatok is jól áttekinthetőek voltak. Mivel ebben az időszakban már sokaknak 
volt számítógépes hozzáférésük, az anyagot CD-re írva is elkészítettük, elektroni-
kusan hozzáférhetővé tettük. Néhány műveletet elvégezve tehát a számítógépen 
elkészült anyag e-tananyaggá alakult, ami lehetővé tette a tananyag értelmezésé-
hez, a nézőpontok bővítéséhez szükséges linkek beiktatását és elérését. Mi volt a 
fejlesztés legnagyobb haszna ? Lépéseket tettünk az elektronikus tanulás irányába, 
és megértettük, elfogadtuk, hogy a számítógép-alapú távoktatási anyagok készí-
téséhez minimum három kompetencia együttes jelenléte, kooperációja szükséges: 
szakember a tartalomfejlesztéshez, oktatási tapasztalattal rendelkező didaktikus és 
számítógépes fejlesztő. Ez nem azt jelenti, hogy csak három különböző személy 
képes jó távoktatási taneszközöket készíteni egy-egy témából – manapság ezzel 
a tudással gyakorlott és képzett oktatók is rendelkeznek. A digitális távoktatáshoz 
felkínált platformok felhasználóbarát mivoltukkal egyszerűbbé tették az átállást. 
A szóban forgó projekt fejlesztéseivel 1998-ra megközelítettük az e-learning 1.0 
szintet. 
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„Az internet elterjedésének első idejében – a web 1.0-nak nagyjából az ezred-
fordulóig tartó korszakában – lehetségessé vált nagyon sokféle írott vagy hangzó 
szöveg, illetve audiovizuális tananyag letöltése és digitális formában való tárolása.”14

A technika fejlődése azóta is töretlen, ami természetesen kihat az oktatásra, 
illetve a tanárképzésre, továbbképzésre. A Dunaújvárosi Egyetemen töltött egy év-
tizedem során már természetes volt az e-learning-anyagok készítése, online ok-
tatások szervezése. Korábbi távoktatási tapasztalataimat felhasználva magam is 
készítettem egy online pedagógiai oktatóanyagot, melyet bárki, aki rendelkezik 
hozzáféréssel, felhasználhat.

Hogyan tovább?

 Merre tart a COVID-19 óta felturbózott átállás a digitális távoktatásra? Erre ma 
még nehéz válaszolni, de az alábbi idézet rámutat egy nagyon fontos fejlesztési 
fókuszra:

„Steve Hargadon 2008-ban úgy nyilatkozott, hogy »A web 2.0 az oktatás jövő-
je«. Ugyanezt gondolták annak idején a szakemberek és a felhasználók például az 
interaktív tábláról, vagy akár a Moodle-típusú LMS-keretrendszerekről is. Később 
azonban kutatások és tapasztalatok juttatták el a témával foglalkozó szakembere-
ket oda, hogy rájöttek, minden technológiai eszköz csak egy apró része az okta-
tási rendszernek, és bár katalizálhat változásokat, de önmagában egy technológiai 
eszköz nem képes arra, hogy gyökeres pedagógiai-módszertani átalakulásokat 
eredményezzen és megteremtse a digitális környezet új oktatáselméletét.”15 (Papp-
Danka 2015: 68.)

Összegezve tehát: a távoktatás levelezéssel kezdődő és jelenleg a digitális távok-
tatás fázisában tartó fejlődésének néhány lépcsőfokát áttekintve úgy vélem, hogy 
a távtanulás irányításában a technika fejlődése következtében nagy változások 
következtek be ugyan, a sikeres távtanuláshoz azonban nem elegendő csupán a 
digitális eszközök és a világháló használata. A közvetítő eszközöktől függetlenül 
a szakmai felkészültség mellett nagyon fontos az oktatáselméleti tudatosság, az 
oktatási tapasztalat. A pedagógusképzésben és a pedagógus-továbbképzésben a 
különböző platformok használatának megismerése mellett a tanuláselméleti tu-
datosságra épülő, folyamatosan fejlődő speciális módszertan tudatosítása azonos 
mértékű jelentőséggel bír.
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Évezredünk elején a digitális eszközök fejlődésének köszönhetően hatalmas vál-
tozásokat él meg korunk társadalmaiban az oktatásügy, és maga a tanuló ember, 
ahogyan erre a közelmúltban írt cikkében – több magyar kutató legfrissebb kutatá-
si eredményeit összegezve – Kővári Attila (2020: 69–72) is rámutatott. Nemzetközi 
és hazai dokumentumok, programok, fejlesztések és képzések mozdítják előre ezt 
a folyamatot, melynek világszerte kétségkívül egyik kulcsszereplője a pedagógus. 
Több, a pedagógiai kommunikációval, a tanári munka eredményességével foglalko-
zó kutatás rámutat arra, milyen lényeges az, hogy a pedagógus figyelembe vegye 
a tanulók meglévő tudását, és ehhez a megfelelő tanulási környezet kialakítása is 
elengedhetetlen. (Horváthová és Szőköl 2015; 2016) Budai Gábor – más hazai kuta-
tókkal egybehangzóan – egy tanulmányában arról írt, hogy a pedagógusok mun-
kája nagy változáson megy át: már nem a tanár a tudásanyag egyedüli közvetítője, 
a szerepe inkább az, hogy „olyan tanulási környezetet kell kialakítania, amely segíti 
a felfedezést, fejleszti a kreativitást, a kommunikációt, az együttműködést akár tá-
vol lévő társakkal, az egyéni vagy csoportos munkát, a megszerzett tapasztalatok 
adaptációját; ezáltal erősíti az ismeretszerzést, a tudásanyag elsajátítását és a ké-
pességfejlesztést” (Budai 2015: 28). Mindez pedig az IKT-eszközök alkalmazásával 
teljesíthető ki igazán. A felsőoktatást érintően, 2016-ban, a Dunaújvárosi Egyetem 
több tanára készített átfogó tanulmányt erről a módszertani megújulásról, az új 
egyetemi oktatói szerepről, amely jól kidolgozott elméleti alap az érzékenyítő to-

MúlT a jövőben: nevelésTörTéneT a digiTális korban

Kéri Katalin

Bevezetés
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vábbképzésekhez, tágabban a „képzők képzéséhez”. (András et al. 2016: 25–62)
A pedagógusok munkájának megújítása, az ismeretszerzés, a tanulás és értékelés 
korszerű, modern eszközökkel segített formáinak előtérbe kerülése, egyik nap-
ról a másikra lett központi kérdés a világ számos társadalmában: 2020 tavaszán 
a járványhelyzet miatt sok országban, köztük hazánkban is, sor került a nevelés 
történetében korábban nem tapasztalt módon átfogó, az iskoláztatás valamennyi 
szintjére kiterjedő digitális oktatás bevezetésére. A bolygó különböző pontjain, 
az élet sok területén megmutatkozott a váratlanul jött világjárvány idején, hogy 
milyen fontos a nem várt, előre nem tervezett új helyzetre történő gyors reagálás, 
minden eddigi tapasztalat és fejlesztés felhasználása, és a pedagógiai módszertani 
kultúra évtizedek óta zajló, folyamatos átalakulása helyett az azonnali lépésváltás. 

Az oktatásügy területén minden korábbi időszaknál világosabbá vált Magyaror-
szágon is, hogy a tanulók, a tanulás folyamatának a segítése, a fizikai érintkezés 
nélküli, részben vagy egészében a virtuális térben megvalósuló tanítás és konzultá-
ciók, a folyamatos tanulásra és önművelésre való nyitottság és mások erre történő 
késztetése, a kritikai gondolkodás és a kreatív kibontakozás támogatása a tanárok-
tól új módszereket, más szemléletet, az infokommunikációs lehetőségek korábbinál 
szélesebb körű felhasználását, sok szempontból másfajta hozzáállást és szerepeket 
kíván. A hazai köznevelési rendszert és a felsőoktatást – ezen belül kiemelten 
magát a tanárképzést – is napok alatt új helyzet elé állító időszak, a tantermeken 
kívül zajló, a virtuális térbe átkerült tanítás és tanulás számos, a hiányos technikai-
módszertani eszköztáron túl az IKT-eszközökhöz való hozzáféréssel, a társadal-
mi esélyegyenlőséggel kapcsolatos problémát megvilágított. Ezzel párhuzamosan 
azonban – pedagógiai és informatikai értelemben – sokféle, a közeli jövőben is 
kiválóan alkalmazható fejlesztést hozott magával.

A PTE BTK keretei között, az elmúlt évek törekvéseit és eredményeit összegez-
ve és felhasználva, módszertani szempontból a pedagógiai és pszichológiai tanár-
képzési modul is alapvetően megújult: a leginkább általánosnak mondható Teams 
rendszere mellett az oktatók és diákok a Zoom, a Moodle, a Google Classroom 
és más platformok segítségével dolgoztak, és tartottak folyamatos kapcsolatot 
a tanórai időkeretekben és azokon kívül is. Az IKT-eszközök használata ebben a 
körben korábban sem volt ismeretlen, hiszen az osztatlan tanárképzés 2013-ban 
kiadott Képzési és kimeneti követelményeiben hangsúlyosan megjelenik a kor-
szerű infokommunikációs technológiák oktatásban és tanulásban történő alkalma-
zása: a digitális tankönyvek, taneszközök és egyéb tanulási források hatékony és 
szakszerű használata, az ezekhez kapcsolódó tanulásszervezési módok, fontosabb 
módszerek, tanítási és tanulási stratégiák ismerete és alkalmazása, valamint a kriti-
kai szemlélet fontossága.1 Az elmúlt időszak azonban élesen rávilágított arra, hogy 
elodázhatatlan a tanárképzés megújításának felgyorsítása, a leendő és pályán lévő 
pedagógusok módszertani repertoárjának kiszélesítése, ennek érdekében az egye-
temi képzésben dolgozó oktatók és kutatók jobb felkészítése, a bevált gyakorlatok 
transzparenssé tétele, a problémák szakmai körökben történő, akár társadalmi 
szintű megvitatása.
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A tanulmány szakirodalmi alapozással, a világhálón elérhető, hasznos és jel-
lemző példák kiemelésével rövid nemzetközi kitekintést ad, és hazai, ezen belül 
leginkább pécsi kezdeményezéseket és eredményeket mutat be – mintegy eset-
tanulmányként – egyetlenegy, a tanárképzéshez tartozó tantárgy, a nevelés- és 
művelődéstörténet tanításának és kutatásának megújításáról. Ezt, az európai or-
szágok pedagógusképzésében már a kezdetektől, a 18–19. századtól folyamatosan 
jelen lévő, régebbi súlyából azonban az elmúlt időszakban mindenütt sokat veszítő 
tudományterületet fókuszba állítva mutatjuk be, hogy miben és hogyan hozott és 
hozhat még változást a korábbi lineáris rendszerben felépített, tantermi keretek kö-
zött folytatott tanulás és forrásfeldolgozás szempontjából az új infokommunikációs 
eszközökkel, digitális lehetőségekkel támogatott, forradalmi átalakulásként értel-
mezhető ismeretszerzés. Mindez nem csupán a járványhelyzet miatt fontos téma, 
azon messze túlmutató. A neveléstörténet tanulásának és kutatásának virtuális 
térbe helyezése tágabban és hosszabb távon is igazodik a netgeneráció megválto-
zott tanulási szokásaihoz. E generációval kapcsolatosan Váraljai Mariann – Bersinre 
utalva – egy cikkében azt írta, hogy „napjainkra az oktatási folyamat tanuló oldali 
résztvevői a képzésükben igénylik a közösségi tanulás, a tudásmenedzsment és a 
szakmai közösségek támogatását” (Váraljai 2015: 22), és több minden más mellett 
fontos számukra az interaktivitás, a szórakoztatva tanulás, a tehetség-támogatás. A 
nevelés- és művelődéstörténet tantárgy is alkalmas lehet mindezek kiteljesítésére, 
és ez a tárgy is fejleszti a tanár szakos hallgatók digitális kompetenciáját, hiszen 
nem csupán a tárgy tartalma, de az annak feldolgozásához használt módszertan 
is középpontba kerül. A digitális fordulat ráadásul hatékonyabbá teheti a kutatáso-
kat és a kutatók közti együttműködést ezen a tudományterületen is, így még több 
fontos, értékes és érdekes kutatási eredmény épülhet be a pedagógusképzésbe. Ez 
pedig a nevelés- és művelődéstörténet mint tantárgy és tudományterület jövője 
szempontjából is fontos; ez biztosíthatja és erősítheti meg helyét újra a pedagó-
gusképzésben.

A neveléstörténet az osztatlan tanárképzésben

Napjainkban, a kompetenciafejlesztésen alapuló, 2013-ban bevezetett osztatlan 
pedagógusképzés egyik központi kérdése az, hogy mely tárgyaknak, milyen prob-
lématerületeknek van létjogosultságuk a felkészítésben. A kreditszámok szorításá-
ban tervezhető, a hagyományokból merítő és új törekvéseket, személetmódokat 
és tudományos eredményeket is érvényre juttató képzés a neveléstudományok 
esetében is, mely az eddigi tantárgyak és tartalmak, módszerek és célkitűzések 
újragondolását kívánja.

A neveléstudományi területek között a nevelés- és művelődéstörténet is vi-
lágszerte helyét és funkcióját keresi a kompetencia-alapú pedagógusképzésben, 
vagy tágabban a bölcsészeti tudományok között. Az elmúlt években több olyan, 
a neveléstörténet jövőjéért aggódó írás látott napvilágot, mint például McCulloch 
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(2011) könyve, mely sokakat késztetett annak átgondolására, hogy miként lehet ezt 
a bölcseleti területet a jövőben is magas szinten úgy művelni, kutatni és tanítani, 
hogy hozzájáruljon a nevelés- és oktatásügy, tágabban a társadalom jobb működé-
séhez, a helyi vagy globális problémák megoldásához. 

A neveléstörténet tanításának, kutatásának napjainkban csak úgy lehet meg-
őrizni korábban kivívott rangját, helyét a képzésben, ha a tárgy (maga a tudomány-
terület) tematikai, forrástani, módszertani értelemben folyamatosan gazdagodik, 
épít az új infokommunikációs eszközök nyújtotta számtalan lehetőségre, és tartal-
mát tekintve kiemelten problémaközpontú, komparatív szemléletű diszciplínává 
válik. A nevelés- és művelődéstörténet alapot adhat ahhoz, hogy a leendő, illetve 
a már pályán lévő pedagógusok képzésük során a térben és időben tág, a fo-
galom széles értelmében vett egyetemes ismeretekkel, az ezekre épülő, ezekből 
kibontható gondolkodásmóddal találkozzanak. Ez illeszkedik az évezredünk elején 
mind markánsabban körvonalazódó nemzetközi kutatási irányzatokhoz, hiszen a 
világban ma számos – gyakran azonban egymástól földrajzi, szemléletbeli, nyelvi és 
egyéb okok miatt elszigetelt – törekvés figyelhető meg az egyetemes neveléstör-
ténet kereteinek kitágítását, illetve az összehasonlító neveléstudomány módszer-
tanának fejlesztését illetően. 

A 21. század elején szükség van ugyanis arra, hogy bolygónk gazdasági, poli-
tikai, ökológiai, társadalmi és egyéb problémáit ne csupán helyi szinten ismerjük 
és kezeljük, hanem rendelkezzünk az ezeket illető átfogó szemlélettel. Az egyes 
népeknek, országoknak és kontinenseknek közös erőfeszítéseket is kell tenniük az 
emberi civilizáció jövője, túlélése érdekében, ezt a mostani világjárvány is világo-
san megmutatta. Szükség van tehát az erők, az ismeretek egyesítésére, és ennek 
előmozdításához arra is, hogy minél többet tudjunk meg másokról, a másikról, és 
hogy képesek legyünk különböző szinteken és területeken együttműködni. Ez – a 
nevelés múltjának szempontjából is kiemelt fontosságú célkitűzés – hozzájárulhat 
számos probléma világosabb elemzéséhez, az eredményes problémamegoldó stra-
tégia kidolgozásához. 

A világméretű perspektíva és a multiperspektivikus látásmód együtt kell, hogy 
érvényesüljön a pedagógusok munkája során is, így ezek a célok mindenképpen 
a tanárképzés sarkalatos pontjai. Saját múltunk, nemzeti és helyi, regionális érté-
keink megismerése mellett törekedni kell arra, hogy más társadalmak, más népek 
nevelési hagyományai, eredményei is helyet kapjanak a kompetencia-alapú peda-
gógusképzésben, hiszen ezek megismerésével, ezek tükrében tudjuk átgondolni 
és értelmezni saját örökségünket és értékeinket. Timothy Reagan amerikai neve-
léstörténész szerint ezek segítenek „nyitottabbá válni a fontos nevelési kérdéseket 
érintő alternatív nézőpontokat illetően” (Reagan 2005: 11).

 Egy másik, Salimova és Dodde által szerkesztett, ausztrál, azeri, kínai, angol, 
finn, francia, német, görög, indiai, japán, holland, lengyel, orosz, dél-afrikai, sváj-
ci, szír, török és amerikai kutatók neveléstörténeti tanulmányait összefogó kötet 
alapgondolata szerint az ember minden történelmi korban és helyszínen egyszerre 
terméke és alakítója, teremtője a történeti folyamatoknak, illetve hogy a peda-



Oktatás, Digitalizáció, civil társaDalOm

Civil Szemle KülönSzám 2020 27

gógiai gondolatoknak, a nevelésnek kiemelt szerepe van az egyén életében épp-
úgy, mint a népek, országok sorsában, végső soron a történelem alakításában. 
Jövőnk szempontjából a világon mindenütt kiemelt feladat az ifjúság nevelése, ám 
a diákoknak nem elegendő olyan életvezetési tanácsokat adni, mint „Élj békében 
másokkal!” vagy hogy „Fogadd el mások kultúráját!”, mindennek az előmozdítá-
sához mindennapi, folyamatos építkezés szükséges. Az egyszerre nemzeti és 
glóbuszszintű neveléstörténet kedvező módon alakíthatja a tudományos szem-
léletet és a multiperspektivikus látásmódot, a saját hazánk és más országok népei 
iránti attitűdöt. (Salimova–Dodde 2000: 12). A valóban egyetemes neveléstörténet 
művelése ugyanis segít közös szellemi kapcsolódásokat, összekötő kulturális ele-
meket keresni különböző népek és népcsoportok között, rámutatva ugyanakkor 
az egyediségekre, amelyek mind-mind az emberiség nevelési múltjának, nevelési 
örökségének részei. 

A Pécsi Tudományegyetemen a közismereti tanárképzésben a nevelés- és mű-
velődéstörténet 2013 óta szintetizáló jellegű, diakrón és szinkrón szemléletű, a 
képzés 7. félévében heti 2 órás, 2 kredites, kollokviummal záruló tárgy. A fentebb 
jelzett gondolatok nyomán a PTE-n hangsúlyozottan fontosnak tartjuk azt, hogy a 
nevelés- és művelődéstörténet kutatása és tanítása során:
– Szinkronisztikus, problématörténeti kutatásokkal kell ötvözni a diakrón vizsgá-

lódásokat.
– Kiterjedt hatás- és recepcióvizsgálatokra van szükség.
– Lényeges a forrásközpontú megközelítés, a forrásfeltárás és a forráskritika lépé-

seinek elsajátítása.
– A nem intézményesült nevelés (a szocializáció különböző formái) történetére is

figyelmet kell fordítani.
– A neveléstörténet-írásból korábban hiányzó társadalmi csoportokkal/népekkel is

foglalkozni kell (nők, gyerekek, kisebbségek, Európán kívüli kultúrák, más földré-
szek népeinek gyarmatosítás előtti nevelési szokásai stb.).

– Hangsúlyozottan fontos a tanári szakma, a professzionalizáció történetének át-
tekintése.

– A nemzeti értékek feltárása és megőrzése mellett szükséges a világméretű pers-
pektíva.

– Tanári előadások helyett vagy mellett törekedni kell arra, hogy az órákon és a
tanórán kívüli felkészülés során a diákok is aktívan részt vegyenek a források 
összegyűjtésében és értékelésében, változatos tanulásszervezési módszerekkel és 
IKT-eszközökkel teremtve számukra lehetőséget tanári kompetenciáik fejleszté-
sére. (Lásd erről Kéri 2014.)

Ha a fent vázolt célkitűzéseket most, ebben az új helyzetben újra átgondoljuk, 
világossá válik, hogy a digitális lehetőségek, a részben vagy egészében a virtuális 
térbe átkerülő tanulás és tanítás mindegyik törekvés megvalósítását jelentősen 
segíti, és korábban sosem látott, új lehetőségeket kínál egyetemi oktatók, kuta-
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tók és diákok, illetve a szakmájuk és a nevelés története iránt érdeklődő gyakor-
ló pedagógusok vagy akár laikusok számára. Fontos kiemelni azt a szempontot 
is, hogy a virtuálisan megjelenített, szabad hozzáférésű tananyagok, források és 
szakirodalom e tudományterület esetében is demokratizálja az ismeretszerzést, 
a tájékozódást. A virtuális módon, személyes fizikai jelenlét nélkül zajló tanórák, 
konferenciák, tudományos tanácskozások, tudományos minősítő eljárások pedig 
nem csupán amiatt fontosak, mert lehetőséget adnak a kutatók közti kapcsolatok 
elmélyítésére, hanem az is nagyon lényeges hozadék, hogy ily módon azok az 
érdeklődők is nyomon követhetik a legújabb kutatási eredményeket, illetve ex-
ponálhatják saját kutatásaikat, akiknek korábban erre nem, vagy csak ritkán volt 
lehetőségük. Így akár külföldi kollégákkal is megvalósulhat a közös egyetemi kur-
zusok meghirdetése, a közös órák megtartása, az egyéni konzultációk biztosítása. 
A virtuális üléseken ugyanis hosszú és drága, városok, országok vagy kontinensek 
közti utazások nélkül vehetnek részt az érdeklődők. Ez nem csupán az anyagi 
szempontok miatt fontos: azok számára is segítség, akik bármely okból kifolyó-
lag nem tudnak jelen lenni a lakóhelyüktől távolabbi tudományos rendezvényeken 
(például a kisgyermek(ek) nevelése mellett tanulmányokat vagy kutatói munkát 
folytató szülők, a mozgásukban akadályozottak stb.). 

Neveléstörténet a virtuális térben

A 2020-as járványhelyzet felgyorsította azt a folyamatot is, amely az elmúlt évek-
ben a nyílt hozzáféréssel elérhető adatbázisok, virtuális könyvtárak és múzeumok 
építésével, e-tankönyvek és -tananyagok fejlesztésével kapcsolatosan végbement. 
Nemzetközi és hazai szinten egyaránt megfigyelhető volt az ingyenes hozzáférés 
korábban sosem látott kiteljesedése, és ez a nevelés- és művelődéstörténet, tágab-
ban a neveléstudomány vonatkozásában is egyértelműen tapasztalható. (Lásd erről 
Fischerné et al. 2015.) Ez nem csupán amiatt fontos, mert így könnyebbé válik az 
adatgyűjtés és a tanulás, hanem az is lényeges, hogy a digitális források sokkal na-
gyobb mennyiségben, teljesen más keresési és elemzési módszerekkel vizsgálható-
ak, mint korábban az analóg kútfők, így az új módszertan tartalmilag is megújulást 
hoz. Akár néhány évet visszalépve az időben látható, hogy ennél a tudományterü-
letnél is teljesen mások voltak a kutatók és diákok lehetőségei, mint napjainkban. 
Nem beszélve az egy-két évszázaddal korábban élt neveléstörténészeink pályafutá-
sáról. A tudományterület emblematikus alakja, a neveléstörténet megismeréséhez 
összeállított egyetemi köteteit a 20. század elején elkészítő Fináczy Ernő (1860–
1935) a világhálón ma percek alatt és néhány kattintással elérné azokat a korabeli, 
mára nagyrészt digitalizált külföldi szakirodalmakat, amelyeket száz évvel ezelőtt 
csak évek alatt, sok fáradozással, utazással, részben kollégái és diákjai segítségével 
gyűjtött össze. Az alábbiakban a teljesség igénye nélkül néhány olyan fontos és jel-
legzetes fejlesztést mutatunk be, amelyek jól jelzik, milyen sok lehetőséget rejtenek 
a korszerű digitális eszközök a neveléstörténet szempontjából is.
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A nevelési múlt feltárása során hatalmas jelentőségűek a primer források. Ezek 
nagy részét napjainkban levéltárakban, iskolai irattárakban, múzeumokban őrzik, 
és kutatásuk alapos felkészültséget: előképzettséget, releváns nyelvtudást igényel. 
Újabban jelentősen megkönnyíti a kutatók, az érdeklődő tanárok, az egyetemi 
hallgatók dolgát a repozitóriumokhoz, magukhoz a levéltári forrásokhoz való, mind 
szélesebb körű virtuális hozzáférés, pláne, ha a gyűjtemény tematikusan a nevelés-
történethez kapcsolódó anyagokat fog át. Sosem látott mennyiségű forrás kerül 
így a kutatók látóterébe, ráadásul a számítógépes programokkal végzett vizsgálat 
(például a különböző adatbányászati, tartalomelemzési módszerek) megsokszo-
rozhatja a kutatás hatékonyságát. Ilyen gyűjtemény például az az Egyesült Király-
ságban létrehozott portál, amely különböző levéltárak neveléstörténeti rekordjaira 
mutat,2 és természetesen sok hasonlót említhetnénk még. A Maryland Egyetem 
levéltári és sajtóanyagok mellett a szakirodalom tanulmányozásának lehetőségét 
is megteremti portálján.3 Az utóbbi években figyelemre méltó, a kutatásokhoz 
és a neveléstörténet problémaközpontú tanulmányozásához kiváló alapot nyújtó 
virtuális képgyűjtemények is megjelentek a világhálón,4 segítve a tudományterület 
esetében is tapasztalt képi fordulat (Visual Turn) kiteljesedését (Kéri 2016).

Magyarországon szintén több olyan adatbázis érhető el, amely neveléstörté-
neti forrásokat is bőségesen tartalmaz. Ezek közül kétségkívül az egyik legkiemel-
kedőbb az Arcanum Digitális Tudománytár folyamatosan és dinamikusan bővülő 
adatbázisa.5 Fontos portál az Országos Pedagógiai Könyvtár és Múzeum (OPKM) 
oldala,6 az OSZK keretei között működő Elektronikus Periodika Gyűjtemény,7 a Di-
gitális Képarchívum,8 valamint a Magyar Elektronikus Könyvtár,9 továbbá a Peda-
gógia és oktatás rovatban számos régi magyar neveléstörténeti művet tartalmazó 
Magyar Társadalomtudományok Digitális Archívuma.10 A tanárképzés, a neveléstu-
domány szempontjából fontos még az, hogy a közelmúltban számos közgyűjte-
mény kiszélesítette szolgáltatásai körét, így például a PTE Egyetemi Könyvtár és 
Tudásközpont is, ahol 2020. március közepe és júliusa között az egyetem oktatói 
számára rövid határidővel és ingyenesen, a szerzői jogi előírásokat betartva tették 
digitálisan hozzáférhetővé a beiratkozott olvasók számára az egyes kurzusokhoz 
szükséges ajánlott és kötelező irodalmakat, és tovább építették a Digitália nevű vir-
tuális részleg tartalmait.11 Ez utóbbi kiemelten sok nevelés- és művelődéstörténeti 
nyomtatott forrással gazdagodott: a 19–20. század fordulóján keletkezett könyvek 
mellett megjelent a gyűjteményben a magyar kutatók körében régen várt és nagy 
érdeklődésre számot tartó folyóirat, a Nemzeti Nőnevelés 1880–1918 között meg-
jelent több évfolyama, valamint a Nevelésügyi Szemle 1937–1944 közötti példányai.

A neveléstörténet tanulása és kutatása szempontjából ugyancsak felbecsülhe-
tetlen a világhálón elérhető, az utóbbi években hatalmas fejlődést mutató virtuális 
múzeumok kép-, szöveg-, film- és hanganyaga. 2019-ben Dániában rendezték 
azt a szimpóziumot (18th Symposium for School Museums and History of Educa-
tion Collections), amelynek kiemelt témája volt, hogy a globalizálódó világban, a 
digitalizáció időszakában milyen új kihívások és változások jellemzőek az iskolatör-
téneti múzeumok és a neveléstörténeti gyűjtemények vonatkozásában. 
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Szinte valamennyi európai országban létezik – a hazai OPKM anyagához hason-
ló – olyan nemzeti gyűjtemény, amelynek tételei az utóbbi években a világhálón is 
elérhetőek, részben digitális formában is kutathatóak. Ilyen például Franciaország-
ban a Rouen-ban található Musée National de l’Éducation,12 a prágai The National 
Pedagogical Museum and Library of J. A. Comenius13 vagy Buenos Aires kiváló isko-
latörténeti gyűjteménye, a Museo de las Escuelas.14 Az egyik legkülönlegesebb – és 
igazán érdekfeszítő, kreativitásra ösztönző – a spanyolországi Asociación Schola 
Nostra társasághoz köthető kezdeményezés, amely Valladolid, Burgos és Salamanca 
egyetemeinek összefogásával megvalósult iskolatörténeti örökségmentés.15

Évezredünkben, a tanuláshoz rendelkezésre álló korszerű eszközök között a fen-
tiek mellett kiemelkedik az elektronikus, multimédiás tananyagok napról napra 
bővülő csoportja. A neveléstörténethez, tágabban a neveléstudományhoz és a ta-
nárképzéshez kapcsolódó legelső elektronikus tananyagok a távoktatással foglal-
kozó felsőoktatási intézményekben világszerte már az 1990-es években elkészül-
tek. Az elmúlt 2–3 évtizedben, de különösen a legutóbbi években Magyarországon 
is fontos képzés- és tananyagfejlesztések történtek, számos esetben európai uniós 
támogatással, például a HEFOP, majd a TÁMOP, mostanában pedig például az EFOP 
keretei között. Mindez nagyon fontos, hiszen – miként egy, a digitális tananyagfej-
lesztéséről írott, a témát átfogóan tárgyaló művében Antal Péter írta – „napjaink-
ban nemcsak az a kérdés, hogy mit tanítsunk, hanem az is, hogy HOGYAN. Ami-
lyen gyorsan változik a társadalmi-gazdasági környezet, a tanítás gyakorlatát annak 
megfelelően rugalmasan, hatékonyan változtatható formában kell szervezni. [...] 

A megváltozott tanulási körülményekhez, igényekhez az elektronikus tananya-
gok különböző formái rugalmasan alakíthatók. Jól képviselhető általuk a tanítás-
ban ma előtérbe került elv: a kontextus-elv, miszerint az iskoláknak, a tananyagfej-
lesztőknek figyelniük kell a társadalmi-gazdasági környezet elvárásait, változásait, 
és ehhez kell alakítaniuk a tanítás tartalmát és gyakorlatát is” (Antal 2013: 13–14). 
Művében a szerző számos helyen hangsúlyozza, hogy az elektronikus tananyag 
hatalmas előnye a „hagyományos” tankönyvekkel szemben, hogy „több médium 
építhető beléjük. A médium jó megválasztása hatékonyabbá teszi a tanítási-tanu-
lási folyamatot” (Antal 2013: 18). Könnyen belátható, hogy a több érzékszerv által 
történő észlelés javítja a tanulás hatékonyságát, ez pedig nem csupán az egyén, a 
tanuló diák szempontjából fontos, de társadalmi-gazdasági értelemben is.

A madridi székhelyű, spanyolországi diákok mellett Latin-Amerikából is ezreket 
tanító, 1972-ben létrejött Spanyol Nemzeti Távoktatási Egyetem (UNED)16 a tanár-
képzési programjában szereplő neveléstörténet esetében például nem csupán az 
e-tananyagokkal, korszerű módszertannal, hanem a húsz évvel ezelőtt az egyetem 
polgárai számára létrehozott Virtuális Platform (2009-től ennek a neve ALF) kü-
lönböző lehetőségeivel is segíti diákjait a tanulásban, és az oktatókkal, kutatókkal 
történő, napi szintű kommunikációban. A hallgatók és tutoraik az alábbi segédle-
tekkel tartják a kapcsolatot, értesülnek az újdonságokról és haladnak a tanulásban: 
tematika, irodalomjegyzék a felkészüléshez, e-tananyagok, hírlevél, gyakori kérdé-
sek tára, chat-csatornák, előző vizsgák anyagai, kérdőívek a tanulási szokásokról, 
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eseménynapló, virtuális könyvtár, üzenőfal, a tanárok pontos és naprakész elérhe-
tőségei, web-konferenciák stb. Az egyetem nem csupán a graduális, posztgraduális 
és doktori képzésben kínál számtalan lehetőséget a tanulni vágyóknak, de fontos 
társadalmi szerepe van az intézmény keretei között ugyancsak virtuálisan működő 
Senior Egyetemnek és Nyitott Egyetemnek is. Ez utóbbinak fontos modulja többek 
között a neveléstörténet, mely a világon bárki által szabadon és – amennyiben a 
hallgató nem kívánja kredit-elismertetéssel a tanulmányaiba beszámíttatni, akkor 
– teljesen ingyenesen elvégezhető.17

Magyarországon a neveléstörténet tudományterületéhez kapcsolódóan eddig 
csak néhány elektronikus tankönyv, illetve e-tananyag született, részben a Pécsi 
Tudományegyetem közismereti tanárképzéséhez kapcsolódóan. Korábban a peda-
gógia szakos hallgatók számára már született egy neveléstörténeti részleteket is 
tartalmazó elektronikus kötet (Kéri 2006), majd az osztatlan tanárképzés beveze-
tését követően készült el egy, a főbb problématörténeti csomópontokat és forrás-
tani ismereteket középpontba állító, kifejezetten a pedagógia, az iskolák múltjával 
foglalkozó kötet (Vörös 2015), a 2020-as járványhelyzet heteiben pedig – mintegy 
próbaként – egy olyan e-tananyagrész, amely különböző platformokon, okos esz-
közökön is használható (Kéri 2020).

Egy, a közelmúltban napvilágot látott tanulmány szerzői a neveléstörténet tanul-
mányozása, kutatása, és az ezzel kapcsolatos szakmai hálózatépítés szempontjából 
további, a világhálón szintén elérhető, jól követhető olyan fórumokat, gyűjtőhe-
lyeket emeltek még ki írásukban, mint például a szakmai-tudományos társaságok, 
szervezetek, folyóiratok, konferenciák honlapjai, a tantárgy tanításával foglalkozó 
egyetemi helyszínek, az ezekhez kapcsolódó tantervek, a kutatóhelyek, valamint 
a tudományterülethez kapcsolódóan készült doktori értekezések internetes elér-
hetősége (Hofstetter et al. 2014: 873). Magyarországon a neveléstörténeti témájú 
disszertációk, valamint a magyar és angol nyelvű tézisfüzetek az Országos Doktori 
Tanács portálján valamennyi, neveléstudományi doktori képzést folytató hazai dok-
tori iskolánk (ELTE PPK, EKE, SZTE, DE és PTE) esetében digitális formában ingyene-
sen elérhetőek, és jól tükrözik a tudományterület legújabb, fiatal kutatók által elért 
eredményeit. (Lásd erről Kéri et al. 2013.)

A jövő

E tanulmány középpontjában a tanárképzés pedagógiai-pszichológiai modulja, 
azon belül is a nevelés- és művelődéstörténet új lehetőségeinek számbavétele állt. 
Egészen biztos, hogy a digitális oktatás számos elemét, új, a járványhelyzet idő-
szakában keletkezett eredményét fontos volna megőrizni a jövőben, hiszen ezek 
képesek voltak aktivizálni a diákokat, módszereik át- és újra gondolására kényszerí-
tették a tanárokat, kreatív megoldásokra késztették a közgyűjtemények dolgozóit, 
vagyis egyértelműen látszanak a kényszer szülte helyzetből kibontakozott előnyök. 
A történelem vagy más tárgyak tanítása területén, különböző iskolai szinteken már 
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jól ismert és alkalmazott módszereket a neveléstörténeti (tágabban a neveléstu-
dományi) tárgyak egyetemi kurzusain is jól lehetne adaptálni, alkalmazni (Gardner 
2001). Itt is készíthetőek lehetnének olyan virtuális modellek, oktatófilmek, ame-
lyek elvezetnének például a régi iskolák világába. Kialakíthatóak lehetnének tan-
kockák és sok egyéb hasznos fejlesztés, hazai vagy külföldi példák és útmutatások 
segítségével.18 A kifejezetten oktatási céllal létrejött Fakebook felületén19 és más, 
hasonló oldalakon kreatív feladatot jelenthetne a tanár szakos hallgatóknak koráb-
ban élt pedagógiai gondolkodók vagy problématörténeti csomópontok ’profiljai-
nak’ létrehozása. Számos egyéni vagy csoportos mikrokutatásra kínál lehetőséget 
a világhálón elérhető, nagy mennyiségű elsődleges forrás. Ezeknek a kutatásoknak 
az előmozdításához fontos volna azoknak a zárt vagy nyitott kutatói, tanulói cso-
portoknak a bővítése, összekapcsolása, amelyek a virtuális térben/közösségi olda-
lakon már most is léteznek. 

Nem csupán napjaink, hanem a közelebbi és távolabbi jövő szempontjából is 
fontos a források digitalizálásának folytatása, a szabadon hozzáférhető temati-
kus adatbázisok építése, az ország- és kontinens-határokon átívelő, az összeha-
sonlításhoz időben és térben is lehetőségeket teremtő virtuális együttműködé-
sek, közös oktatási programok kialakítása, a meglévők jelentős kiszélesítése. Egy, a 
neveléstörténet digitális korban, modern eszközökkel történő műveléséről a közel-
múltban megjelent tanulmányban a szerző azt írta, hogy „a digitális technológia 
nemcsak arra képes, hogy életünket jelentősen megkönnyítse; segíthet új kutatási 
kérdések megválaszolásában, új értelmet adhat az oktatás történetében meglé-
vő fogalmaknak, és tovább erősítheti tudományágunk interdiszciplináris jellegét” 
(Van Ruyskensvelde 2014: 861). Újabban pedig a nemzetközi diskurzusban már 
az is felmerül témaként, hogy a neveléstörténet (a pedagógiai múlt új szempon-
tok szerint történő tanulmányozása) miként járulhat hozzá az emberi aggyal, az 
idegtudománnyal, valamint a mesterséges intelligenciával kapcsolatos kutatások 
előrelendítéséhez (Aldrich 2014). A neveléstörténet, a pedagógia múltjának tanul-
mányozása tehát – a járványhelyzet elmúltával is – sokféle módon lehet fontos és 
értékes, ugyanakkor egyáltalán nem divatjamúlt, hanem kifejezetten modern és 
releváns része a jövőnek.
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Első lépésben fontosnak és érdemesnek tartjuk meghatározni azokat a kulcs-
fogalmakat, amelyek köré felépítettük a tanulmányunkat. Ezt követően olyan, a 
civil társadalom működési környezetét érintő aktuális tendenciákat mutatunk be, 
amelyek napjainkban igen aktuálisak és nemzetközi jelentőséggel is bírnak, több 
országon átívelve. Végül, részletesen kitérünk a COVID-19 időszakában alkalmazott 
online, digitális oktatás módszertani és technológiai megoldásaira és azok hatása-
ira.

Információs társadalom

Az első kulcsfogalom az információs társadalom – napjaink társadalma –, amely 
többszörös kapcsolatban áll a hagyományos oktatással is, de jelentős hatást gyako-
rol az online tevékenységünkre, valamint az online oktatás és tanulás folyamatára. 
Az információs társadalom a társadalmi szervezet sajátos formája, amelyben az 
információ termelése, forgalmazása, alkalmazása a termelékenység és a hatalom 
alapvető forrásává válik (Farkas 2001). Egy másik meghatározás szerint „[a]z infor-
máció beépül az egyének, szervezetek és intézmények mindennapjaiba, a társadal-
mi-gazdasági kommunikáció nagy része digitális csatornákon zajlik” (MITS 2003).
Az információs társadalom, az oktatás és a munkaerőpiac közötti előreláthatatlan 

az inforMációs TársadaloMban Megjelenő online okTaTás 
Trendjei, leheTőségei és korláTai

Námesztovszki Zsolt–Molnár György–Kovács Cintia–
Major Lenke–Kulcsár Sarolta

Bevezetés



Education, digitalisation, civil sociEty

Civil Szemle KülönSzám 202038

viszonyokat határozza meg a következő idézet: „A releváns tudás gyorsan változik, 
és nehéz előre jelezni, hogy a munkaerőpiacra kilépve milyen tudásra és készség-
re lesz szükségük a most iskolába járóknak” (Csapó 2002). Ami biztosra vehető, 
hogy a lexikális tudás értéke folyamatosan csökkenni fog (sok esetben a hagyomá-
nyos oktatás még mindig a lexikális tudásra és a frontális munkaformákra fókuszál, 
amely kimerült a tananyag leadásában az ismeretek átadásánál és a definíciók 
visszamondásában az értékelésnél) és felértékelődnek az úgynevezett „soft skills” 
vagy puha készségek, ahova a csapatmunka-készség, a kommunikációs készség, a 
kreativitás és kreatív problémamegoldás, valamint az analitikus és logikus gondol-
kodás tartozik.

Fenntarthatóságra nevelés

A nevelés általános feladata az összegyűjtött ismeretek, tapasztalatok és a lét-
rejött értékek átadása a következő nemzedékeknek. Azonban a mai, globalizálódó 
világban nem a mára érvényes ismeretek készítik fel a tanulókat a jövő kihívásaira, 
hanem a majdani jövőt kell előre látni, és arra kell őket a jelenben felkészíteni. 
Ennek megfelelően kell megfogalmazni az általános nevelési célokat is. A fenntart-
ható társadalom kialakítása érdekében tapasztalatra, megfigyelésre van szükség, 
emellett fontos az elkötelezettség, a személyes felelősségérzet kialakítása a termé-
szeti és a társadalmi környezet iránt.

A fenntarthatóságra nevelés ezért tényekkel, célokkal, gondokkal, lehetséges 
megoldásokkal, modellekkel, értékekkel foglalkozik. Integrálja az egyes tantárgyak-
ban alkalmazott módszertani elemeket, egységbe szervezi őket, új ismeretkörökkel 
bővítve, a megismerés és a gondolkodás új módjaival gyarapítva újítja meg a pe-
dagógia eszköztárát, a didaktikai módszereket és rendszereket. Az információs és 
kommunikációs technológiák oktatásba való integrálása (Kővári 2018) hozzájárulhat 
a fenntartható fejlődés elősegítéséhez, hiszen szolgáltatásokhoz, információhoz 
való hozzáférést biztosítanak. Az integrált szemlélet kialakulásának legalkalmasabb 
helyszíne a virtuális tér, hiszen a világháló használata bevezeti a diákokat a globális 
összefüggések felismerésébe és az információk használatába (Major et al. 2017).

A jövő tanulási környezetét nem lehet elképzelni IKT-eszközök és az informáci-
ós és kommunikációs technológia használatát lehetővé tévő készségek, képessé-
gek és kompetenciák hatékony használata nélkül (Molnár 2011).

Oktatási környezet

Az oktatási környezet a tanítási-tanulási folyamat színtere, ahol a tanuló az 
oktatás tartalmához, az ezzel kapcsolatos információkhoz jut, és ahol a tanulási 
feladatokat megoldva tevékenységeket végez, gondolva itt akár a legkorszerűbb 
virtuális megoldásokra (Budai–Kuczmann 2018; Horváth 2019), melyben a kognitív 
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folyamatok is fontos szerepet játszanak (Berki 2019; Bubnó–Takács 2019; Macik 
2018). Az oktatási környezetek különböző szempontok szerint csoportosíthatóak 
(Ollé 2016). Az oktatási környezet meghatározza az egyes módszerek alkalmazha-
tóságát, valamint az oktatástechnológiai megoldásokat.

„Az oktatásinformatika és e-learning legtöbbször a technológia felhasználásá-
nak módját veszi alapul a kategorizálásnál:
– Kontaktoktatási környezet: technológiai eszközöktől mentes oktatási környezet, 

ahol a tanuló személyes tanulási környezetében zajló információáramlás forrása 
általában más személyekkel folytatott interakció vagy nem digitalizált források, 
passzív oktatási tartalmak.

– Számítógéppel segített kontaktoktatási környezet: hálózati kapcsolat nélküli
technológia, ahol a számítógép vagy más multimédia-lejátszó eszköz jelenti az 
információ forrását, biztosítja akár az interaktív tanulás lehetőségét, de nincs 
kizárva a tanuló a személyes kapcsolatokból és interakciókból, illetve természetes 
tapasztalatokból sem.

– Hálózattal támogatott kontaktoktatási környezet: az információforrás és az in-
teraktivitás túlmutat a kontaktoktatási környezeten, internet segítségével térben 
és időben szinkron, illetve gyakrabban aszinkron információáramlás és kommu-
nikáció zajlik a tanuló tanulási tevékenységének támogatására. Az oktatási tarta-
lom nemcsak interaktív, hanem akár a tanuló produktivitásának hatására is for-
málódik, amit más tanulókkal kialakult online interakciók is segítenek. Nem zárja 
ki a kontakt, személyes kapcsolatra építő információcserét és kommunikációt 
sem, amely alapján akár vegyes tanulócsoportok kialakulására vagy kialakítására 
is lehetőség van.

– Online oktatási környezet: az információforrások alapvetően hálózati kapcsola-
ton keresztül érhetők el, illetve a tanulói kommunikáció, információmegosztás, 
interaktivitás is teljes egészében online kapcsolaton keresztül zajlik, akár a leg-
korszerűbb virtuálistér-alapú módszerekkel (Horváth–Sudár 2018). Egyéni és 
csoportos formájában egyaránt az online hálózatok adják az információáramlás 
alapját, az online környezet biztosítja a tanulási feladatokat és esetenként erősen 
szabályozza a tanulási tevékenységet is.

– Virtuális környezet: háromdimenziós tér, ahol a tanuló és az oktatási környezet
elemei, illetve a tanulási folyamatban résztvevők is egyaránt 3D formában jelen-
nek meg. Az információforrások szintén jellemzően 3D-s környezetben érhetők 
el és ez a környezet ad lehetőséget a tanulói kommunikációra, interakcióra is. A 
tanulási folyamat szabályozása kisebb részt a környezet, nagyobb részt a 3D-s 
környezetben megjelenő személyek interakciójának következménye, ahol egé-
szen más didaktikai alapelvek érvényesülnek” (Ollé 2016; Molnár et al. 2018; Berki 
2019).
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Inter- és transzdiszciplináris gondolkodás

Környezetünkben minden összefügg, nem léteznek egymástól elkülöníthető fo-
lyamatok. Minden változás kihatással van a rendszer többi elemére. Gobalizálódó 
világunkban ezért az oktatás csak a rendszerszemléletet tanúsító módszerek alkal-
mazásával képes működni. Az oktatási tartalmak nem korlátozódhatnak egyetlen 
tudományterületre illetve tantárgyra, hanem az interdiszciplináris megoldásokra 
kell törekedni. 

Az online környezetben megvalósított oktatás során minden tudományágból 
fel kell használni az oktatási egységbe beilleszthető elemeket, és minden tantárgy 
oktatása közben tudni kell alkalmazni ezeket, az oktatás minden szintjén, az isko-
láskor előtti neveléstől az egyetemi képzésig. A korszerű, IKT-eszközökön alapuló 
oktatás emellett transzdiszciplináris jellegű tevékenységeknek is teret ad (Bognár 
et al. 2018). Nemcsak a többi tudományterület fogalmait és eszközrendszerét hasz-
nálja fel céljai megvalósításához, de egyesíti és új megvilágításba helyezi a külön-
böző tudományágakat, és ezáltal magasabb szintre emeli őket (Major 2017).

Projektoktatás

A munkaformák esetében a projektoktatás vagy a projektszellemű oktatás ke-
rülhet előtérbe, figyelembe véve azokat a prioritásokat, amelyek fejlesztésére szük-
ség mutatkozik. „A projektorientált (projektszellemű) oktatás nem a tanulók prob-
lémafelvetésére épül fel, hanem a pedagógus határozza meg a témát, azonban a 
további megvalósítás a projektoktatás kritériumai szerint történik:
 1. A kiindulópont a tanulók problémafelvető kérdése legyen, a tervezés közösen

történjék.
2. A projekt megoldása a tevékenységen keresztül kapcsolódjon a valóságos hely-

zetekhez.
3. Adjon módot individualizált munkára.
4. Adjon módot csoportmunkára.
5. Kidolgozása összefüggő, hosszabb időtartamra nyúljon el.
6.  A cél az iskolán kívüli helyzet megismerésére vagy megváltoztatására vonatkozzék.
7 . Interdiszciplinaritás jellemezze.
8. A pedagógusok és a tanulók egyenrangú, ám különböző kompetenciákkal ren-

delkező partnerekként dolgozzanak együtt.
9. A tanulók önállóan döntsenek, és legyenek felelősek saját döntéseikért.

10. A pedagógus vonuljon vissza stimuláló, szervező, tanácsadó funkcióba.
11 . A tanulók közötti kapcsolatok erősek, kommunikatívak legyenek (Nádasi 2010).

A munkafolyamat megtervezésénél fontos szem előtt tartani a pedagógiai pro-
jekt fő szakaszait:
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1. a projekt gondolatának érlelése: inkubációs szakasz,
2. a projekt indítása: a projekt definiálása, a projekt megtervezése,
3. a projekt végrehajtása,
4. a projekt lezárása: prezentáció, értékelés” (Nádasi 2010).

A projektpedagógia céljai hatékonyan megvalósíthatók online és digitális esz-
közök segítségével. Így az inkubációs szakaszban az ötletek begyűjtésére kiválóan 
alkalmasak a különböző (szakmai) fórumok (Tóth–Auer, 2018) és a videómegosztó 
portálok is. Ebben a szakaszban alkalmazhatjuk az online kommunikációs eszközö-
ket, valamint a konkrét tervezés szakaszában a gondolattérképeket. A teljes mun-
kafolyamatot végigkövethetik a komplexebb projektmenedzsment-alkalmazások 
és szoftverek, az online és közösen szerkeszthető dokumentumok és űrlapok, vala-
mint az intenzív online kommunikáció a csevegéstől egészen a videókonferenciákig. 
A projekt bemutatásánál is komoly szerepet kaphatnak az IKT-eszközök, a tanulók 
(online) prezentációt készíthetnek vagy multimédia segítségével mutathatják be 
az elkészült projektet, amely később felkerülhet a videómegosztó portálra vagy a 
közösségi oldalakra (Bacsa-Bán 2020). A közösségi oldalak megkerülhetetlen részei 
ezeknek az online folyamatoknak, ahol megvalósulhat a kommunikáció, a közös-
ségépítés, valamint a projekt folyamatának és a végeredménynek a bemutatása is.

Távoktatás és e-learning

Elsőként fontos leszögezni, hogy az elektronikus távoktatás – e-learning – a 
távoktatás egyik formája csupán, amely mellett még az úgynevezett hagyományos 
távoktatás is megjelenik. Ezt azért is fontos kiemelni, mert a mai szóhasználatban 
gyakran előfordul, hogy az elektronikus szót elhagyva csak egyszerűen távoktatás-
nak nevezzük az e-learninget, ez azonban nem egészen helytálló. Természetesen 
sok definíció, meghatározás létezik mind a három fogalomra, bár alapjaikban nem 
térnek el jelentősen egymástól (Boros 2020).

Az egyik értelmezés szerint a távoktatás „lehet az oktatás egy lehetséges for-
mája a nappali és esti oktatási formák mellett, ahol a tanár és a diák nem egy hely-
színen vannak az oktatási folyamat során. Sajátos pedagógiai és szervezeti jellem-
vonásokkal rendelkezik. A tanítás, illetve a tanulás folyamataihoz IKT-eszközöket is 
felhasználhat” (Lengyel 2007).

A távoktatás egyik elismert szakértője, Rebel Karlheinz (1968) a következőképp 
definiálta a fogalmat: „A távoktatás lehetővé teszi a tanulási folyamat nagyfokú al-
kalmazkodását a tanuló egyéniségéhez anélkül, hogy csökkenne a tanulás rendsze-
res és irányított mivolta. Bizonyos tekintetben közel áll e forma a programozott ok-
tatáshoz: a tanulás fázisainak megjelölésekor kénytelenek pontosan meghatározni 
a tanulás célját. Bizonyos határok között a tanulók maguk határozzák meg tanul-
mányaik helyét és idejét, eközben aktívan részt vehetnek hivatásuk művelésében 
és így tovább képezhetik magukat, módjuk van arra, hogy szakmai tapasztalataikat 
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elméletileg feldolgozzák. Ezáltal az elmélet és a gyakorlat találkozik, magasabb fokú 
a tanulók motivációja, jobbak a tanulmányi eredményei és elégedettebb szakmai 
munkájával is” (Négyesi 2010).

Egy másik szakértő, Erich Müller (1968) a következőt nyilatkozta a távoktatás fo-
galmáról: „A tanulási és tanítási folyamat a távoktatás keretében részben másként 
alakul, mint a direkt oktatás esetében. Ezzel a kijelentéssel természetesen gyakran 
találkozunk. Ha pontosan akarunk fogalmazni, azt kellene mondanunk, hogy a 
direkt oktatás, illetve a táv célkitűzései azonosak, bár különböző eszközökkel és 
módszerekkel valósítják meg ugyanazt a feladatot” (Négyesi 2010).

Kovács Ilma meghatározása a hagyományos távoktatásról: „A távoktatásban – 
ebben a sajátos oktatási/képzési formában – a tanuló a képzési idő nagyobb ré-
szében egyedül, önállóan tanul, kisebb részében pedig konzultációkon vesz részt, 
ahol személyes kapcsolat során, közvetlen irányítás mellett mélyíti önállóan szer-
zett ismereteit, gyakorol és fejleszti képességeit tanárai, azaz tutorai segítségével” 
(Kovács 2006).

Azt is fontos megemlíteni, hogy az elektronikus távoktatás keretében a szak-
értői vélemények még jobban eltérnek egymástól, mint a többi fogalom esetében. 
Erre Kovács Ilma a következőképp világított rá: „Ha az ’elektronikus tanulás’-nak, 
azaz az ’e-learning’-nek a tágabban értelmezett fogalmából indulnak ki (bár-
mely elektronikus technológiára/eszközre támaszkodó vagy annak segítségével 
kivitelezett képzés a CD-ROM-tól és a számítógéppel támogatott tanulástól a 
videókonferenciáig, a műholdak által közvetített képzésekig és a virtuális oktatási 
hálózatokig), akkor az elektronikus távoktatás azon belül csak egy lehetséges alkal-
mazási forma.” A másik csoport véleménye ugyanakkor: „Ha a ’nyitott és távkép-
zés’ Európában általánosan elfogadott fogalmából indulnak ki, akkor az azon belül 
alkalmazott ’elektronikus tanulási technológia’ csak eszköze a távoktatásnak.” (Ko-
vács 2006)

Azt is fontos megvizsgálni továbbá, hogy az e-learning valójában CBT-nek, azaz 
Computer-Based-Training-nek vagy online, azaz WBT-nek, hosszabb nevén Web-
Based-Training-nek értelmezhető. Az első számítógéppel segített, míg a máso-
dik internetes tanulásnak tudható be. Itt merül fel még az úgynevezett CBL, azaz 
a Computer-Based-Learning, amely az előző kettőtől abban különbözik, hogy a 
konkrét, egyben virtuális tanulási környezetből a hallgató bármikor kiléphet (Boros 
2020).

Ennek függvényében Komenczi Bertalan a következőképp definiálja az elekt-
ronikus távoktatást: „Az e-learning a számítógép és a hálózati adatbázisok, illetve 
internetes kommunikáció segítségével történő tanulás olyan formája, amely a ta-
nulási folyamat egészének rendszerszemléletű megközelítésével, illetve hatékony 
rendszerbe szervezésével tűnik ki” (Kokovay 2006). Ennek különböző megnyilvánu-
lási formái és jelenségei is széles körűen ismertek és felhasználhatóak. (Szűts 2018)

Egy másik tanulmány szerint: „Olyan informatikailag támogatott elektronikus 
távoktatási forma, ahol az oktatásszervező, az oktató és a hallgató közös kom-
munikációs eszköze a számítógép, illetve a számítógépes hálózat” (Négyesi 2010).
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Tanári szerepváltás 

A társadalom változásai, valamint a környezeti nevelés sajátos igényei magukkal 
hozták a tanári szerep változását is. A pedagógus mesterség ma már egyet jelent 
egy egész életen át tartó tanulási és fejlődési folyamattal. Korábban a tanár egy-
értelműen a tudás egyedüli közvetítője volt, mára viszont a tanári szerepkör több 
elemmel gazdagodott. A tanár ma már nem a tudás egyedüli forrása és közvetítője, 
hanem a tanulási folyamat része, annak háttérirányítója (Czippán–Kelen 2010).

A tanárok pedagógiai kultúrájának egy könnyen megfogható pontja az al-
kalmazott oktatási módszerek köre. Minél változatosabb egy tanár módszertani 
repertoárja, minél nagyobb szerepet kapnak benne a csoportos tevékenységek, 
a kooperatív, projektszerű vagy problémaalapú tanítási módszerek (Bérci 2018), 
annál inkább fejleszti a diákok együttműködő és szervezési, feladatmegosztó és 
szerepelfogadó készségeit, az elsajátított tudás hatékony használatát, amelyek el-
engedhetetlen kulcsfontosságú kompetenciák a 21. század team-munkára alapozó 
munkaerőpiacán. Mindezen módszerek használatát kiegészítve különböző interak-
tív információs és kommunikációs technológiákkal még hatékonyabb eredménye-
ket érhetünk el (Ujbányi et al. 2017), miközben az eszközök egyszerű használatának 
készségein és képességein kívül fejlesztjük a virtuális világban való eligazodási ké-
pességüket, továbbá a feladatok, problémák megoldásához szükséges információ 
gyors és hatékony megtalálási képességét, azok kritikus kezelését (Major 2017).

Az online oktatás megvalósításához mindenekelőtt megfelelő hozzáállással és 
tudással rendelkező pedagógusokra van szükség, akik képesek értékelni munkájuk 
hatékonyságát és hajlandóak alkalmazkodni a megváltozott tanítási környezethez 
(Major 2017). A tanároknak képesnek kell lenniük az informatikai eszközök oktatási 
szempontból történő értékelésére, azok tanulókra gyakorolt egészségügyi, lelki, 
társadalmi, kulturális hatásának megítélésére. Ismerniük kell az IKT-eszközök hasz-
nálatával együtt járó módszereket, interaktív megoldásokat (Kárpáti 2004).

Előnyök és hátrányok

Az előzőekben felvázolt helyzet az oktatással kapcsolatos trendeket is jelentő-
sen befolyásolja. Azt tapasztalhatjuk, hogy már a formális oktatási környezetek-
ben (oktatási intézményekben) is történtek változások, és megjelent a blended 
learning (a hagyományos tantermi oktatás kiegészül online tartalmakkal), valamint 
az e-learning, amikor az oktató egy-egy tartalom vagy kurzus ismertetését/fel-
dolgozását teljes egészében az internetenes felületeken végzi el. Ez gyakran azt 
eredményezi, hogy az oktató és a tanuló csak az online felületen „találkozik“. 

Az e-learning és a MOOC (Massive Open Online Course – magyarul: tömeges 
nyílt online kurzusok) nagyon sok előnyt és lehetőséget hordoznak, azonban ta-
pasztalható néhány hátrány, illetve korlát is. A két rendszer alapvető sajátosságai-
ban is eltér egymástól, és másképpen készíti fel az információs társadalom tagjait 
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a tanulási folyamatokra. A MOOC főként a fordított oktatás (flipped classroom) 
pedagógiai modelljére építkezik, amelynek jelentősége a digitális munkarend alatt 
felértékelődött, és mutatta előnyét társadalmi szinten is és a nemzetközi gyakor-
latban is (Szűts 2020).

Az online képzés előnyei:
– Költséghatékony. Az online kurzusok költséghatékonysága gyakran az első he-

lyen szerepel az előnyök felsorolásánál. A költséghatékonyság megjelenhet 
olyan formában, hogy a résztvevőknek nem kell utazási költségeket fizetniük, így, 
ezzel együtt, környezettudatos is. Emellett az egyszer elkészített tartalom (oktató-
videók, tesztek stb.) többször is felhasználhatóak, valamint a kurzusoknak nincs 
felső határuk a létszám tekintetében, így nem ritka, hogy egy-egy online kurzus-
ra több tíz- vagy akár százezren is jelentkeznek (az egyik legnagyobb közösség 
a FutureLearn angol nyelvet oktató kurzusán jött létre, ahova 150 országból 440 
ezer hallgató jelentkezett). 

– Helytől és időtől független. Az ilyen jellegű tanulási formák lehetővé teszik, 
hogy földrajzi helytől függetlenül, saját időbeosztásban csatlakozzon valaki egy 
kiválasztott kurzushoz.

– Szakértő közösség. Sok esetben az előadó személye és a „jelenléte“ a különböző
online kommunikációban másodlagos, mivel kialakul egy olyan önszabályozó 
szakértő közösség, amelynek résztvevői továbbgondolják az egyes témákat, és 
gyakran válaszolnak a felmerülő kérdésekre. Ez a szakértő közösség az egyik 
legnagyobb hozadéka egy sikeres online kurzusnak, mely sokszor a különböző 
felületeken (csoportok közösségi oldalakon) továbbfejlődik. Az ilyen kurzusok 
esetében az előadóra és a kurzusokat készítő szakemberekre inkább bevezető 
és tevékenységtervező szerep hárul.

– Nyelvi és informatikai kompetenciák fejlesztése.  A hallgatók esetében gyakran
találkozhatunk az informatikai kompetenciák fejlődésével egy-egy kurzus telje-
sítése során. Ezek a rendszerek alapvetően feltételeznek alapszintű informatikai 
kompetenciákat (tartalmak megnyitása, regisztrálás stb.) azonban a hallgatók 
sokszor találkozhatnak új tartalmakkal, keretrendszerekkel, vagy maguk is létre-
hozhatnak tartalmakat egy számukra új környezetben. Emellett nyelvi kompeten-
ciáik is fejlődhetnek, mivel sok esetben a kurzusok angol nyelven futnak, így az 
előadások követesével, a kommunikációval és a beadandók/tesztek elkészítésé-
vel bővül a szókincsük és fejlődnek a nyelvi kompetenciáik.

Az online képzés hátrányai:
– Magas lemorzsolódási arány. Az online képzés egyik legnagyobb hátrányaként 

említhető a magas lemorzsolódási arány. A különböző mintákban különböző 
arányok jelennek meg a nemzetközi szakirodalomban. Jordan mérései szerint 
2013-ban 15%-os a teljesítési arány az online kurzusok esetében; mintegy 10%-
os teljesítési arányt mértek Wilkowski–Deutsch–Russel szerzők 2014-ben. A leg-
frissebb adatok alapján a Semenova–Rudakova szerzőpáros 2016-ban 18%-os 
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teljesítési arányt mért. A lemorzsolódás okai a különbözők lehetnek: életvezeté-
si okok, motiváció hiánya, nem az elvárásoknak megfelelő tananyag/tartalmak. 
Emellett egyes embereknek nem jelent motivációt a kurzus végén kiosztásra 
kerülő elismervény vagy egyszerűen (szakmai) kíváncsiságból jelentkeznek egy-
egy kurzusra.

– Nehézségek az értékeléssel kapcsolatosan. A legtöbb oktató aggályai az online
értékelés kapcsán a nem megengedett eszközök használatára vagy egyéb csalás-
ra vonatkoznak, de ezek – megfelelő kérdések és beadandók megfogalmazásá-
val, limitált időkerettel, azonosítás webkamera segítségével – könnyen kiküszö-
bölhetőek.

– Egyéb nehézségek. A fenn felsorolt nehézségek mellett általában a következő
nehézségek merülnek fel az online képzések készítésekor: 1. Időigényes a kü-
lönböző online/digitális tartalmakat létrehozni 2. A folyamatos elérés lehetősége 
zavaró tényezőként is megjelenhet 3. Az oktatóknak kilépést jelent a komfortzó-
nájukból az online és publikus tartalmak létrehozása, ugyanis ezek elérhetősége 
és terjesztési lehetősége nagyon komolyan túlmutat a tantermi oktatási kör-
nyezeten és annak korlátain 4. A tartalmak létrehozásához, azok feltöltéséhez, 
a kurzusok létrehozásához, valamint azok vezetéséhez és adminisztrációjához 
alapszintű informatikai kompetenciák megléte szükséges (Námesztovszki 2020a).

Trendek az online oktatásban

Az online oktatás népszerűsége már a 2020-as világjárvány előtt is jelentősen 
növekedett. A blended oktatás formái mellett megjelentek a teljesen online intéz-
ményi képzések. Egy teljes, a Kárpát-medencére kiterjedő magyar nyelvű online 
oktatási platform a K-MOOC. 

A K-MOOC magyar nyelvű online kurzusok indítását, elterjesztését tűzte ki célul 
elsődlegesen a Kárpát-medencei magyarság, de szerte a világon minden magyar 
anyanyelvű számára. A K-MOOC egyrészt kredittel vagy oklevéllel elismert on-
line oktatási formát biztosít a Kárpát-medencei, részben vagy egészben magyar 
tannyelvű képzést folytató felsőoktatási intézmények, karok, tanszékek hallgatói 
számára, másrészt egy újabb oktatási formát kínál az élethosszig tartó tanulás 
megvalósításában. Résztvevői a K-MOOC Hálózatához csatlakozó magyarországi 
és határon túli magyar tannyelvű egyetemek, főiskolák. A Hálózathoz csatlakozó 
egyenrangú intézmények a K-MOOC keretében minden tudományterületen ma-
guk is készítenek és meghirdetnek mindenki számára ingyenesen elérhető, on-
line, kredites, magyar nyelvű kurzusokat, diákjaik pedig felvehetnek kurzusokat a 
Hálózat bármely intézménye által meghirdetettekből. A rendszer nyelve magyar, 
működtetője az Óbudai Egyetem. (Forrás: https://www.kmooc.uni-obuda.hu/)

A keretrendszerben jelenleg (2020, nyári szemeszter) 46 kurzust hirdettek meg 
különböző tudományterületekről és különböző intézmények gondozásában.



Education, digitalisation, civil sociEty

Civil Szemle KülönSzám 202046

A másik keretrendszer, amelyet a magyar nyelvterületről ki kell emelni, az a 
Webuni, amely kevésbé formális, és nem elsődlegesen a felsőoktatás számára ter-
vezték. A Webuni elsődlegesen a videóalapú oktatásra fókuszál, de felületén fellel-
hetők a fórumok és felületére a Redmenta-tesztek is beágyazhatók.

A Webuni fejlesztései 2012-ben kezdődtek, és közösségi tudásmegosztó plat-
formként határozzák meg a működés formáját. A kezdeményezés az Egyesült Álla-
mokban tapasztalt trendek (online oktatás, Coursera és edX) számára nyújt platfor-
mot, keretrendszert (Námesztovszki et al. 2015). A Webuni a következő szöveggel 
határozza meg a rendszer létjogosultságát: „A mai fiatal generációk jóval nyitot-
tabbak az online tartalmakra, a világ kommunikációs csatornái az elmúlt évtizedek-
ben teljesen átalakultak, míg oktatási rendszerünk lényegében változatlan maradt. 
Ehhez a megváltozott és felgyorsult információáramláshoz újfajta oktatási-tanulási 
szemlélet, és ezáltal újfajta tanári kompetenciák váltak szükségessé. A Webunival 
az volt a célunk, hogy ehhez a modern oktatási formához megteremtsük azt a 
technikai hátteret, amellyel nemcsak lehetőséget biztosítunk az oktatóknak, hogy 
alkalmazkodni tudjanak a mai digitalizált elvárásokhoz, de még egy új bevételi for-
rásra is szert tegyenek” (forrás: www.webuni.hu). A Webuni-keretrendszer további 
előnyei, hogy az üzemeltető cég tartja fenn és adminisztrálja, a kezelőfelülete egy-
szerű és letisztult, valamint arra a videóalapú oktatásra van optimalizálva, amelyet 
manapság a legtöbben használnak. Ez azt jelenti, hogy a tananyagok általában 
oktatóvideók formájában jelennek meg, és ezekhez megjegyzéseket, jegyzeteket 
és kérdéseket csatolhatnak a felhasználók. Az online keretrendszerben nagyszámú 
meglévő kurzus és aktív felhasználó van, így amellett hogy a létrehozott kurzu-
sokat népszerűsítjük különböző csatornákon, a rendszerben adott egy nagyszámú 
potenciális hallgató, akik rendelkeznek profillal és nem áll tőlük távol az online 
tanulás sem (Námesztovszki 2019).

A koronavírus eredményezte új társadalmi és ezzel együtt kialakult oktatási 
helyzetet a térség országaiban más-más módon oldották meg. A közös vonás ben-
nük az volt, hogy a hagyományos, kontaktalapú oktatás megszűnt és ezt az online 
oktatás váltotta fel. Szintén közös, hogy ebben az időszakban nagyon sok digitális 
tananyag készült el, valamint jelentős adatbázisok váltak elérhetővé. Mindenkép-
pen ki kell emelni a Nemzeti Köznevelési Portált (https://www.nkp.hu/), amely a 
tartalmakat elérhetővé tette a határon túli régiók részére is. Emellett sok online 
platform (például jelentős számú tesztkészítő) tette ingyenessé az előzőleg fizetős 
szolgáltatásait. 

Szerbiában az állami televízió vállalta fel azt a szerepet, hogy a távoktatáshoz 
szükséges oktatóvideókat elkészíti (https://rtsplaneta.rs/video/list/category/516/). 
Ezt a megoldást választotta a Szerbiában élő magyar kisebbség is (https://pannon-
rtv.com/rovat/tavoktatas). Több környező ország minisztériuma – az oktatóvideók 
mellett – központilag adminisztrált virtuális osztálytermeket is működtetett (Hor-
vátországi példa: https://skolazazivot.hr/), míg a régió más országaiban a pedagó-
gusokra vagy az adott iskolára bízták, hogy milyen platformon keresztül valósítja 
meg a távoktatást. Népszerűek voltak a videókonferenciák (Skype, Microsoft Teams, 



Oktatás, Digitalizáció, civil társaDalOm

Civil Szemle KülönSzám 2020 47

8x8 vagy Jitsi Meet), amelyek talán a legközelebb álltak a kontaktoktatási környe-
zethez, és hatékonyan lehetett oktatni előre elkészített digitális tananyag nélkül is. 
Külön ki kell emelni a Skype-hívásnál a videórögzítés a lehetőségét, amely valós 
időben videókonferencia, de a hívás végén átalakul oktatóvideóvá, amely 30 napig 
visszanézhető. Ezen lehetőségek mellett népszerűek voltak a virtuális osztályter-
mek (egészen pontosan LMS – Learning Management System), ilyen a MOODLE 
vagy a Google Tanterem. Azonban a legkorszerűbb virtuálistér-alapú megoldások 
kihasználása a gyakorlati ismeretek elsajátításában további lehetőségeket rejtenek 
(Lampert et al. 2018).

Ami a trendeket és a további fejlesztéseket illeti, ez az új oktatási helyzet kidom-
borította az online oktatás előnyeit, de rámutatott a hiányosságokra is. Az már a 
kezdetekben látható volt, hogy a hátrányos helyzetű tanulók nagy valószínűséggel 
ebben az oktatási környezetben is a perifériára kerültek. A szociálisan hátrányos 
helyzetű tanulók csoportjából a tanulók legalább egyharmada nem tudott bekap-
csolódni az online oktatásba (Rosa Parks Alapítvány, Motiváció Egyesület, Partners 
Hungary, 2020). A legtöbb esetben hiányzott a távoktatáshoz szükséges eszköz 
(laptop, tablet, internet) és ebben az iskolák nagy része nem tudott segíteni, vala-
mint hiányzik a megfelelő tér, de sok esetben a családok háztartásai árammal sem 
rendelkeztek. A szülők nem tudnak segíteni a feladatok értelmezésében és sok 
esetben hiányoznak a megfelelő digitális kompetenciák. A sérült gyerekek ese-
tében hasonló a helyzet, azonban valószínűleg itt a feladatok értelmezése és a 
digitális kompetenciák hiánya okoz problémát.

 
 
Az online oktatás módszertani megközelítése

Ebben a részben, az általános elméleti keretektől kezdve a konkrét gyakorla-
ti megvalósításig mutatunk be néhány alkalmazható technológiai és módszertani 
megoldást, amelyek hatékonynak bizonyultak a pandémia időszakában.

Általános irányelvek

Az online oktatás, mint ahogyan ez a meghatározásából is látszik, egy olyan ok-
tatási forma, amikor az oktató és a tanuló között nem jön létre személyes kapcsolat. 
Ez az egyszerű tény több szakmódszertani különlegességet hordoz magában, vala-
mint a tanuló–pedagógus–tananyag-háromszög kötelezően kiegészül az oktatás-
technológiai megoldásokkal, amelyek szükségesek ahhoz, hogy az online oktatás 
megvalósuljon. Az oktatástechnológiai megoldások különböző alkalmazások vagy 
szoftverek, amelyek lehetővé teszik az előadás rögzítését vagy közvetítését, vala-
mint kiegészítését különböző interaktív és kommunikációs eszközzel. Ide tartoznak 
még azok a technikai eszközök, mint például a számítógép, tablet vagy okostelefon 
és az internet, amelyek szintén szükségesek az online oktatás megvalósulásához.
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 Mindezt figyelembe véve, meg kell jegyezni, hogy a pedagógus személye és 
szerepe továbbra is kulcsfontosságú az oktatási folyamatokban, és ez a tény még 
hangsúlyosabb a fiatalabb tanulók esetében. Az online oktatási forma egy új okta-
tási helyzetet teremtett azzal is, hogy a tanterem négy fala közé zárt hagyományos 
oktatási forma után, az online oktatás egy többszörösen nyitott rendszert képez. 
Az oktatási tartalmakba és a teljes oktatási folyamatba betekintést nyernek a szü-
lők, az intézményvezető és a kollégák is. Tehát megállapítható, hogy ez a helyzet 
mindenképpen kimozdulást igényel a pedagógusok komfortzónájából. Emellett az 
is új helyzet, hogy a privát térbe, ami legyen a nappali, konyha vagy a gyerekszoba, 
ha virtuálisan is, de betekintést nyernek idegen emberek.

Általánosan elfogadott szabály az online oktatás tekintetében, hogy a tan-
anyagot kisebb részekre kell felosztani, ami sokkal rövidebb, mint a hagyományos 
45 perces iskolai óra. Ez lehet néhány perces oktatóvideó vagy videóhívás, de a 
microlearning esetében ez sok esetben SMS-üzenet hosszúságú információ (160 
karakter). Ezeket a tananyagokat és a teljes oktatási folyamatot állandó visszajel-
zésekkel, értékeléssel és motiválással kell kiegészíteni és azt fent is kell tartani, sőt 
lehetőség szerint növelni kell (András et al. 2016). Természetesen a hagyományos 
oktatásban megismert munkaformák, mint amilyen a frontális, egyéni és a páros 
munka is kiválóan alkalmazható az online oktatásnál a megfelelő szoftveres esz-
közök használatával.

A fent felsorolt elvek és előnyök mellett a digitális eszközökkel megvalósuló 
oktatás – a koronavírus okozta új helyzet következtében – további előnyeként 
könyvelhető el a személyes találkozás hiánya, amely a meghirdetett rendkívüli 
helyzetben azt eredményezte, hogy a távoktatás maradt az egyedüli lehetséges 
oktatási forma. Ami viszont újdonság a kialakult helyzetben: hogy a hagyományos 
értelemben vett e-learning esetében az online hallgatók nagy része ismeretlen az 
előadó számára, a mostani helyzetben viszont a pedagógus egy jól ismert osz-
tállyal, évfolyammal folytatja az online munkát. A helyzet további kérdéseket vet 
fel, nevezetesen, hogy a megismert tanulók mennyire viselkednek másképpen az 
online térben, mit eredményez a személyes jelenlét hiánya és mindez mennyire 
befolyásolja az egyes tanulók aktivitását. 

Véleményünk szerint a különböző platformok és stratégiák helyett, a kialakult 
helyzetben a legfontosabb, hogy a pedagógusok elsajátítsák az online oktatás 
alapvető módszertani alapelveit és hatékonyan alkalmazzák azokat a különböző 
oktatási helyzetekben. 

Másrészről érkeztek visszaélésekről is beszámolók, például az egyes videókon-
ferencia-rendszereknek nagy előnyük, hogy nem kell regisztrálniuk a tanulóknak, 
hanem csak beírják a szoba nevét a csatlakozáshoz. Ez azt a veszélyt hordozza 
magában, hogy rátalálhatnak ismeretlen emberek, így néhány pedagógus erre pa-
naszkodott, hogy más országokból, más anyanyelvű gyerekek léptek be a csoport-
ba és ott nem megfelelően viselkedtek. 
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Keretrendszerek

Mint ahogyan a hagyományos osztálytermi oktatás helyszíne sem mellékes, az 
online oktatási környezet, az oktatási keretrendszer szintén kulcsfontosságú. Ezek 
az elemek internet segítségével érhetők el és ide kerülnek az oktatók által elkészí-
tett digitális tartalmak, tananyagok. Mivel a felhasználók a keretrendszer segítségé-
vel érik el az oktatási tartalmakat, nagyon fontos, hogy ezek mennyire letisztultak 
és megbízhatóak. Az online oktatási térben is az angol nyelv a domináns, így a ma-
gyar nyelvű keretrendszer (magyar nyelven elérhető felhasználói felület) legalább 
annyira fontos, mint a magyar nyelvű oktatási segédanyagok. Emellett fontos a 
keretrendszer ára, a telepítés és a karbantartás szükségessége (rendszergazdát kell 
alkalmazni vagy központilag fenntartott a rendszer), valamint a támogatás lehető-
sége és ennek intenzitása (Námesztovszki 2020b). Mint ahogyan a hagyományos 
oktatás esetében is a helyszín nem határozza meg döntően az oktatás hatékony-
ságát, ugyanez érvényes az online oktatásra is. A keretrendszer lehet magyar vagy 
angol nyelvű, ingyenes vagy fizetős, több vagy kevesebb lehetőséget magába rejtő, 
letisztult vagy nehezen áttekinthető, az online oktatás hatékonyságát is az előadó 
személyisége, felkészültsége és szakmai tudása, valamint az alkalmazott szakmód-
szertan határozza meg. Ezt a felsorolást (az online oktatás esetében különösen) ki 
kell egészíteni az alkalmazott oktatástechnológiával.

Oktatóvideók

Tapasztalatunk és az empirikus kutatások szerint is az online oktatás akkor a 
leghatékonyabb, ha oktatóvideók segítségével oktatunk, ugyanis a multimédiák 
(szöveg, hang, kép és/vagy videó, valamint interaktív tartalmak egyidejű megjele-
nítése) több érzékszervünkre hatnak egyszerre, egyidőben. Az oktatóvideók elké-
szítését egy erre szakosodott operatőr és egy utómunkákat végző csapat végzi. 
Fontos hogy az elkészült tartalom (hang és videó) kifogástalan legyen, mivel az 
aprónak tűnő technikai hiba jelentős figyelemelterelő hatással bír. A videók látvá-
nyos intróval kezdődnek (5 másodperc), amely tartalmazza a kurzussal kapcsolatos 
információkat (kurzus neve és logója, esetleg a megrendelő cég neve). Az intróknál 
ügyelni kell, hogy ne tartalmazzon felesleges információt, ne terhelje túl a nézők 
rövidtávú memóriáját. A előadók nevét, esetleg munkahelyét a videó elején egy 
mezőben kell feltüntetni. A videókat feliratozni kell, amelyet opcionálisan ki/be tu-
dunk kapcsolni, hogy a hallássérült hallgatók is követni tudják. Emellett a feliratozás 
szolgálhat a fordítás megjelenítésére is. Az oktatóvideók megjelenítésénél ajánlott, 
hogy az oktatók megjelenjenek a képernyőn (hitelességet kölcsönöz a videónak), 
valamint hogy az oktatók mellett jelenjenek meg az adott rész kulcsszavai. A vi-
deó rögzíthető tanteremben vagy akár külső helyszínen, azonban figyelni kell arra, 
hogy ne tartalmazzon zavaró és figyelemelterelő elemeket (az előadóra kell fóku-
szálni és a hátteret el kell mosni) (Námesztovszki 2020b).
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1. ábra. oktatóvideó a UNSW Sydney (the University of New South Wales): 
Learning to Teach online MooC kurzusból

Egy másik jó megoldás a greenbox technikával rögzített oktatóvideó, amelynél 
lehetőség nyílik arra, hogy a teljes hátteret töröljük és az előadót egy új, virtuális 
környezetben jelenítsük meg.

 
2. ábra. oktatóvideó (greenbox technikával) University System of Georgia: 

K12 Blended and online Learning kurzusból

 

3. ábra. Oktatavideók rögzítése és a végeredmény a saját fejlesztésű 
C-AGRODEV kurzushoz (előadó: Kazinczy Szilveszter)
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Természetesen a videók technikai jellegű szempontjai mellett kulcsfontosságú 
az előadók megjelenése, felkészültsége és előadásmódja is. Az előadás lelkes, len-
dületes, baráti és megnyerő kell, hogy legyen. Erre az előadóknak készülniük kell! 
Jegyzeteket írhatnak, de ajánlott az is, hogy a rögzítés előtt elpróbálják (akár tükör 
előtt) az előadásaikat. 

Fontos, hogy az előadás eleje különösen jó legyen, mert a hallgatóság néhány 
másodperc után döntést hoz az előadás minőségéről. Így ajánlott, hogy az előadást 
a következő dolgokkal kezdjük 1. Kérdéssel. 2. Személyes történettel, amely kap-
csolódik az előadás témájához. 3. Érdekes vagy meglepő tényekkel (amely szintén 
kapcsolódik az előadás témájához). Részletesebben: https://www.youtube.com/
watch?v=w82a1FT5o88&.

Fontos a videók terjedelmét is tervezni. Gyakran tapasztaljuk, hogy az előadók 
az iskolai órát, a 45 percet tekintik mérvadónak. 

A videók terjedelméről készült egy kutatás (Guo és mtsai. 2014), amely 6.9 mil-
lió megtekintést ölelt fel. A következő derült ki:
– A kevesebb, mint 6 perc hosszúságú videók közel 100%-ot nyújtottak, azaz majd-
nem mindenki végignézte a teljes felvételt.
– A 9 és 12 perces hosszúságú videók már csak közel 50%-osak voltak.
– A 12 és a 40 perces hosszúságú videókat pedig 20%-os nézettségűek voltak.

Tudni kell, hogy az utóbbi két esetben is az átlagos megnézett terjedelem 6 
percre tehető (Námesztovszki 2020b).

 
4. ábra. oktatóvideók megtekintési aránya (Guo és mtsai. 2014)

Ezek alapján elmondható, hogy az oktatóvideók optimális hossza 3 és 9 perc 
között van. Természetesen ez nem azt jelenti, hogy egy 60 perces videót 10 da-
rab 6 perces részre kell felosztani, hanem azt, hogy az előadóknak olyan tartalmi 
egységeket kell meghatározniuk, amelyek ennyi idő alatt megfelelően prezentál-
hatóak. Az előadók hitelességét erősíti a csatolt, linkelt fényképes önéletrajz, ahol 
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a kurzus résztvevői olvashatnak az előadó kutatási területéről, referenciáiról, vala-
mint életrajzi adatairól (Námesztovszki 2020b).

A tanulók figyelme másrészről fenntartható videóba ágyazott kérdésekkel. En-
nek a módszernek a lényege az, hogy az oktatóvideó megtekintése közben, időkö-
zönként kérdések ugranak fel és a tanulónak ezekre kell válaszolnia. A kérdések a 
tananyagra kérdeznek vissza és a beérkezett válaszokat a rendszer összegzi, vala-
mint segítségükkel különböző kimutatások készíthetőek el. 

Az oktatóvideók feliratozása megoldható egyszerű szoftveres eszközökkel, de 
nagyszámú beszédfelismerő szoftver/oldal áll rendelkezésre, amely lerövidíti a vi-
deók feliratozásának idejét. A feliratok segítségével a videók felületén megjelenik 
még egy média (szöveg) és ezzel a tanulási folyamat hatékonyabb lesz, valamint az 
esetleges hallássérült tanulók számára is lehetővé tesszük a tanulást.

Videókonferenciák

A videókonferenciák esetében az oktatás valós időben, szinkron módon va-
lósul meg, tehát az oktatás összes résztvevője egy időben vesz részt a folyamat-
ban. Ez a módszer van a legközelebb a pedagógusok által megszokott frontális 
munkaformához, és nem igényel különösebb tananyagfejlesztést. Természetesen 
a videóhívás során megvalósulhat más munkaforma is, a pedagógus kérdezhet, 
esetleg a tanulók közösen oldanak meg egy-egy feladatot, szavazhatnak a feltett 
kérdésre. 

A videókonferenciák esetében a hallgatóság (tanulók) egy csoportos (videó)
hívás keretében csatlakoznak az előadáshoz és tudnak kérdezni, hozzászólni a té-
mához. A pedagógus megoszthatja a képernyőjét és az ide elkészített tartalmak 
helyettesítik gyakorlatilag a(z) (interaktív) táblát és a pedagógus közvetíti (stream-
eli) a saját előadását.

Néhány szempont, amire érdemes odafigyelni videókonferencia előtt és közben:
– Még a hívás megkezdése előtt ellenőrizzük az internetkapcsolatot!
– Kapcsoljunk ki minden zavaró alkalmazást!
– Jól megvilágított, zajmentes térben tartózkodjunk!
– Ha kamerát használunk, nézzünk előtte körül, hogy mi látható a hátterünkben!
– Szobánk ajtajára is kiírhatjuk, hogy „Ne zavarj, videókonferenciázok!”.
– A jobb hangminőség érdekében használjunk fülhallgatót, mikrofont!
– Aki nem beszél, kikapcsolhatja a mikrofonját, így a háttérzajok, susogás nem

zavarja majd az előadót!
– Képernyőnk megosztása előtt figyeljünk arra, hogy milyen más ablakok vannak

nyitva, mi látható a könyvjelzők között, nincs-e nyitva a levelezésünk például 
(Námesztovszki–Kovács, 2020).
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Sikeres online kurzusok tervezésének módszertani különlegességei

Amennyiben az oktatási tartalmakat online kurzus formájában szeretnénk pub-
likálni, érdemes szem előtt tartani a következő dolgokat, amelyek általánosság-
ban is érvényesek az online oktatási folyamatokra is. Tapasztalataink és a kutatási 
eredményeink alapján megállapítható, hogy a fent ismertetett szabályszerűségek 
mellett sok más tényező is befolyásolja a tanulás hatékonyságát, a résztvevők mo-
tivációját, valamint az elégedettségüket (Námesztovszki 2020b).

Követelmények/elvárások tudatosítása

A kurzus megkezdése előtt ajánlott a résztvevőknek, illetve potenciális résztve-
vőknek kiküldeni azt, hogy pontosan milyen elvárásokat támasztunk az irányukba. 
Pontosan mennyi időt kell a kurzus felületén eltölteniük és ez a folyamat milyen 
tevékenységekre osztható (videók megtekintése, fórumaktivitás, beadandók készí-
tése, tesztek kitöltése stb.). Ez az idő (az eddigi méréseink szerint) az oktatóvideók 
terjedelmének háromszorosa, így jut idő a jegyzetkészítésre, valamint az egyéb 
aktivitásra is. Természetesen fontos tudniuk, hogy a kurzus milyen részekből/mo-
dulokból épül fel és milyen dinamikával tervezzük az oktatást. A kurzusokhoz aján-
latos szabályrendszert is készíteni. Amennyiben a kurzus teljesítéséhez szükség 
van előtudásra, akkor ezt is közölni kell az érdeklődőkkel (Námesztovszki 2020b).

Folyamatos segítségnyújtás

Egy online kurzus felületére általában heterogén tudású emberek lépnek be. Ez 
érvényes a képzés szakmai tartalmával, de az informatikai kompetenciákkal kap-
csolatosan is. Ezért fontos, hogy folyamatosan segítsük az online tanulókat. Fontos 
közölni velük, hogy milyen felületeken/keretrendszerekben történik a tanulás és 
ezekhez regisztrációs segédletet készíteni. Emellett folyamatosan válaszolni kell a 
kurzus során felmerülő kérdésekre. A hallgatók pontszámainak folyamatos követé-
se is nagyon komoly motiváló erővel hat, mivel az aktivitásuk után visszajelzéseket 
kapnak a tevékenységük eredményességéről (Námesztovszki 2020b).

Tartalmak címkézése

Egy online kurzus felületére különböző oktatási tartalmak kerülhetnek fel. Ezek 
lehetnek videók, e-book-ok, fórumok, tesztek és egyéb alkalmazások. Csapatunk 
általában a Kötelező, Ajánlott és Alternatív címkézést használja (Námesztovszki 
2020b).
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Modulokra/hetekre osztott tartalmak

A tartalmak tervezésénél a hasonló témakörű tananyagokat ajánlott egy-egy 
modulba egyesíteni. A tervezésnél az egy modul egy hét elvét érdemes követni. Így 
a tanulásra szánt idő hetekre oszlik és nem jelentkezhet annyira hangsúlyosan az 
a probléma, hogy a határidő lejárta előtt radikálisan megemelkedik a felhasználók 
aktivitása. A célcsoportunk lehetséges leterheltségétől függően a heti aktivitást 
ajánlott 2 és 5 óra között meghatározni egy online kurzusnál. A határidőket és a 
modulok váltását, az eddigi tapasztalataink alapján, érdemes vasárnapra tervezni 
(Námesztovszki 2020b).

 

Változatos és interaktív tevékenységek

A hallgatók tevékenységeinek tervezésénél figyelembe kell venni azokat a kor-
szerű technikai lehetőségeket, amelyek segítségével a tanulók együttműködhetnek 
másokkal vagy a statikus elemeket interaktív tartalmakkal egészíthetik ki. Jelentős 
eredményeket értünk el a videókba ágyazott kérdésekkel, amelyek segítségével 
folyamatosan fenntartható a hallgatóság figyelme. A kurzusok kötelező eleme a 
témazáró online teszt, amely segítségével felmérhetjük a tanulás eredményessé-
gét (Katona–Kővári 2018). A fórumok a legjobb megtestesítői annak a közösségi 
tudásnak és tapasztalatnak, amely egy több száz vagy esetleg ezer hallgatóból álló 
kurzus felületén létrejöhet. Tapasztalatunk szerint a fórumaktivitás intenzitását és 
irányát nagyban meghatározza az egyes alfórumok témája. Ajánlott a kicsit provo-
katív és az érzelmekre is ható kérdéseket alkalmazni. Amennyiben a tartalom ezt 
lehetővé teszi, a különböző felületeken készült beadandók, valamint a tanulótárs 
értékelésével is izgalmas feladatokat állíthatunk elő (Námesztovszki 2020b).

Többcsatornás kommunikáció

Felméréseink szerint a többcsatornás kommunikáció jelentősen motiválja a 
hallgatókat. Ezek a következő csatornák lehetnek: e-mail, a platform belső üze-
netküldő rendszere, fórumok a kurzus felületén, Facebook-csoport, Instagram stb. 
Természetesen mindegyik környezetnek megvan a saját funkciója és sajátossága. 
E-mail segítségével általában a határidőket és az adott hét/modul feladatait küldjük 
ki, a fórumokon interaktív szakmai eszmecsere alakul ki, a közösségi oldalakon 
pedig alapvetően nagy mennyiségű időt töltenek a felhasználók, így alkalmas az 
információ továbbítására és a kommunikációra egyaránt. A közösségi oldalakon 
csoportokat hozunk létre erre a célra. Természetesen a különböző űrlapok (jelent-
kezés, elégedettségi kérdőív) a kommunikáció és az online tartalmak továbbfejlesz-
tésének hatékony eszköze (Námesztovszki 2020b).
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Ezen eszközök mellett érdemes még próbálkozni SMS-sel, Viber-üzenettel vagy 
-csoporttal, de az oktató jelenlétével megvalósított videóhívás vagy akár chat is 
hatékony lehet és személyesebbé teszi az online kommunikációt. Ebben az esetben 
az oktató előre meghatározott időben kell, hogy online legyen. Határidők megjele-
nítésének nagyon hatékony módja az okos eszközökön értesítés Google Asszisz-
tens (Google Assistant) segítségével.

Az online kommunikáció esetében viszont fontos, hogy ha már van egy jól 
működő kommunikációs felületünk a célcsoportunkkal, akkor azt csak kivételes 
helyzetekben kell cserélni.

Külső motiváció

A külső motiváció, amely nem a keretrendszerhez, az elkészített online tan-
anyaghoz vagy oktatóhoz köthető, szintén jelentősen növelheti a tanulók motivá-
cióját és a teljesítési arányt. Ezek: elismervény a kurzus teljesítéséről, az eredmény 
beszámítása offline képzésekbe/kurzusokba (kreditpont elismerése), a képzést 
akkreditálják felnőttképzésként vagy pedagógus-továbbképzésként, esetleg a 
megszerzett pontok vagy befejezett képzés előnyként jelenik meg egy munkahely 
vagy egy pályázat esetében. (Námesztovszki 2020b)

Összegzés

Tanulmányunkban megkíséreltük kiemelni azokat a globális társadalmat is érin-
tő világszerte érzékelhető trendeket, amelyek meghatározzák a mai online, digitális 
oktatás alapjait. Emellett részletesen írtunk azokról a lehetőségekről és korlátok-
ról, amelyek alternatívákat nyitnak, másrészről viszont keretekbe zárják az online 
oktatást. Ezek a lehetőségek és korlátok a továbbiakban kutatások, de gyakorlati 
fejlesztések kiindulópontjai is lehetnek. Munkánk során próbáltuk ötvözni a tudo-
mányos kutatások eredményeit, eddigi pedagógiai tapasztalatainkat és a jó példák 
bemutatását, így reményeink szerint fontos támogató módszert és eszközt hoz-
tunk létre nem csupán a tudományos kutatással foglalkozó kollégáknak, de a köz-
oktatásban dolgozó pedagógusok számára is. Az ismertetett támogató rendszerek 
és módszertani megoldások az egész civil társadalom számára jó iránymutatóak 
lehetnek a jövőben.
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A COVID-19-járvány alapjaiban támadta meg társadalmunkat. Társadalmi al-
rendszer nem maradt érintetlen, a járvány lecsengése után pedig semmi nem lesz 
olyan, mint azelőtt. Ezen alrendszerek egyike – melyben a változások (az egészség-
ügy után) a leggyorsabban és leglátványosabban jelentkeztek – az oktatás; számára 
a járvány egy új időszámítás kezdetét jelentheti. Jelen írás az online oktatás aktuális 
kérdéseit kívánja bemutatni és röviden elemezni.

A globális kísérlet

A világ országaiban az oktatás még pár héttel ezelőtt is nagyrészt a hagyo-
mányos módon folyt, alig különbözve a tizenkilencedik század végén alkalmazott 
formáktól. Úgy tűnik azonban, ennek most vége szakad. Az oktatás, a társadalom 
egyik legnagyobb tehetetlenségű alrendszere, a stabilitás és az értékek hosszútávú 
megőrzésének egyik legfőbb eszköze, eddig elképzelhetetlen gyorsasággal alkal-
mazkodott a megváltozott körülményekhez. Iskolák és egyetemek gyakorlatilag 
egyik napról a másikra tértek át az online formák használatára. Ez egyrészt – mini-
mális átállási költséggel – lehetővé tette a képzés folytatását, másrészt viszont egy 
sor új problémát generált, új megvilágításba helyezve számos régit. 

A folyamatban lévő koronavírus-járvány egy olyan globális kísérletet kénysze-
rített a világ oktatási rendszereire, amely számos lappangó hibát hozott felszínre,

okTaTás járvány idején – az alkalMazkodás nehézségei

Zakota Zoltán

Bevezetés
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rávilágítva a hagyományos oktatási és képzési formák anakronizmusaira, belső el-
lentmondásaira. Felszínre kerültek az intézményi infrastruktúra hiányosságai, a mű-
ködési keret rendellenességei – szabályozási elavultsága nyilvánvalóvá vált. 

A koronavírus-krízis csak kiváltója azoknak a változásoknak, amelyek jó ideje 
váratnak magukra. Ezeknek a változásoknak középpontjában – felbecsülhetetlen 
lehetőségként – az online oktatás áll. Jövőjét az határozza meg, miként kísérlete-
zünk vele, a kutatások által kapott eredményeket hogyan teszteljük, rögzítjük és 
értelmezzük. Ennek a kísérletnek a kimenete nemcsak az oktatás egészére lesz 
kihatással, de a politikai diskurzust és a gazdaságpolitikát is gazdagítja. 

A gazdaságossági szempontok prevalenciája

A jelenleg folyó kísérlet egyértelműen azt mutatja, hogy a hagyományos, F2F- 
(Face to Face) oktatás egyre kevésbé állja meg helyét a tisztán online vagy vegyes 
formák között. A szakértők jó néhány éve a tömeges, nyílt online tanfolyamok 
(Massive Open Online Courses – MOOC) F2F-oktatáson felülkerekedését vetítik 
előre. A folyamat lefutását hasonlóan képezték le azzal, ahogyan a digitális techno-
lógiák a telefonszolgáltatók és az utazási irodák tevékenységét átszabták, munka-
helyeiket megnyirbálták. Eddig azonban úgy tűnt, ez az oktatási forma kiállja az idő 
és a technológiai kihívások próbáját. Ez a kép azonban radikálisan megváltozott: a 
hagyományos oktatásnak kurtán-furcsán vége szakadt, a változások nem fokoza-
tosan következnek be.

Különböző tényezők – nevezetesen a minduntalan növekvő oktatási költsé-
gek, melyek a legtöbb család számára egyre megterhelőbbek – azt sugallják, hogy 
az oktatás piaca megérett a változásokra. Az oktatási intézmények egyre inkább 
kénytelenek az általuk kínált szolgáltatások csomagjainak különbségeire és költ-
ség–haszon-kompenzációjára koncentrálni. Mindezt kitűnően illusztrálja a leghí-
resebb élvonalbeli egyetemek, mint például a London School of Economics and 
Political Science (LSE), a Massachusetts Institute of Technology (MIT), vagy a Har-
vard University) gyakorlata. Ők, az elmúlt évektől kezdődően, folyamatosan bővítik 
online tanfolyamaik kínálatát. 

Ennek a törekvésnek elsődleges oka az, hogy a nagy intézményeknek olyan 
online oktatási szolgáltatókkal kell versenyezniük – ilyen a Coursera, az edX, a 
Udemy vagy a Udacity –, melyek rendkívül olcsó tömeges oktatást biztosítanak. 
Az előbb említett elit egyetemek is rendelkeznek teljes online magiszteri képzéssel. 
Árban ugyan továbbra is erősen differenciálnak más, kevésbé neves intézmények-
kel szemben, de jelenlétük az online oktatási piacokon egyre pregnánsabb. És még 
egy aktuális jelenség figyelhető meg, melynek terjedési üteme nagy mértékben 
felgyorsult a járványhoz köthető karantén bevezetése óta. Ami eddig elképzelhe-
tetlen volt: egyre nagyobb számú felsőoktatási intézmény kínál lehetőséget doktori 
fokozatok online megszerzésére. (Lásd pl.: Find Your Online PhD.)
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Az online oktatás térnyerése jelentős hatással lehetne az oktatáspolitikára is, s a 
politikusok választási ígéretei között gyakran szerepel a tömeges méretű ingyenes 
közoktatás és képzés. Mivel ez nem egy olcsó iparág, az ígéretek legtöbbször nem 
válnak valóra. Egy olyan rendszerben viszont, amelyben a tevékenységek nagy 
része online formában zajlik, mindez sokkal olcsóbban megvalósítható lehetne. A 
növekvő kiadások az elmúlt évtizedekben a magánintézmények számára is egyre 
nagyobb terhet jelentettek, így az online oktatásra való – akár részleges – áttérés 
számukra is jelentős költségcsökkentő tényező lehetne. 

Az infrastruktúra, mint teher

Az oktatás, függetlenül annak szintjétől, megkövetel bizonyos mértékű infra-
strukturális megalapozást. Természetszerűen a felsőoktatásban ez kiterjedtebb, de 
a primer és szekunder oktatási intézmények sem nélkülözhetnek egy megfelelő fi-
zikai infrastruktúrát. A hagyományos oktatási formák, melyek legfontosabb elemét 
a tanárok és diákok együtt töltött tanórái képzik, feltételezik bizonyos szigorúan 
definiált, jól körülhatárolt terek (osztálytermek, laboratóriumok, műhelyek, torna-
termek stb.) meglétét. Ezeket kiegészítik azok a terek, amelyek – bár nem folyik 
bennük oktatás – fontos szerepet töltenek be a tanulóközösségek fenntartásában 
és a tanulók általános szocializációjában (könyvtárak, étkezők, szállások stb.). 

A karantén bevezetését követően az oktatási épületek bezártak, az adminiszt-
ratív műveletek nagy része online platformokra költözött. Ez a nyugati típusú isko-
lai kultúrához, illetve hagyományokhoz képest, mely a személyes elkötelezettséget 
és kommunikációt teszi prioritássá, jelentős változást jelent. Míg az információs 
és kommunikációs technológiák használata nem újdonság az oktatásban, különös-
képp a felsőoktatásban. 

A COVID-19 elterjedése arra készteti a tanárokat, a hallgatókat és az adminiszt-
rátorokat, hogy fontolják meg és értékeljék újra a távoktatási környezetbe való 
átállás előnyeit és kihívásait. Meglehet, egy nem túl hosszú, csupán néhány hóna-
pos zárva tartás egy oktatási intézmény számára még elviselhetőnek tűnhet, az a 
szcenárió, amely meghatározatlan ideig tartó üresjárattal számol, sokkal nehezeb-
ben fogadható el. Az épületek fenntartási, állagmegóvási költségeinek fedezésére 
alternatív bevételi forrásokat kellene találni, lévén, hogy ebben a kontextusban 
állami támogatásra igen korlátozott mértékben lehet számítani.

Hozzáférés a technológiához

Az utóbbi évtizedekben a világ oktatási intézményei óriási összegeket költöttek 
a technológiai infrastruktúráik kiépítésére és fejlesztésére. Manapság az iskolákban 
és egyetemeken – legalábbis a világ jelentős részén – természetesnek tűnik a szé-
les sávú vezetékes és/vagy mobilinternet-elérés, illetve a számítógép-hozzáférés
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biztosítása. Számos helyen az intézmények biztosítanak laptopokat és egyéb elekt-
ronikus eszközöket tanulóiknak (tablet, digitális könyvolvasó stb.).

2017 októberében a Hanover Research a McGraw–Hill Education megbízásából 
digitális tanulmánytrend-felmérést végzett, melynek célja – támaszkodva a múlt-
ban végzett hasonló kutatásokra – a hallgatók digitális tanulási technológiával kap-
csolatos preferenciáinak vizsgálata volt. A felmérés egy hallgatói panel felhaszná-
lásával készült, tagjai valamely egyesült államokbeli egyetem beiratkozott hallgatói. 
Az adattisztítás utáni végső mintaméret 1005 teljes válaszból állt. A felmérés adatai 
azt mutatják, hogy a digitális tanulási technológiák iránt az online hallgatók a leg-
fogékonyabbak, ők (54%) inkább választanak olyan tantermeket, melyek azokat 
használják. Az online hallgatók közel háromnegyede a digitális tanulási technológiá-
kat használó osztályokat részesíti előnyben, ami szignifikánsan magasabb arányt 
mutat, mint a hibrid technológiákat használó és campusbéli hallgatók esetében 
(McGraw–Hill Education 2017). 

A felmérés szerint a hallgatók egyetemi életében a laptop a legfontosabb elekt-
ronikus eszköz: ezt használják a tantermekben, a házi feladatok megoldása, illetve 
a vizsgák előkészítése során. Hordozhatósága, sokoldalúsága és hatékonysága mi-
att központi szerepet tölt be a hallgatók életében; a válaszadók közel 90%-a sze-
rint szerepük – lényegesen felülmúlva az összes többi eszközét – rendkívül fontos 
a tanulásban.

Ezzel szemben meglepőnek tűnhet, hogy az okostelefont nem tekintették kü-
lönösebben hasznosnak: a hallgatók alig egyharmada tekintette fontos tanulási 
eszköznek. Annak ellenére, hogy használati aránya – osztálytermi környezetben 
– igen magas, a házi feladatok elkészítése vagy a vizsgákra való felkészülés során 
nem látják sok hasznát. Ám, mivel a tanulók jelentős része – főleg az iskolákban – 
csak okostelefonnal rendelkezik, számíthatunk arra, hogy szerepe a közeljövőben 
felértékelődik.

A felmérés szerint, általában véve a hallgatók úgy vélik, hogy a digitális tanulási 
technológiák hozzájárulnak a képzés javításához, többségük (60%) pedig jelez-
te, hogy azok legalább kis mértékben javítottak osztályzataikon. Hasonlóképpen, 
tudományos életükben, nagyon vagy rendkívül hasznosnak találják ezeket a tech-
nológiákat, különösen az osztályban zajló kutatás (68%) és a feladatok elvégzé-
se (66%) szempontjából. Ráadásul 71%-uk szerint a digitális tanulási technológiák 
könnyen használhatóak.

Az új digitális szakadék

Az intézményi infrastruktúrán kívül sok tanuló számára egy másik valóság léte-
zik. Az osztálytermekben a laptopokhoz és az internethez való hozzáférés majd-
hogynem univerzális, otthonukban azonban a szolgáltatás költsége és elérhető-
ségének hiányosságai akadályokat teremt városban és vidéken egyaránt. Míg a 
tanulók az intézményekben való tartózkodás során azok infrastrukturális előnyeit 
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élvezik, a távoktatásra való áttérés és az összes, fizikai osztályhelyiségben való 
személyes találkozás lemondása a technológiához való hozzáférés felelősségét a 
tanulókra, illetve azok családjaira hárítja, akiknek némelyike esetleg nem képes 
biztosítani a megfizethető és/vagy hatékony internet-hozzáférést.

Az Associated Press hírügynökség egy elemzése szerint 2019-ben közel 3 millió 
egyesült államokbeli hallgatónak nem volt otthoni internet-hozzáférése  (Melina– 
Fenn 2019). Az elemzés egyenesen egy úgynevezett „házi feladat szakadék”-ról ír 
(homework gap), ami azt jelenti, hogy az egyesült államokbeli hallgatók, becslések 
szerint, 17%-ának nincs otthon számítógépe, 18%-a pedig nem rendelkezik széles 
sávú otthoni internet-hozzáféréssel. 

Egy közép-nyugati amerikai egyetemen, 748 fős mintán elvégzett felmérés so-
rán a kutatók megállapították, hogy bár az összes hallgató rendelkezik laptoppal 
és okostelefonnal, körülbelül 20%-uknak van problémája a technológiához való ha-
tékony hozzáférés fenntartásával (Gonzales–Mcrory–Linch 2018). Régi laptopokon 
vagy táblagépeken kell megírniuk dolgozataikat, a campuson kívül laknak – meg-
bízható internet-hozzáférés nélkül – vagy elfogytak mobiltelefon-perceik, és nem 
mindig engedhetik meg maguknak, hogy perceket vásároljanak. A nehézségek 
inkább az alacsony jövedelmű családokból származó, afroamerikai diákok körében 
voltak jellemzőek, de a jólszituált családok diákjai is szembesültek hasonló prob-
lémákkal. 

A fentebb említett Hanover-felmérés szerint a hallgatók több mint 80 száza-
lékának elégedettsége a főiskolai tapasztalatokkal az előző évekhez hasonlatosan 
magas volt. Ez viszont azt sugallja, hogy egy (majdnem) teljes online oktatásra való 
átállás soraikban nem váltana ki osztatlan sikert. Ebből a szempontból a távokta-
tásra való áttérés – bár egyes hallgatók számára zavartalan lehet – globálisan szá-
mos problémát generálhat. Egy sor kérdést vethet fel az otthoni feladatok megol-
dásakor, a dolgozatok benyújtásakor pedig a megbízható internetcsatlakozás vagy 
technológia megtalálása okozhat nehézségeket. Végső soron az, hogy a hallgatók 
mennyire alkalmazkodnak, nagymértékben függ attól, hogy az információtechno-
lógiához képesek-e ugyanúgy hozzáférni, mint az iskolában vagy az egyetemen.

A mobil technológia térnyerése

A kezdetekben, 2–3 évtizeddel ezelőtt, az egyetemek és iskolák a hallgatók, 
a tanárok és alkalmazottak számára maguk biztosították a számítástechnikai és 
kommunikációs infrastruktúrát, ami általában nagyon drága számítógépeket és 
vezetékes internetcsatlakozást jelentett. Az intézményeket számítógéptermekkel, 
informatikai laborokkal látták el, melyekhez azonban, a nagyon szűkösen rendelke-
zésre álló erőforrásokhoz mérten, szigorú időbeosztás alapján lehetett hozzáférni. 
Ethernet-kábelek százait, esetenként ezreit vezették be nem kis ráfordítással, hogy 
mára már ne legyen rájuk igény.
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Időközben ugyanis kisebb forradalom zajlott le. A számítástechnikában megje-
lentek a már teljes joggal „személyi számítógép”-nek nevezhető berendezések: a 
laptopok és a notebookok, a telekommunikációban pedig a mobil kommunikáció 
kezdte meg hódító útját. A hallgatóknak, de tanáraiknak sem volt már szüksége a 
vezetékesinternet-hozzáféréssel rendelkező asztali számítógépekre. A megoldást, 
eleinte, a campuson belüli hozzáférési pontok létesítése jelentette, a WiFi-eszközök 
ennek segítségével csatlakozhattak az internetre. Korlátai azonban ennek is hamar 
megmutatkoztak.

A számítógépet ugyan már mindenki maga hozta, de rövid időn belül magától 
értetődővé vált az elvárás, hogy az intézményen belüli internet-hozzáférés bárhol 
és bármikor korlátlan és ingyenes legyen. Így tehát feleslegessé vált a drágán meg-
valósított huzalozás, és – a vezetéknélküli hálózat kibővítésére – újabb beruházáso-
kat kellett eszközölni. Végül kiderült, hogy ezután sincs megállás.

Néhány évvel ezelőtt ugyanis a hallgató egy-két eszközt vitt magával, de ezek 
száma már a járványt megelőző időszakban is meghaladta a fél tucatot. Számító-
gépek, okos telefonok, okos órák, digitális játékeszközök és egyebek szerepelnek 
a listán. A használatban lévő eszközök számának növekedésével pedig csökken az 
internetelérés sebessége. Eközben az elvárások maradtak, így hát az intézmény-
vezetők számára nem nagyon maradt alternatívája a további beruházások esz-
közlésének a nagyobb sávszélesség biztosításának érdekében. Nagyjából ez volt 
a helyzet, mikor beütött a járvány, és hirtelen megkérdőjeleződött az esetenként 
több millió dolláros beruházások szükségessége. (Lásd pl. McKenzie 2018.) 

Ezek után újra előtérbe került a világháló kommunikációs szerepe. A már emlí-
tett Hanover-felmérés szerint a hallgatóknak egyértelmű kommunikációs preferen-
ciáik vannak a tanáraikkal és társaikkal való kapcsolattartásban. A tanáraikkal való 
kapcsolattartáshoz nagy valószínűséggel e-mailt használnak, míg társaikkal főként 
a közösségi média, az e-mail és az sms változatosabb körei révén kommunikálnak. 
Az online hallgatók, más hallgatókkal összehasonlítva, sokkal kevésbé hajlamosak 
bármilyen kommunikációs lehetőséget használni a társaikkal vagy tanáraikkal való 
kapcsolattartáshoz, amiből a szerzők arra következtetnek, hogy az online hallga-
tók általában kevésbé hajlamosak kölcsönhatásba lépni társaikkal és tanárokkal 
(McGraw–Hill Education 2017).

Platformok és virtuális terek

Bár a digitális tanulási technológiák számos területen bizonyultak sikeresnek, 
úgy tűnik, a diákok közötti kapcsolatok elmélyítését illetően számos kívánnivalót 
hagynak maguk után. A Hanover-felmérés válaszadóinak is csak egy kisebb része 
állítja, hogy azok fokozták volna tanulótársaik vagy iskolai közösségük iránti el-
kötelezettségüket. Szintén lényegesen kevésbé tekintették azokat sikeresnek az 
osztálytermi részvétel megkönnyítésében, összehasonlítva az egyetemi élet más 
területeivel. Az ezeken a területeken elért és átlagnál alacsonyabb eredmények azt 
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sugallják, hogy nincs szoros kapcsolat a digitális tanulási technológiák használata 
és a hallgatók közötti interakciók intenzitása között (McGraw–Hill Education 2017).

A közösségimédia-platformok használati szokásai életkor és nem szerint je-
lentősen eltérőek. A már többször említett felmérés szerint, a Snapchat és az 
Instagram rendkívül népszerűek a fiatalabb (19 éves vagy annál fiatalabb) válasz-
adók körében, míg a Facebookot a 24 éves és annál idősebb válaszadók használják. 
A legnépszerűbb médiafogyasztási platform a YouTube és a Netflix. A közösségi 
média platformjaitól eltérően a videóstreaming-webhelyek minden korosztályban 
következetesen nagy népszerűségnek örvendenek. A Netflixet a válaszadók 70, 
míg a YouTube-ot 87%-a használja (McGraw–Hill Education 2017).

A felhőtechnológia egy földrajzilag szétszórt, ám virtuálisan egységes közösség 
összefogására megfelelő eszközt nyújthatna. Ez két okból kifolyólag is főszerepet 
játszhatna a kialakuló távoktatási hálózatokban: egyrészt azért, mert viszonylag 
könnyen kezelhető felületeket biztosít a felhasználók számára, másrészt azért, 
mert az utóbbi évtizedben ezen a területen igen jelentős tapasztalat gyűlt fel. Ez 
olyan nagyszabású projektek megvalósítását teszi lehetővé, mint például a Juilliard 
zenész- és színészképző egyetem Kína északkeleti részén, tengerentúli campusá-
nak megnyitása 2020 őszén (Hayhurst 2020).

Az új helyzetben felértékelődik a virtuális tantermek (pl. Moodle) és kommu-
nikációs platformok (pl. Zoom, Google Meet, Skype, Discord) szerepe. Az online 
oktatásra való átállást követően, alig pár hét alatt, máris „élesben” zajlottak a tesz-
tek; felálltak a toplisták, kiderültek a gyengeségek és láthatóvá váltak a sebezhető 
pontok. (A biztonsági gondokról lásd pl. Hajdu 2020.)

A tanárok és oktatók kompetenciája

A technológia felhasználásával kapcsolatos kutatások – a hozzáféréssel kapcso-
latos problémák ellenére – azt mutatják, hogy a hallgatók gyorsan akarják követni 
az oktatásban zajló változásokat, és további osztálytermi fejlesztéseket szeretné-
nek. Míg a hallgatói létszám általánosan emelkedett az elmúlt évtizedekben, a vég-
zősök színvonala továbbra is alacsony maradt. A magas színvonalú digitális tanulási 
technológia bevezetését az oktatási folyamatba sok döntéshozó és tanár is támo-
gatja, mivel ez bizonyult az egyik leghatékonyabb eszköznek az oktatás sikerének 
előmozdításához. Az oktatók továbbra is azon dolgoznak, hogy új módszereket 
keressenek a hallgatói siker fokozására és rendkívül bátorító számukra az a tény, 
hogy a hallgatók is felismerik a technológiai váltás ezen előnyeit.

Gondot okozhat ugyanakkor, hogy a tanárok közül sokan eltérő tapasztalatok-
kal rendelkeznek a számítástechnika oktatásban való alkalmazását illetően. Bár ma-
napság egyre kevesebben vannak, akik abban az időben végezték tanulmányaikat, 
amikor a digitális technológia még nem képezte az egyetemi élet fő alkotóelemét, 
tagadhatatlan, hogy egyéni szinten jelentős különbségek tapasztalhatók köztük. 
Egy, az amerikai egyetemi oktatók technológiával kapcsolatos attitűdjeiről szóló 
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2018. évi felmérés szerint a válaszoló 2129 személy kevesebb mint fele tanított 
valamilyen online tanfolyamot korábban. Ennek oka nagy valószínűséggel abban a 
hagyományos hiedelemben keresendő, hogy a digitális eszközök negatívan befo-
lyásolhatják a tanítás minőségét, és kevésbé hatékonyak a hallgatói elkötelezettség 
szempontjából (Inside Higher Ed 2018).

Ám az EDUCAUSE egy következő évi tanulmánya már az eszközhasználat foko-
zódásáról és a technológiával szembeni kedvező attitűdök erősödéséről számolt 
be az oktatói integrált képzések és a campusbéli információtechnológiai szolgál-
tatások támogatásával együtt (Galanek–Dana 2019). Most, amikor a hallgatók on-
line tanulási platformjaira hirtelen váltottak át, a tanároknak és a személyzetnek 
ezirányú kompetenciáit is fejlesztenie kell, hogy legalább olyan minőségű oktatást 
és olyan szintű osztály-elkötelezettséget biztosítson, amely a személyes kurzusok-
kal és órákkal vetélkedni tud.

Az oktatók közül azok idegenkednek leginkább az online oktatási formáktól, 
akiknek különben is alacsonyabb a digitális alfabetizációs szintje. Sokan tartanak 
attól, hogy az új, online oktatásnak köszönhetően szerepük jelentősen veszít majd 
súlyából, és félelmük nem teljesen alaptalan. Reálisan szemlélve a kérdést, nem 
annyira a tanár szerepének eltűnésétől, mint annak gyökeres átalakulásától kellene 
tartaniuk és a válasz erre a kihívásra nem az online vagy általában a digitális okta-
tási formák elutasítása, hanem azok uralása kell legyen (Szűts 2014). Így például – a 
karantén időszaka alatt – többször tapasztalhattuk, hogy a „hagyományos” isme-
retátadás mellett előtérbe kerülnek a tanári munka olyan jellegzetességei, mint a 
kreatív problémamegoldás vagy a szervezőkészség.

A diákok és hallgatók differenciálása

Az elmúlt, nagyrészt karanténban eltöltött, félév alatt egyértelművé vált, hogy 
nem lehet ugyanazokat a megoldásokat alkalmazni minden oktatási szinten és for-
mában. Gyakorlatilag napok alatt nyilvánvalóvá vált, hogy másképp kell viszonyulni 
minden egyes korcsoporthoz, figyelembe véve azok specifikumait. Az alap-, kö-
zép- és felsőfokú oktatás között mind a tanárok, mind a diákok elvárásait illetően 
jelentős különbségek mutatkoztak.

Amint azt számos tanárkolléga jelezte, a legfiatalabb korosztály esetében a fő 
problémát az iskolai környezet hiánya okozta. Mivel a gyerekek kénytelenek voltak 
otthon tartózkodni, ráadásul a szülők társaságában, nehéz volt számukra azt „új 
tanulási környezetként” beazonosítani. Sokkal inkább tekintették ezt az időszakot 
valamiféle meghatározatlan ideig tartó vakációnak vagy meghosszabbított hétvé-
gének. A kicsik esetében, a személyes kapcsolat lehetőségének hiányában, a figye-
lem fenntartása komoly gondot okozott: a fegyelmezés nem kerülhetett szóba, 
és – legalábbis technikai szempontból – a számonkérés és ellenőrzés is nehezen 
volt megvalósítható.

Az oktatás eme új, kényszerű formája újraértelmezte a szülők oktatásban be-
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töltött szerepét is. Ez számos nehézségnek volt forrása, mivel csak kis részük volt 
felkészülve erre a változásra. A kisgyerekes szülők számára ez nem okozott külö-
nösebb gondot lévén, hogy nagyrészük a karantén előtt is segítette gyerekét a 
tanulásban és más iskolai feladatok elvégzésében. Az idősebbek esetében gyöke-
resen eltérő volt a helyzet, mivel a szülők általában nem rendelkeznek az iskolai 
feladatok megoldásához szükséges ismeretekkel és sokan a kamasz gyerekeikkel 
való folyamatos összezártságot is nehezen tudták kezelni.

Az „otthoni iskola” intézményét az idősebb diákok sem tekintették egyenérté-
kűnek a klasszikus, hagyományos oktatással. Egy újfajta „lazaság” honosodott meg 
közöttük, amire több kolléga is felhívta a figyelmet. Ugyanakkor tagadhatatlan, 
ahogy azt egyébként koruknál fogva is elvárnánk, hogy a gimnazisták jóval éret-
tebben viszonyultak a helyzethez, átérezve bizonyos fokig annak súlyosságát. Úgy 
tűnik, a legtraumatikusabb élmények egyike, világszerte, a végzősöket érte, mivel 
nem ballaghattak el és így elestek a gyerekkorukat lezáró legfontosabb rítustól.

Amint az várható volt, az átállás az egyetemistáknak okozta a legkisebb gondot. 
Ennek egyik oka, hogy az egyetemen nincs folyamatos számonkérés, ott vizsga-
időszak, laboratóriumi vagy szemináriumi dolgozatok, esetleg félévközi dolgozatok 
vagy tesztek vannak. A másik ok a sokkal rugalmasabb időbeosztás, illetve szót kell 
ejteni a tanár és a hallgató közötti kapcsolat kevésbé személyes jellegéről. Magam 
és kollégáim tapasztalata szerint a hallgatók karantén alatti, illetve az azt megelőző 
időszakban kifejtett tevékenysége között nem észlelhető jelentős különbség. Ám 
az is tény, hogy a karantén előrehaladtával egyre több hallgató jelezte, hogy szí-
vesebben járna órára személyesen, aminek oka a hosszas bezártságban, illetve a 
társasági élet elmaradásában keresendő. Így újra reflektorfénybe került az oktatási 
intézmények közösségformáló és -fenntartó szerepe. 

Eddigi rövid tapasztalatunk alapján, ha többet nem is, de annyit biztosan ki-
jelenthetünk, hogy differenciáltan, különböző mértékben, korosztálytól függően, 
bevezethető lenne az online oktatás az iskolákban és egyetemeken. Természetesen 
ez függ az adott diszciplína jellegétől is. Vannak tárgyak, főként elméleti jellegűek, 
amelyek teljes mértékben taníthatók online formában. Más, nagy laboratóriumi 
vagy terepmunkát igénylő tárgyak esetében az online megoldás csak részben len-
ne alkalmazható, bár a haladás – köszönhetően a virtuális-, illetve augmentált 
valóság megoldásoknak – ezen a területen is folyamatos.

A tanulási eredmények mérése és értékelése

Miközben a tanárok technológiával kapcsolatos véleménye folyamatosan javult, 
tanulmányok jelentek meg az online platformok használatának mérlegelése, a hall-
gatók tanulási eredményei és tudományos sikerei, illetve a technológiára való átállás 
hatásairól. Az internethasználatot lehetővé tévő elektronikus eszközök – laptop, 
táblagép, mobiltelefon – behatolása az oktatási intézményekbe, a modern iskolai 
órát és előadást megosztott figyelmi feladattá változtatta. 
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Egy, az Egyesült Államok egyik vezető egyetemén végzett, tanulmány megmérte 
az elektronikus eszközöknek az órák során való nem tudományos célú felhasználá-
sának az azt követő vizsga teljesítésére gyakorolt hatását. A figyelem megosztása 
az elektronikus eszköz és az osztálytermi előadás között nem csökkentette az elő-
adás megértését, amit kvízkérdések alapján mértek, ám ez a megosztás csökken-
tette az osztálytermi előadás hosszútávú megtartását, ami rontotta az ezt követő 
vizsga és a záróvizsga teljesítését. Az egyértelmű, hogy az ennek a mintának a 
vizsgálatából levont következtetések nem feltétlenül általánosíthatóak valamennyi 
egyetem és hallgató esetére, ám mindenképpen új perspektívát nyitnak a tech-
nológia elterjedtségének hatásairól a hallgatók körében, különösen a személyes 
osztálytermi környezetben (Glass–Kang 2018: 395–408).

Sajnos, az ilyen jellegű tanulmányok nagy része korrelációs jellegű, azt állapítják 
meg csupán, hogy azok a diákok, akik megosztják figyelmüket az osztályban, a 
vizsgákon rosszabbul teljesítenek. Azt nem bizonyítják, hogy az osztályon belüli 
figyelemmegosztás okozza a rosszabb teljesítményt. Ezek az eredmények persze 
nem zárhatják ki azt a plauzibilis hipotézist sem, miszerint azok a hallgatók, akik az 
osztályban nagyobb valószínűséggel osztják meg figyelmüket a tanulási feladatok 
és az egyéb jellegű tevékenységek között, valószínűleg az osztályon kívül is megte-
szik ezt. Általában tehát az, hogy a tanulásnak mind az osztályon belül mind azon 
kívül, kevesebb figyelmet szentelnek, végső soron a vizsgateljesítményt csökkenti, 
és nem a megosztott figyelem osztálytermi tanulásra gyakorolt specifikus hatása 
(Musto–Millonig 2018).

Figyelembe véve a világra szakadt változást, illetve a COVID-19 által kreált, az 
oktatásban fellépő új valóságot, a távoktatás minden bizonnyal kemény próbát 
jelent a hallgatók és diákok számára. Nekik azért, mert kénytelenek egy exkluzív, 
digitális környezetbe elvonulni, az oktatók számára pedig azért, mert ebben a tér-
ben kell mérniük a hallgatók tanulmányi eredményeit, tudományos teljesítményeit.

Bizalom és ellenőrzés

Az egyik első gyakorlati kérdés, az online oktatásra való áttérés után, a jelenlét 
kérdése volt. Konkrétan az, hogyan lehet ellenőrizni, hogy a hallgató jelen van-e 
az órán. Hogy ez volt az egyik első és akkor legfontosabb kérdés, több mindent is 
tükröz. Elsősorban a tanárok tanácstalanságát emelném ki: egy olyan környezet-
ben, amelyet sokan közülük alig, vagy csak felületesen ismernek, reflexszerűen egy 
formális, könnyen ellenőrizhető előíráshoz fordulnak mert az biztonságérzetet ad 
az ismeretlen terepen.

Másrészt persze, mindez a tanárok egy számottevő részének technológiai „bot-
fülűségét”, illetve technológia iránti bizalmatlanságát tükrözi. Egy online felület 
vagy virtuális osztályterem használatakor roppant könnyen lehet követni, hogy 
ki van „jelen”, vagyis vonalban. Majd néhány képernyőképpel (screenshot) meg is 
van oldva a jelenléti ív kérdése. Sokan mégis névsort olvasnak vagy kvíz-kérdéseket 
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tesznek fel óra végén vagy a következő óra elején. A tananyag folyamatos számon-
kérése iskolások esetében még elfogadható lehet, sőt, bizonyos mértékben ellen-
súlyozhatja is a „hagyományos” iskolai jelenlét elmaradásából fakadó gondokat, de 
egyetemisták esetében ez már nem elfogadható megoldás. 

Persze, a tanárok általában tisztában vannak vele, hogy nem annyira a jelen-
lét a fontos, sokkal inkább a tudás, mellyel a diák az óra végén rendelkezik. A 
személyes találkozásokon, bizonyos értelemben, könnyebb dolga van a tanárnak. 
Birtokában van számos eszköznek, trükknek, fogásnak, melyek segítségével a diá-
kot aktivizálhatja, figyelmét lekötheti. Ám ezek nagyrésze használhatatlan egy vir-
tuális osztályteremben, ahol nincs szemkontaktus, vagy bármikor megszakadhat 
az összeköttetés. Az átállást követően a virtuális terekben fellépő kommunikációs 
gondokról lásd, Madeline. St Amour körinterjúját amerikai főiskolák tanáraival (St. 
Amour 2020), vagy Varga Bence közelmúltbeli beszélgetését Szűts Zoltánnal (Var-
ga–Szűts 2020).

Az online oktatásra való átállás megkönnyítésére két fő eszközt látok, ezek 
egyike a rugalmasság. Az oktatási rendszernek rugalmasak kell lennie, hogy kö-
vetni tudja a roppant gyors változásokat, még ha előre látni nem is tudja azokat. 
És ez minden szinten érvényes. Hogy milyen fontos az egyetemi autonómia, jól il-
lusztrálja Románia és Magyarország példája. Előbbiben 2–3 nap alatt sikerült átállni 
az online oktatásra úgy, hogy gyakorlatilag a tanárok és hallgatóik választották ki 
és tesztelték le azt, hogy milyen platformot használnak, míg utóbbiban hosszasan 
arról folyt az egyeztetés, hogy mit használjanak.

A másik fontos tényező a bizalom. A döntéshozóknak és vezetőknek bízniuk 
kell a tanárban és a diákban. A tanár szempontjait tekintve abban, hogy óráit anél-
kül is megtartja, hogy folyamatosan ellenőriznék, a hallgatót illetően pedig abban, 
hogy bejelentkezik az órára. Persze, a hallgatót motiválni kell, hogy bent is marad-
jon, de ha az órát arra érdemesnek tartja, ezt valószínűleg meg is teszi. Nyilvánvaló,  
hogy akit nem érdekel az anyag, úgysem jelentkezik be – de ő személyesen sem 
látogatja az órákat. Rá lehet ugyan kényszeríteni, hogy ott legyen, kérdés azonban, 
szükség van-e rá. De ez már az oktatás minőségének a kérdése. Az viszont nagyon 
fontos, hogy egy szakmai problémát ne adminisztratív eszközökkel akarjunk meg-
oldani, illetve erőpozícióból kezelni azt. Szabályokat hozni pedig akkor érdemes, ha 
azok számonkérhetőek és rendelkeznek az ellenőrzéshez szükséges eszközökkel.

Hatások és további kérdések

A COVID-19-világjárvány új körülményeket és elvárásokat teremtett az oktatás-
ban a tanulás és a részvétel szempontjából egyaránt. A távoktatásra való áttérés a 
járvány terjedésének enyhítésére adott válaszként olyan kihívásokat eredményez, 
melyeknek a különböző intézményeknek az elkövetkező hónapokban, években kell 
megfelelniük. Esélyt adott ugyanakkor kiaknázni az új tanulási környezet oktatásba 
való bevonásának lehetőségeit, meghatározva, hogy a jövőben a diákok és hall-
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gatók, valamint a tanárok és oktatásirányítók hogyan adaptálják és alakítják az 
oktatás jellegét.

Az online oktatásra való kényszerű áttérés nem csak gondokkal jár. Akarva-
akaratlan egy olyan kiterjedt kísérletnek váltunk alanyaivá, melyet már csak mé-
rete miatt sem mert volna elvégezni egyetlen döntéshozó sem. Most alkalom van 
élőben megvizsgálni az online oktatás előnyeit és hátrányait, olyan tapasztalatokat 
szerezve, amelyek tetemes mennyiségű nyersanyaggal szolgálnak a következő év-
tizedek oktatáspolitikusainak és döntéshozóinak. Az egészből azok kerülnek ki 
nyertesként, akik – nem azt keresve, hogyan lehet a száz évvel ezelőtti intézményi 
formákat működtetni – a megszerzett tapasztalatokra alapozva a technológiát arra 
használják fel, hogy egy hatékonyabb és rugalmasabb, modern, a válságokat kezelni 
képes oktatási rendszert alakítsanak ki.

Hosszútávú előrejelzéseket tenni, trendek alakulását megjósolni nehéz és hálát-
lan feladat, ilyen hektikusan változó körülmények között gyakorlatilag lehetetlen. 
Az viszont nyilvánvaló, hogy az oktatásnak meg kell tennie azokat a lépéseket, 
melyeket eddig – lustaságból, gyávaságból, hozzá nem értésből vagy politikai rö-
vidlátásból fakadóan – elmulasztott. Hogy helyzete a válság elmúltát követően mi-
lyen lesz, nem tudhatjuk. Legvalószínűbb, hogy a vegyes formák fognak dominálni 
úgy, hogy az oktatás szintjének növekedésével együtt nő az online komponensek 
hányada. 

Ám addig is számos sürgető, a következő tanév kezdetére vonatkozó operatív 
döntést kell meghozni. Mi lesz a legjobb? Az, ha minden diák visszatér az osztályba 
és marad a status quo? Amennyiben igen, mekkora osztályokkal kezdjük a tanévet? 
Ha vegyes formában kezdünk, mit tanítsunk online és mit hagyományosan? Vagy 
találunk egy jobb alternatívát?
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A COVID-19 világszerte beláthatatlan hatással van a társadalom és a gazdaság 
szereplőire, így a felsőoktatásra is. A járvány terjedésének megakadályozására ho-
zott intézkedések, így pl. a határzárak bevezetése, a közlekedési korlátozások és a 
tömegközlekedési kapacitások (pl. a repülés terén) csökkentése, az országba való 
ki- és belépéskor kötelező karantén, a tömeges összejövetelek korlátozásai, vala-
mint az önkéntes szeparáció és a társas érintkezési távolságok ajánlása betartatása 
komoly kihívást jelent a felsőoktatási intézmények számára feladatellátásuk során 
(Brammer–Clark 2020).

Mivel a COVID-19 először hivatalosan 2019. 12. 31-én jelent meg Kínában, és ez-
után terjedt át többek között az európai országokra, a magyar kormány a tanév 
közepén kényszerült az oktatásban szigorításokra (Magyar Közlöny 2020), melyhez 
az egyes intézmények – így a PTE is – alkalmazkodtak (PTE 2020). Az intézkedések 
kezdetben a ciklus végéig történő oktatáshoz és értékeléshez kapcsolódó kihí-
vásokként jelentkeztek, később azonban befolyásolták a hallgatók toborzását és 
a pénzügyi fenntarthatóság válságmenedzselési eszközökkel (egyetemi zárolások, 
Operatív Törzs létrehozása stb.) történő biztosítását is. 

Az egyetemeknek és főiskoláknak – hasonlóan az alap- és középfokú oktatási 
intézményekhez – gyorsan adaptálniuk kellett az oktatás és számonkérés digitális 
módszereit a napi munkavégzés „nem jelenléti” körülményeihez. A PTE-n kiadott 
rendkívüli rektori szünet és az előrehozott tavaszi szünet mintegy 10 napot biztosí-
tott a digitális átállásra, ami, utólag szemlélve, sikeresnek bizonyult.

felsőokTaTás a covid-19 szoríTásában: 10 nap alaTT 10 év?
  gyorsjelenTés a digiTális áTállás haTásairól a Munkavégzésben 

a pécsi TudoMányegyeTeMen
 

Sipos Norbert–Jarjabka Ákos–Kuráth Gabriella–Venczel-Szakó TímeA

Bevezetés



Education, digitalisation, civil sociEty

Civil Szemle KülönSzám 202074

Nyugodtan állítható, hogy az oktató/kutatói és a menedzsmentet végző alkal-
mazotti állományt egyaránt jelentős mértékben befolyásolja a járvány, melynek 
kezeléséhez a bevett gyakorlat nagymértékű, gyors átalakulására volt szükség, ami 
nyomást gyakorolt a minőségbiztosítás és irányítás intézményi rendszereire, va-
lamint növelte a karok és a személyzet munkaterhelését is. Ennek elviseléséhez a 
kollégák támogatására volt szükség, ideértve a szoftverekre és a gyakorlati közös-
ségekre vonatkozó online képzések megszervezését, vagy pl. a bevált gyakorlatok 
egymás közti megosztását. A nem jelenléti oktatásra a magyar felsőoktatás nagy 
része nem volt módszertanilag felkészülve/felkészítve, ezért tűnhetett úgy, mintha 
az egyetemi szféra a digitális oktatási formák bevezetésében és alkalmazásában 
pár nap alatt egy évtizedet lépett volna előre. 

Annak hátterében, hogy a 2020. tavaszi szemeszterének lebonyolítása mégis 
sikeresnek tekinthető, egy intenzív és jelentős készségfejlődés áll mind az akadé-
miai, mind a menedzsmenti körben. 

A kutatás tudományos háttere

A SARS-CoV-2 vírus okozta világjárvány alapjaiban rázta meg a globális és az 
uniós gazdaságot, s ez igen súlyos társadalmi-gazdasági következményekkel jár. (EB 
2020) A koronavírus-járvány jelenleg mindenkit érint az egész világon, hatással van 
az egyénre és a társadalom egészére is. A vírus minden ember életét megváltoz-
tatta egyik napról a másikra. Egyének, városok, gazdaságok, országok és konti-
nensek tapasztalták meg, milyen elzárva lenni a külvilágtól és félni az ismeretlentől 
(Caligiuri et al. 2020).

Budhwar és Cumming (2020) szerint a COVID-19-válság felhívta a figyelmet 
a nemzetközi perspektíva fontosságára. Véleményük szerint a világjárvány em-
lékeztetett minket a világ összekapcsolódásának rendkívüli mértékére. Így, bár az 
egyes régiókból származó tanulmányok fontos lokális betekintést nyújthatnak (pl. 
a járvány szervezeti menedzselése kapcsán), egyúttal segíthetnek minket a globális 
megoldások megtalálásában. A felsőoktatásra is érvényes példaképpen, az IT-szol-
gáltatások területén komoly kutatási trend lehet a munkaszervezés kérdésköre a 
globális válság idején (Shankar 2020). Ez a gondolat inspirált minket abban, hogy 
kutatócsoportot alapítva vizsgáljuk a PTE-n és annak partneri körében a COVID-19 
munkavégzésre gyakorolt hatását.

Hazai és nemzetközi kutatások a járvány hatásáról

A világjárvány hetek alatt példátlan egészségügyi és társadalmi-gazdasági vál-
sághoz vezetett, amelynek több területen súlyos hatása volt, többek között a fel-
sőoktatási szektorban is. A COVID-19 különböző időtávú hatásait – nemzetközi és 
globális hatásokat is vizsgálva – több tudományterület szakértői kutatták. 
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A különféle tudományterületek valószínűsíthetően a következő időszakban 
is sokat fognak foglalkozni a koronavírus-járvány következményeivel (Eurofound 
2020b; Caligiuri et al. 2020).

A hazai kutatások közül kiemelhető a Központi Statisztikai Hivatal (KSH) Koro-
navírus dossziéja (KSH 2020), mely oldal-információkat, friss kutatási eredménye-
ket gyűjt össze és tesz közzé a vírus kapcsán. A TÁRKI „A járvánnyal kapcsolatos 
társadalomtudományi kutatások Magyarországon” címmel hozott létre egy on-
line felületet, ahol listázták a hazánkban jelenleg futó COVID-kutatási projekteket 
(https://adatbank.tarki.hu/en/covid-19-research-in-hungary/). Az EMTE Alkalmazott 
Társadalomtudományi Kutatóközpontjának online felmérése, 1 269 főt ért el (Ger-
gely et al. 2020). Az Erdélystat által indított kutatás célja, hogy feltárja az erdélyi 
magyar társadalom viszonyulását a járvány kérdésköréhez, ezért az egészségügyi 
érintettséget és a szigorító intézkedésekhez való viszonyulást elemzi (Maszol 2020).

A nemzetközi kutatások esetében az Eurofound „COVID-19 E-Survey” nevű 
kérdőíve segítségével 2020. április 30-ig több mint 85 ezer embert ért el az EU tag-
államaiban, melyben a járvány szubjektív életminőségre gyakorolt hatásait, egész-
ségpercepciókat, intézményi bizalmat, a munkával és munkahellyel kapcsolatos ag-
godalmakat vizsgálta (Eurofound 2020a). Az „International Survey on Coronavirus” 
nevű nemzetközi online felmérés eddig több mint 110 000 válaszadó elérésével a 
járvány egészségi hatásait, a félelmeket, megküzdési módokat vizsgálta (https://
covid19-survey.org). A The Global Research Data Alliance egy önkéntes közösség, 
mely több mint 10 500 szakemberből áll, világszerte 145 országból; céljuk az ösz-
szefogás, a különböző tudományterületek adatainak, eredményeinek egymás közti 
megosztása (RDA 2020). 

A járvány kihívást jelentett a felsőoktatás számára is. Több felsőoktatási szer-
vezet és egyesület, köztük hallgatói egyesületek és más, a felsőoktatásban részt 
vevő szervezetek végeztek felméréseket egy-egy régióra vagy a felmerülő konk-
rét kérdésre fókuszálva. A kutatók – a járványra reagálva – azonnali válaszokat 
elsősorban a fertőzés terjedésének megfékezésére adtak. Ezek után azonban az 
intézkedéseknek ki kellett terjednie az összes többi kapcsolódó területre, nem utol-
sósorban azokra, amelyek a felsőoktatási ágazatot érintik. A felsőoktatásban drá-
maian megváltoztak azok a feltételek, amelyek között teljesítenie kellett (digitális 
oktatás). A munkavállalóknak soha nem látott kihívásokkal kellett szembenéznie 
(ideértve a munkahelyek bizonytalanságát is); az egyetemi vezetőknek pedig gyor-
san kellett reagálniuk a változó körülményekre, és azonnali választ kellett adniuk 
az oktatás, a munkavégzés mikéntjének folytatására. Ebben az időben mind a hall-
gatóknak, mind a munkavállalóknak segítségre, támaszra volt szükségük. A társa-
dalmi távolságtartási intézkedések hatása azonban a felsőoktatásra is rányomta 
bélyegét (Marinoni et al. 2020).

A fentiek vizsgálatára, kifejezetten a felsőoktatási szférában, az Internal 
Universities Association (IUA) online kérdőívet tett közzé, mely 2020. március 25. 
és április 17. között volt elérhető, és amelynek eredményeképpen 424 egyetemről 
576 válasz érkezett, összesen 109 országból (Marinoni et al. 2020). 
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Mivel azonban egy egyetemtől egy választ vettek figyelembe, a végső mintae-
lemszám 424 volt. A kutatás legfontosabb megállapításai:
– Szinte minden felsőoktatási intézmény (91%) rendelkezik kialakított kommuni-

kációs infrastruktúrával, ennek ellenére a válaszadók szerint kihívást jelentett az 
egyértelmű és hatékony kommunikációs folyamatok biztosítása az alkalmazot-
takkal és a hallgatókkal. 

– A válaszadók arról számoltak be, hogy a COVID-19 világjárvány gyengítette a
kapcsolatot az egyetemek partnerintézményeivel, 18%-uk arról számolt be, hogy 
erősödtek ezek a kapcsolatok, 31% szerint a COVID-19 világjárvány új lehetősé-
geket teremtett a partnerintézményekkel való kapcsolattartásban.  

– A COVID-19 világjárvány a felsőoktatási intézmények 89%-ánál befolyásolta a 
nemzetközi hallgatói mobilitást. A hatás mértéke intézményenként különböző, 
de mindenképpen negatív volt.

– A felsőoktatási intézmények 80%-a számolt be arról, hogy kutatást végeztek a 
COVID-19 világjárvánnyal kapcsolatban. A COVID-19 leggyakoribb hatása a nem-
zetközi utazások korlátozása (a felsőoktatási intézmények 83%-ánál) és a tu-
dományos konferenciák visszavonása vagy elhalasztása volt (a felsőoktatási 
intézmények 81%-ánál). Egyes tudományos projektek a járvány hatására a fel-
sőoktatási intézmények valamivel több, mint felénél (52%) nem fejeződtek be.
 

A Henley Business School „UK Survey on COVID-19 and academic work” című 
kutatása az Egyesült Királyság üzleti iskoláit, közgazdaságtudományi egyetemeit 
kérdezte meg kérdőíves módszerrel. A kutatás 3 ütemben zajlott, több mint 100 
brit felsőoktatási intézmény került bevonásra, összesen 13 048 válasz érkezett. 
A kérdőív kitért az oktatás/kutatás/vizsgáztatás helyzetére és az időbeosztásra is 
(Walker et al. 2020), a kutatás a következő eredményekre jutott:
– Az online konferenciák nem helyettesítik a személyes találkozásokat.
– A válaszadók tartanak tőle, hogy a világjárvány miatt háttérbe kerülnek azok a 

kutatások, amelyek nem a COVID-dal kapcsolatosak. 
– Az oktatás, vizsgáztatás és az adminisztráció jelentős plusz energiát emészt fel, 

ebben az időszakban kevesebb idő jutott a kutatásra. 
– A válaszadók nagyrészt egyetértettek abban, hogy az online oktatás megnehezíti 

a tananyag átadását, elmagyarázását, a hallgatóval való interakciót.
– Az online oktatást fárasztóbbnak és időigényesebbnek ítélték az oktatók, véle-

ményük szerint nőtt a munkaterhelés.
– Az „idő nyomása” egyenetlenül oszlik meg, de az oktatásban általában nőtt a 

munkaidő (vizsgáztatás, illetve az adminisztráció megnövekedett mértéke miatt).
– Az egyetemi oktatók ugyanolyan elkötelezettséget mutattak munkájuk iránt, és 

ugyanúgy dolgoztak, mint a járvány előtt.
– A válaszadóknak mentálisan is nagy kihívást jelentett a kialakult helyzet.

Alapvetően a fenti kérdések foglalkoztattak minket is, amikor a COVID-19 világ-
járvány – többek közt – szervezeti kommunikációra gyakorolt hatását mértük fel 
az oktatók és a munkatársak körében. A kommunikációs kutatási fókusz és a nem 
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jelenléti oktatás bevezetése kapcsán két igen lényeges elemzési háttérterületet kell 
megemlíteni; a digitalizációt és az otthonról végzett távmunka aspektusát.  

 

A távmunka és a home office munkavégzés, illetve a szervezeti kommunikáció 
kapcsolata

Távmunka esetében a munkavállaló a munkájának egy részét a munkáltató által 
kijelölt telephelyről végzi (Jarjabka 2010). Hazánkban a járvány kapcsán azonban 
az otthoni távmunka (telehomeworking) részaránya nőtt meg drasztikusan. A táv-
munka tehát annyiban különbözik az otthon (home office-ban) végzett munkahelyi 
tevékenységtől, hogy bár a munkavégzés szintén távolról, azonban nem feltétlenül 
otthonról történik, info-kommunikációs technológiai eszközök (IKT) közbeiktatásá-
val (Hárs 2013).

A járvány előtt még ritkaságnak számított Magyarországon a távmunka, erre 
utal, hogy az otthonról dolgozók aránya nem érte el az 5%-ot. A GKI kutatása 
szerint 2020. június elejére ez az arány 20%-ra ugrott, ami nagyjából 800 000 mun-
kavállalót jelent (GKI 2020). Ezzel párhuzamosan, az Ipsos 2020. márciusi felmérése 
alapján a korlátozó intézkedések bevezetése után a dolgozók csaknem 27%-a vé-
gezte „nem a szokásos munkahelyén” a munkáját (Ferencz 2020).

A távmunka során fontos megjegyezni a social distancing (társas vagy társa-
dalmi távolságtartás) és a physical distancing (fizikai távolságtartás) fogalmak közti 
különbséget, utalva arra, hogy mennyire fontosak az emberi kapcsolatok a kialakult 
helyzetben is. A social distancing egyenes út a társas elszigeteltséghez. A fizikai 
távolságtartásnak azonban nem szabad társas elszigetelődéshez vezetnie (Albert 
et al. 2020). Több vállalat különös gondot fordít arra, hogy a különféle előítéletek, 
elszigeteltség és a reménytelenség érzése ne üsse fel a fejét az online dolgozók 
körében (Gibson 2020). Ilyen válságidőszakokban tehát az emberi erőforrás (HR) 
támogatása kulcsfontosságú sikertényező (Jarjabka et al. 2020b).

A digitalizáció mint a szervezeti kommunikáció vizsgálati faktora

A járványintézkedésekkel az oktatóknak át kellett állniuk a digitális oktatásra. 
Általában véve, a digitalizáció, illetve a jelenleg zajló digitális átalakulás számos 
vállalatot, iparágat érintett, beleértve a felsőoktatást is (Kronblad 2020; Makarius–
Larson 2017). A digitalizáció ugyanis megváltoztatja az alkalmazottak interakcióját 
a munkahelyen, a kommunikációt, az elvárásokat, a munkavégzés helyét, idejét. 
Ebben az értelemben a digitalizáció fejlődése számos szinten befolyásolja a szer-
vezeteket, mivel új ismeretek és új munkamódszerek adaptálását és fejlesztését 
igényli (Bondarouk–Ruël 2009). A digitalizáció során hangsúlyos szerepet kap a 
szükséges új készségek fejlesztésébe történő beruházás, különösen, ha a változás 
új technológiát és új szerepeket von maga után (Heracleous 2003). Az emberierő-
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forrás-vezetők alapvető küldetésének lényege azonban éppen az, hogy az átfogó 
szervezeti stratégiának megfelelően támogassák és fejlesszék az alkalmazottakat 
(Watson 2009), így a HR-támogatás a digitális átállás során alapvető fontosságú. 

A PTE Közgazdaságtudományi Kar Vezetés- és Szervezéstudományi Intézete
(PTE KTK VSZI) COVID-kutatóműhelyének programja 

Magyarországot 2020 márciusában érte el a COVID-19 járvány, ezzel összefüggés-
ben a Magyar Közlönyben 2020. március 11-én tették közzé a 41/2020 (III. 11.) Kor-
mányrendeletet „Az élet- és vagyonbiztonságot veszélyeztető tömeges megbe-
tegedést okozó humánjárvány megelőzése, illetve következményeinek elhárítása, 
a magyar állampolgárok egészségének és életének megóvása érdekében elren-
delt veszélyhelyzet során teendő intézkedésekről”. Ennek következtében a külö-
nös vészhelyzetre való tekintettel a Pécsi Tudományegyetem 2020. március 12-én 
Intézkedési Tervet hozott létre a koronavírus terjedése elleni védekezésről (PTE 
2020), továbbá egy Operatív Stáb került felállításra, amely rendszeres időközön-
ként ülésezik, és határozatokkal irányt mutat az egyetem polgárainak (https://pte.
hu/hu/covid/mukodesi-rend). Ennek értelmében többek között több munkavállaló 
otthonról tudott dolgozni.

Kutatási program

A PTE KTK VSZI, a felsőoktatás nem jelenléti oktatásra való tavaszi átállása kap-
csán az online/digitális/nem jelenléti oktatási formák, valamint a távmunka jelenlegi 
helyzetét kívánja vizsgálni a vezetés, a szervezés, a belső kommunikáció főbb kér-
dései alapján. Munkánkkal az alábbi kutatási célok elérését támogatjuk: 
– Felmérni a nem jelenléti oktatásban, távmunkában dolgozók, oktatók vélemé-

nyét, elégedettségét a jelenlegi működéssel, valamint a jövőbeli tervekkel kap-
csolatban. 

– Feltárni a szervezeti kommunikáció alakulását, a dolgozók, oktatók motivációit, 
kompetenciákra vonatkozó javaslatait, fejlesztési elképzeléseit, soft- és hard igé-
nyeit.
 4 hét előkészítő tevékenység után (kérdőív-összeállítás és -véleményezés, pilot-

lekérdezés, PTE-engedély-beszerzés) az alábbi ütemezésben került és kerül sor a 
felmérésekre:
1. ütem: PTE kutató/oktatói és alkalmazotti felmérés: 2020. április 28.–május 15. 
2. ütem: Munkaerő-piaci (vállalati és munkavállalói) lekérdezés: 2020. május 6.–jú-

nius 26. 
3. ütem: Hazai felsőoktatási társintézmények, illetve magyar nyelven oktató külföldi 

felsőoktatási intézmények lekérdezése: 2020. május 12.–június 30.
4. ütem: Nemzetközi felsőoktatási  intézmények oktatói felmérés,  PTE magyar  és  



Oktatás, Digitalizáció, civil társaDalOm

Civil Szemle KülönSzám 2020 79

külföldi hallgatói lekérdezés, a Diplomás Pályakövető Rendszer (DPR) segít-
ségével alumni-felmérés (részleges): május 26.–augusztus 15. 

Az első eredmények

A már lezajlott, PTE alkalmazotti körben történt felmérésben a digitális oktatás, 
a home office, a szervezeti kommunikáció és szervezeti kultúra, valamint a jövő-
beli tervek témáira kérdeztünk rá (Jarjabka et al. 2020a), terjedelmi korlátok miatt 
a tanulmányban kizárólag a szervezeti kommunikáció főbb eszközeire és okaira 
fókuszálunk.  

Módszertan és technikai lebonyolítás  

A felmérés lebonyolítását a PTE KTK VSZI munkatársai végezték. A feldolgozás 
matematikai-statisztikai módszerek, SPSS-szoftver segítségével valósult meg az 
online felméréseknél elvárható maximális adatbiztonság és anonimitás biztosítása 
mellett. A kvantitatív megkérdezéseket online standard kérdőívvel bonyolítottuk 
le, az eredmények összehasonlítása fontos szempont volt, ezért a kérdőívek kiala-
kításakor a kiindulópont az elmúlt években készült PTE-s kutatások megközelítései 
és eredményei voltak. A kiküldés EvaSys online rendszeren keresztül valósult meg. 
Az adatokat a Humánpolitikai Igazgatóság (HPI) biztosította, melyeknél fontos volt 
az adattisztítás és -csoportosítás. Az oktatói kérdőívbe a HPI alapján oktatói stá-
tusszal megjelöltek kerültek be. A munkatársak esetében a járványhelyzet miatt 
a Klinikai Központba (KK) tartozó munkatársak jelentős részét kiszűrtük, hogy ne 
terheljük őket az egyébként is megnövekedett feladataik mellett.

A válaszadásra való felhívás céljából az érintettek számára elektronikusan küld-
tük el a felkérést, amely tartalmazott egy általános linket a kérdőívhez. A felmérés 
önkéntes adatszolgáltatáson alapult. Az első felkérést követően további 2 alka-
lommal kaptak e-mailt a kérdőívet még ki nem töltők. A beérkezett adatok – az 
általános, minden címzettnek azonos tartalmú linknek köszönhetően – teljesen 
anonimak, azokat a válaszadó személyéhez kötni a kutatók, az egyetem, vagy har-
madik fél semmilyen módon nem tudja. A GDPR, az információs önrendelkezési 
jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvénnyel (Infotv.) és a PTE 
adatvédelmi szabályzatával összhangban a felmérésben az adatkezelés kérdései 
maradéktalanul megvalósultak.

 

Elemzési szempontok és módszerek

A feldolgozás során eltekintettünk a súlyozástól, mert a megfelelő arányok azo-
nosíthatók az egyes szempontok mellett, illetve a HPI kimutatásaiban több helyen 
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láttunk olyan anomáliát, amely ugyan munkáltatói szempontból megfelelő kate-
gorizálásnak minősíthető, ám az alapsokaság pontos meghatározása és az egyes 
szempontokhoz való hozzárendelés kapcsán valószínűsíthetően torzította volna az 
eredményeket.

A feldolgozást matematikai-statisztikai módszerekkel, az SPSS-szoftver segít-
ségével végeztük. A kiválasztott kérdéseket a válaszadóknak 1–5-ös Likert-skálán 
kellett értékelnie. A Kolmogorov–Smirnov- és a Shapiro–Wilk-teszt eredményei 
alapján a válaszok nem tekinthetők normális eloszlásúaknak. Ebből adódóan nem 
parametrikus teszteket volt szükséges futtatni. Az elemzés során két tesztet alkal-
maztunk: egyrészt a két független minta vizsgálata során Mann–Whitney-próbát, 
másrészt a GAP-elemzés (összefüggő minták) esetében Wilcoxon–próbát. Ezen 
tesztek p-értékei láthatók a vonatkozó elemzések esetében (Sajtos–Mitev 2007).

Kommunikációs eszközök használata

Kutatásunk során vizsgáltuk a munkavégzés során alkalmazott kommunikáci-
ós eszközök használatának gyakoriságát és a velük való elégedettséget. 

1. ábra. Kommunikációs eszközök használatnak gyakorisága és elégedettség
 (PTE teljes sokaságra vetítve)

         Forrás: Saját szerkesztés

Az 1. ábrán látható, hogy a teljes mintasokaságra vetítve (N=4 503) a PTE dol-
gozói az e-mail-alapú kapcsolattartással a leginkább elégedettek (4,59), ezt követi 
a telefon- (4,52) és a chat- (4,36) alapú kapcsolattartás, miközben a legkevésbé a 
fórumokkal (3,39) és a projektmenedzsment-platformokkal (3,02) elégedettek a 
válaszadók. 
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A felsorolt kommunikációs eszközök használatának gyakoriságát vizsgálva meg-
állapíthatjuk, hogy az e-mail-alapú kapcsolattartás a leggyakoribb kommunikációs 
eszköz a válaszadók között (4,84), ezt követi a telefon- (4,28), és a chat- (4,21) 
alapú kapcsolattartás. A legkevésbé használt kommunikációs eszközök a projekt-
menedzsment-platformok (1,62).

A diagramon látható, hogy az e-mail-alapú kapcsolattartás esetén figyelhető 
meg egyedül, hogy a gyakoriság értéke meghaladja az elégedettség értékét.

Megvizsgáltuk, van-e szignifikáns különbség a munkatársak (n=522) és az 
oktatók (n=322) között a kommunikációs eszközök használatának gyakorisága és 
a velük való elégedettség szempontjából. Szignifikáns különbséget találtunk az 
e-mail-alapú kapcsolattartás gyakorisága (p=0,000), a telefon (p=0,002), az egyéb 
kollaborációs szoftverek (Office365, Google Docs) (p=0,018), a honlap (p=0,000) 
és a fórumok (p=0,012) használatának gyakorisága esetén. 

Az elégedettség tekintetében szignifikáns különbség mutatkozott az egyéb 
kollaborációs szoftverek (p=0,033), a honlap (p=0,000) és a fórumok (p=0,003) 
esetében. 

A 2. ábra a kommunikációs eszközök használatának gyakoriságát mutatja a 
munkatársak és oktatók körében a PTE átlagához viszonyítva, szemléltetve az el-
téréseket. Látható, hogy a munkatársak a PTE átlagához képest a telekonferen-
cia-szoftverek (Zoom, Microsoft Teams) és a fórumok kivételével minden eszközt 
gyakrabban, vagy ugyanolyan gyakran használtak (telekonferencia-szoftver: -0,02, 
fórumok: -0,01, projektmenedzsment-platform: 0,00). Az oktatók esetében viszont 
ennek pont a fordítottja igaz, vagyis a PTE átlagához képest ők minden eszközt rit-
kábban használtak, kivéve a telekonferencia szoftvert (0,03) és a fórumokat (0,01), 
azokat ugyanis kis mértékben gyakrabban alkalmazták, mint az átlag. 

2. ábra. Kommunikációs eszközök használatának gyakorisága a munkatársak 
és az oktatók körében 

Forrás: Saját szerkesztés



Education, digitalisation, civil sociEty

Civil Szemle KülönSzám 202082

A 3. ábrán a kommunikációs eszközökkel való elégedettség összehasonlítása 
került elemzésre a munkatársak és az oktatók között, a PTE átlagához viszonyít-
va. Elmondható, hogy a munkatársak a projektmenedzsment-platform kivételével 
(-0,02) mindennel elégedettebbek vagy ugyanannyira elégedettek, mint a PTE-át-
lag. Az oktatók esetében ugyanakkor látható, hogy egyedül a projektmenedzs-
ment-platformmal elégedettebbek (0,04), mint a PTE-átlag, az összes többi eszköz 
tekintetében vagy elégedetlenebbek, vagy ugyanannyira elégedettek.  

3.  ábra. Kommunikációs eszközök használatával való elégedettség a munkatársak 
és az oktatók körében

 

Forrás: Saját szerkesztés

Szervezeti kommunikáció

A kutatás során fontosnak tartottunk rákérdezni különféle kommunikációs 
szempontokra, azok fontosságára és az azzal való elégedettségre.

A PTE teljes sokaságára vetítve megállapíthatjuk (4. ábra), hogy a PTE munka-
vállalói leginkább azzal elégedettek, hogy mindig elérik azt a személyt, akit szeret-
nének (3,96), míg legkevésbé a szervezeten belüli információcsere hatékonyságával 
(3,68). A válaszadók számára a legfontosabb kommunikációs szempont az volt, 
hogy mindenről értesüljenek, ami a munkájukkal kapcsolatos (4,93), illetve, hogy 
minden, a munkával kapcsolatos információhoz időben hozzájussanak (4,92).

A válaszadók számára a legkevésbé az volt fontos, hogy mindenről értesüljenek, 
ami magával a szervezettel (pl.: kar, osztály) kapcsolatos (4, 47), bár ez az érték is 
relatíve magasnak tekinthető.
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4. ábra. Szervezeti kommunikáció – PTE összes

  
Forrás: Saját szerkesztés

 
A kommunikációs szempontokkal kapcsolatban általánosságban elmondható, 

hogy az elégedettségi értékek elmaradnak a fontossági értékektől, vagyis a home 
office-ban dolgozóknak a különleges helyzetben való „információ-éhsége” na-
gyobb volt, mint amennyit valójában kaptak.

Megvizsgáltuk, van-e szignifikáns különbség a munkatársak és az oktatók 
fontosság- és elégedettség-eredményei között. Azt találtuk, hogy a megfelelő 
mennyiségű információ rendelkezésre állásának fontossága (p=0,006) szignifikán-
san különbözik. Szintén szignifikáns különbség van az azzal való elégedettség mér-
téke között, hogy időben hozzájussanak minden információhoz, ami a szervezettel 
kapcsolatos (p=0,015), továbbá, hogy mindenről értesüljenek, ami a szervezettel 
kapcsolatos (p=0,006). 

Az 5. ábrán látható a munkatársak és az oktatók fontosság-értékeinek át-
lagtól való eltérése. Látható, hogy a munkatársak számára minden általunk felso-
rolt szempont fontosabb vagy ugyanolyan fontos, mint a PTE-átlag számára. Ezzel 
szemben az oktatók számára, vagy kevésbé, vagy ugyanolyan fontosak a felsorolt 
szervezeti kommunikációs szempontok, mint a PTE-átlag számára.
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5. ábra. Szervezeti kommunikáció – fontosság 

Forrás: Saját szerkesztés

6. ábra. Szervezeti kommunikáció – elégedettség

Forrás: Saját szerkesztés

A 6. ábra a munkatársak és az oktatók elégedettségi értékeinek összehason-
lítását veti össze a PTE-átlaggal. A munkatársak 2 szempont esetében elégedet-
tebbek, mint a PTE-átlag, ez pedig a szervezeten belüli hatékony információcsere 
(0,04) és az elégedettség azzal, hogy home office-ban ugyanúgy el tudják látni a 
munkájukat, mint normál működés keretein belül (0,04). A többi felsorolt tényező 
esetén ugyanolyan elégedettek vagy elégedetlenebbek, mint a PTE-átlag. Az okta-
tók a PTE-átlaghoz képest elégedetlenebbek a home office munkavégzéshez szük-
séges eszközök mennyiségével, rendelkezésre állásával (-0,01), a szervezeten belüli 
hatékony információcserével (-0,07) és azzal a szemponttal, miszerint home office-
ban minden feladatot ugyanúgy el tudnak látni, mint a normál munkarendben 
(-0,06). Elégedettebbek viszont a munkavégzéshez szükséges megfelelő mennyisé-
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gű információ időben történő rendelkezésre állásával (0,01), a személyek hatékony 
elérésével (0,01) és azzal, hogy mindenről (0,12) és időben (0,08) értesülnek, ami a 
szervezettel kapcsolatos.

GAP-elemzést végeztünk annak érdekében, hogy az oktatók és a munkatársak 
közti különbségeket/egyezőségeket még inkább kimutathatóvá tegyük a szervezeti 
kommunikációs szempontok megvalósulásának fontossága és az azzal való elége-
dettség tekintetében. Az eredményeket az 1. táblázat szemlélteti. 

A PTE-átlagot nézve láthatjuk, hogy a szervezeten belüli hatékony információ-
áramlás esetén van a legnagyobb GAP (-1,12), vagyis a PTE dolgozói, bár fontosnak 
tartanák (4,80) a hatékony információáramlást, mégsem elégedettek vele (3,68), 
pontosabban ezen szempont teljesülésével a legelégedetlenebbek. A legkisebb 
GAP a személyek hatékony elérése esetén van (-0,60). 

A munkatársakat vizsgálva megállapíthatjuk, hogy a legnagyobb GAP a meg-
felelő mennyiségű információ (-1,12) és a szervezeten belüli hatékony információ-
áramlás (-1,12) esetén van, vagyis, bár fontos lenne számukra ezen szempontok 
teljesülése, a gyakorlatban e tekintetben nem elégedettek. A legkisebb GAP ugyan-
csak a személyek hatékony elérése esetén volt (-0,62). 

Az oktatókat vizsgálva láthatjuk, hogy a legnagyobb GAP esetükben is a szerve-
zeten belüli hatékony információáramlás szempontjánál (-1,14), míg a legkisebb, a 
szervezet dolgairól való értesülés (-0,55) esetén keletkezett.

1. táblázat. Szervezeti kommunikáció – GAP-elemzés

Forrás: Saját szerkesztés

Szervezeti 
kommunikáció - GAP

PTE MT OKT OKT-
MT

Font. Elég. GAP Font. Elég. GAP Font. Elég. GAP GAP

Értesülés – szervezet 4, 47 3,78 -0,69 4, 48 3,71 -0,77 4, 45 3,89 -0,55 0,22

Értesülés – munka 4,93 3,88 -1,05 4,94 3,88 -1,05 4,92 3,88 -1,04 0,01

Információ – szervezet 4,59 3,79 -0,80 4,63 3,74 -0,88 4,53 3,88 -0,65 0,23

Információ – munka 4,92 3,86 -1,07 4,92 3,85 -1,08 4,92 3,87 -1,05 0,02

Információ megfelelő 
mennyisége 4,79 3,72 -1,07 4,83 3,72 -1,12 4,73 3,73 -1,00 0,12

Személyek hatékony 
elérése 4,57 3,96 -0,60 4,57 3,96 -0,62 4,56 3,98 -0,58 0,03

Szervezeten belül 
hatékony információ-
áramlás

4,80 3,68 -1,12 4,84 3,72 -1,12 4,75 3,61 -1,14 -0,02

Home office-ban min-
den feladat ellátása 4,73 3,93 -0,81 4,76 3,96 -0,79 4,70 3,87 -0,83 -0,03

Home office-hoz szük-
séges eszközök 4,85 3,95 -0,90 4,86 3,96 -0,90 4,84 3,94 -0,90 0,00
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Látható, hogy a legnagyobb GAP (és egyben szignifikáns különbség) a szer-
vezettel kapcsolatos dolgokról való értesülés között van (OKT–MT GAP=0,22, 
p=0,004), és hogy időben hozzájussanak minden információhoz, ami a szervezettel 
kapcsolatos (OKT–MT GAP= 0,23, p=0,002).

Az eredményeket összegezve, a PTE oktató/kutatói pozitívan értékelték az ott-
honi munkavégzést. A fenti megállapításaink összhangban vannak a Henley Busi-
ness School (Walker et al. 2020) felmérésével, miszerint az egyetemi oktatók ugyan-
olyan elkötelezettséget mutattak munkájuk iránt, és ugyanolyan elánnal dolgoztak, 
mint a járvány előtt. Ugyanakkor a digitális oktatás nem helyettesítheti a személyes 
találkozást, valamint mentálisan is nagyobb kihívást jelent. Nőtt a munkaterhelés, 
hiszen a munkában és otthon is helyt kellett állni egy időben és helyszínen, akár 
szimultán jelleggel, vagy task management eszközökkel (Jarjabka et al. 2020a). 

A legfontosabb kommunikációs szempont a munkatársak és az oktatók számá-
ra is az volt, hogy a kollégák időben hozzájussanak minden, a munkájukkal kapcso-
latos információhoz. Az oktatók körében a leggyakrabban használt kommunikációs 
eszköz az e-mail-alapú kapcsolattartás volt, ezzel voltak a legelégedettebbek. A 
munkatársak körében is az e-mail-alapú kapcsolattartás volt a leggyakoribb, ezt 
követte a telefon és a chat (Jarjabka et al. 2020a).

Az eredményeink alapján az intézmények szervezeti kommunikációjában szük-
ségessé vált a digitális kommunikációs eszköztár alkalmazása, újragondolása; a 
nagyléptékű digitális fejlődés következtében az oktatók és a munkatársak eseté-
ben érdemes megfontolni a már bevált belső kommunikációs eszközök, pl. érte-
kezletek, megbeszélések online lebonyolítási formájának megtartását.

A felmérés a PTE-re, vagyis egy intézményre koncentrált, azonban a 
mintaelemszám nagysága alapján a kutatási eredmények iránymutatók lehetnek a 
hazai felsőoktatási intézmények számára is.

Zárógondolatok a járvány hatásairól és a jövőbeni felsőoktatási válaszokról

A felsőoktatás és különösen az üzleti képzési terület beláthatatlan válsággal, 
egyben lehetőséggel néz szembe. A felsőoktatási intézmények és társadalmi-gaz-
dasági aktorok alapvetően azon számos és sürgős rövidtávú probléma kezelésével 
foglalkoznak, amelyek potenciálisan veszélyeztethetik létezésüket. Bár a felsőokta-
tás vezetőinek a rövidtávú túlélésre kell összpontosítaniuk, nem szabad elfelejteni-
ük a növekedés és a fejlődés hosszútávú fenntartásának stratégiai feladatát, mely 
kapcsán a jelenlegi válság lehetőséget teremt arra, hogy – az alábbi dimenziók 
mentén – átgondoljuk a felsőoktatás átértékelődő társadalmi szerepét és fókuszát
(Beech–Anseel 2020).
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Menedzsment–oktató–hallgató-viszony

A COVID-19 jelentős terhet ró az oktatási intézményekre, a stakeholderek köré-
re. Az érintettekkel, különösen a hallgatókkal és a személyzettel folytatott kommu-
nikáció továbbra is kiemelten fontos lesz. A bizonytalanságok megoldása kritikus 
vezetői tevékenység, különösen válság idején, ám a drámaian magasabb kommu-
nikációs tempó önmagában segített csökkenteni a menedzsment és az oktatók, 
valamint az oktatók és a hallgatók között észlelt távolságot. A COVID-19-hez való 
alkalmazkodás egyik legnagyobb előnye, hogy az online applikációk (pl. Teams, 
Zoom, Skype stb.) szinte bevett eszközzé váltak az oly gyakori csoportmunkában 
és meetingeken, melyek abban is meg tudják erősíteni a munkatársakat, hogy 
alkalmazkodni tudjanak egy estleges következő válsághoz. Félő azonban, hogy a 
jövőben a hallgatókkal folytatott kommunikáció – az egyéni (tanulmányi)karrier-
útvonalaik okán – összetettebbé és individualizálttá válhat. Az oktatási stílus vár-
hatóan megváltozik, és ennek tartós hatása lehet, mivel a társadalmi távolodás azt 
hozhatja magával, hogy az előadások és a tudástranszfer-módszertanok valószínű-
leg online maradnak olyan tanulási csomagokban, amelyek aszinkron módon elér-
hetők a tanulók számára, és a valódi érték az interakció, a gyakorlati munka és az 
esettanulmány-jelleg lesz online és személyesen (Govindarajan–Srivastava 2020).

A COVID-19 egyik igen pozitív tapasztalata számunkra az volt, hogy alanyai és 
szemtanúi lehettünk munkatársaink új körülményekhez való alkalmazkodásának. 
Ennek mértéke, sebessége és minősége, valamint közösségeink általában pozitív 
hajlandósága arra bátoríthat minket, hogy kísérletezzünk az oktatás és kutatás új 
módszereivel. A diákoknak a tanulás folytatásához való alternatív lehetőségeinek 
sokfélesége, a kollégák képzelőerője, a tanulás támogatásának és az értékelés új 
formáinak bevezetése hosszútávú pozitív hatást válthat ki a tanuló szervezetként 
definiált felsőoktatási intézmények körében (Brammer–Clark 2020), melyből kima-
radni vétek lenne! 

Tudományos és oktatási metodológia

A felsőoktatási szervezeti egységek számára – legyen az egyetem-főiskola, kar, 
intézet, tanszék vagy oktató – kihívást jelenthet a rugalmasság és az innováci-
ós képesség fejlesztése, pl. a kurzusokba beépített digitális oktatásmódszertani 
eszközök (pl. Kahoot) alkalmazása. A szakok menedzselésében megjelenhet az 
igény a távoktatási és blended képzési szisztémák iránt, pl. a levelező képzések 
terén. A nemzetköziesedni vágyó hazai felsőoktatás olyan területein, mint pl. a Sti-
pendium Hungaricum-program, illetve az EU-s tudástranszferben vezető szerepet 
játszó Erasmus-programok, fel kell készülni a távoktatási lehetőségek igénybevéte-
lére. Várhatóan növekedni fog a virtuális színtereken megszervezett tudományos 
rendezvények, konferenciák száma is – mivel azok szervezői 2020-ban igen nagy 
veszteségeket szenvedtek el az elmaradt események miatt (Beech–Ansell 2020), 
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melyekre azonban hard (technológia és eszközök) és soft (oktatás) tekintetben 
is képességfejlesztésre lehet szükség. Kérdéses, hogyan alakulnak át az általában 
magasabb fajlagos költségű, helyszíni gyakorlatot és jelenlétet igénylő szakok, mint 
pl. az orvostudomány vagy a laboratóriumi területek?

Felsőoktatási piac

A COVID-19 jelentős strukturális változásokhoz vezethet a felsőoktatásban, ami 
a csökkenő hallgatói létszámért folyó verseny dinamikájában tetőződhet. Ennek 
motorja a változó (online, digitális, távoktatási, rugalmas, individualizált stb.), (nem-
zetközi?) hallgatói igényekhez való gyors alkalmazkodás során kialakított innova-
tív tanulási technológiákból származó versenyelőny lehet. A sok karral rendelkező 
tudományegyetemek esetében számítani lehet azonban az eltérő reakcióidővel 
rendelkező egységek keresztfinanszírozási igényeivel megjelenő kockázatokra is. 
Az egyetemeknek, a vírus tartós jelenléte esetén rugalmas oktatási modelleket 
kell felépíteniük, olyanokat, amelyek lehetővé teszik a folyamatos illeszkedést az 
éppen aktuális helyzethez. A COVID-19 felgyorsította és fokozta a digitális oktatási 
trendek kialakulását és elterjedését, melyekben az oktatók egy toleráns hallgatói 
közegben számos újítást próbáltak ki. Várható, hogy a válságot követően a hallga-
tók elvárásai továbbra is ilyen jellegűek lesznek.

Jövőbeni kutatási irányok

Ahogyan a COVID-19 ösztönözte a jelentős pedagógia-módszertani innováci-
ót, úgy jelentős lehetőségeket rejtett a felsőoktatás kutatásában is. A válsággal 
kapcsolatos szervezeti és intézményi válaszok megértése, a munkavégzés, a fog-
lalkoztatás és a vezetésre gyakorolt hatások feltárása, a vállalkozásokra gyako-
rolt hatások értékelése, a válság pénzügyi következményeinek kiemelése, valamint 
a szakpolitikai beavatkozások hatásainak modellezése mind-mind olyan terület, 
amelyben a felsőoktatási szféra kutatása lényeges szerepet játszik. Fontos tehát, 
hogy a vírus keltette válság idején miként lehet mindebből tanulni, és ezen keresz-
tül kezelni az esetleges jövőbeli kríziseket. Ehhez több szerző is (pl. Van Bavel et al. 
2020) széles körű együttműködési és interdiszciplináris kutatások indítását sürgeti, 
mely megközelítések új lendületet adhatnak annak a sürgető igénynek, hogy meg-
értsük a COVID-19 egészségügyi, gazdasági, társadalmi, szervezeti és pszichológiai 
következményeit. Jelenleg senki nem meri kijelenteni, hogy egyszeri és megismé-
telhetetlen esetről van szó, ezért kiemelkedő jelentőséggel bír annak feltárása, 
hogy az egyes felsőoktatási intézmények hogyan reagáltak a COVID-19 jelenségre 
rövidtávon, és hogyan tervezik jövőjüket közép-, illetve hosszútávon. Ennek fel-
mérése és az eredmények megosztása közös feladatunk és kötelezettségünk. 
E gondolat iránymutató példája kíván lenni a PTE-n lezajló kutatás is.
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Szent-Györgyi Albert, a Szegedi Tudományegyetem egykori rektora az alábbi 
feladatot tűzte ki az intézmény polgárai számára: „Gyűjteni, terjeszteni és gyarapí-
tani az emberi tudást.” E kutatóegyetemi szellemiség, ami az oktatástól elválaszt-
hatatlan feladatának tekinti a nemzetközileg is versenyképes kutatás művelését 
(Kónya é. n.), a mai napig szerves részét képezi az egyetemen és azon belül a 
Neveléstudományi Intézetben, illetve a körülötte dolgozó kutatócsoportokban, a 
Szegedi Műhelyben megvalósuló oktatásfejlesztési és kutatási projekteknek. 

A technológia kutatás-fejlesztésben, innovációban és oktatásban betöltött sze-
repe számos oldalról megközelíthető. Mind a kutatásban, mind az oktatásban – 
kiemelten a tanárképzésben – alapvetően két célból használunk különböző tech-
nológiai eszközöket: (1) megtanítsuk a diákokat, a jövő pedagógusait arra, hogyan 
használják az adott eszközt, (2) az adott technológia segítségével fokozzuk az 
oktatási módszer, illetve az adott kutatás hatékonyságát, a felmerülő problémákra 
újszerű megoldási lehetőséget keressünk. Serkentsük a diákok aktivitását, megfele-
lő módszertan, progresszív oktatási módszerek alkalmazásával, sikeresebbé tegyük 
a tanítás-tanulás folyamatát, illetve növeljük a kutatási eredmények validitását, 
reliabilitását, objektivitását, hagyományos technikákkal nem vizsgálható kutatási 
kérdésekre is választ kapjunk. Könnyen belátható, hogy a különböző informatikai 
eszközök, digitális technológiák alkalmazásának számos előnye van, azonban gyors 
fejlődésük, változásuk és terjedésük számos olyan kérdést is felvet, amelyre ponto-
san megtervezett alapkutatások sokasága adhat csak választ (Csapó 2020).

kuTaTás-fejleszTés és innováció az okTaTásban: 
a „szegedi Műhely” inforMaTikai fejleszTései 

és gyakorlaTi alkalMazásuk

Molnár Gyöngyvér

Bevezetés
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Bizonyos, más tudományterületen is jelentkező folyamatok, mint például a tech-
nológiában is jól ismert léptékhatás törvénye (Csapó 2020), nem kedveznek a kuta-
tási eredmények közvetlen gyakorlati integrációjának. A „mennyiségi paraméterek 
megnövelése egy bizonyos határon túl a feltételek minőségi megváltoztatásával jár. 
[…] A pedagógiai kísérletek jelentős részét kisebb mintákkal, tipikusan néhány osz-
tály vagy iskola tanulóival végezték el, és a speciális kísérleti feltételeket általában 
nem lehet bárhol bármikor létrehozni, ezért a pozitív eredményeket is csak hosszas 
fejlesztő munkával lehetne a gyakorlatba átültetni.” (Csapó 2020) Az alapkutatás 
során keletkezett kutatási eredményeket az iskolai mindennapi gyakorlatba nem 
lehet csak úgy, egyszerűen bevezetni (Csapó 2020).

Az informatikai eszközök csak akkor járulnak hozzá hatékonyan az oktatás és 
a kutatás fejlesztéséhez, ha nem a meglévő vagy az épp megjelenő technikákhoz 
keressük az alkalmazás és a felhasználás lehetőségeit, hanem az oktatásban je-
lentkező és a kutatásban felmerülő problémák hatékony megoldására alkalmazzuk 
azokat. Nem szabad figyelmen kívül hagyni, hogy az informatika, a technológia 
csak egy új lehetőségeket biztosító eszköz, amely átalakíthatja a kutatási és a 
tanulási-tanítási folyamatot, lehetővé teheti a kutatás, a tanulás és az oktatás haté-
konyságának növelését. Nem szabad, hogy a technológia cél legyen (Molnár 2011), 
vagyis ne a technológia határozza meg a változtatások irányát, hanem ezen eszkö-
zök legyenek a változtatások katalizátorai (Molnár–Turcsányi-Szabó–Kárpáti 2019, 
2020).

Az SZTE és Oktatáselméleti Kutatócsoportja ezen folyamat támogatása céljából 
indította el 
(1) a Jövő Tanterme-projektet (Molnár 2007) és azzal párhuzamosan a technológiai

eszközök és hatékony alkalmazásukat lehetővé tevő módszertani repertoár ta-
nárképzésbe történő integrációját 2006-ban;

(2) a technológia-alapú mérésértékelés és fejlesztés hatékonyságával kapcsolatos
kutatások 2007-ben (Csapó–Molnár–R. Tóth 2008; R. Tóth–Molnár–Thibaud–
Csapó 2011; Molnár–Lőrincz 2012) indultak. 

A személyre szabott oktatás és tanulás támogatásának eszközeit, az
(3) eDia-platform és feladatokkal feltöltött rendszer fejlesztését 2010-ben (Molnár–

Csapó 2019a, 2019b; Csapó–Molnár 2019); 
(4) az egyetemi lemorzsolódást csökkentő, mérésértékelés-orientált kutatás-fej-

lesztési projektjét 2015-ben (Csapó–Molnár 2017; D. Molnár–Gál 2019; Hódi–
Tóth 2019; Molnár 2019; Molnár–Csapó 2019d; Pásztor 2019); 

(5) az 1–6. évfolyamon tanító pedagógusok és óvodapedagógusok munkáját segítő
tanári tesztes és óvodai tesztes modulokat 2018-ben és 2020-ban; 

(6) a mérés utáni beavatkozást támogató és segítő eLea-rendszer fejlesztését
2019-ben (Molnár–Pásztor–Csapó 2019) indítottuk el. 
Mindezek mellett az intézetben folyó munka során folyamatosan törekszünk a 

kutatási eredmények minél gyorsabb és hatékonyabb, oktatásba történő visszacsa-
tolására, a kutatásalapú tanárképzés megvalósítására.
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A Jövő Tanterme-projekt és a technológiai eszközök integrációja a tanárképzésbe 

A Szegedi Tudományegyetem és Oktatáselméleti Kutatócsoportja a Microsoft 
támogatásával 2006-ban felépítette a Jövő Tantermét (Molnár 2007). A terem 
kialakítása során az oktatási folyamatba hatékonyan integrálható, modern, főképp 
mobil technológiai eszközökön kívül kiemelt hangsúlyt kapott a tanulást segítő szí-
nek, a sokféle oktatási módszer alkalmazását lehetővé tevő, könnyen átalakítható 
és mozgatható, átrendezhető, sokféle formában összerakható bútorzat, valamint a 
megfelelő megvilágítás alkalmazása. A terem felszerelése az évek során különböző 
pályázati forrásokból megújításra került, aminek következtében az SZTE Neveléstu-
dományi Intézetében képzett leendő pedagógusok felszerelésben és megjelenésé-
ben is korszerű, a tanítási-tanulási folyamatot segítő környezetben sajátíthatták el 
a technológiai eszközök hatékony oktatási integrációjának módjait (pl.: progresszív 
oktatási módszerek, digitális tananyagfejlesztés, eszközhasználat). A Jövő Tanterme 
kognitív laboratóriumként is működött, miután benne, az eszközök segítségével, 
az oktatás mellett kutatási tevékenység is zajlott.

Közel 15 évvel a Jövő Tanterme kialakítása és számos egyéb, tanteremben tör-
tént eszközfejlesztés után, 2020-ban, jelentős támogatás mellett, az SZTE Oktatási 
Igazgatóságával, valamint az SZTE Informatikai Igazgatóságával együttműködésben 
az érintett tanulási-tanítási tér újradefiniálásra került. A támogatás következtében, 
2020 szeptemberétől, több, megjelenésében, bútorzatában, felszereltségében is 
modern (pl.: All in one PC-k, különböző interaktív táblaszoftverek és digitális kör-
nyezet futtatását lehetővé tevő érintőképernyős TV-k vagy interaktív táblák, sza-
vazórendszerek), a 21. századi követelményeket teljes mértékben kielégítő terem, 
tanulási környezet várja a diákokat, a leendő pedagógusokat. A technológiai eszkö-
zök gyors terjedése, természetessé válása miatt azt valószínűsítjük, hogy a jövőben 
a tanárképző intézetekben és a közép- és általános iskolában egyre elterjedtebb 
lesz a „Bring your own device”-megközelítés (McLean 2016). Egyre természete-
sebb lesz a technológia mint eszköz, tanulásban való használata, összekapcsolva a 
formális és informális tanulási tereket. A technológiai eszközök iskolai gyakorlatba 
történő hatékony integrációjára, a fent említett folyamatokra erős gyorsító hatást 
gyakorolt a COVID-19 és az azzal összefüggő 2020. március közepétől életbe lépett 
online oktatási kötelezettség. 

Az elektronikus mérésértékelés és fejlesztés hatékonyságával kapcsolatos kutatások

Az oktatás területén az elmúlt két évtized egyik legdinamikusabban fejlődő 
területe a mérésértékelés volt. A rapid fejlődés hatására egyrészt kiépültek a rend-
szerszintű és intézményszintű értékelést megvalósító értékelési rendszerek, más-
részt az ezredforduló idején még teljes mértékben elfogadott és elterjedt papírala-
pú teszteken alapuló mérések fejlesztési lehetőségei teljes mértékben kimerültek. 
A megjelenő új igények kielégítéséhez alapvető, minőségi változtatásra volt szük-
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ség, ami számos kutatás-fejlesztési projektet indukált (pl.: ATCS21, Class of 2020 
Action Plan; Griffin–McGaw–Care 2012; SETDA 2008). 

A nemzetközi kezdeményezésekkel összhangban, azok keretein belül, a Sze-
gedi Műhelyben is elindultak a számítógép- és papíralapú tesztelés és fejlesz-
tés összehasonlítására irányuló kutatások. Első körben, egy uniós finanszírozású 
projekt keretein belül, Diagnosztikus mérések fejlesztése címmel megtörtént a 
PISA-mérésekben is alkalmazott TAO nyílt forráskódú platform adaptációja (Csa-
pó–Molnár–R. Tóth 2009; Latour–Martin 2007), majd számos funkcióval történő 
továbbfejlesztése és kutatási alkalmazása, melynek keretein belül a papíralapú és 
a számítógép-alapú tesztelés összehasonlító vizsgálatait állítottuk középpontba 
(médiahatásvizsgálatok; pl.: Csapó–Molnár–Nagy 2015; Csapó–Molnár–R. Tóth 
2009; R. Tóth–Hódi 2011; Hülber 2012; Hülber–Molnár 2013). A nagymintás adat-
felvételek eredményei azonban arra utaltak, hogy, bár a TAO alkalmas bizonyos 
tesztek kiközvetítésére, nem éppen optimális a tervezés alatt álló diagnosztikus 
rendszer működtetéséhez. Ezért elindítottuk a Szegedi Műhely saját online értéke-
lési rendszerének, egy új, a legújabb szoftver-technológiát alkalmazó és a legfris-
sebb kutatási eredményekre támaszkodó platform, az eDia-platform kidolgozását.

Ezzel párhuzamosan, ELTE-s kollégákkal együttműködve, megvalósult egy 
kisiskolás diákok számára kidolgozott, szemtől szembeni fejlesztésen alapu-
ló gondolkodásfejlesztő program számítógépes játékalapú adaptációja és négy 
különböző szcenárióban történő kipróbálása (lásd Molnár–Lőrincz 2012; Csapó–
Lőrincz–Molnár 2012; Lőrincz et al. 2013). E kutatás egyrészt igazolta, hogy megfe-
lelő módszertan alkalmazásával ugyanaz a fejlesztő hatás érhető el számítógépes 
környezetben, mint szemtől szemben, másrészt felhívta figyelmet a kontextuális 
adatok elemzésében rejlő lehetőségekre. A kontextuális adatok rögzítése és elem-
zése jelentős mértékben hozzájárulhat (1) a vizsgált jelenség alaposabb megérté-
séhez, (2) a háttérben működő kognitív és affektív folyamatok feltérképezéséhez, 
(3) a teljesítményt befolyásoló tényezők magyarázatához, (4) a tesztelt/fejlesztett 
személyek teszt/feladatmegoldási stratégiáinak azonosításához, (5) a kutatás rep-
rodukálhatóságához, (6) valamint a feladatok, tesztek, fejlesztő programok tovább-
fejlesztéséhez. 

Az eDia mérésértékelési platform és online diagnosztikus értékelési rendszer: az 
1–6. évfolyamos diákok tanulásának támogatása

Az eDia mérésértékelési platform, valamint tartalommal feltöltött rendszer fej-
lesztését lehetővé tevő kutatási program, a „Diagnosztikus mérések fejlesztése”-
projekt az online diagnosztika koncepciójának kidolgozásától a mérések tartalmi 
kereteinek fejlesztésén (összesen hat kötet magyarul, három kötet angolul), egy 
innovatív elektronikus platform létrehozásán és feladatbankokkal való feltöltésén 
keresztül a gyakorlati kipróbálásig, a teljes kutatási-fejlesztési és implementálási 
folyamatot átfogja (Csapó–Csépe 2012; Csapó–Szendrei 2011; Csapó–Szabó 2012; 
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Csapó–Steklács–Molnár 2015; Csapó–Korom–Molnár 2015; Csapó–Csíkos–Molnár 
2015). A több mint 10 éve zajló, számos kutatási projekt, kutatócsoport és szer-
vezet által támogatott kutatás – a diagnosztikus értékelés technológiai megva-
lósítása terén jelenleg a legjelentősebb fejlesztési program Európában – a peda-
gógiai innováció számos elemét egyesíti magában (lásd Molnár–Csapó 2019a). A 
fejlesztések fő szervezeti hátterét a Szegedi Tudományegyetem Oktatáselméleti 
Kutatócsoportja biztosítja, de egyes területek kidolgozásába bekapcsolódott az 
MTA–SZTE Képességfejlődés Kutatócsoport és az MTA–SZTE Természettudomány 
Tanítása Kutatócsoport; finanszírozását két TÁMOP-projekt, az SZTE Neveléstudo-
mányi Doktori Iskola forrásai, egy OTKA-pályázat és két EFOP-program biztosította.

Az eDia-rendszer kidolgozása a technológia-alapú értékelés nemzetközi kutatási 
tapasztalatai mellett épít a Szegedi Műhely értékeléssel kapcsolatos, 1970-es évekig 
visszanyúló kutatásainak eredményeire (Molnár–Csapó 2019a). Az eDia-rendszer 
két fő része a bármely nyelven és kultúrában alkalmazható feladatok írására, tesz-
tek szerkesztésére, kiközvetítésére, statisztikai elemzésekre és a visszajelzésekre 
alkalmazható online mérésértékelési platform, illetve az 1–6. évfolyamos diákok 
számára az elméleti keretekben kidolgozott háromdimenziós tudásmodell szerint 
(diszciplináris, alkalmazási és gondolkodási) létrehozott matematika-, természet-
tudományos és olvasásfeladatok, illetve empirikus adatok összessége. A fejlesztő 
munka során tág életkori intervallumban empirikusan validálásra került a több mint 
10 évvel ezelőtt kidolgozott elméleti tudásmodell (Molnár–Csapó 2019b, 2019c). 

Az eDia-rendszer több mint 20 000 multimédiás, változatos pontozási lehe-
tőségeket biztosító feladatot tartalmaz objektív viszonyítási pontokkal; országos 
sztenderdekkel ellátott részletes, pókhálóábrákon megjelenített, illetve szöveges, 
egyénre szabott visszacsatolásait mára az ország több mint 1000 általános iskolájá-
ban alkalmazzák. Az eDia online diagnosztikus értékelő rendszer tantermi alkalma-
zása nem igényel különleges hardveres vagy szoftveres környezetet (lásd Molnár–
Csapó 2019a). A rendszer összességében olyan innovatív értékelő eszközöket, le-
hetőségeket és információkat ad a pedagógus kezébe, amelyekkel hatékonyabban 
láthatja el személyre szabott fejlesztő munkáját (Molnár–Turcsányi-Szabó–Kárpáti 
2019).

Az eDia-rendszer alkalmazása jelentős mértékben lerövidíti a tesztelés és a visz-
szacsatolás folyamatát: a válaszok automatikus kiértékelésével kiküszöböli a sze-
mélyes munkát, költséghatékony, gyakran alkalmazható, valamint olyan innovatív 
megoldásokat kínál, amelyeket a hagyományos, papíralapú tesztekkel nem lehet 
megvalósítani. Széles körű elterjesztésével és alkalmazásával a magyarországi pe-
dagógiai kultúra megújításának alapvető eszköze lehet.

Az eDia-platform nemcsak diagnosztikus, hanem szummatív tesztek kiközvetí-
tésére is alkalmas. Számos hazai és nemzetközi kollaboráció alapját jelenti, össze-
hasonlító vizsgálatok értékelési platformját adja. Az MTA–SZTE Képességfejlődés 
Kutatócsoport Szegedi Iskolai Longitudinális Programja például 2011 óta alkalmazza 
a platformot a tesztek kiközvetítésére csakúgy, mint kutatásaik során az SZTE Ne-
veléstudományi Iskola magyar és nemzetközi hallgatói – nyelvtől és kultúrától füg-
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getlenül (pl.: Wu–Molnár 2018a, 2018b; Kambeyo 2017; Akhmetova–Csapó 2018). 
A rendszer alkalmazásával valósult meg a finn Vantaa-projekt validációja, vagy 
a német fejlesztésű MARKO-szűrőteszt digitalizált változatának tesztelése (pl.: 
Hotulainen et al. 2018; Pásztor et al. 2018).

Az egyetemi lemorzsolódást csökkentő, mérésértékelés-orientált kutatás-fejlesztési 
projekt: a középiskola–egyetem-átmenet támogatása

„Az oktatás, így a felsőoktatás hatékonyságának és sikerességének egyik kul-
csa, hogy a hallgatók azt tanulják, aminek elsajátítására felkészültek, amihez ren-
delkeznek a szükséges alapokkal.” (Molnár–Csapó 2019d) Ennek következtében 
nemcsak a kötelező iskoláztatás folyamán, de a felsőoktatás szintjén is hatékonyan 
alkalmazható az azonnali visszacsatolást nyújtó, innovatív mérésértékelési plat-
form. A középiskola–egyetem-átmenet támogatására kidolgozott rendszer kiala-
kításának első lépése, hogy megismerjük az egyetemre frissen felvett hallgatók 
felkészültségét. Ezt megvalósítva, a Szegedi Tudományegyetemen 2015-től minden 
év szeptember elején egy átfogó felmérésre kerül sor a frissen felvett hallgatók 
körében. A fejlesztések célja egy olyan könnyen alkalmazható online értékelési 
rendszer kidolgozása, amelynek segítségével megállapítható, hogy a diákok milyen 
induló tudás- és képességszinttel kezdik meg egyetemi tanulmányaikat a tanulási 
sikeresség szempontjából meghatározó jelentőségű területeken, illetve a lemorzso-
lódás csökkentése és az egyetemi tanulmányok sikeres elvégzése érdekében mely 
területeken szorulnak további fejlesztésre. 

Eredetileg a 2015-ben elindult kompetencia-méréseket a Nemzeti Felsőoktatási 
Törvény módosítása írta elő, ugyanakkor, mivel a jogszabály a felmérések részle-
teit nem specifikálta, az egyes felsőoktatási intézmények sokféle megoldást alkal-
maznak annak érdekében, hogy a törvényi előírásoknak megfeleljenek. A Szegedi 
Tudományegyetem a bemeneti kompetencia-mérést a legkövetkezetesebben va-
lósította meg, építhetett az egyetemen kialakult mérésértékelési szakértelemre és 
felhasználhatta az Oktatáselméleti Kutatócsoport által felépített eDia online mérés-
értékelési platformot. A mérések tudományosan megalapozott tartalmi keretekből 
indulnak ki és a legkorszerűbb adatfelvételi és elemzési technikákat alkalmazzák. 

Az elmúlt öt év kutatási eredményei alapján megállapítható, hogy kidolgoz-
ható egy olyan kognitív és affektív területeket is átfogó, azonnali visszacsatolást 
nyújtó számítógép-alapú értékelési rendszer, amely alkalmas annak megállapításá-
ra, hogy a hallgatók milyen induló tudás- és képességszinttel, illetve motivációval 
kezdik meg egyetemi tanulmányaikat. A kidolgozott rendszer személyre szóló visz-
szajelzést ad a hallgatóknak egyéni erősségeikről és fejlesztendő területeikről, az 
eredmények hozzájárulnak a tanulmányi eredményességet javító egyetemi és kari 
szintű stratégiák kidolgozásához. Az SZTE-n végzett kutató-fejlesztő munka más 
felsőoktatási intézmények számára is mintaként szolgál. 
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Az eDia-rendszer tanári és óvodai tesztes moduljai, az óvoda–iskola-átmenet 
támogatása

Az eDia-rendszer iskolai, valamint óvodai integrációját támogatja az eDia tanári 
(lásd teszt.edia.hu), valamint óvodai tesztes (lásd ovi.edia.hu) modulja, melyek se-
gítségével a pedagógusok, valamint az óvodapedagógusok az ingyenes regisztráci-
ót követően a feladatok szűrése (mérni kívánt terület, dimenzió, évfolyam, nehéz-
ségi szint, pontszám), válogatása után, maguk állíthatják össze tesztjeiket, valamint 
fejlesztő tesztjeiket. Utóbbi esetén nemcsak a teszt végén, hanem minden egyes 
feladat után visszajelzést adunk a diák számára arról, hogy megoldása helyes vagy 
helytelen volt, majd helytelen megoldás esetén a rendszer ismételten kiközvetíti 
számára a feladatot (maximum háromszor). Az óvodai tesztes modulban pillanat-
nyilag közel 2500, a tabletre optimalizált olvasás és számolás előkészségeit, vagyis 
az óvoda–iskola-átmenetet támogató, valamint a természettudományos gondol-
kodást és a tablethasználati készségeket mérő feladat van. A tanári tesztes modul-
ban e feladatok száma meghaladja a 20 000-et.

Az eDia tanári, illetve óvodai tesztes modulban összeállított teszt bármely, a 
pedagógus/óvodapedagógus által meghatározott diáknak/gyermeknek kiközvetít-
hető. A feladatok, tesztek megoldásához csak egy internetkapcsolattal rendelkező 
technológiai eszközre (például számítógép, tablet, telefon), valamint a megoldandó 
teszt linkjére van szükség. Utóbbi a feladatok kiválasztása, illetve a teszt összeállí-
tása, végletesítése után a pedagógus rendelkezésére áll. A teszt utolsó feladatának 
megoldása után a diákok azonnali visszacsatolást kapnak teljesítményükről – ha 
releváns, a tudás három dimenziója szerinti bontásban is. A pedagógusok pedig 
a rendszerbe belépve nemcsak az összegzett adatokat tölthetik le, hanem pdf-
formátumban a diákok által adott konkrét válaszokat is. A dokumentumokból ki-
olvasható, a diák hogyan navigált a teszten belül, hányszor próbálkozott egy-egy 
feladat megoldásával és a végén milyen választ adott a kérdésekre.

Az eDia óvodai tesztes modulja mellett az MTA–SZTE Képességfejlődés Kuta-
tócsoport (KKCS) újgenerációs iskolakezdő mérőcsomagja (IKM) is támogatja az 
óvoda–iskola-átmenetet. Az eDia-rendszeren keresztül kiközvetített mérőeszköz-
csomag tesztjei olyan képességek, készségek fejlettségét vizsgálják, amelyek a 
szakirodalom és a korábbi kutatási eredmények alapján meghatározó faktorai a 
sikeres iskolakezdésnek, és amelyek fejlettségi szintje várhatóan előrejelző erővel 
bír a későbbi iskolai teljesítményre. Az MTA–SZTE KKCS IKM alkalmazásával idő- és 
költséghatékonyan azonosíthatóak az esetleges fejlődésbeli lemaradások. A mérő-
eszköz-csomag tesztjei által vizsgált területek a következőek: az olvasás- és a ma-
tematikatanulás előkészségei; a tanulás, az új tudás megszerzésének egyik alapvető 
eszköze az induktív gondolkodást, a kitartó és sikeres tanuláshoz nélkülözhetetlen 
feladattartás, valamint egy játékos, az egér és a tablet kezelésének gyakorlását 
segítő feladatsor. (Lásd: http://edu.u-szeged.hu/kkcs/hu/iskolakeszultseg-tesztek.)
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A fejlesztést támogató eLea-rendszer

A személyre szabott, technológia-alapú fejlesztésekhez kínál eszközöket az eDia 
„fejlesztő párja”, az eLea-rendszer. Az eLea-rendszer, hasonlóan a mérésértékelés-
orientált eDia-rendszerhez, nagyszámú online feladat kezelését, azaz szerkesztését, 
tárolását, kiközvetítését, a válaszok azonnali javítását, majd visszacsatolását képes 
igen nagy flexibilitás mellett ellátni. A kifejezetten játékos, akár itemszintű, azon-
nali visszacsatolást is nyújtó fejlesztő feladatok szerkesztésére optimalizált rend-
szer fejlesztése 2016-ban indult, s az elmúlt 4–5 évben a számos funkció mellett 
több online fejlesztő játékkal bővült (lásd: edia.hu/elea). A 2020. március közepe 
utáni COVID-19 helyzet következtében kialakult otthoni online oktatás arra ösz-
tönözte a Szegedi Műhely kutatóit, hogy a fejlesztéseket a tanulás szempontjából 
kulcsfontosságú területeken kidolgozott fejlesztő programok készítésére allokálják 
(olvasás és matematika). Az intenzív munka következtében 2020 szeptemberé-
től várhatóan számos olvasási és matematikai előkészséget, illetve készségeket 
és képességeket fejlesztő tréning válik regisztráció után ingyenesen elérhetővé a 
kutatócsoport honlapján (edia.hu), illetve a COVID-19 helyzet adta lemaradások 
pótlását, fejlesztések megvalósítását segítő digitális kihívás aloldalon (http://edia.
hu/digitalis-kihivas/).

A fejlesztő játékok alkalmazása bármely internettel és egy általános böngészővel 
rendelkező eszközzel lehetséges. A fejlesztő feladatok között vannak első (hagyo-
mányos feladatokhoz hasonló), második (multimédiás elemekkel bővített) és har-
madik generációs (interaktív, dinamikusan változó elemeket tartalmazó), innovatív 
fejlesztő feladatok is (Molnár–Pásztor–Csapó 2019). Az eLea-rendszer nagy előnye, 
hogy a diákok nemcsak egy-egy fejlesztő egység végén, hanem feladatonként, 
itemenként kapnak visszacsatolást és segítő instrukciókat. Mindez megteremti a 
lehetőségét a személyre szabott, individualizált fejlesztéseknek (Molnár–Turcsányi-
Szabó–Kárpáti 2019).

Összességében megállapítható, hogy az SZTE Neveléstudományi Intézete és a 
körülötte dolgozó kutatócsoportok az egyetem hivatásának megfelelően az ok-
tatástól elválaszthatatlan feladatuknak tekintik a nemzetközileg is versenyképes 
kutatás művelését. A hazai és nemzetközi kooperációban megvalósuló technoló-
giai fejlesztések és innováció ezen kutatási és oktatási tevékenység szerves részét 
képezik. Új modellek, mérésértékelési eljárások, a személyre szabott oktatást és 
fejlesztést segítő eszközök kidolgozásával, folyamatos megújulás és fejlődés mel-
lett a Szegedi Műhely nemzetközi szinten is kiemelkedő teljesítménnyel bír. 
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A koronavírus-járvány tavasszal eddig sosem látott nehézségek elé állította 
a világot, s benne a felsőoktatást (Lásd Crawford–Butler-Henderson–Rudolph–
Glowatz 2020). Ezen nehézség kihívásként és fejlődési lehetőségként való értel-
mezése („COVID-19 as an opportunity”) gyorsan elterjedt a járvánnyal kapcsolatos 
közbeszédben, azonnali és hatékony válaszra motiválva többek közt a felsőokta-
tás szereplőit is. (Lásd Saleh–Mujahiddin 2020; Toquero 2020.) Magyarországon is 
azonnali igény mutatkozott a felsőoktatási tudásmegosztásra, innovációkra (me-
lyek intézményen belül elsősorban hivatalos hírlevelekben, kidolgozott segédanya-
gokban, videós támogatásokban, intézmények között pedig a népszerű közösségi 
oldalakon keresztül valósultak meg), miután a felsőoktatási intézmények távolléti 
oktatásban folytatták a megkezdett 2019/2020-as tavaszi félévet. 

A távolléti oktatás sajátos, az aktuális helyzetre született fogalom. Nem azonos 
a távoktatással és nem azonos az online tanulással, ezen kettő jellemzőit ötvözi. 
Bár számos lehetőséggel rendelkezik (rugalmasság, egyéni tanulási utak lehetősé-
ge), korlátai, nehézségei is felmerülhetnek (a résztvevők alacsony digitális kompe-
tenciája; az eszközök, illetve a személyes kapcsolat hiánya) (Bereczki–Horváth–Kál-
mán et al. 2020). 

Az elmúlt két évtizedben számtalan publikáció született a digitális pedagógiáról 
(pl. Benedek 2013), az elektronikus tanulási környezet jellemzőiről (pl. Komenczi 
2013), a digitális kompetenciáról (pl. a digitális állampolgárság kompetenciamodell-
je; lásd Ollé–Lévai–Domonkos et al. 2013), legújabban a tanárképzésre is értelmezve

digiTalizáció és online Tanulás a pedagógusképzésben
– hallgaTói visszajelzések a TávolléTi okTaTásról
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azokat (Horváth–Misley–Hülber 2020). Igen fontosak továbbá az információs tár-
sadalomban zajló tanulás-tanítás sajátosságairól (pl. Ollé–Papp-Danka–Lévai et al. 
2013), illetve a digitális oktatási kultúra kívánatos jellemzőiről (pl. Hülber 2017) gon-
dolkodó írások. Még a konkrétabb módszertani ajánlásokat megfogalmazó anya-
gokban is egyetértés mutatkozik abban (lásd Tóth-Mózer–Misley 2019), hogy nem 
a technológiai megoldások, inkább a pedagógiai célkitűzések az elsődlegesek, s 
azt kell megtalálni, hogy ezen célkitűzéseket mely online technológia támogatja. 
Mindezekből is kiviláglik, hogy a távoktatás, egy online kurzus felépítése vagy az 
online és jelenléti elemek keveredésére alapozott blended learning-megoldások 
hatékonyságának kulcsa a pontos tervezés, a szisztematikus felépítés, a visszajel-
zések alapján való fejlesztés.

A COVID-19-járvány okozta távolléti oktatásra való áttérés a valódi távoktatással 
és online képzésekkel szemben hirtelen és nem tervezett módon történt, ezért 
nyugodtan használható a „vészhelyzeti távolléti oktatás”- (emergency remote 
teaching – ERT) kifejezés (Hodges–Moore–Lockee–Trust–Bond 2020). Kutatásunk-
ban az ERT-fogalom jellemzőiként értelmezzük a 2020 márciusától előálló felsőok-
tatási törekvéseket, melyek elsősorban a keletkezett kár enyhítését, a megkezdett 
félév minél kisebb veszteséggel történő befejezését célozták.

A COVID-19-járvány felsőoktatás-módszertani összefüggéseinek vizsgálatára a 
távolléti oktatás első heteiben az ELTE Tanító- és Óvóképző Karán – a Neveléstudo-
mányi Tanszék vezetésével – megalakult a „TÁVOK 2020”-kutatócsoport.1

Minthogy az előállt helyzet példa nélküli, viszont – valószínűsíthetően – a jövő-
ben nem lesz egyedülálló, általa tanulni, fejlődni szeretnénk, közben – dokumen-
tálva a folyamatot – segíteni a jövő generációit egy hasonló helyzettel való meg-
küzdésben. Az UNESCO egyenesen felhívja a világ országainak intézményeit, hogy 
a Memory of the World (MoW) program keretében fokozottan dokumentálják 
és őrizzék meg a COVID-19-járvánnyal kapcsolatos adatokat, dokumentumokat.2 

Kutatási eredményeink elemzésével és megosztásával magunk is szeretnénk hoz-
zájárulni ezen célkitűzés megvalósulásához.

A kutatás leírása

A „TÁVOK 2020”-kutatás célja megismerni, feltárni, hogy az ELTE Tanító- és 
Óvóképző Kar (TÓK) hallgatói és oktatói hogyan élték meg a távolléti oktatást, 
milyen előnyeit és nehézségeit tapasztalták, mely tényezők segítették őket a kihí-
vásokkal való megküzdésben és melyek jelentettek hátráltató tényezőt a távolléti 
formában történő tanításban és tanulásban. Hosszabb távon a jó gyakorlatok, a 
személyes jelenléti tanulásban-tanításban is alkalmazható online megoldások ösz-
szegyűjtése és megosztása a cél.

A kutatás első fázisában (április végén) a Hallgatói Önkormányzat igényeire is 
reagálva kértünk visszajelzést a hallgatóktól a távolléti oktatás első hónapjának 
tapasztalatairól, célzottan a támogatási igényeikről. 
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Célunk az volt, hogy az eredmények gyors feldolgozása és kari megosztása 
révén még a tavaszi félévben segítsük a távolléti oktatás eredményes folytatását 
a hatékony kommunikációs, tanítási és értékelési módszerek finomhangolásával. 

(Azóta folyamatban van a félév egészére, a vizsgaidőszak tapasztalataira, az 
értékelésre vonatkozó kérdőíves felmérés eredményeinek feldolgozása is. Ebben 
már nemcsak a hallgatókat, hanem az oktatókat is kérdeztük.)

Jelen tanulmány a félév közbeni hallgatói felmérés eredményeinek első reflexió-
ja. Az eredmények döntően leíró adatok, valamint különbözőségvizsgálatok (t-pró-
ba) a tagozatok szerinti (nappali, ill. levelező) összehasonlításról. A szakok szerinti 
különbségek képzési sajátosságokból adódhatnak, a hallgatói alminták ebben a 
kutatásban nem vizsgált jellemzőivel lehetnek kapcsolatban, így ezek spekulatív 
elemzésétől első körben eltekintünk. A mélyebb elemzést, az összefüggések vizs-
gálatát folytatjuk.

Kutatási kérdések

Tanulmányunkban a következő kutatási kérdésekre keresünk választ:
1. Milyen technikai, technológiai paraméterek jellemzik a távolléti oktatást és tanu-

lást?
2. A hallgatók a távolléti oktatás mely előnyeit, illetve nehézségeit tapasztalták?
3. Mi jellemezte, hogyan menedzselték otthoni online tanulásukat?
4. A társas tényezők miként befolyásolták a távolléti tanulást?
5. Milyen igényeket fogalmaztak meg a távolléti oktatás sikeres teljesítéséhez?

Módszer

Az adatgyűjtést online kérdőív segítségével végeztük, melyet a Neptun Egysé-
ges Tanulmányi Rendszer-szoftveren keresztül juttattunk el a hallgatókhoz (TÓK 
alapszakos – csecsemő- és kisgyermeknevelő, óvodapedagógus, tanító – hallgatói 
nappali és levelező tagozaton: 1730 fő), a kérdezési időszak során kétszer. A ki-
töltés önkéntes és anonim volt, mely a Neptuntól független kérdőívező felületen 
(Google Forms) történt. A kérdésekre csak a részvételi és az adatkezelési nyilatko-
zatot elfogadók tudtak válaszolni.

Az online kérdőív zárt és nyitott kérdéseket is tartalmazott. A zárt kérdések kö-
zött feleletválasztós és Likert-skálát alkalmazó kérdések egyaránt megtalálhatóak 
voltak.

A kérdőív fő témakörei:
– szubjektív jól-lét;
– életkörülmények (saját maga és családja lakhatása, anyagi helyzete, foglalkozta-

tottsága);
– technikai adottságok;
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– távolléti oktatás előtti tapasztalatok;
– távolléti oktatás megvalósulása: online felületek, oktatókkal való együttműködés, 

kurzusok teljesíthetősége;
– online tanulás előnyei és nehézségei, személyes jellemzői, az otthontanulás me-

nedzselése;
– hallgatótársakkal való kapcsolat, kommunikáció;
– távolléti oktatás globális megítélése, igények az eredményesebb távolléti tanu-

láshoz;
– végzős hallgatók számára specifikus kérdések a gyakorlatról, szakdolgozat készí-

téséről, a záróvizsgára készülésről.
A kérdőív kérdései a távolléti oktatás első hónapja alapján alkotott személyes 

benyomásokra vonatkoztak. Globálisan kérdeztük a hallgatókat a kurzusokról, az 
oktatókkal való együttműködésről, saját tanulásszervezésükről. Az eredmények a 
történések szubjektív megélését fejezik ki, a kutatásnak nem volt célja az egyes 
kurzusokon, oktatók által alkalmazott konkrét online módszertan feltérképezése.

Minta 

A kutatás első fázisában 609 fő vett részt, ez az ELTE TÓK hallgatói létszámának 
35%-a. Az eredmények nem reprezentatívak, a válaszadás azonban – a legtöbb 
önkéntes online kérdőív kitöltöttségi arányához képest – viszonylag magas, ami 
a téma fontosságát, a hallgatók bevonódottságát mutatja. A nappali tagozato-
sok részvételi aránya: 35,7% (404 fő), a levelező tagozatosoké: 34,3% (205 fő). A 
kérdőívet kitöltő hallgatók átlagéletkora nappali tagozaton 21,1 év (szórás: 1,85 év, 
min–max: 18–28 év), levelező tagozaton: 34,8 év (szórás: 9,63 év, min–max: 19–61 
év).

A kutatás eredményei

A távolléti oktatás technikai megvalósulása

A távolléti oktatást támogató (LMS – tanulásmenedzsment) rendszerek a 
hallgatók többségének nem voltak teljesen újak. 50%-uk rendszeresen, félévente 
több kurzushoz is kapcsolódva, 48, 4%-uk pedig félévente 1–2 kurzusnál szerez-
hetett tapasztalatot ezekkel a felületekkel kapcsolatosan. Mindössze 10 hallgató 
(a válaszadók 1,6%-a) nyilatkozott úgy, hogy eddig még soha, egyetlen kurzushoz 
sem használta az e-learning felületeket (ami a többi válasz fényében, a második 
félév közepén, legalábbis, megkérdőjelezhető). A hallgatók válaszai alapján az ok-
tatók a Neptunnal összehangolt tanulásmenedzsment-rendszerek közül a Canvas 
(97,9%), a Teams (92,6%) és a Moodle (83, 4%) felületeket kedvelik; a Neptun 
Meet Street használatát lényegesen kisebb arányban említik (27, 8). Egy hallgató a 



Oktatás, Digitalizáció, civil társaDalOm

Civil Szemle KülönSzám 2020 109

fentiek közül átlagosan hármat használt. Az LMS-rendszerek alkalmazásának haté-
konyságát a hallgatók önmagukra vonatkoztatva jóra értékelték (ötfokú skálán az 
átlag: 3,9, szórás: 0,94), nem meglepő módon a fiatalabb nappali tagozatos hallga-
tók egy kissé jobbra, mint a levelezősök (t=2,342, p=0,02). 

Úgy gondoljuk, elvárható, hogy a hallgatók kezeljék ezeket az LMS-rendszereket, 
miként a Neptun-üzeneteket és e-maileket. Az oktatók ezenkívül átlagosan további 
két tanulásszervező vagy kommunikációs felület (pl. Google Classroom, Edmodo, 
Google drive, csoportos e-mail cím, Skype, Zoom, Facebook/Messenger csoport) 
használatát várták el (átlag: 2,1, szórás: 1,39, min: 0, max: 7), a nappalisoknál szig-
nifikánsan (p=0,012) többet, mint a levelezősöknél. Ezek használatában egyébként 
a hallgatók hatékonyabbnak (átlag: 4,2, szórás: 0,87) észlelik önmagukat, mint az 
LMS-rendszerekben (t=-10,657, p=0,000). Mégis az egyik legnagyobb kihívás volt 
számukra a sok különböző felületen szervezett tanulási tevékenység, az érkező 
feladatok rendszerezett követése, menedzselése.

A technikai feltételekhez a hallgatók eszközellátottsága is hozzátartozik. A 
hallgatók átlagosan ketten (átlag=1,8, szórás=1,13) osztoztak egy számítógépen 
(PC vagy laptop, aminek van billentyűzete és kényelmesebben tudtak rajta dolgoz-
ni). Több mint felük (55%) rendelkezett teljesen saját használatú számítógéppel. 
Internet-hozzáférés tekintetében a válaszolók 4,3%-ának nem vagy csak korláto-
zott mértékben volt hozzáférése. Különösen fontos megjegyezni, hogy az adatok 
az online kérdőívet kitöltőkre vonatkoznak, a nem kitöltő 65%-ról nincs informá-
ciónk.

A távolléti oktatás előnyei és nehézségei – elégedettség a távolléti oktatással

A hallgatók szerint a távolléti oktatás előnyei közé leginkább a rugalmas idő-
beosztás (62%-uk említette), az otthonról tanulás kényelme (60%) tartozik. Ezt 
a nappalisok erőteljesebben észlelik (Khi2-próba, p<0,05), mint a levelezősök. Ők 
úgy vélik (44%), az online kommunikációban hasznos, hogy a kérdéseikre kapott 
írásbeli válaszok később is visszakereshetőek, a megosztott tartalmak (40%) 
bármikor használhatóak. A helyzet előnyei között kell említeni az online tanulási 
környezetről való tapasztalatszerzést (34%) és az önállóság fejlődését (28%). 

A távolléti oktatás legjelentősebb nehézségeit 3 területen tapasztalták. 
(1) Leggyakrabban a személyes kapcsolatok, illetve a kommunikáció hiányát 
említik. Megélik a tanulás társas támogatottságának hiányát: elsősorban a hallga-
tótársak (82%-uk említette), másodsorban az oktatók (57%) hiányát említették. 
Ehhez kapcsolódnak az általános kommunikációs nehézségek és félreértések; az 
általánosságban zavaró személytelenebb kommunikáció (41%); és hogy az írott 
üzenetek félreérthetőbbek (44%). Végül, meg kell említeni azt a tapasztalatot is, 
mely szerint a hallgatók nagy része (65%) úgy érezte, nem kap valódi oktatást, 
csak feladatokat és számonkérést. (2) A második leggyakrabban tapasztalt ne-
hézség az önszabályozó tanuláshoz kapcsolódik. A hallgatók nehéznek érezték 
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a túl sok felület menedzselését (69%), az ezekhez való alkalmazkodást (56%), a 
határidők tartását (59%), és hogy önmagukat kell motiválni (42%). Ezek a problé-
mák jellemzőbbek voltak a nappalisok körében, mint a levelezősöknél (Khi2-pró-
ba, p<0,05). (3) Végül, természetesen, megjelentek a technikai problémák az 
e-learning-felületek kezelésével, a le- és feltöltés nehézségeivel (41%), illetve az 
akadozó interneteléréssel (25%) kapcsolatban.

A TÓK hallgatói összességében közepes mértékben voltak elégedettek a távol-
léti oktatással (ötfokú skálán átlag: 3,0, szórás: 1,09), a levelezősök elégedettebbek 
(átlag: 3,2, szórás: 1,02), mint a nappali tagozatos hallgatók (t=-2,57, p=0,01). Je-
lentősen (t=-13,982, p=0,000) magasabb (átlag: 3,5, szórás: 1,08) volt a hallgatók 
általános támogatottság-érzete a kar felől, melynek részletei az oktatók elérhető-
sége, támogató rugalmassága, a velük való kommunikáció minősége, a kurzusok 
teljesítésének egyértelmű követelményei és azok teljesíthetősége. 

Az online tanulás menedzselése

Az eddigiekből is kiderült már, hogy a távolléti tanulás-oktatás megvalósítá-
sában az egyik kulcstényező az, hogy a hallgatók hogyan szervezik életüket. Kö-
zepesnél alig volt jellemzőbb rájuk a rendszerezettség akár a napirend (ötfokú 
skálán átlag: 3,2, szórás: 1,16), akár a feladatok (ötfokú skálán átlag: 3, 4, szórás: 
1,15) vonatkozásában. Önbevallás alapján a hallgatók közel fele (46,7%) napi 3–5 
órát, egynegyede (23,7%) napi 6 óránál többet töltött tanulással. Tagozatok szerint 
szignifikáns különbség mutatkozik (Khi2-próba, p=0,000): a levelezősöknél kisebb 
arányban (12,7%) fordult elő a „napi 6 óránál többet” válaszkategória. Náluk a napi 
1–2 óra (24,9%) volt a leggyakoribb válasz. 

Az online tanulás során előforduló különböző feladatok kedveltségéről kissé 
visszafogottan nyilatkoztak a hallgatók. A felsoroltak közül legjobban a résztémák-
hoz tartozó, azonnali visszajelzés lehetőségét nyújtó kvízeket, játékokat szeretik 
(átlag: 3,8, szórás: 1,05). Kedveltek még az alkotó jellegű feladatok, melyek során 
önálló, egyéni (átlag: 3,6, szórás: 1,02) vagy páros, csoportos (átlag: 3,1, szórás: 
1,26) produktumot kell létrehozni. Legkevésbé a hallgatótársak munkájának társér-
tékelését (átlag: 2,8, szórás: 1,16) szeretik. Ez a levelező tagozatosok körében még 
kevésbé kedvelt, mint a nappalisoknál (p=0,001). 

Az online tanulásban a hallgatókat leginkább a rendszeres oktatói visszajelzés 
(átlag: 3,9, szórás: 1,00) segítette. Jobban kedvelték, ha több kisebb feladattal (át-
lag: 3,8, szórás: 1,12) teljesíthették a kurzust, mint a nagy vizsgát (átlag: 2,6, szórás: 
1,06) a félév végén. A nappalisok körében elfogadottabb volt a több kisebb feladat 
(p=0,001), mint a levelezősöknél, akiknek viszont kevésbé (p=0,004) voltak ellen-
érzéseik az egy nagy vizsgával szemben.
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A távolléti oktatás társas tényezői

Kiemelve a távolléti oktatás szociális meghatározottságát, az eredmények 
azt mutatják, hogy a hallgatók a távolléti oktatás alatt is számíthattak egymásra, 
jól együttműködtek (átlag: 4,0, szórás: 1,05), támogatták egymást (átlag: 4, 4, 
szórás: 0,85). A levelezős hallgatók ezt még fokozottabban érzékelték, az ő oktatási 
formájukhoz ez a távolléti oktatási forma közelebb áll. A tanulás során – nappali 
tagozaton jellemzőbben, mint a levelező tagozaton – is voltak együttműködést 
igénylő, közös feladataik (átlag: 3,8, szórás: 1,13), melyeket kedveltek is. A tár-
sas támogatottság ugyanakkor nem csak a hallgatótársaktól fontos. Az oktatókkal 
való elégedettség – az egyéb minőségfejlesztési mérésekben megszokott szinten 
– mérsékelten jónak mondható. A nappalis és levelezős hallgatók egybehangzó 
véleménye szerint az oktatók alapvetően segítőkészek, rugalmasak (ötfokú skálán 
átlag: 3,8, szórás: 0,91), elérhetőek voltak – és reagáltak (átlag: 3,7, szórás: 0,87). 
Technikai problémák kismértékben fordultak elő (átlag: 2, 4, szórás: 1,06). 

Hallgatói igények a távolléti oktatás eredményes teljesítéséhez

Arra a nyitott kérdésre, hogy milyen segítségre lenne szükségük az ered-
ményesebb távolléti tanulásban, a válaszadók 52, 4%-a fogalmazott meg vá-
laszt. Nem meglepő módon, az igényt megfogalmazó válaszadók ötöde (21,6%) 
említette, hogy segítené őket, ha kevesebb beadandó feladat lenne. Néhányan 
(7, 4%) azt is hozzátették, hogy a határidők rugalmasabb kezelését is igényel-
nék. Várták, hogy az oktatók megértsék a helyzet sajátosságait: nehézségeiket 
(technikai korlátok, online felületek kezelésében való járatlanság), a levelezős hall-
gatóknál azt, hogy nemcsak egyetemi feladataik vannak, munkájukat, gyerekeik 
tanulását és a háztartási feladatokat is el kell látni. A feladatok számosságával kap-
csolatban többször megfogalmazták, hogy úgy érzik, a feladatok nagyon elapró-
zódottak, a félév elején közzétett beadandók száma jelentősen megnőtt. Ugyan-
ennyien igényelnék az egyértelműbb és pontosabb követelményeket (20,6%), 
illetve – oktatói oldalról – az online felületek egységesebb használatát (20%). 
Az igények között markánsan megjelenik (17,7%), hogy a hallgatók örülnek az on-
line óráknak, konzultációknak, a videochat-lehetőségeknek. Többet is várná-
nak ezekből a szinkron alkalmakból, mert egyrészt igazi tanításélményt, tanulási 
lehetőséget biztosítanak, másrészt a feladatok, követelmények tisztázására, 
egyértelműbb kommunikációjára adnak lehetőséget. Ezt a hallgatók szintén ki-
emelten fontosnak tartották (14,5%).
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Következtetések

A hallgatói kérdőíves felmérés első eredményeit a kar oktatói közösségének a 
szorgalmi időszak vége előtt visszajeleztük, így – még a kurzusok befejezését meg-
előzően – lehetőségünk adódott a hallgatói igényekhez igazítani azokat. Ebben az 
összegzésben – intézményi, oktatói oldalról – az alábbi főbb támogató tényezőket 
emeltük ki:
– oktatók segítőkészsége, elérhetősége, reagálása, a kölcsönös visszajelzések le-

hetősége;
– a kiadott anyagok mellett – a hagyományos tanítás pótlására – több magyarázat,

tanulástámogatás (online konzultáció és óra, megosztott videó, hangos Power-
Point) szükséges;

– egyértelmű, pontos, világos instrukciók a beadandó feladatokhoz; konzultációs
lehetőség biztosítása a teljesítés feltételeiről, követelményeiről;

– bizonytalanságot csökkentő tájékoztatás a kurzusok teljesítéséről, értékelési 
módjairól, arról, mi történik a vizsgákon;

– rugalmasság, megértés és türelem az online felületek kezelésében, különösen a
követelmények teljesítésével kapcsolatban (pl. feladatok feltöltése);

– az üzenetváltásokkal kapcsolatban több kommunikáció szinkronírásban vagy vi-
deóhívással. Az írásbeli instrukciók dekódolása nehézkesebb, és félreértésekhez 
vezethet.

Az első adatgyűjtés folytatásaként – a tanév végén – újra megkérdeztük a hall-
gatókat, már a teljes tavaszi félévről, a kurzusok lezárásáról. Megszólítottuk továb-
bá az oktatókat, hogy megismerhessük véleményüket, örömeiket, nehézségeiket. 
Ezeknek az eredményeknek a feldolgozása még folyamatban van.

Kitekintés

Az elmúlt időszakot érdemes tágabb perspektívában, más felsőoktatási intéz-
mények tapasztalatait is figyelembe véve átgondolni.

A digitális „átállásra” a hazai felsőoktatás nem volt felkészülve. Intézkedései-
ket látva, a megváltozott tanulási környezetre elmondható, hogy fogalmi prob-
lémák lépnek fel (digitális oktatás, online formában megvalósuló hagyományos 
oktatás, távolléti oktatás, távoktatás, tantermen kívüli oktatás; digitális, digitalizált 
és hagyományos tartalmak esetleges alkalmazása, keveredése jellemezi őket). A 
felsőoktatás résztvevői alapvetően két ténnyel szembesültek: a releváns digitális 
oktatási tartalom, illetve a digitális oktatás megvalósításához szükséges eszköz-
beli és módszertani háttér hiányosságával. Az infrastrukturális feltételek megléte, 
megteremtése, pótlása alapvetően financiális kérdés. Jelen helyzetben a távolléti 
oktatás megvalósulása körvonalazódott, mely digitális eszközöket alkalmaz, online 
tanulás- és tanításmódszertani elemeket vesz igénybe, és egyértelműen láttatja, 
hogy a digitális felkészültség ezeken a területen nem elégséges. Ezért a felsőokta-
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tásban is digitális fejlesztési stratégia kidolgozására és az annak megvalósítását 
biztosítandó felsőoktatás-módszertani képzésekre van szükség.

Az eredményes és hatékony digitális fejlesztés egyik kulcsa az oktatók mód-
szertani fejlődésének segítése. Most például, a hirtelen váltás, a gyors átállás 
miatt korlátozottan sikerült figyelni csupán arra a szempontra, hogy az új, online 
tanulási környezetre optimalizált kurzustartalom nem merülhet ki a jelenléti kör-
nyezetre tervezett, nagymértékben szöveges tartalom digitalizálásában. A digitális 
oktatási kultúra módszertanában kiemelt szerepe van az interaktivitásnak, az aktív 
tanulói tevékenységnek is (Pl. Lévai–Papp-Danka 2015).

A hagyományos felsőoktatási kultúrához képest a távolléti oktatás rávilágí-
tott az oktatói szerepkör komplex összetevőire is: ezek szerint az oktatók dol-
ga elsődlegesen nem a klasszikus értelemben vett tudásátadás, hanem a tanulás 
mentorálása, a hallgatók támogatása, a kurzusokban zajló társas tanulási folyama-
tok facilitálása. (Lásd még Perjés–Héjja-Nagy 2017; Tartsayné Németh 2007.) 

A hallgatók életkörülményeire vonatkozó – most nem elemzett – adatok azt 
mutatták, hogy helyzetük nem egyforma, differenciált megoldásokra van szük-
ség, ha tanulmányaik eredményes teljesítését segíteni szeretnénk. Ennek érde-
kében az adott kereteken belül is megvalósítható rugalmas, személyre szabott 
megoldásokat kell keresnünk. Felértékelődött például a tanulásmódszertani tá-
mogatás szükségessége, így az önszabályozó tanulásban szerepet játszó kom-
petenciák fejlesztése (célok felállítása, feladatok strukturálása, nyomon követése, 
időgazdálkodás), a személyes tanulási környezet kialakítása, a tanulási sajátosságok 
tudatosítása. (Lásd még Papp-Danka 2011; 2014.)

A képzési programok, illetve szakok specifikumaitól függően más-más esz-
közök, oktatási, tanulásszervezési módszerek váltak/válnak/válhatnak be. 
Dominánsan meghatározó szempontok ebben: 
– az adott tárgy jellege, típusa (gyakorlat, szeminárium, előadás, labor, köznevelési

gyakorlat);
– az adott kurzus képzési szintje (BA, MA), képzési formája (nappali, levelező, esti);
– a tárgy maga, annak tartalma, főbb ismérvei (elmélet, szakmódszertan vagy ne-

veléstudomány);
– az, hogy a személyes jelenléttel induló szemeszter kurzusát az adott oktató 

milyen tematikával, követelményekkel indította (itt fontos elem, hogy az mennyi-
re volt adaptálható a távolléti oktatás kereteibe, avagy sem);

– a kurzus hallgatóinak infrastrukturális lehetőségei és digitális kompetenciái;
– az oktatók infrastrukturális lehetőségei és digitális kompetenciái.

Természetesen ezen befolyásoló tényezők összefüggésben vannak egymással, s 
vélhetően más jellemzők is léteznek, melyek egyedileg is hatással vannak a távolléti 
oktatás hatékonyságára.

Az egyes intézmények, szervezeti egységek, nem lévén kellő mennyiségű és 
minőségű idő arra, hogy előzetes terveket fogalmazzanak meg, folyamatosan dol-
gozták ki (első lépésként a szorgalmi időszakra, majd ezt követően a vizsgaidő-
szakra) „saját akciótervüket”, többségében intézményi vezérfonalak, utasítások 
formájában. 
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A jövő félév tervezése

A 2020/2021-es tanév őszi félévi munkarendjét tervezve, építve a 2019/2020-as 
tavaszi félév során szerzett tapasztalatokra, a „jövőbeli akcióterv” megfogalmazása 
során kiemelt szempontként jelent meg, hogy:
(1) az elsőéves hallgatók sajátos helyzetére külön (is) találni kell hatékony támoga-

tási formákat;
(2) minden kurzus esetében legalább három tanulásszervezési folyamatot kell ter-

vezni és modellezni: személyes jelenlét, távolléti oktatás, kevert, ún. hibrid szer-
vezeti forma.

Az előkészítés során egyértelművé vált, hogy a 2020/2021-es tanév őszi fél-
évében hibrid oktatást kell tervezni, mely fizikai jelenléthez kötött és online 
kurzusokból, valamint ezek kombinációjából áll. A hibrid oktatás kiszámítható és 
biztonságos keretet ad hallgatónak, oktatónak egyaránt, mindamellett a legrugal-
masabban teszi lehetővé, hogy – amennyiben a pandémiás helyzet megköveteli 
– egy későbbi távolléti oktatásra való átállás zökkenőmentesen valósuljon meg. 

Egyértelmű, hogy a digitális távolléti/távoktatás a felsőoktatás (kifejezetten 
a pedagógusképzés) szempontjából kizárólag szükségszerű „módszertani 
megoldásként” lehet hatékony. A digitális távolléti/távoktatás nem helyettesít-
heti a jelenléti oktatást, nem képes pótolni számos tényezőt, nem képes fejleszteni 
számos, a pedagógusképzés (felsőoktatás) szempontjából nélkülözhetetlen kom-
petenciát.

Összefoglalás

A kutatás jelen feldolgozottsági szintje megerősítette bennünk, hogy a peda-
gógusképzés – legyen offline vagy online – elsősorban emberek közötti 
kommunikáció, melynek minősége elenyésző mértékben múlik a technikai adott-
ságokon, izgalmas vizuális megoldásokon, kreatív e-learning-felületeken. A képzés 
minősége továbbra is az emberi tényezőn, egymás tiszteletén, segítőkész támo-
gatásán, elfogadó megértésén múlik, melyhez a technikai feltételek szükségesek, 
de nem elégségesek. Hisszük, hogy az év elején kialakult kényszerhelyzet a későb-
biekben is hasznosítható tapasztalatokkal szolgál, a felsőoktatási kultúra körvona-
lazhatóbbá válik, a távolléti oktatásban mutatkozó hiányok megfogalmazása pedig 
hozzájárulhat ahhoz, hogy jobban megértsük képzésünk sajátosságait, értékeit. 
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A koronavírus-járvány idején szükségessé vált intézkedések között a távolléti 
oktatás váratlanul és – részben – felkészületlenül érte a pedagógusokat, diákokat, 
szülőket egyaránt. Egészen váratlanul, hiszen egy hétvége alatt kellett a tanítási-
tanulási folyamatot a megszokott medréből egy egészen új csatornába átvezetni, 
s részben felkészületlenül, mivel a digitális oktatás nem előzmény nélküli a köz- és 
felsőoktatásban. Számos kutató, pedagógus igazolta már ennek létjogosultságát 
elméletben, gyakorlatban, a katedrán vagy kutatások eredményeiként, a szükséges 
kritikával és fenntartásokkal. (Így pl. Kárpáti 2004; Hunya 2005; Benedek 2007, 
2008; Livingstone 2012; Wastiau et al. 2013; Tondeur et al. 2016;  Norris et al. 2016; 
Buda 2017; Molnár 2018.) A fiatal generációk újszerű tanulói attitűdje és az info-
kommunikációs technológia térhódítása együttesen alakították, növelték az igényt 
nemcsak a létjogosultság elismerésére, de az IKT-eszközök minél aktívabb haszná-
latára. Ennek köszönhetően a hagyományos és az alternatív oktatási módszerek 
egyre inkább kiegészültek az online világ és az IKT-eszközök elemeivel. 

Digitális oktatás és otthoni tanulás

A vonatkozó hazai tanulmányok jelentős része a digitális oktatás eszközeivel, 
módszereivel, mérésértékelésével foglalkozik, tantermi környezetben (Csapó et al. 

TávolléTi okTaTás a családok aspekTusából

Engler Ágnes

Bevezetés
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2009; Hunya 2011; Ollé 2012; Molnár et al. 2013; Kis-Tóth et al. 2014; Molnár–
Pásztor 2015; Kárpáti et al. 2015). A kutatások alanyai leginkább a pedagógusok, 
a tanulók, vagy a pedagógusokat (tovább)képző oktatók és szakemberek (Holik 
2014; Herczegh 2014; Herzog–Racsko 2016; Molnár 2019). Viszonylag kevesebb fi-
gyelem hárul azonban az otthon tanulás körülményeire. Ennek kapcsán jellemzően 
a tanulók eszközigényét és az IKT-eszközök otthoni rendelkezésére állását vizsgál-
ják: van-e és mennyi számítógép, tablet az otthonokban; van-e internetkapcsolat; 
milyen annak minősége; mennyi időt töltenek a virtuális térben a fiatalok; és így 
tovább (Nagy 2008; Székely 2017; Székely–Aczél 2018).

Az iskolai és otthoni digitális oktatás/tanulás optimális határainak kijelölése nem 
látszik egyszerűnek. Míg például az otthoni számítógép-használat pozitív hatással 
van a digitális szövegértésre (Racskó 2017), fejleszti a digitális kompetenciát (Lénárd 
2019), a digitális játékok hatékonyak lehetnek az oktatásban (Pásztor 2013), addig a 
virtuális világ veszélyeivel is tisztában kell lenni. (Erről áttekintést ad többek között 
Faragó 2018; Flora 2018; Galán et al. 2018; Tari 2012; Dorner et al. 2016.)

A különböző kutatások a szülők meglátásait, véleményét legtöbb esetben a 
gyermek képernyő előtt töltött idejével és annak hatásaival kapcsolatban kérik ki, 
illetve felmérik az otthoni eszközök rendelkezésre állását. Racsko és Herzog (2015) 
például egy iskolai tablethasználattal kapcsolatos pedagógiai kísérletet szülői kér-
dőívvel tesztelt, melyben a szülők véleményére voltak kíváncsiak az új módszerrel 
kapcsolatban. Ritkán találni kapcsolódást a tantermi környezet és a szülői háttér 
között. Erre példa egy olyan eszköz, a szavazógép, amely nemcsak tantermi kör-
nyezetben használható, de sokoldalú alkalmazása a szülői értekezleteken is ka-
matoztatható (Buda 2012). Használatát egyszerűen és gyorsan elsajátíthatják az 
értekezlet résztvevői, anonimitása révén bármilyen kérdés megszavaztatható és 
könnyen kiértékelhető. Thékes (2020) jelen tanulmány írása idején publikálta friss 
kutatási részeredményeit a digitális átállás első szakaszában készült Békés megyei 
kutatás alapján, melyből kiderül, hogy a válaszadók fele valamennyire, harmada 
eléggé negatívan élte meg a változást. (Ebben az időszakban számos kutatás indult 
az átállás menetének, módjának feltérképezésére, az alkalmazott digitális pedagó-
giai módszerek és platformok nyomon követésére, a pedagógusok szerepváltozá-
sának vizsgálatára.) 

A szülők mint „tanulótársak” – akik általában segítenek a gyermekeknek a 
felkészülésben, a házi feladat elkészítésében ellenőrzésében –  kevésbé kerülnek 
az érdeklődés középpontjába. Pedig az ő digitális kompetenciájuk éppoly fontos 
lehet, hiszen tudjuk, hagyományosan a szülők közreműködése, bevonódása a gyer-
mek iskolai pályafutásába jelentős befolyást gyakorol a tanulói eredményességre 
(Bourdieu 1978; Coleman 1974; Boudon 1974; Pusztai 2004; Kozma 1999; Róbert 
2004; Altschul 2012; Szemerszki 2015;  Imre 2015; Deslandes et al. 2016; Ceglédi 
2018). Nem lehet ez másképp a digitális eszközpark elterjedésével sem. 

Emellett a személyes tanulási környezet, a miliő, hagyományos értelemben is 
fontos tényezője a tanulmányi eredményességnek – vélhetően az elektronikus ta-
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nulási környezeté is meghatározó. Azok a szülők ugyanis, akik gyermekeiket ma-
gasabb iskolázottságra, az övéktől magasabb pozíció elérésére ösztönzik, otthoni 
felkészülésükre is nagyobb figyelmet fordítanak. (Lásd pl. Sheldon és Epstein 2005; 
Siraj-Blatchford 2010; Garbacz et al. 2015.) Ez leginkább az odafigyelésben, törő-
désben, kikérdezésben valósul meg, de az IKT-háttér vagy a digitális kompetencia 
hiánya ennek a törekvésnek gátat szabhat. A továbbiakban ez utóbbival nem fog-
lalkozunk, a figyelem középpontjába a szülői bevonódás kerül.

Tanulmányunkban az otthoni tanulásra fordítunk figyelmet, mégpedig olyan 
rendkívüli helyzetben – a koronavírus-járvány okán hozott intézkedések között 
szereplő távolléti oktatás idején –, amikor a szülő a pedagógus munkatársává vá-
lik. Elemzésünkben ennek a különleges időszakban végzett kutatásnak az adatait 
használjuk fel, amely nem kifejezetten a digitális oktatás mérését célozza, hanem 
– általánosságban – a karanténhelyzet családokat érintő szegmenseinek mérését. 
Ennek ellenére, a tanulmányban elemzett az adatbázis több olyan adattal bír, ame-
lyek elemzésével értékes következtetéseket tudunk levonni az átállás családokat 
érintő hatásaival kapcsolatban, bepillantva az iskolákká lett otthonokba.

Kutatás a családok helyzetéről a karantén első hónapjában

A Kopp Mária Intézet a Népesedésért és Családokért (KINCS) A koronavírus 
családokra gyakorolt hatása című kutatása 2020 áprilisában zajlott, 1000 fő 
telefonos lekérdezésével. A minta nemre, életkorra, iskolai végzettségre és telepü-
léstípusra volt reprezentatív. A felmérés leginkább arra volt kíváncsi, hogyan rea-
gálnak a családok a járványhelyzetre, milyen kérdések foglalkoztatják őket, milyen 
aggodalmaik vannak, mennyire tartják be az óvintézkedéseket, az adott korlátozá-
sokon túl mire számítanak az otthoni munkavégzés és tanulás kapcsán. 

Fontos hangsúlyoznunk, hogy a kutatók érdeklődésének középpontjában nem a 
távolléti oktatás állt, ezért a digitális oktatásnak nem minden részletére derül fény. 
Így többek között a kutatási mérőeszközben nem találunk az infokommunikáci-
ós technológiára vonatkozó kérdést (pl. milyen a családok IKT-eszközellátottsága, 
milyen a szülők digitális kompetenciája, milyen platformokon tartották a pedagó-
gusokkal a kapcsolatot). Másrészt, a kutatás minden területet, így a távolléti okta-
tásra történő átállást is, kizárólag a családok szemszögéből igyekezett felderíteni, 
így adataink alapján a pedagógusok, a köznevelési intézmények gyakorlatát nem 
ismerhetjük meg. A sokrétű reprezentatív kutatás ennek ellenére számos olyan 
eredménnyel szolgál, amely hozzájárul a megszokottnál intenzívebb otthoni tanu-
lást igénylő helyzet megismeréséhez. Az adatfelvétel 2020. április 14. és 22. között 
folyt, amely ideális időszak az eredmények értelmezése szempontjából: a távolléti 
oktatásra történő átállást követő egy hónap elegendő idő lehetett az új módsze-
rek és technológia megalapozására; a pedagógusok kitapasztalhatták a diákokkal 
való kapcsolattartás aktuálisan elérhető optimális útjait; illetve tanulók, tanárok 
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és szülők egyaránt „hozzászoktak” a kialakult új helyzethez. (A feltételes mód és 
az idézőjel jogos használatát támasztják alá a karantén idején és azt követően el-
hangzó sajtóinterjúk, közösségi fórumok stb., amelyek többnyire arról számolnak 
be, hogy ezt a helyzetet megszokni nem, csak ideiglenesen elfogadni lehetséges.) 
Az adatfelvétel idején ugyanakkor nem lehetett sejteni a korlátozások feloldásának 
idejét, a járványhelyzet alakulását, ezért az adatok az akkori pillanatnyi helyzetet 
dokumentálják, hitelesen.

A nemre, életkorra, iskolai végzettségre és településtípusra reprezentatív, orszá-
gos kutatásban részt vevő 1000 fő a 18 évnél idősebb magyar lakosságból került ki. 
A minta 60 évnél idősebb tagjai 28%-ot tettek ki, a többi korosztály 18–19%-ban 
képviseltette magát. A mintába kerültek 16%-a fővárosi, 21%-a megyeszékhelyen 
él, további 32% városban, 32% pedig faluban, községben. Az iskolai végzettséget 
tekintve a válaszadók fele alapfokon iskolázott, 32%-uk középfokú, 18%-uk felső-
fokú végzettségű. A megkérdezettek fele él házasságban, harmada egyedülálló, az 
elváltak és özvegyek aránya egyaránt egytized. A válaszadók 42,2%-a nevel ottho-
nában gyermeket, jellemzően két (42%) vagy egy gyermeket (29%). 

Amint említettük, a kérdőív számos témakört vizsgált. A következőkben min-
den olyan kérdésre kitérünk, amelyekben a távolsági oktatás, a digitális átállás, az 
otthoni tanulás érintve volt. Elemzéseink döntő részében – ahol kizárólag a digitális 
tanulás körülményeit vizsgáljuk – a mintát leszűkítjük azokra a válaszadókra, akik-
kel gyermekeik egy háztartásban élnek (összesen 422 fő). Feltételezésünk szerint 
a digitális oktatásra történő átállás nehézségi fokozata összefügg a társadalmi hát-
térrel: a kedvezőtlenebb helyzetben élők nehezebben élték meg ezt az időszakot.

A távolléti oktatás és egyéb intézkedések megítélése

A kutatás érdeklődött aziránt, hogy a válaszadó mennyire ért egyet az eddig 
bevezetett járványügyi intézkedésekkel, szabályokkal, így például a közösségi ren-
dezvények korlátozásával, az idősek érdekében hozott intézkedésekkel, a szemé-
lyes kontaktusok korlátozásával, illetve a távolsági oktatással a köznevelésben és 
felsőoktatásban. A digitális köznevelésre történő átállással a válaszadók 51%-a, a 
digitális felsőoktatás bevezetésével 56%-a teljes mértékben egyetértett (ötfokú 
skálán 5-ös érték). Mindkét esetben további 15% inkább egyetértett (4-es érték), a 
közepesen egyetértők aránya pedig 16%, illetve 11% volt.

A karantén időszaka a mindennapi élet több területén kihívásokkal járt, ezek 
közül többet értékeltettünk egytől ötig terjedő skálán, ahol az 1-es az ’egyáltalán 
nem jelent nehézséget’, míg az 5-ös a ’nagyon nagy nehézséget’ jelentette. Az 1. 
ábrán a teljes minta és a szűkebb minta átlagértékeit egyaránt mutatjuk, mivel a 
kérdés a korlátozások tágabb körét érintette, így az otthoni tanulás nehézségi foka 
összevethető egyéb területekkel.
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1. ábra. Különböző tevékenységek nehézségének megítélése a karantén alatt, átlag 
ötfokú skálán (1=egyáltalán nem jelent nehézséget, 5=nagyon nagy nehézséget jelent)

 

„A koronavírus családokra gyakorolt hatása”-kutatás, KINCS, 2020 alapján; saját elemzés és számítás
Kérdőívben feltett kérdés: Mekkora nehézséget jelent az Önök családjának a most kialakult helyzetben?

szign: * 0,01-0,05, ** 0,001-0,01, *** 0,001 alatt

Az ötfokú skálán kapott legmagasabb átlagérték 2,5, tehát a karanténban el-
töltött egy hónap különböző korlátozásait a válaszadók legfeljebb közepes nehéz-
ségűnek ítélték meg. Az élbolyban végzett problémák jellemzően egzisztenciális 
és egészségügyi irányultságúak (munkahely, anyagiak, egészségügyi ellátások), ezt 
követik a családi élethez kötődő tényezők (otthoni munka és tanulás, család és 
munka összeegyeztetése, család ellátása, gyermekek felügyelete). A gyermeket ne-
velők esetében nem meglepő módon a család ellátása, az élelmiszer beszerzése, a 
várandós-ellátás, a család és munka összeegyeztetése, illetve az otthoni munkavég-
zés nagyobb nehézséget jelentett, mint a teljes mintán belül. 

Az otthoni tanulás segítése az átlagértékek alapján kialakult nehézségi rangsor-
ban a negyedik, illetve ötödik helyre került. (Ezt a változót döntően a gyermeket 
nevelők pontozták, de néhány esetben a család működésébe belelátó vagy egy 
háztartásban élő rokon is véleményt nyilvánított.) Az otthoni tanulás nehézségé-
nek megítélésében a válaszadó neme, lakhelyének típusa, a válaszadó életkora 
nem adott szignifikáns eltérést, de meglepő módon a szülő iskolázottsága sem. A 
gyermekek száma alapján találtunk egyedül szignifikáns eltérést (p=0,005): a vára-
kozásnak megfelelően minél magasabb a nevelt gyermekek száma, annál nagyobb 
problémát jelentett a távolléti tanulás megoldása. A járványhelyzet okozta prob-
lémák következményeit szintén ötfokú skálán kellett értékelniük a válaszadóknak, 
ezek között nevesítve volt a tanulásban való lemaradás is. Ezt átlagosan 2, 4-re

A karantén időszaka a mindennapi élet több területén kihívásokkal járt, ezek közül 

többet értékeltettünk egytől ötig terjedő skálán, ahol az 1-es az ’egyáltalán nem jelent 

nehézséget’, míg az 5-ös a ’nagyon nagy nehézséget’ jelentette. Az 1. ábrán a teljes minta és a 

szűkebb minta átlagértékeit egyaránt mutatjuk, mivel a kérdés a korlátozások tágabb körét 

érintette, így az otthoni tanulás nehézségi foka összevethető egyéb területekkel. 

1. ábra. Különböző tevékenységek nehézségének megítélése a karantén alatt, átlag ötfokú skálán 
(1=egyáltalán nem jelent nehézséget, 5=nagyon nagy nehézséget jelent) 

 
„A koronavírus családokra gyakorolt hatása”-kutatás, KINCS, 2020 alapján; saját elemzés és számítás 
Kérdőívben feltett kérdés: Mekkora nehézséget jelent az Önök családjának a most kialakult helyzetben? 
szign: * 0,01-0,05, ** 0,001-0,01, *** 0,001 alatt 
 

Az ötfokú skálán kapott legmagasabb átlagérték 2,5, tehát a karanténban eltöltött egy 

hónap különböző korlátozásait a válaszadók legfeljebb közepes nehézségűnek ítélték meg. Az 

élbolyban végzett problémák jellemzően egzisztenciális és egészségügyi irányultságúak 

(munkahely, anyagiak, egészségügyi ellátások), ezt követik a családi élethez kötődő tényezők 

(otthoni munka és tanulás, család és munka összeegyeztetése, család ellátása, gyermekek 

felügyelete). A gyermeket nevelők esetében nem meglepő módon a család ellátása, az 

élelmiszer beszerzése, a várandós-ellátás, a család és munka összeegyeztetése, illetve az otthoni 

munkavégzés nagyobb nehézséget jelentett a teljes mintán belül.  

Az otthoni tanulás segítése az átlagértékek alapján kialakult nehézségi rangsorban a 

negyedik, illetve ötödik helyre került. (Ezt a változót döntően a gyermeket nevelők pontozták, 
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értékelték, ami a 8. helyet jelentette a rangsorban. Leginkább valamelyik családtag 
megbetegedésétől, a munkahely elvesztésétől, anyagi körülmények romlásától tar-
tottak, de a tanulási gondoktól való félelmet megelőzte például a család számára 
fontos események elmaradása (pl. ballagás, esküvő, keresztelő, diplomaosztó) vagy 
az, hogy hosszabb távon le kell mondani a kikapcsolódási lehetőségekről.

Az otthoni tanulás támogatásának igénye

A fenti adatokból kitűnik, hogy az otthoni tanulás nem a legkomolyabb aggo-
dalmat váltotta ki a megkérdezett családokban, ezt sugallja a kérdőív segítségnyúj-
tásra vonatkozó két kérdéssorára kapott válaszok is. A mérőeszköz első részében 
általában érdeklődtünk arról, milyen jellegű segítségre lenne szüksége a megkér-
dezettnek (bevásárlás, lelki tanácsadás stb.). A „segítség az otthoni tanulásban”-
lehetőséget az érintett válaszadók mindössze egytizede jelölte meg. Ezen válasz-
adók többnyire kisebb városokban és falvakban élnek, jellemzően négy vagy több 
gyermeket nevelnek. Az iskolai végzettség szerint nem egészen egyértelmű a kép: 
az érettségizettek és a nyolc általánosnál kevesebb osztállyal rendelkezők alkotják 
a csoport többségét.

A másik kérdésben a családi élettel kapcsolatos területek közül válogattunk, a se-
gítség kérésének mértékét négyfokú skálán kértük megjelölni, ahol az egyes érték a 
folyamatosan szükséges lenne, a négyes érték a szükségtelen igényt jelezte. (2. ábra)

2. ábra. A karantén idején történő segítségnyújtás igénylésének megítélése, százalék 
(N=422)

„A koronavírus családokra gyakorolt hatása”-kutatás, KINCS, 2020 alapján; saját elemzés és számítás
Kérdőívben feltett kérdés: Szükségesnek érzi-e jelen helyzetben, hogy segítséget kapjon 

a gyermeke neveléséhez az alábbiakban?

 
„A koronavírus családokra gyakorolt hatása”-kutatás, KINCS, 2020 alapján; saját elemzés és számítás 
Kérdőívben feltett kérdés: Szükségesnek érzi-e jelen helyzetben, hogy segítséget kapjon a gyermeke 
neveléséhez az alábbiakban? 

 

Az otthoni tanuláshoz szorosan kapcsolódó lehetőséggel (az otthoni tanulásban, a házi 

feladat ellenőrzésében, gyakorlásban biztosított támogatás) a válaszadók 9%-a rendszeresen, 

13%-a gyakran, 16%-a ritkábban élne, míg 62%-a egyáltalán nem igényelné azt. Az utóbbi 

csoport összetételét megvizsgálva az előző eredményeknek és a várakozásnak egyaránt 

ellentmondó kép tárul elénk. Azok a szülők ugyanis, akik egyáltalán nem kérnek segítséget az 

otthoni tanuláshoz, többségében nők, alacsonyan iskolázottak (érettségi nélkül), kis 

településeken élnek (falu vagy egyéb város), harmincas éveikben járnak, kedvezőtlen anyagi 

körülmények között élnek és (egyedüli megfeleléssel a várakozásnak) egy vagy két gyermeket 

nevelnek. Hipotézisünkben épp a hátrányosabb helyzetű társadalmi csoportoknál véltünk 

magasabb igénynek mutatkozni ezen a területen. 

A választ erre az anomáliára talán a kérdés feltevésében és a változók szerkezetében 

kereshetjük. Egyrészt elképzelhető, hogy az otthoni tanulás támogatását nem igénylők a jelen 

helyzetre fókuszáltak, holott ők általában (tehát minden helyzetben) igénylik ezt a támogatást. 

(Az eredeti kérdés így hangzott: „Szükségesnek érzi-e jelen helyzetben, hogy segítséget kapjon 

a gyermeke neveléséhez az alábbiakban?”) Ezt támasztja alá, hogy a kérdőív elején feltett 

általános kérdésnél (lásd előző bekezdés) már az a csoport jelenik meg igénylőként, amelyikre 
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Az otthoni tanuláshoz szorosan kapcsolódó lehetőséggel (az otthoni tanulásban, 
a házi feladat ellenőrzésében, gyakorlásban biztosított támogatás) a válaszadók 
9%-a rendszeresen, 13%-a gyakran, 16%-a ritkábban élne, míg 62%-a egyáltalán 
nem igényelné azt. Az utóbbi csoport összetételét megvizsgálva az előző eredmé-
nyeknek és a várakozásnak egyaránt ellentmondó kép tárul elénk. Azok a szülők 
ugyanis, akik egyáltalán nem kérnek segítséget az otthoni tanuláshoz, többségé-
ben nők, alacsonyan iskolázottak (érettségi nélkül), kis településeken élnek (falu 
vagy egyéb város), harmincas éveikben járnak, kedvezőtlen anyagi körülmények 
között élnek és (egyedüli megfeleléssel a várakozásnak) egy vagy két gyermeket 
nevelnek. Hipotézisünkben épp a hátrányosabb helyzetű társadalmi csoportokról 
feltételeztük, hogy jobban rászorultak ezen a téren a segítségre.

A választ erre az anomáliára talán a kérdés feltevésében és a változók szerke-
zetében kereshetjük. Egyrészt elképzelhető, hogy az otthoni tanulás támogatását 
nem igénylők a jelen helyzetre fókuszáltak, holott ők általában (tehát minden hely-
zetben) igénylik ezt a támogatást. (Az eredeti kérdés így hangzott: „Szükségesnek 
érzi-e jelen helyzetben, hogy segítséget kapjon a gyermeke neveléséhez az aláb-
biakban?”) Ezt támasztja alá, hogy a kérdőív elején feltett általános kérdésnél (lásd 
előző bekezdés) már az a csoport jelenik meg igénylőként, amelyikre számítani 
lehetett (kivéve az iskolázottságot). Másrészről, ebben a kérdésben minden egyéb 
változó a gyermekneveléssel kapcsolatos tevékenységeket firtatja, ami magasabb 
szinten és elvonatkoztatva gondolkodtat a napi rutintevékenységhez képest. 

Kommunikáció és kapcsolattartás családon belül és kívül

A 2. ábrán egyértelműen kitűnik, hogy a pedagógusokkal történő kapcsolat-
tartás igénye a legmagasabb a távolsági oktatás idején: a szülők 18%-a rendsze-
resen, 21%-a gyakran élne ezzel a lehetőséggel. Ez azt sugallja, hogy a digitális 
oktatás idején a kapcsolattartás kevésbé volt intenzív és hatékony a szülők és a pe-
dagógusok között. Ezt támasztja alá a következő kérdésblokk egyik eredménye is.

A kérdőívben érdeklődtünk a karantén ideje alatt az otthonokban történő ese-
ményekről és azok gyakoriságáról. A 3. ábráról leolvasható, hogy a pedagógusok-
kal való kapcsolattartás a család kommunikációjában háttérbe szorult, a válaszadók 
29%-a egyáltalán nem, további 32%-a egyszer-kétszer értekezett a pedagógusok-
kal az eltelt egy hónap alatt (ti. a távolsági oktatás elrendelése és a lekérdezés 
ideje közötti időtartam). Pedig éppen az átállás idejét követő hetekben lett volna a 
legfontosabb a szülők folyamatos tájékoztatása az oktatás körülményeiről, illetve a 
tanulók előrehaladásáról. A kérdőívből közvetlenül nem derül ki, vajon melyik félen 
múlott a kommunikáció hiánya vagy gyengesége, de az előbbi kérdés elemzése 
(nagyfokú szülői igény a pedagógussal való kapcsolattartásra) sejteti a választ.

A 3. ábra tanúsága szerint a szülők rendszeresen érdeklődtek az iskolai felada-
tokról, az iskolából kapott hírekről a gyermekeiktől; a szülők 56%-a napi szinten, 
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további 22%-a gyakran. Ez jelzi, a szülők nem voltak érdektelenek a távolsági ok-
tatás menete, tapasztalatai, fejleményei iránt, de ezeket az információkat nem a 
pedagógusoktól, hanem gyermekeiktől állt módjukban megszerezni. 

3. ábra. Gyermekkel közösen végzett tevékenységek gyakorisága a karantén ideje 
alatt, százalék (N=422)

 
„A koronavírus családokra gyakorolt hatása”-kutatás, KINCS, 2020 alapján; saját elemzés és számítás

Kérdőívben feltett kérdés: A digitális oktatásra történő átállást követően milyen gyakran fordult elő, hogy Ön ...

A közös tanulás is rendszeres tevékenységnek bizonyult, a válaszadók csaknem 
fele (47%) naponta, 17%-a gyakran segítette gyermekét az iskolai feladatok megér-
tésében. Érdemes megvizsgálni, kik azok a válaszadók, akik napi rendszerességgel 
ültek le gyermekeikkel tanulni. Ezt a csoportot közelebbről megnézve kiderül, hogy 
kétharmaduk nő, jellemzően kis településen élnek (42% falun, 27% városban), két 
(47%) vagy egy (21%) gyermeket nevelnek, a csoport fele a harmincas, harmada a 
negyvenes éveiben jár. 44%-uk alsófokon iskolázott, harmaduk érettségizett, 22%-
uk diplomás. 

A gyermekeivel rendszeresen tanuló szülők között tehát éppen azokat találjuk  
felülreprezentálva, akik a korábbi kérdések elemzésénél jellemzően nem kértek 
segítséget a tanuláshoz. Ennek alapján feltételezhetnénk, hogy azok a szülők, akik 
napi rendszereséggel követik gyermekeik tanulmányait, elégedettek az elért ered-
ményekkel és az otthoni tanulási módszerekkel. 

A kérdőívből nincs adatunk arra vonatkozóan, milyen érdemjegyeket szereztek 
a tanulók a jelenléti oktatáshoz képest, vagy milyen tanulásmódszertani tapasz-
talatokat szereztek a távolléti oktatás alatt. Ezért az előbbi hipotézist nem tudjuk 
igazolni vagy cáfolni. Ugyanakkor a nevelésszociológiai tapasztalatokat figyelembe 
véve nem valószínűsíthető, hogy az alacsonyabb szocio-ökonómiai státusú szülők 

 
„A koronavírus családokra gyakorolt hatása”-kutatás, KINCS, 2020 alapján; saját elemzés és számítás 

Kérdőívben feltett kérdés: A digitális oktatásra történő átállást követően milyen gyakran fordult elő, hogy Ön ... 
 

A közös tanulás is rendszeres tevékenységnek bizonyult, a válaszadók csaknem fele (47%) 

naponta, 17%-a gyakran segítette gyermekét az iskolai feladatok megértésében. Érdemes 

megvizsgálni, kik azok a válaszadók, akik napi rendszerességgel ültek le gyermekeikkel 

tanulni. Ezt a csoportot közelebbről megnézve kiderül, hogy kétharmaduk nő, jellemzően kis 

településen élnek (42% falun, 27% városban), két (47%) vagy egy (21%) gyermeket nevelnek, 

a csoport fele a harmincas, harmada a negyvenes éveiben jár. 44%-uk alsófokon iskolázott, 

harmaduk érettségizett, 22%-uk diplomás.  

A gyermekeivel rendszeresen tanuló szülők között tehát éppen azokat találjuk, akik a 

korábbi kérdések elemzésénél jellemzően nem kértek segítséget a tanuláshoz. Ez alapján 

feltételezhetnénk, hogy azok a szülők, akik napi rendszereséggel követik gyermekeik 

tanulmányait, elégedettek az elért eredményekkel és az otthoni tanulási módszerekkel. A 

kérdőívből nincs adatunk arra vonatkozóan, milyen érdemjegyeket szereztek a tanulók a 

jelenléti oktatáshoz képest, vagy milyen tanulásmódszertani tapasztalatokat szereztek a 

távolléti oktatás alatt. Ezért az előbbi hipotézist nem tudjuk igazolni vagy cáfolni. Ugyanakkor 

a nevelésszociológiai tapasztalatokat figyelembe véve nem valószínűsíthető, hogy az 

alacsonyabb szocio-ökonómiai státusú szülők olyan tanulásmódszertani eszköztárral 

rendelkeznek, amellyel a digitális oktatás során megfeleltek az elvárásoknak, és mindeközben 

nem igényeltek semmiféle segítséget.  
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olyan tanulásmódszertani eszköztárral rendelkeznek, amellyel a digitális oktatás 
során megfeleltek az elvárásoknak, és mindeközben nem igényeltek semmiféle 
segítséget. 

A megválaszolatlan kérdés nyomába eredve igyekeztünk kideríteni, vajon ez a 
szülői csoport milyen irányból kaphatott támogatást. Ugyanezen kérdésben sze-
replő változók közül a pedagógussal és a többi szülővel való kapcsolattartást meg-
vizsgálva kiderült, hogy ezen szülői társaság intenzív kapcsolatot tartott a távolléti 
oktatás alatt gyermekei pedagógusaival és az osztálytársak szüleivel. A rendel-
kezésre álló adatok alapján úgy tűnik tehát, hogy a hátrányos helyzetből faka-
dó hiányosságokat a pedagógusok segítsége és az osztályközösség összetartása 
kompenzálni tudta. Ismételten hangsúlyozzuk, hogy az objektív mutatókat (tanulói 
előrehaladás) nem ismerjük, az érintett szülők elégedettségéből (ti. külső segítség 
elutasítása) következtethetünk erre – tehát meglátásunkat a szülők szubjektív ál-
láspontjára alapozzuk.

A távolléti oktatás (és gyakran távolléti munkavégzés) mellett összezárt csalá-
dokban egyértelműen fontos volt a tanulók tanulmányainak nyomon követése, de 
elmondható az is, nem az iskolai feladatok álltak a középpontban. A kérdőív egyik 
kérdése különböző tevékenységeket hasonlított össze az alapján, hogy azokat 
gyakrabban végzik-e közösen a családtagok a karantén alatt, mint korábban. Az 
1. táblázat szerint a családokban leginkább az étkezési, háztartási és szórakozási 
feladatok, alkalmak adtak lehetőséget az együtt töltött idő növelésére. A felmérés 
más kérdéssoraiból is egyértelműen kiderül, hogy az összezártság jelentősen nö-
velte a közös étkezések számát, szélesítette a közös szabadidős programok tárhá-
zát, és kiegyenlítettebbé vált a házimunka is. 

A közös tanulás a válaszadók 40%-ánál vált gyakoribbá a korábbiakhoz képest, 
a növekedést leginkább a gyermek életkora differenciálja: a megszokottnál is töb-
bet az alsó tagozatos gyermekekkel foglalkoztak a szüleik, ez az évfolyamokon 
felfelé haladva csökkenésnek indul.

1. táblázat. A karantén alatt gyakrabban végzett tevékenységek, százalék (N=422)

„A koronavírus családokra gyakorolt hatása”-kutatás, KINCS, 2020 alapján; saját elemzés és számítás
Kérdőívben feltett kérdés: Az alábbi tevékenységek közül melyiket végzik most gyakrabban közösen? 

(Több válasz is megjelölhető)

étkezés 60,7

házimunka 59,3

filmnézés 54,6

sütés-főzés 53,4

játék 41,3

tanulás 40,1

sport 32,8
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Az otthoni tanulás és az arra fordított megnövekedett idő az egyik alkotóeleme a 
karantén időszaka alatt megváltozott élethelyzetnek. A családok mindennapi életrit-
musa, kapcsolatrendszere, kommunikációja, tevékenységformái jelentősen megvál-
toztak, melynek keretét a hatályos járványügyi jogszabályok és rendeletek alkották. 

A digitális oktatás családokra nehezedő terhe (infokommunikációs eszközök 
rendelkezésre bocsátása, platformok biztosítása, tananyagok letöltése, feladatok 
feltöltése, a tanári magyarázatot kiegészítő vagy rosszabb esetben azt helyette-
sítő, illetve a feladatokat ellenőrző otthoni közös tanulás) beágyazódott a család 
mindennapi belső működésébe és a külső járványügyi információk feldolgozásába. 
Éppen ezért nem tudunk elvonatkoztatni attól a miliőtől, amiben az otthoni tanulás 
végbement. A következőkben röviden belepillantunk a kérdőív családok „lelkiálla-
potát” feltérképező kérdéseibe.

Családi kör és közérzet

Az otthon töltött időszak megítélése kedvezőnek mondható. (4. ábra) A min-
tába került válaszadók 41%-a nyilatkozott úgy, hogy az eltelt hónapot nagyon jól 
élte meg, 32%-uk jól, 20%-uk pedig közepesen. A távolléti oktatás által érintett 
családokban magasabb arányban jelölték be a nagyon jó lehetőséget, az ötös skála 
négyes fokozatát kevesebben, míg a helyzetet rosszul megélők között nincs kü-
lönbség (az összefüggés nem szignifikáns). Alapvetően úgy tűnik tehát, a gyerme-
kekkel járó plusz feladatok nem terhelték meg a családi életet.

4. ábra. A karantén-lét megítélése családi állapot szerint, százalék (N=1000), NS
 

„A koronavírus családokra gyakorolt hatása”-kutatás, KINCS, 2020 alapján; saját elemzés és számítás
Kérdőívben feltett kérdés: Hogy élik meg az otthon töltött közös időszakot?

Ezt igazolja egy másik eredmény: arra a kérdésre, változott-e a családtagok köz-
ti kapcsolat a kialakult helyzetnek köszönhetően, a válaszadók közel kétharmada 
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„A koronavírus családokra gyakorolt hatása”-kutatás, KINCS, 2020 alapján; saját elemzés és számítás 

Kérdőívben feltett kérdés: Hogy élik meg az otthon töltött közös időszakot? 
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azt válaszolta, változatlan maradt. A gyermeket nevelők szignifikánsan magasabb 
arányban jelölték ezt a lehetőséget (76% szemben az 65%-kal, p=0,008). Romló 
viszonyról nagyon kevesen számoltak be (4,2%), közöttük valamivel több volt a 
gyermeket nem nevelő. A kapcsolatok javulásáról nyilatkozók (összesen 24%) kö-
zött ugyanakkor magasabb arányban találjuk azokat, akik háztartásában (már) nem 
él gyermek.

Végezetül, az általános lelkiállapotra vonatkozóan három további állítást tekin-
tünk meg. Mindhárom esetben ötfokú skálán kellett értékelni, ahol az 1 az egyál-
talán nem, az 5 a teljes mértékben jelentéssel bírt. Az „Úgy érzi, az Ön számára 
megterhelő a jelenlegi helyzet” átlagértéke a teljes mintában 3, 2. Ez a közepes 
megítélés a gyermeket nevelőket és nem nevelőket egyaránt jellemezte, lényeges 
eltérést nem találtunk. Az „Úgy érzi, meg tudja oldani a felmerült problémákat 
önállóan”-megállapítás 4,3-as átlagot ért el, mindkét csoportban jelentős különb-
ség nélkül, ami a válaszadók helyzettel való megbirkózásának képességét tükrözi 
(legalábbis az áprilisi adatfelvétel idején). Ezzel összhangban az „Úgy érzi, szük-
sége lenne külső segítségre”-megállapítás fogadtatása alacsony, átlagosan 1,95, 
szignifikáns eltérés itt sem adódott a gyermektelen és gyermekes háztartásokban. 
Mindezek alapján óvatosan megfogalmazhatjuk azt a következtetést, hogy a gyer-
mekkel járó többletfeladatok (otthoni tanulás, a gyermekfelügyelet megszervezése, 
a gyermekkel való foglalkozás, étkeztetés stb.) nem gyengítette jelentősen a csalá-
dok jól-létét, kapcsolatait, stressztűrését. 

„A kialakult helyzet mindenki számára egy különösen megterhelő és bi-
zonytalanságokkal teli időszak. Mégis, ha valami pozitív hozadékot lehet 
kiemelni, mi lenne az?” – szerepelt a mérőeszköz kérdései között. (2. táblázat) 
Az imént elmondottakat erősíti, hogy „a nemzedékek közötti szolidaritás”-lehe-
tőséget szignifikánsan nagyobb arányban jelölték meg a gyermekes háztartások, 
ezekben az időkben ahol az intergenerációs együttműködés és gondoskodás fel-
élénkült. 

2. táblázat. A koronavírus-járvány lehetséges pozitív hatásainak megítélése, 
százalék (N=1000)

„A koronavírus családokra gyakorolt hatása”-kutatás, KINCS, 2020 alapján; saját elemzés és számítás
Kérdőívben feltett kérdés: A kialakult helyzet mindenki számára egy különösen megterhelő és bizonytalanságokkal 

teli időszak. Mégis, ha valami pozitív hozadékot lehet kiemelni, mi lenne az? (Több válasz is megjelölhető)

Ezután jobban megbecsülik az egészségügyi dolgozókat vagy a tanárokat 64,9

Erősödik az emberek közötti bizalom, együttműködés, egymásra való odafigyelés 48,1

Jobban odafigyelünk az egészségünkre, a higiéniára 42,9

Felgyorsul az online ügyintézés 26,1

Elfogadottabbá válik a távmunka/a home office 19,3

Erősödik a nemzedékek közötti szolidaritás 19,1

Új tanulási módszereket fejlesztenek ki 18,8

Erősödik az önkéntes munkavállalás 14,3
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A válaszadók több mint 60%-a az egészségügyi dolgozók és a tanárok komo-
lyabb megbecsülését várta, a felmérésben résztvevők fele a társadalmi kohézió 
erősödését remélte. A digitális eszközök és az online tér használatának még in-
tenzívebbé válása a válaszadók véleménye szerint egyes területeken tartós hatást 
eredményezhet, leginkább az online ügyintézésben predesztinálták ezt. Az atipikus 
munkavégzés egyes formáinak erősödését (távmunka, otthoni munka) a válasz-
adók huszada vélte fenntarthatónak. Ugyanennyien bíztak abban, hogy a digitális 
oktatás során kialakult vagy megerősödött módszerek a jelenléti oktatásban is 
gyökeret vernek.

 

Összefoglalás

A karanténhelyzetet sokrétűen vizsgáló, A koronavírus családokra gyakorolt 
hatása elnevezésű országos kutatás (KINCS 2020) lehetővé tette, hogy képet kap-
junk az oktatás digitális átállásáról, de kizárólag a családok szemszögéből volt mó-
dunk ezt megfigyelni. Tanulmányunkban a nemre, életkorra, iskolai végzettségre és 
településtípusra reprezentatív kutatás adatainak elemzése során megvizsgáltuk a 
válaszadók egyetértését az oktatás átalakításával kapcsolatban, az otthoni tanulás 
újjászervezését és az ezzel kapcsolatos nehézségek megítélését. Kitértünk a családi 
élet átalakulására, működésére, lelki egészségére, de csupán olyan mélységben, 
amennyire ezt az otthon berendezett „iskola” környezetének feltérképezése indo-
kolta. A kizárólag az otthoni tanulással kapcsolatos kérdések elemzéséhez leszű-
kítettük az adatbázist azokra, akik otthonukban nevelnek gyermeket, egyéb kér-
déseknél összehasonlítottuk ezt a csoportot a gyermektelen háztartásban élőkkel, 
vagy a teljes mintát vizsgáltuk meg.

Az eredmények alapján elmondható, hogy a mintába került 1000 fő többsége 
egyetértett a távolléti oktatás bevezetésével (teljesen és inkább egyetértők aránya 
66%). A gyermekes családokban az otthoni tanulás megszervezése enyhén nehéz-
nek bizonyult (ötfokú skálán 2,1-es átlagérték). Feltételezésünknek ellentmondóan, 
a társadalmi háttérváltozókat tekintve a digitális átállás egyenlő mértékben érintet-
te a válaszadókat; az iskolai végzettség, a település típusa és a régió sem mutatott 
szignifikáns eltérést, egyedül a gyermekszám befolyásolt: minél több gyermeket 
nevel valaki, annál nagyobb nehézségeket okozott a köznevelési és felsőoktatási 
intézmények bezárása.

A távolléti oktatás a kutatás eredményei alapján komolyabb aggodalmat nem 
váltott ki a gyermeket nevelő megkérdezettek körében, és többségében segítséget 
sem igényeltek az otthontanulás megszervezéséhez és lebonyolításához. A járvány-
helyzet aggodalmai között a gyermek tanulásában történő lemaradás a 8. helyet 
foglalta el (ötös skálán 2, 4), a megkérdezettek leginkább családtagjaik egészségé-
ért, munkahelyük megmaradásáért és anyagi biztonságukért aggódtak. A távolléti 
oktatás folyamán mindössze 10%-uk érezte úgy, hogy valamilyen segítségre szorul, 
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konkrétan pedig az otthoni tanulásban, a házi feladat ellenőrzésében a válaszadók 
harmada folyamodott támaszért.

Feltételezésünk szerint a hátrányosabb társadalmi helyzetű szülői csoportok 
igényeltek volna segítséget az otthoni tanuláshoz, ez azonban nem minden vonat-
kozásban igazolódott. Az általánosságban felkínált támogatást elfogadók a vára-
kozásnak megfelelően többnyire kisebb városokban és falvakban élnek, jellemzően 
négy vagy több gyermeket nevelnek, ugyanakkor nem egyértelműen alacsonyan 
iskolázottságúak (az érettségizettek ugyanolyan arányban képviseltetik magukat, 
mint az általános iskolát be nem fejezettek, a nyolc általánost és a szakiskolát vég-
zettek pedig elvétve jelennek meg). Azok a szülők pedig, akik egy másik, konkré-
tabb kérdés alapján egyáltalán nem kérnek segítséget az otthoni tanuláshoz (67%), 
többségükben éppen nem a kedvezőbb helyzetű társadalmi csoportokból érkez-
nek: számos válaszadó alacsonyan iskolázott (érettségi nélküli), jellemzően falvak-
ban él, objektív anyagi helyzete kedvezőtlenebb. 

Tovább bonyolítja az előzetes gondolatmenetet, hogy a kutatás eredményei 
szerint a gyermekeivel rendszeresen tanuló szülők között azokat találjuk, akik jel-
lemzően nem kértek külső segítséget az otthoni tanuláshoz, közülük is a hátrányos 
helyzetűeket. Ebből arra következtethetünk, hogy a gyermekeikkel folyamatosan 
foglalkozó szülők elégedettek az elért eredményekkel és az otthoni tanulási mód-
szerekkel. A felmérésből azonban nem kapunk választ a szülői elégedettségre, de a 
gyermekek tanulmányi eredményeire sem, ezért erről nem tudunk következtetése-
ket levonni. Az bizonyossá vált, hogy ez a szülői csoport (gyermekeivel rendszere-
sen tanuló, külső segítséget nem kérő hátrányos társadalmi helyzetű) a legaktívabb 
a pedagógusokkal és a szülőtársakkal való kapcsolattartásban. Valószínűleg azok 
esetében, akiknél ez nagyobb eséllyel bekövetkezett volna, a tanári útmutatás és a 
szülői hálózat kompenzálta a lemaradást.

A pedagógusokkal való kapcsolattartás a gyermeket nevelők esetében összes-
ségében azonban nem mutat kedvező képet. A teljes szülői válaszokat nézve (tár-
sadalmi hovatartozástól függetlenül) azt tapasztalhatjuk, hogy a szülők fokozottan 
igényelték az intenzívebb kommunikációt gyermekeik tanáraival, ez azonban az 
elvárthoz képest szerényebb keretek között valósult meg: a válaszadók 29%-a egy-
általán nem, további 32%-a egyszer-kétszer vehette fel a kapcsolatot a pedagógu-
sokkal egy hónap alatt. A fellépő információhiányt a gyerekekkel való kommuniká-
cióban próbálhatták pótolni, mivel ez a terület rendkívül aktívnak bizonyult, amint 
az a kérdőív „családi kommunikáció”-blokkjából kiderült. A szülők rendszeresen 
érdeklődtek az iskolai feladatokról, az iskolából kapott hírekről a gyermekeiktől 
(60%-uk naponta, további 20%-uk gyakran), valamint többségük rendszeresen ta-
nult az iskolásokkal (47% naponta, 17% gyakran).

A válaszadók mindennapi tevékenységét, lelki állapotát befolyásolta ugyan a 
kialakult helyzet, de a felmérés időpontjában alapvetően jól élték meg ezt az idő-
szakot. Sem a gyermekes háztartásokban, sem a gyermektelenekben nem voltak 
komolyabb feszültségek, kapcsolati problémák. A felmerülő gondokat közepes 
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mértékűnek ítélték meg, a megoldási lehetőségeket inkább kedvező kimenetelű-
nek. Az otthoni tanulás tehát a családok többségében a helyzethez képest elfogad-
ható környezetben valósulhatott meg. 

Kellő óvatossággal azt a megállapítást is tehetjük, hogy a megváltozott helyzet-
ben a megnövekedett otthoni feladatok (köztük az otthoni tanulás) nem terhelte 
meg olyan mértékben a családokat, amely károsította volna a családi kapcsola-
tokat, a családi élet működését. Sőt, a felmérésből kiderül, a családtagok több 
minőségi időt töltöttek együtt közös játékkal, programokkal, közös étkezésekkel. 
További előremutató eredmény, hogy a járványhelyzet várhatóan pozitív hatásai: a 
pedagógusok kedvezőbb megítélése, a bizalom, az összefogás mértékének növe-
kedése. Az oktatás területén pedig, a rendkívüli helyzetnek köszönhetően, a kipró-
bált és bevált új módszerek fennmaradásábanbízhatunk. 
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Tanulmányom célja hozzászólni a diskurzushoz, mely alapvetően arra keresi a 
választ, hogy léteznek-e a digitalizációban elkülöníthető modellek a képzőintéz-
mények mentén, illetve hogyan hasznosíthatók az e témakörben gyűjtött oktatási 
és kutatási tapasztalataink (Kumargazhanova et al. 2018). A kérdést sokfélekép-
pen meg lehet közelíteni. A szakmódszertanokra való fókuszálás vagy a tudo-
mányterületek alapján történő megkülönböztetés egyaránt érvényes megközelí-
tés. Munkámban arra fókuszálok, hogy a tanárképzésben a modellalkotás során 
mely, kevésbé exponált elemeket kell figyelembe venni. Ezek egyrészt a tanárrá 
vált egyetemi hallgatók esetében a közoktatási intézmény és a szülők szerepe, 
másrészt pedig az új tanári szerepek. Véleményem szerint ezek azok a gyakran 
nem elég figyelmet kapó elemek, melyek az oktatás digitalizációja során komoly 
különbséget jelentenek a sikeres transzformáció és a sikertelen kísérletek között.

Az oktatás digitális transzformációja kapcsán a kutatók alapvetően a digitális 
pedagógia módszertanát, illetve az interaktív oktatási tartalmakat értik. Az Eszter-
házy Károly Egyetem oktatójaként és a digitális pedagógia kutatójaként egyrészt 
a tanárképzésre fókuszáló felsőoktatási intézmények szemszögéből, másrészt az 
alkalmazott tudományok egyeteme szempontjából közelítek az oktatás digitális 
transzformációjának kérdéséhez. Kiindulópontom, hogy létezik néhány kevésbé 
exponált elem, úgymint a digitális intézmény jellemzői, a megváltozott tanári sze-
repek, a digitális szülők, illetve a pedagógiai kommunikáció kérdése.

a Tanárképzés digiTális TranszforMációjának 
kevésbé exponálT eleMei

(az inTézMény, a szülő, és a Tanár új szerepei)
Szűts Zoltán

Bevezetés
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Azt állítom ugyanis, hogy az egyre több paraméterében mért (Bacsa-Bán et al. 
2015) tanárképzésnek fel kell készítenie a jövő pedagógusát, hogy ő maga milyen-
né formálja a jövő digitális iskoláját. Ugyancsak fontos, hogy a digitális iskolának, 
melyben oktatni fog, partnerként kell kezelnie a szülőket. Nem téveszthetjük szem 
elől azt sem, hogy a tanárnak a digitális transzformáció következményeként új 
szerepeket kell majd betöltenie, és új típusú pedagógiai kommunikációra kell fel-
készülnie.

A kontextus, mely a tanárképzést meghatározza

Vizsgáljuk meg a kontextus természetét, melyben a digitális oktatás zajlik, mely 
ily módon jelentős hatással van a tanárképzésre. A 21. században a tanulás egy 
része már az interneten, számítógépek és okoseszközök, infokommunikációs tech-
nológiák és digitális tartalmak környezetében történik. Az egyének gyakran már 
webinarok, oktatóvideók, nyitott enciklopédiák, podcastek és blogok környezeté-
ben szerzik tudásukat. A tanulás a hálózat környezetében, az infokommunikációs 
eszközök használata révén, szorosan összefonódik a munkavégzéssel és a szabad-
idő eltöltésével. A jelenben a tanulás folyamatának támogatói az online kommu-
nikációs csatornák, a digitális platformok, a szerkesztői rendszerben létrehozott, 
illetve a tömegek bölcsességére épülő, szabadon írható web 2.0-ás felületeken 
alkotott tartalmak.

Ezen rutinok következménye, hogy a „hagyományos” osztálytermi oktatás is 
egyre nagyobb mértékben támaszkodik a hálózati technológiákra, az infokommu-
nikációs eszközökre és a digitális tartalomra. A tanárképzés során figyelembe kell 
vennünk, hogy a technológiai fejlődés olyan nagymértékű, hogy az informatikai 
kontextus, melyben a tanítás és a tanulás mozzanata zajlik, folyamatos béta ál-
lapotban létezik, csupán gravitációs magja van, jól kirajzolható határai azonban 
nincsenek. Nem feledkezhetünk meg arról sem, hogy a digitális tartalom és az 
internet jelentősen átalakította például a könyvtár terét is. A könyvtár fizikai falain 
belül a nyomtatott tartalmakhoz való hozzáférés mellé felsorakozott egy új típusú 
aktivitás is, az adatbázisok és elektronikus tartalmak elérése. Egyre több olvasó 
például saját számítógépet visz a könyvtárba, és a Gutenberg-galaxis alapvető in-
formációhordozóját, a nyomtatott könyvet már ritkábban használja munkája során.

Hogy mekkora az egyes területek – és így az oktatás – ráutaltsága az internet-
re és a digitalizációra, azt a 2020-as, a koronavírus járvány által okozott rendkívüli 
helyzet bizonyította. Magyarországon az eNET által 2020 áprilisában végzett fel-
mérés szerint például azok aránya, akik a digitalizációhoz a mindennapi életben 
pozitív hatást társítanak, a korábbi 54%-ról 71%-ra nőtt (Gaál 2020). Az oktatás 
virtuális térbe helyezésének csak kezdeti fázisában vagyunk. A 2020-as évben a 
globális világunkat sújtó pandémia azonban arra kényszerítette számos ország 
oktatási kormányzatait, hogy a sok esetben nem stabil gyakorlatokra építve, valós 
felkészülési idő nélkül, a digitális kompetenciák különböző szintjén álló pedagógu-
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sok segítségével, a digitális pedagógia egységes elméleti kerete nélkül vezesse be 
országos szinten az osztálytermen kívüli digitális oktatást.

Az új kommunikációs technológiák és médiaplatformok hatása mára már át-
járta a társadalom valamennyi szintjét. „Újjá[formálódott] makroszinten a politika, 
a gazdaság és a kultúra, továbbá a mezoszinten működő intézmények, valamint 
mikroszinten a családok és az egyéni identitások is” (Krajcsi 2000). Előtérbe került 
a megbízhatóság, a hitelesség és ezek hiánya, az ember–gép–kommunikáció sze-
repe, a fiziológiai szükségletek átalakulása (a Maslow-szükséglethierarchia legal-
só szintjén megjelent az internet-hozzáférés és az okostelefon-használat, illetve a 
soha le nem merülő akkumulátor ideája), megoldandó problémává vált a túláradó 
információk feldolgozása, új életforma lett a mindig online állapot, valamint fó-
kuszba került az információkhoz való szabad hozzáférés kérdése.

Denis McQuail (2009: 15) médiakutató azt írja, hogy a technikai fejlődés olyan 
nehézségeket idézett elő, amelyek gyakorlatilag „elmosták a határvonalat a nyilvá-
nos és a magánkommunikáció, valamint a tömegkommunikáció és a személykö-
zi kommunikáció között”. Az internetes, digitális kultúrában gyökerezik a digitális 
személyiség is, amely már új mintázatok alapján viselkedik és hagy (digitális) láb-
nyomot a világban. Ez a személyiség sokkal könnyebben mozog immár a vertikális, 
mint a horizontális struktúrákban, tanácsokat is ezen a síkon kér, és nehezen ismeri 
ki magát a hagyományos intézmények környezetében. 

Az online kontextus könnyen írható és szerkeszthető, természetéből fakadó-
an lehetővé teszi a felhasználó szerzővé és tartalom-létrehozóvá válását, a tartal-
mak népszerűségét azonban már egyre gyakrabban a reklámérték határozza meg. 
Ezt a tényt figyelembe véve azt állítjuk, hogy a népszerű, 21. századi, alapvetően 
deschooling society típusú (Illich 1971), a hagyományos iskolarendszerrel radikálisan 
szembehelyezkedő reformpedagógiai TED-előadások sikere a videómegosztókon 
sem csupán az organikus népszerűségüktől függ, hanem az őket támogató szer-
vezetektől, szponzoroktól és a bevételszerzésre fejlesztett algoritmusok működé-
sétől. Kérdés, hogy ebben a környezetben hogyan képesek az egyetemek sikeres 
alternatívát nyújtani az új típusú ismeretátadási formáknak és profitcentrikus kép-
zéseknek.

A jövő iskolája digitális

Nem hiszem, hogy bárki kételkedne a címként szolgáló állításban, vita van azon-
ban arról, hogy a digitális iskola milyen elemekből áll össze. Nem képezheti vita 
tárgyát, hogy a digitális transzformáció fontos szereplője az iskola, illetve annak 
vezetője. A digitális iskola egyik alapja a megfelelő szintű technikai infrastruktúra, 
a másik pedig a pedagógiai kultúra, melynek művelésében az intézmény vezetője 
jár élen. A digitális iskolában az iskolai kultúra eleme, hogy a stratégia tervezésé-
ben szerepet kap az infokommunikációs technológia. (Niemi–Heikki–Vahtivuori-
Hänninen 2013; Kővári 2018b)  Molnár György (2012: 61) szerint információs társa-
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dalmunk „kialakulásának előidézője a gazdaság globalizálódása és a vállalatirányítás 
ebből fakadó válsága, fő motorja a számítástechnika és a távközlés rohamos fejlő-
dése, legfontosabb állomásai a személyi számítógépek elterjedése és a szélessávú 
adatátviteli hálózatok megjelenése, szimbolikus jelentőségű technológiai újításai az 
internet és a mobiltelefon.” A jelenre mindezen elemek, a digitális transzformáció 
során, megjelentek az oktatásban is (Lampert et al. 2018).

A tanárképző intézmények feladata, hallgatói felkészítése arra, hogy a digitális 
pedagógia környezetében új, a könyvbeliség környezetében korábban nem látott 
kihívások jelentek meg. Így például, amennyiben egy multimediális tananyag nem 
jeleníthető meg a tervező eredetileg meghatározott céljainak megfelelően, az a 
tanulók figyelmének és érdeklődésének elvesztésével jár. A képzés során fel kell 
ismerniük azt, hogy a jelen informatikai vállalatai nagyrészt már a felhasználók 
figyelmével kereskednek, céljuk, hogy az ügyfelek minél több időt töltsenek a fe-
lületükön, miközben a féltérképezhető digitális lábnyomunk mérete is növekszik. 
Éppen ezért olyan magas szintű felhasználói élményt társítanak az alkalmazásaik-
hoz (Horváth 2019), hogy a felhasználok sok időt töltenek környezetükben, s ez-
által egyfajta „kaszinóhatás” érvényesül. Az oktatásban a rossz felbontású képek, 
a lassan betöltődő videók és animációk, az olvasási szokásokat figyelmen kívül 
hagyó szövegtördelés eltántoríthatja a tanulókat a tanulástól. Az iskolának ezért 
a népszerű közösségimédia-oldalak (a jelenben a Facebook vagy az Instagram), a 
videó-streamelő (Netflix vagy az Amazon Prime) vagy -megosztó (YouTube) szol-
gáltatások és több millió felhasználó által telepített mobilalkalmazások felhasználói 
élményét kell figyelembe vennie ahhoz, hogy a digitális transzformáció során haté-
kony legyen az oktatás.

A digitális iskola fontos eleme a digitális kultúra. Amennyiben egy intézmény-
ben ez nem honosodott meg, úgy a digitális transzformáció nem történik meg 
(Orosz et al. 2019), vagy nehézségekbe ütközik (Ujbányi et al. 2017). A gyakorlatban 
mindez nem azt jelenti, hogy az oktatásban a közösségi médiában kell nagyobb 
teret adni, hanem azt, hogy a tananyagok tervezésénél az interaktivitás (Horváth–
Sudár 2018; Zakota 2016) vagy éppen a hypertextualitás fontos szempont legyen. 
Újszerű elvárást támaszt a pedagógusokkal szemben, hogy az interakciókra, inten-
zív kommunikációra építve (Tóth és Auer 2018) elősegíti az egyre inkább valószínű 
ember–gép közötti interakciót (Kővári 2018a). 

A digitális iskola elemei a digitalizációs folyamat tudatos támogatása, a tanu-
lóközpontú oktatás, a pedagógiai innováció, mely magában foglalja az új tanu-
lási környezetben, új tanulási tevékenységekre, újfajta interakcióra, új mérésre és 
értékelésre, új irányításra épülő egyéni tanulási lehetőségek biztosítását; adatok 
elemzésére támaszkodó döntéseket a pedagógiai folyamatok és a tanulási kör-
nyezet tervezése során; a pedagógusok innovatív és kreatív megoldásokra irányu-
ló kollaborációját; nyitottságot az új megoldások kipróbálására és az előre ismert 
kockázatok ismeretében a kísérletezésre; agilitást és rugalmasságot a változások 
követésében, beleértve a nemzetközi digitális pedagógiai trendek ismeretét, az új 
technológiák naprakész követését, a szakirodalom figyelemmel kísérését. 
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Az intézmény digitális átalakulása során az első lépés az infokommunikációs 
technológia használata az osztályteremben, ezt követi a hatékony oktatást bizto-
sító digitális tanulási környezet megtervezése és bevezetése, ezzel együtt pedig az 
osztályterem kiterjesztése az online térbe. A digitális iskolát irányító intézmény-
vezető ismeri a tanítás és tanulás folyamatának előnyeit, hátrányait, lehetőségeit 
és veszélyeit. A jó vezető tisztában van vele, hogy a digitális transzformáció ho-
gyan teszi eredményesebbé az oktatást; figyelembe veszi, hogy a tanulóknak aktív 
résztvevőknek kell lenniük a folyamatban, és amennyiben szükséges, beavatkozik. 
Figyelemmel van arra, hogyan készíti fel a digitális oktatás a tanulókat a digitális 
életre és a munka világára, beleértve a negyedik ipari forradalom jellemzőit is. Az 
intézményvezetőt jellemzi „az érintett célcsoportok (az intézménybe járó és az 
intézmény vonzáskörzetében élő gyerekek és családjuk, az intézményben dolgozó 
pedagógusok és alkalmazottak) mélyreható ismerete, különös tekintettel az érin-
tett diákcsoportok szükségleteire és igényeire, valamint a köznevelési intézmény-
ben alkalmazott pedagógusok általános és speciális (pedagógiai vonatkozású) digi-
tális készségeire” (Horváth et al. 2019).

A jelenben az innováció és a digitális transzformáció már szinte minden isko-
lában jelen van, digitális oktatásról mint egységes jelenségről mégsem beszélhe-
tünk. Az intézményvezető biztos irányítása, a módszertan széles körű ismerete 
csak elszigetelt jó gyakorlatokról, az egyes újító pedagógusok kiemelkedő, egyéni 
munkájáról tesz tanúbizonyságot. Gyakran előfordul, hogy a digitális pedagógia 
módszertanát alkalmazó tanárok hálózatokat alkotnak más intézmények tanáraival 
(és nem saját kollégáikkal), a megoldás azonban az intézményen belüli hálózatok 
kialakításában és azok globális összekapcsolódásában rejlik. A digitális iskola támo-
gatja az új tanári és tanulói szerepek érvényesülését – melyekről még értekezem –, 
és figyelemmel van az adatok kezelésére is. Ahhoz azonban, hogy a transzformáció 
megtörténjen, szemléletváltásra van szükség. A munka világában a digitalizáció 
nem egy a sok modern módszer közül, hanem központi paradigmaváltó elem, 
mint az a koranavírus kapcsán is kiderült. Amennyiben az oktatásban is lezajlik ez 
a szemléletváltás, már digitális oktatásról beszélhetünk. 

Tanulmányomnak nem célja a digitális pedagógia módszertani kérdéseinek 
megvitatása, egy elemre azonban reflektálni kívánok. A koronavírus hatására be-
vezetett tantermen kívüli digitális munkarend során nem alakult ki egy egységes 
távoktatási rendszer, néhány fontos, a hagyományos osztályterem mellett szóló érv 
azonban a digitális platformok előnyei mellett felszínre került. Ilyen például a valós 
tér jelentősége, melyben a tanulók egymással találkoznak és osztályközösséget 
alkotnak, mely megfelelő tanári irányítás mellett motiváló légkört hoz létre. A digi-
tális térben ez nehezen és csak korlátozottan valósítható meg.

Világossá vált az is, hogy a tanárképző intézmények feladata a tanárok és a ta-
nulók digitális kompetenciáinak fejlesztése annak érdekében, hogy a digitális tech-
nológiát tudatosan használják a tanítás és tanulás során, a kommunikációs, illetve 
az adminisztratív folyamatokban és természetesen a munkájuk során egyaránt 
(Kővári 2019). A tanárok a megfelelő technikai paraméterek biztosítása esetén 



Education, digitalisation, civil sociEty

Civil Szemle KülönSzám 2020138

meg tudják határozni, hogy a pedagógiai céloknak mely eszközök, alkalmazások, 
platformok és kommunikációs csatornák felelnek meg leginkább. Az innováció és 
a kísérletezés része, hogy a tanárok előre kiszámított kockázatot vállalnak az új 
eszközök és módszertanok alkalmazása során. 

A digitális szülő

Ki kell térnünk a szülők szerepére is. A digitális transzformáció során nem csu-
pán a tanár, hanem a szülő szerepét is újra kell definiálnunk. A digitális oktatásban 
fontos szerepet kap a nagyobb fokú önállóság és az önirányított és önszabályozott 
tanulás (Gőgh–Kővári 2019). Az általános iskola alsó tagozatában azonban a szülők 
szerepe továbbra is fontos elem marad a tanulás folyamatában. Számos esetben a 
szülő lemásolja a tanár facilitátori funkcióját. Ez a funkció már alapvetően nem a 
tananyagok átadására, hanem a digitális kompetenciák fejlesztésére, illetve tech-
nikai és módszertani támogatásra vonatkozik. Ennek eleme, hogy monitorozza és 
támogatja az otthoni környezetben végzett tanulást. A tanulók otthoni tanulási 
környezete jelentős mértékben különbözik az osztályterem környezetétől. A szü-
lők kevésbé szabályozzák az infokommunikációs eszközök használatát és az on-
line végzett tanulói tevékenységeket, az okostelefonok, tabletek és számítógépek 
használatával eltöltött időt. Nem egységes a meglátogatott weboldalak tartalmi 
szűrése, vagy az okostelefonos alkalmazások használata sem. Így a tanulás és a 
szabadidő eltöltése az infokommunikációs környezetben gyakran összefolyik. A 
szülő digitális kompetenciájának hiánya vagy az információs műveltségben tapasz-
talt bizonytalanság ugyancsak csökkenti a tanulás hatékonyságát. A tanárképző 
intézmények feladata felkészítenie a pedagógusokat a szülők digitális kompeten-
ciájában fellelhető hiányok felderítésére és a fejlesztési lehetőségek felajánlására. 

A tanítás és tanulás új eszközei és rítusai. A pedagógiai kommunikáció újraértelemzése

A kommunikáció idejének szempontjából megkülönböztetünk valós idejű – 
szinkron – valamint késleltetett – aszinkron – kommunikációt. A szinkron kom-
munikációs formák közé tartozik a szöveges vagy a videócsevegés, illetve annak 
többszereplős formája a videókonferencia. A késleltetett formák az e-mail, a blog, 
a weboldal vagy éppen a fórum. A zaj mértéke jelentősen nagyobb a valós idejű 
kommunikáció során, különösen, amikor multimediális tartalmak továbbításának 
formájában történik. 

A pedagógiai kommunikációról való beszéd, illetve összefüggéseinek analízi-
se, tehát a kérdés interakcióval foglalkozó oldalának interpretációja kapcsán fel 
kell idéznünk a tényt, hogy az internet médiuma egyszerre írható és olvasható, 
és elsőként biztosította a tömeg-a-tömeghez kommunikációs folyamatot, mely az 
internet széles elterjedése után a közösségi médiában és a kollektívtartalom-létre-
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hozásban teljesedik ki. A feedback ilyen mértékű lehetősége azonban gyakran zajt 
generál vagy hitelességi problémákhoz vezet. Ezért van jelentősége annak, hogy a 
tanárképző intézmények milyen mértékben illesztik be a kommunikációs ismere-
teket a képzésükbe, és milyen széles körű ismereteket várnak el a jövő tanáraitól.

Szakadát István szerint „a közvetlen emberi kommunikáció egyben jelenlét-
kommunikáció is, ami annyit tesz, hogy ez a kommunikáció egyidejű és egyterű. 
A közvetlen emberi kommunikáció ezen természetes adottsága komoly korlátokat 
szab az effajta üzenetcsere számára: csak a közös térben és azonos időben je-
len-lévő ágensek tudnak így kommunikálni. A kommunikációs iparágak különböző 
kommunikációs eszközök létrehozásával igyekeznek lebontani az egyterű és egy-
idejű kommunikáció korlátait, hogy a térben és/vagy időben egymástól elkülönült 
emberek között is lehetővé váljék az üzenetek cseréje” (Szakadát 2017: 14).

Az infokommunikációs technológia oktatásban történő használata kapcsán tisz-
tázandó kérdés, hogy egyes platformok használata mennyiben szolgálja a pedagó-
giai célokat. Nincs ugyanis tisztázva, hogy a tanár saját közösségi oldalán posztolt 
személyes üzeneteket mennyire képesek a tanulók külön kezelni a hivatalos peda-
gógiai kommunikációtól.

Nádori Gergely és Prievara Tibor, a Tanárblog gyakorló pedagógus szerzői sze-
rint a tanár szerepe a kommunikációs folyamatok átalakulásának függvényében 
változik. Ma már az egyirányú, tanár–tanuló-interakció az elsődleges, de felsora-
kozik mellé a peer-to-peer, tanuló–tanuló-kommunikáció is. Az interakció jellege 
is transzformáción megy keresztül, a verbális és szinkron kommunikációt az osz-
tályterem kiterjesztése során felváltja az online csatornákon keresztül folytatott 
aszinkron. „A technika lehetővé teszi, hogy a diák azonnali visszajelzést kapjon a 
gépére írásban vagy akár szóban is, de ehhez a többieknek nem kell elhallgatniuk, 
ők folytathatják tevékenységeiket” (Nádori–Prievara 2018).

A mediatizált intimitás és lét következménye, hogy a tanulók az osztálytermen 
kívül, a közösségi médiában is „látják” egymást, tehát az osztályközösségnek már 
van egy komplex és intenzív, az iskola falain kívül zajló élete, amire korábban nem 
volt példa. Léteztek iskolán kívüli csoportok korábban is, de azok a tárgyi világban 
szerveződtek, és a tanulók kevesebb időt töltöttek bennük. 

A tanárképző intézményeknek fel kell készíteniük a hallgatókat, hogy a jelen-
ben a társak közötti horizontális kommunikáció nagyrészt online csatornákon ke-
resztül zajlik. A mediatizált lét azonban lehetővé tette, hogy multitaskingolással 
több időt töltsenek együtt az online környezetben a tanulók, és hogy az osztály-
társak korábban nem látott mélységben ismerjék meg egymás privát életét. A 
közösségi médiában zajló interakcióra a tanároknak alapvetően nincsen rálátásuk, 
ami az osztályteremben is megnehezíti a pedagógiai munkát. A mediatizált lét 
negatív hatása a cyberbullying, mely akkor jelenik meg, amikor a tanulók között 
zajló kommunikáció zaklatásig, megalázásig, megfélemlítésig, kiközösítésig fajul. 
A cyberbullying  funkcionális előzménye az általános- és középiskolások körében 
tapasztalt iskolai kiközösítés. Számos formája van a csúfolódástól egészen a fenye-
getésig, melyben egy, de akár több felhasználó is részt vehet. 
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A digitális oktatás rítusai és a megváltozott tanári szerepek

A tanárképző intézményeknek fel kell készíteniük a hallgatókat, hogy a rítusok, 
amelyek az oktatással korábban összekapcsolódtak, a digitális oktatás kontextusá-
ban újraértelmeződnek. Az óralátogatás (térhez és időhöz való kötöttség), az órák 
időbeli szerveződése; az oktatók elérhetősége (jelenléte), a személyes konzultáció 
(kommunikáció); a résztvevők egymáshoz való rituális kapcsolata, a mester–ta-
nítvány (a tanár személyiségének, egyéniségének jelentősége) és a tanulók közti 
viszony (osztály vagy csoporttársak); a tudáshoz való hozzáférés (a tananyag elér-
hetősége); vagy éppen a jegyzetelés (a tudás rögzítése) új alapokra helyeződik. 
„Az írásbeli kapcsolattartás kereteibe került számos hétköznapi, az oktatási segéd-
anyagok megosztásával, az óralátogatás szervezésével kapcsolatos tevékenység; a 
gyakori üzenetváltás lehetőségének biztosítása révén intenzívebbé téve a hallgató–
oktató közötti kommunikáció lehetőségét” (Domonkosi–Ludányi 2018: 89).

Szakítani kell a szemlélettel, hogy a tanár az ismeretek kizárólagos birtokosa, 
miközben új szerepeiben, ugyancsak a tanuló mellett, központi eleme marad az 
oktatásnak. Sallay Hedvig a Magyar Pedagógiában 1995-ben publikált tanulmá-
nyában a tanári szerepről azt írja, hogy a hatékony pedagógus modellként szol-
gál, szakértelme, személyes vonzereje hatékonyságának alapjai. „A tanártól elvárt 
szerep azoknak az elvárásoknak az összességét jelenti, amelyeket a tanárokkal 
szemben támasztanak mind maguk a tanárok, mind pedig a tanulók, illetve más 
személyek. Ezek az elvárások különféle típusokban, formákban nyilvánulhatnak 
meg, s intenzíven befolyásolják a tanári magatartást” (Sallay 1995: 202). Szükséges 
tehát kitérnünk arra, hogy minként alakult át a korábban az információk „többségi 
tulajdonosaként” és a központi koordinátorként funkcionáló tanár szerepe a digi-
tális oktatás rendszerében. 

Az iskolaközeli pedagógiai vizsgálatok azt mutatják, hogy a tanárok a gyakor-
latban a digitális technológia használata során nem tartják magukat mereven a 
tankönyveben leírt módszertani javaslatokhoz, hanem az osztályközösség, a tech-
nológiai infrastruktúra, illetve a saját digitális kompetenciájuk függvényében térnek 
el a sztenderdektől és kísérleteznek, miközben új tanári szerepekben kell helytáll-
niuk. Térjünk ki tehát a megváltozott tanári szerepekre, melyek nem választhatóak 
el élesen egymástól.

Kezdjük a sort az általános tutor egy adott ismeretkörhöz kapcsolódó mentori 
szerepével. A digitális transzformáció során komoly szerephez jut a tanuló önálló 
tanulása, és a hangsúly a tanításról a tanulásra tevődik át. Ezen folyamat során 
a tanár térben eltávolodik a tanulótól és tutorként segíti munkáját. „A feladatok 
problémamegoldó jellegűek, elősegítik az ismeretek felhasználását egy adott hely-
zet keretei között. Ebben a folyamatban a tutornak… központi, irányító szerepe 
van” (Imets 2007). Az osztályteremben a tanár figyelemmel kíséri és támogatja a 
tanulók tanulását és fejlődését. Ebben segítségére vannak a felhőalapú kollaboratív 
(Kövecsesné, 2018), vagy a feleltető rendszerek is. Az osztálytermi oktatással szem-
ben a tutori munka a távoktatás esetében az internetes kommunikációs csatornák 
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és online médiaplatformok segítségével történik. Az e-learning esetében a tanár 
az egyéni tanulási utakat is támogatja, a tanuló azonban gyakran nem tudja, hogy 
a tanár mikor látja vagy figyeli a tevékenységét. A tutor munkáját segítik a keret-
rendszerek által generált statisztikák, hiszen számszerűsítve látja a tanulók egyes 
feladatokkal eltöltött idejét.

A facilitátori szerep a digitális technológia kontextusában értékelődött fel, hi-
szen a tanárnak az osztályközösséget át kell segítenie a digitális transzformáció 
folyamatán. Facilitálnia kell a változásokat, elősegítve a kreatív folyamatokat és 
a csoport tagjai közötti együttműködést. A tartalmi kérdésekbe ilyen szerepben 
nem szól bele, támogatja viszont az egyéni érdeklődés kiteljesedését. A digitális 
transzformáció facilitálása során a technológia adaptációján van a hangsúly. Az 
új szerepek között van a moderátori is. Mivel a digitális pedagógia az internetes 
kommunikáció és média jelenségeire támaszkodik, szükség van egy moderátorra, 
aki keretek között tartja a kollaboráció és kommunikáció során fellépő vitákat, kü-
lönösen az osztályterem kiterjesztése során. 

Az online kollaboráció során a tanár tutori szerepet vállal, követi és támogat-
ja az egyéni és csoportszintű tevékenységet akár projektjellegű tevékenységek 
során is (Kővári 2017; Bérci 2018). A tanulás már egyenrangú résztvevők között 
zajlik, ezért a hierarchia hiányát a moderátori szerep pótolja. Gyakori szerep még 
a digitális tartalmak kurátoráé. A tanár mint kurátor a források használatában és 
feldolgozásban segíti a tanulókat, miközben saját digitális gyűjteményeket is készít. 
Speciális szerep a játékmesteré, aki a gamifikáción alapuló tanulás során felkelti és 
fenntartja a tanulók érdeklődését a játék iránt, ismerteti velük a szabályokat, és 
figyeli betartásukat. A jövőbe mutató szerepek közé tartozik az influenceri. 

Az influencer a közösségi média véleményvezére, akinek aktivitását sokan kö-
vetik és utánozzák. Amennyiben a tanár képes influencerré válni az online médiá-
ban, hatása megsokszorozódik. Az influenceri szerep előzménye a pedagógiában a 
példakép. A Sallay Hedvig (1995) által 1993-ben 15 félig strukturált interjú formájá-
ban végzett felmérés eredményeiből kiderül, hogy a tanári személyiség lehet olyan 
kiemelkedő, hogy akár példaképpé is válhat; szakmai felkészültsége, szaktárgyi 
tudása fontos szerepet játszik ebben, végül pedig fontos a tanulókkal kiépített 
kapcsolata, kommunikációja is. A jelenben az influenceri szerepet a tanárok a tech-
nika és a közösségi média magabiztos és kreatív használatával tölthetik be, szakmai 
felkészültségük vagy a szaktárgyi tudásuk kevésbé bizonyul jelentősnek.

Összefoglalás, további diskurzusképzési lehetőségek

Az infokommunikációs eszközök tömeges használata az oktatásban háttérbe 
szorítja a tanárok és tanulók közti személyes interakciót, mivel a résztvevők tekin-
tete az osztályterem kiterjesztéseként megjelenő kijelzők felé irányul. A digitális 
oktatásban tehát újra szükség lesz a humanizációra. Fenn kell tartani a párbeszé-
det, és amennyire csak lehetséges – a tanítás és tanulási folyamatok során –, a 
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kommunikációban hangsúlyt kell fektetni az empátiára. Ennek eszköze a blended 
learning személyes konzultációs eleme, illetve az e-learning videókonferencia-rend-
szere, melyben a felek valós idejű párbeszédet folytathatnak.

Ugyancsak fontos, de talán kevésbé alkalmazott megközelítés a gazdasági 
szempontok alapján történő. A gyakorlat például azt mutatja, hogy a tehetősebb 
egyetemek több forrást használhatnak fel a digitalizációra, míg a kisebb hallgatói 
bázissal és ezáltal alacsonyabb finanszírozással bírók gyakran a fennmaradásukért 
küzdenek. Minél inkább átkerülnek az oktatási folyamatok az online környezetbe, 
annál nagyobb küzdelem folyik az intézmények között, hogy az információs társa-
dalom behálózott tagjai az ő online képzéseiket válasszák. 

A tömeges online kurzusok környezetében (MOOC) az egyetemek kiterjesztik 
képzéseiket és reputációjukat a virtuális térbe, miközben gazdasági és erőfölé-
nyüket arra használják, hogy ingyenes kurzusaikkal megszerezzék a felhasználók 
figyelmét és idejét. A jelentős anyagi javakkal nem rendelkező intézmények ezzel 
szemben kimaradnak a virtuális tér betöltéséből, aminek következménye, hogy 
hosszú távon a tárgyi világban is lemaradnak a versenyben. A tendencia egyelő-
re az egyetemi szférában figyelhető meg, a jövőben azonban a középiskolák is 
professzionális módon digitalizálják képzéseiket, és a Máté-elv alapján más intéz-
mények hallgatói is náluk sajátítják majd el például a matematikai vagy éppen az 
irodalmi ismereteket, s ezáltal egy nagy, virtuális tanulói bázisra tesznek majd szert. 
Ily módon lehagyják azokat, akiknek erre nincs lehetőségük, kompetenciájuk vagy 
éppen akaratuk, és az elit intézmények így még jobban elszakadnak az átlagtól.

A hálózati társadalomban az 1990-es évektől napjainkig az információ hatalom-
hoz juttatta a birtokosait (a technológiát megalkotó kormányokat, multinacionális 
vállalatokat), a jelenben azonban az információ feldolgozásából mintázatokat ki-
olvasók és következtetéseket levonók kerülnek a hierarchia csúcsára. Az oktatá-
si keretrendszerekben megszerzett nagy mennyiségű információ feldolgozása a 
mesterséges intelligencia segítségével lehetővé teheti, hogy azonosítsuk azokat az 
ismeretrészeket, műveltségterületeket, amelyek a kor igényeinek megfelelő képzé-
sek indítását támogatják. 

A hatalom birtokosaivá lépnek elő azok, akik nemcsak hozzáférnek az adatok-
hoz, hanem feldolgozzák azokat. A MOOC-ok környezetében megnő az adatok 
gyűjtésének lehetősége, és várható, hogy nem csupán az egyetemek, de a közép-
iskolák is nyitott, tömeges online kurzusokat kínálnak. Az oktatás a versenyké-
pesség egyik hajtóerejévé válhat. Ebben a versenyben az angol nyelvű rendszerek 
indulnak nagyobb eséllyel, hiszen az internet nyelve kezdetek óta az angol, és a 
regionális kezdeményezéseket (lásd francia Minitel) is idővel magába olvasztotta az 
angol nyelvű hálózat. 

A hálózati társadalom számára tehát reális oktatási alternatívát kínálnak majd 
a tömeges online kurzusok. Ezen kurzusok alkotói már kellő tapasztalattal rendel-
keznek ahhoz, hogy a pedagógiai célokhoz a megfelelő módszereket (előadás, vita 
vagy éppen játék) alkalmazzák. Így például a tömeges létszámú online tanítási kör-
nyezetekben a Big Data rendszerével a tanulói előmenetelnek, az egyes tananya-
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gok elsajátítási kompetenciáinak, illetve a világban zajló gazdasági folyamatoknak 
és technológiai fejlődésnek köszönhetően az oktatásban nagyobb sikerrel lehet 
olyan ismeretek, új tárgyak oktatását bevezetni, amelyek az információs társada-
lom jövőjét képezik.
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Az új technológia, vagyis maga az okos eszközök technológiája – 
„okostechnológia” – izgalmas fejlődési irányt mutat és jelentős növekedési po-
tenciállal rendelkezik (Horváth 2019; Ősz et al. 2013). Ma már mindenkinek, úgy a 
tanárnak, mint a diáknak, ott lapul a zsebében egy-egy ilyen eszköz, hisz ezek már 
nem kivételes dolgok, hanem a mindennapi élet szerves részei (Garai et al. 2019; 
Smieszek et al. 2019), az élet minden területén kapcsolódnak hozzá mindennapi 
rutinok. Ezek persze fejlesztenek bizonyos kompetenciákat, képességeket, készsé-
geket. Sok ilyen példát lehet felhozni a járvány idején felgyorsult oktatási folyama-
tokban vagy az üzleti élet területén, ahol a pénzügyi tudatosság is egyre jobban 
összekapcsolódik a digitális világgal (Sakari–Mika–Taisto 2019).

A gyors ütemű technológiai fejlődés és a COVID-19 járvány következtében a 
világban egyszerre zajlanak a mobil oktatással és a mobil társadalmi léttel kap-
csolatos folyamatok. A társadalmi és a gazdasági közegben zajló események és 
a felsőoktatás szinergiája vitathatatlanná vált (Kővári 2020). Az oktatás területén 
a válság után egyre inkább szükségessé váló hívószavak a képzések online hang-
súlyának növelése és újragondolása lettek (Atkinson 2020). Az oktatás területén 
minden szinten szükségessé vált a felülvizsgálat mind metodikai, mind tartalmi 
oldalról (Kővári 2019).

 A járvány kapcsán az oktatási intézmények próbáltak megfelelni az új kihívá-
soknak; próbáltak lépést tartani a technológiai fejlődéssel együttjáró lehetőségek-
kel. Igyekeztek oktatási gyakorlatukba az új eszközöket, programokat beépíteni. 

hogyan alakíThaTjuk áT az online okTaTásT 
a járványhelyzeT érTékelése uTán

Ősz Rita

Bevezetés
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A fő szempont az volt, hogy melyek a központi iránymutatások. Melyek azok 
a programok, platformok, amelyek minden réteg számára azonos módon elérhe-
tőek, amelyek leginkább hasonlítanak a hagyományos mindennapi, jelenléti okta-
táshoz, és amelyeket az intézmény informatikai szakértői szolgáltatni tudnak. A 
veszély abban rejlett, hogy a pedagógusok nagy részének nem sikerült a váltás, 
csak térben; módszertanilag azonban ugyanúgy akartak oktatni, ahogyan eddig 
tették. Mindez feltehetően az IKT-kompetenciák hiányával is összefüggésben van 
(Ujbányi et al. 2017). 

Helyzetelemzés

A kialakult helyzetre a térbeli faktor tekintetében elmondhatjuk, hogy online 
oktatás volt. A tartalmi szempontok alapján már sokkal inkább hasonlított a ha-
gyományos oktatáshoz, hisz egy-két tekintetben azokat a tananyagegységeket, 
tanulási tematikát igyekeztek megvalósítani, amit a tantervükben, tanmenetükben 
előírtak. 

Módszertanilag pedig egy kevert, sem hagyományos, sem online eljárást igye-
keztek kialakítani, technikai szempontok alapján nem volt egységes online oktatási 
környezet. 

Legnépszerűbb a Google által szolgáltatott rendszerek használata volt. Ez már 
közelebbi formát mutatott a felsőoktatásban kialakított e-learning rendszerek-
hez. A felsőoktatásban a Moodle-keretrendszer volt meghatározó. A személyes 
interakciók, egyetemi előadások tekintetében már sokkal színesebb volt a paletta. 
Leginkább az egyetemek által az informatikai részlegek alapján támogatott „mee-
ting”-rendszerekkel egészült ki. Ezek mellett egy-egy oktató saját jól megszokott 
praktikáihoz igazította a mindennapi kommunikációját vagy a tantermi frontális 
előadását. A felsőoktatásban ettől persze sokkal magasabb szintű megvalósítások 
– saját honlap, blog, vlog, VR-rendszerek (Berki 2019), intelligens terek is megta-
lálhatóak voltak (Lampert et al. 2018). Ezen oktatók már a járvány előtt is hasonló 
eszközökkel színesítették tanítási tevékenységüket. 

A járvány terjedése és a megelőzése céljából hozott intézkedés óriási sebes-
séggel robbant a magyar és a nemzetközi oktatás mindennapjaiba. A pedagógus 
társadalom maximálisan pozitív hozzáállással és maximális nyitottsággal oldotta 
meg a kialakult helyzetet. 

Azonban egy online oktatás kialakításához sokkal több idő, illetve sokkal na-
gyon előkészület kell, így ezt a folyamatot sikerei és kudarcai mellett sem nevez-
hetjük online oktatásnak. Ez vészhelyzeti oktatás, „emergency learning” néven 
említhető. 

Módszertana és a folyamat eredményességi mutatói külön elemzést kívánnak, 
amit a felsőoktatási és egyéb pedagógiai kutatócsoportok meg is kezdtek. Ter-
mészetesen nem minden eleme vethető el, értékelni kell azonban, mely tanulási 
módszert, tanulási egységet hogyan, milyen mértékben támogatta, melyek voltak 
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azok a tudományterületi oktatási egységek, ahol ezek pozitív eredménnyel átültet-
hetőek lesznek a hagyományos jelenléti oktatásba is.

Mit értünk jelenléti oktatásban a felsőoktatás esetében? 

Hagyományos értelemben a klasszikus oktatási modellre gondol mindenki, 
melyben a tanár és a hallgató együttes jelenléte a meghatározó, a legtöbb esetben 
térben és időben azonosan.  Az azonban már rég nem igaz a hazai felsőoktatási 
intézményekre, hogy csak az eddig megszokott tanulási modellen – tanuló–inter-
akció–tanár – alapul (Fodor–Ősz 2013). Minden egyetemen, felsőoktatási intéz-
ményben kivétel nélkül elérhető már valamilyen elektronikus tanulási környezet/
rendszer. Ezek a rendszerek általában zárt rendszerek. A járvány előtt a haszná-
lat tekintetében volt csak eltérés. Az már rég nem kérdéses, hogy az e-learning-
rendszereket használják-e a hallgatók. 

A kérdés az, hogy ki és mikor használja. Eltérés a nappali tagozatos és a levele-
ző/esti vagy a távoktatási formában tanuló hallgatók között található. 

„A középfokú és felsőfokú oktatás bázisán az egyik szignifikánsan észlelt jellem-
ző hallgatói attitűd a tanulási folyamatban, hogy a hallgatók a formális rendszernek 
tekinthető elektronikus tanulási környezet (Moodle) által biztosított szolgáltatások 
nagy részét – mint például a chat és blog kommunikációs csatornákat – egyáltalán 
nem használják a tanulás, illetve az oktatói ellenőrzés és értékelés során, annak 
ellenére, hogy ezek biztosítottak. Ezzel szemben az informális közösségi médiu-
mok ugyanilyen típusú szolgáltatásait – mint például a chat-modul és az üzenőfal 
– napi, sőt órás gyakorisággal használják, mondjuk a Facebook esetén, amelynek 
tartalma ugyanúgy kapcsolatban lehet a tananyag elsajátításával” (Molnár 2011). 

A nappali tagozatosok, a jellemzően 18–22 éves korosztály az e-elarning-
rendszereket jellemzően a képző intézmény falai között használják, a nappali idő-
szakban. Ez mind az egyéni taulás, mind a tanórai felkészülést magában foglalja. 
Az otthoni alkalmazás az ő esetükben 20% alatti értéket mutat (Ősz 2018; Petákné 
2014), ezalól a vizsgaidőszakban történő felkészülés képez kivételt (Petákné 2014). 
Az egyéb képzési formákban tanulók esetében ez az arány már megfordul. Jellem-
zően a 30 feletti korosztályra gondolok, akiknek 94%-a a munka mellett tanul. Így 
jellemzően ők többet támaszkodnak az elektronikus tananyagokra. Megjegyzendő, 
hogy ők, akik tényleg a „bárhonnan elérhető tananyag” adta lehetőséget jobban 
kihasználják, hisz jellemzően munkahelyükön, illetve otthonról érték el a tananya-
gokat, és általában az esti/éjszakai periódusban.  Vagyis számukra a jelenléti ok-
tatás már nem értelmezhető teljes egészében a hagyományos módon.  A jelenléti 
oktatás inkább a konzultációs időpontokban van jelen. 

Számukra a mobil tanulásra jellemző modell az, amely szerint a tanuló van a köz-
pontban, és ehhez kapcsolódik csillagszerűen a tanár, tananyag, kommunikáció, és 
a LMS-rendszerek adta lehetőségek. Hisz ha másra nem gondolunk, ők a kommuni-
kációt is az online térben legtöbbször írásban valósították meg (Fodor–Ősz 2013). 
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A nappali tagozatos hallgatók is kivétel nélkül mind használják az e-learninges 
tananyagokat, de szívesen járnak be az órákra is a pluszinformáció és a tanár–
hallgató személyes interakciók miatt. Vagyis nem a „klasszikus” értelemben vett 
tanulási céllal érkeznek a tantermi órákra, hanem a kommunikációs előnyök miatt. 
Értem itt az azonnali visszacsatolás lehetőségét és a személyes non-verbális jelek 
segítő jelenlétét. Saját bevallásuk szerint az e-learninges tananyagokhoz azért for-
dulnak leginkább, mert (Ősz 2018): 
– Egy helyen van minden anyag (56,7%).
– Földrajzilag bárhonnan biztonságosan elérhető (53,6%).
– Saját tempóban értelmezhető (30,8%). 
– Időtakarékos (27,6%).
– Naprakész (26,7%). 

Az egyetemekre bejáró hallgatók körében budapesti viszonylatban a hallgatók 
25,55%-a utazás közben csak mobilról olvasott, már 2014-ben is. Ez a szám a 2018-
as ismételt vizsgálat során 57, 85%-ra emelkedett. Ez utóbbi esetben fontos megje-
gyezni, hogy az eredmények elemzése során 34,6%-ban az az eredmény született, 
hogy az elektronikus tananyagokat olvasták: „Átnézem a tananyagot, míg beérek 
az egyetemre” (Ősz 2018; Ősz–Váraljai 2012).

Vagyis az egyetemek esetében egy sajátos blended oktatást láthatunk, mely-
nek az elektronikus tananyagok szerves részét képezik, de a jelenléti oktatás is 
meghatározó. Ezt a jelenséget nevezzük az új oktatási formának: „Campus based 
teaching.”

A hagyományos campus-alapú oktatás csendes forradalmon ment keresztül az 
utóbbi években. A könyvtárak élen járnak a társadalmi terek, a közösségi fórumok, 
a közös munkacsoportok, a tanulmányi podcastok és a képzeletbeli konfigurációk 
bármilyen formájának fejlesztésében. Ezek a tervek válaszként szolgáltak arra a 
meggyőződésre, hogy a hallgatók társadalmi tanulást akarnak és várnak el tőle. 

Mi a megoldás? 

A járvány tekintetében a fentebb elemzett állapotok eléggé átrajzolták az okta-
tás dimenzióit térben és időben, mind a függő, mind a függetlenségi viszonyok te-
kintetében. A térbeli függő viszonyok alatt a fentebb is említett közösségi tereket 
értem, amely a nem reprezentatív mérés alapján meghatározó lehet a hallgatóság 
tekintetében (Ősz 2020). 

Az időbeli viszonyok már egy másik kérdés. A járvány bekövetkeztében azon 
felsőoktatási intézmények is nagyobb fókuszt helyeztek/helyeznek az online okta-
tás bevezetésére, amelyek eddig csak kvázi kiegészítő eszközként alkalmazták. Az 
egyetemek európai szinten is a tananyag-transferben gondolkodnak, ami a digitá-
lis térben is megjelenő alapismeretek megjelenítését jelenti. 

Az biztos, hogy az elektronikus tananyagok száma növekedésnek indul, hisz ez 
evidensé vált az elmúlt időszak tükrében. Egy nem reprezentatív felmérés alapján 
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az e-learniggel foglalkozó szakemberek 75%-a állítja, hogy ez a legbiztosabb kö-
vetkezmény. „How do you think COVID-19 will alter the future of teaching and 
learning?” (Ossiannilsson 2020) Abban már eltérő volt a vélemény, hogy ez mi-
lyen minőséget hoz majd az online oktatás színvonalában.  A résztvevők 64%-
a mindenképp azt vetítette elő, hogy az egyetemek biztosan újragondolják az 
oktatási folyamatokat. A saját egyetememen is ez utóbbi állapot kezdődött el. Új 
tananyagok születnek szakmódszertani támogatással, amik a tanévkezdést biztosí-
tani tudják. A többválasztásos lehetőségek eredménye kapcsán meglepő volt, hogy 
a résztvevők 8%-azt jósolta, sok egyetem vissza fog térni a járványt megelőző 
állapothoz, 28% pedig ezt annyiban enyhítette, hogy nem térünk vissza teljesen, 
hanem az egyetemek különböző eljárásokat fognak bevezetni. 

Új oktatás felépítésének lehetősége

Az mindenesetre kijelenthető, hogy a jelen tanulási-tanítási folyamatokban tel-
jesen nem szakadhatunk el a tradicionális oktatásformáktól, mégpedig: 
– a szocializációs folyamat miatt,
– oktatási rendszer keretei miatt,
– az oktatás követelményei miatt,
– a pedagógusok tevékenysége miatt, stb.

Az oktatásnak mégis meg kell felelni a kor generációs igényeinek. Ehhez azon-
ban lépésről-lépésre lenne érdemes haladni. Mindenképp olyan oktatási modell 
kell, amely igazodik a mobilgeneráció információszerzési igényeihez, az interaktivi-
táshoz, az „ingertúlhalmozáshoz”, de meghagyja a tradicionális elemek szociális és 
társadalmi dimenzióit. 

A járvány következtében az biztos, hogy a legnagyobb hasznot a digitális kom-
petenciák emelkedési mutatója révén láthatjuk. „Are there anything your students 
have gain from this transformation?” (Ossiannilsson 2020) A kompetenciák fejlő-
dése mellett a rugalmasság (flexibilitás), fogalmazódott meg haszonként a nem 
reprezentatív szakmai felmérés során (66%). A felsőoktatásban mindenképp meg 
kell említeni, hogy ezáltal erősödött hallgatóink önálló tanulásra való képessége 
(41%).  Illetve, ami ezzel majdnem egyenértékű, hogy kollaboratív kompetenciáik 
is magasabb színvonalra emelkedtek. Összességében elmondható, hogy a kialakult 
helyzetben számos olyan kompetencia kerülhetett fejlesztésre, melyek priorizált 
képességek a munkaerőpiac szempontjából is (Rajcsányi-Molnár 2019).

A kommunikáció területén is elmozdulás mutatható ki, hisz az eddigi elektroni-
kus tanulás esetében a hallgatók leginkább a chat-ek, fórumok, közösségi üzenet-
kezelő applikációk (28%) mellett az akadémiai dolgozókkal – értem itt elsősorban 
a tanárokat, oktatókat – való együttműködés során is minőségi elmozdulást mu-
tattak (34%).  
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Ki kell emelni még, hogy a digitális világ most talán még inkább megtanította 
a hallgatókat az egyéb elektronikus források felkutatására, a MOOC-rendszerekbe 
regisztrálásra, egyéb egyetemek tananyagainak felfedezésére, feldolgozására (31%).

Az online oktatás újraépítésének lépései

Rövidtávú lépések

A megfelelő folyamatok és rendszerek mindenképp elemzést igényelnek, amit 
a szakértői közösségek el is indítottak. Sok felmérés és nyílt kutatás létezik már e 
témában, ami segít a kurzusok újratervezésében. Az egyetemi közegek újra felül-
vizsgálják az informatikai rendszereket mind hardver, mind hálózati, mind szoftve-
res szempontból. 

Az azonnali cselekedetek a járványhelyzet kihirdetésekor megtörténtek, hisz 
kisebb-nagyobb sikerrel, de mindenki az online térbe transzformálta át a tanyagát. 

Amit viszont az első lépésként a jelen helyzetben tenni kell, hogy megvizsgáljuk 
kurzusainkat. Meg kell-e változtatni a vészhelyzeti állapothoz képest, vagy az már 
minden szempontból átgondolt, szakmailag?

Amire a szakmai tananyagok átvizsgálása során figyelnünk kell: 
Előadások tekintetében: tudjuk, hogy az előadásanyagok eléggé meghatározot-

tak, de az online térben nem megfelelő csupán igazodni ehhez. A magyar oktatás 
13–15 heti kurzusban gondolkodik, de ez nem szabad, hogy befolyásolja az új tan-
anyagstruktúrát. 

A mobil generáció tekintetében sok kutatás történt már, ami szerint átlagosan 
legfeljebb 7–10 perc az, amit figyelemmel tud tölteni a képernyő előtt. Miután arra 
szocializálódott, hogy a pillanat tört része alatt kell reagálnia mindenre, ezek az 
előadások sem az interakciót, sem az egyéb tevékenységet nem támogatják. 

Az előadások esetében mindenképp az új szinopszis felépítése a fontos. Ebben 
nem szabad figyelmen kívül hagyni, a hallgatóknak folyamatos fordulatokra, tevé-
kenykedésekre, effektekre van szüksége. Ha nem tudunk szabadulni a megszokott 
keretektől, akkor is szünetekre lesz szükség a megszokott előadásmenethez képest. 

A VLE-rendszeren belül javasolt a hallgatói oldal kompetenciáira építkeznünk, 
s bár a cikk elején utaltam, hogy a kialakult helyzetben a digitális kompetenciák 
magasabb szintre kerültek, mégis fontos a pontos hallgatói útmutatások megfo-
galmazása.

A heti felépítés tekintetében pontosítani kell, hogy mit kell tenni egy-egy tan-
anyagegység egy heti terminusában. Az egyetemek általában a tantárgyaik maxi-
mum 10%-ában alkalmaznak tiszta e-learning-anyagot. A kialakult helyzet egyér-
telműen rászoktatta hallgatóinkat ingyenesen letölthető tankönyvek, tanulmányok 
keresésére. Így a feladatok megfogalmazása mellett fontos az egyéb tananyagok, 
szakirodalmak letölthető forrásainak megadása. 



Oktatás, Digitalizáció, civil társaDalOm

Civil Szemle KülönSzám 2020 151

Kommunikáció tekintetében szintén érdemes pontosabban definiálni a közel-
jövő tananyagban az egyéb hallgatói tevékenységek színterét. Vitafórumok, chat-
közegek beiktatása mindenképp szükséges az előadások után is. 

Gyakorlatok összefüggésében már más a helyzet. Ott a helyszíni oktatás tekin-
tetében is sokkal aktívabb a dolog.  A gyakorlatok online térbe mozgatása egészen 
más kihívások elé állíthat minket. Ezen tanulmány nem hivatott arra, hogy szak-
területenként kitérjen ezek specifikumaira. Itt amire általánosságban adhatok ta-
nácsot, az a következő: minden esetben figyelni kell a hallgatók munkaterhelését. 
A kurzusokhoz tartozó feladatok heti időtartama ne legyen 8–10 óra. Próbáljunk 
meg minden aktivitást a kurzusegységen belül megoldani. Feladatok, tesztek, vizs-
gák. A kommunikáció szerepe itt kiemelt. Az online térben történő beszélgetések 
száma a kurzusokhoz kapcsolódóan egyre inkább LMS-ekben koncentrálódik. Így 
itt is a fórumok és egyéb lehetőségek meghatározása fontos az érvelések, viták 
színhelyeként; illetve a járványnak köszönhetően ezeken a csatornákon egyre in-
kább fordulnak az oktatóhoz is. 

Az oktatói oldal tekintetében ezek a helyek lehetnek, azok ahol az ehhez az 
oktatási módszerhez tartozó formatív értékelések is megtörténhetnek. Ezek adják 
a fokozatot az online munkához/tevékenységekhez. 

Ami sok e-learningel ismerkedő kolléga számára még ismeretlen lehet, hogy az 
elektronikus felsőoktatás tekintetében törekszünk a kis létszámú csoportok kiala-
kítására. Ilyen csoportok esetében könnyebb a nyomonkövetés és az online köz-
reműködés, illetve javasolt, hogy ezen esetekben a projektfeladatok kell, hogy na-
gyobb számban megjelenjenek (Kővári 2017). Informatikailag ennek is nagyon sok 
platformja van: amellett, hogy könnyebb a hallgatók munkájának nyomon követé-
se, és sokkal ritkábban tudunk a hallgatókkal „találkozni”, ellenőrizhetőbb az előre 
haladásuk. Igaz, ez már a középtávú tervezési lépések témakörébe illik inkább. 

Középtávú tervezés

Ezen időszakban a LMS-rendszerek informatika oldali ismerete ugyanolyan 
szükségszerűvé válik, mint a módszertani ismerete. Az oktató kollégák számára itt 
válik esedékessé az online tanfolyamok megszervezése, melyek nagyobb mélysé-
gekben adnak szakmai tudást a kollégáknak, nem mellesleg a nem oktatói közös-
ségeknek is. 

Oktatási oldalon itt nagyobb hangsúlyt kell helyeznünk a szabványosításra. Ezt 
nagyobb egyetemek már használják, de nekik is érdemes pontosítani; az oktatási 
rendszerekhez igazodó tervező sablonok használata javasolt. Ez mind a helyi LMS 
adta lehetőségekhez, mind az újratervezett csoportdinamikákhoz, mind az új tan-
anyagegységekhez tud igazodni. Ezáltal a fejlesztési eljárások jobban átláthatóak 
és rendszerbe foglalhatóbbak lesznek. Nem mellesleg a technológia naprakésszé 
tétele (upgrade) is láthatóvá válik. 



Education, digitalisation, civil sociEty

Civil Szemle KülönSzám 2020152

Elvárható a hallgatói oldal tekintetében az új eljárások, irányelvek pontos meg-
fogalmazása. Az elvárások, a hozzáférhetőségek pontos definiálása mellett az ér-
tékelés fontossága is megemlítendő. Az online értékelési stratégia egy új fejezet 
kell hogy legyen ebben az időszakban. Ezen időszak feladata lesz az is, hogy a jár-
vány után készült felméréseket értékeljük, beépítsük az új oktatási rendszerünkbe. 
Az új oktatási egységek a rövidtávon kialakított rendszerekből lesznek, átvéve vagy 
újratervezve, újragondolva. Amellett, hogy ezen időszak feladata lesz az oktatási 
követelményrendszereknek megfelelő új kurzusok létrehozása is. 

Nagy hangsúlyt kell helyezni ezen időszakban az ingyenes kurzusok beépülé-
sére is az oktatásban. Ez valószínűleg több oktatási, oktatásszervezési problémát 
vonz maga után. Ezen időszak már lehetőséget ad a pontosabb útmutatók elkészí-
téséhez a hallgatók számára. Ebben az információk megtalálásához, értékeléséhez, 
elemzéséhez, szervezéséhez és egyéb kommunikációs tevékenységhez kell irány-
mutatást adnunk. 

Az oktatási módszerek tekintetében előtérbe kell kerülnie a téma-, projekt-
specifikus tanulási módszereknek, illetve a problémaalapú tanulási egységeknek. 
Fókuszálnunk kell a készségek fejlesztésére. Ezen cselekedetek legfontosabb krité-
riuma, hogy az online együttműködő csoportmunka legyen a középpontban, ami 
az új típusú hallgatók igényeinek megfelel, amitől igazi „campus based teaching”-
hallgatók lehetnek. 

Hosszútávú lépések

Hosszútávon mindenképp cél a stabil állapot elérése. Ehhez elkerülhetetlen, 
hogy mindenki kidolgozza vagy aktualizálja digitális tanulási stratégiáját. Ez mind 
módszertanilag, mind informatikailag magába kell, hogy foglalja a releváns infor-
matikai fejlesztéseket és a hallgatói igényekhez igazodó, módszertanilag átgondolt 
fejlesztési lehetőségeket, fejlesztési területeket. Az egyetemeken intézményesített 
formában is kell egy olyan egység, amely ezt mindenképp támogatni tudja, nevez-
zük tanulási technológiák központjának. 

Ehhez mind az oktató, mind a fejlesztő terveket pontosítani kell, illetve ki kell 
dolgozni egy esetleges vészhelyzeti tervet, ami a távoktatásra fókuszál. 

Ahogy az előző két lépés tekintetében, a hosszútávú lépésekkel kapcsolatban 
is nagy a felsőoktatási intézmények felelőssége, hisz a kisebb oktatási intézmé-
nyek, illetve az egész közoktatási intézményrendszer a felsőoktatás eredményeire 
összpontosít. A jelen válság őket még csak a digitális kompetenciák fejlődésének 
pozitív hatásai révén érintette meg. 
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Összegzés

Napjainkban igen izgalmas időszakot élünk, hisz minden nap más-más kihívások 
elé nézünk, ami az oktatás területén teljesen új. Ezen a területen nagyon is a rend-
szerről, a folyamatokról kell beszélnünk. Jelen helyzetben nem volt más megoldás, 
mint az azonnali reakció. Így az elmúlt időszak oktatási folyamatát didaktikailag 
joggal nevezhetjük „vészhelyzeti oktatásnak” (emergency learning). Középtávon 
már sokkal inkább számíthatunk a szakmai kompetenciákat nem mellőző fejlő-
désre, míg hosszú távon a szakmai stabilitás a cél, amivel mind tartalmilag, mind 
szociálisan, mind módszertanilag létrejönnek a releváns online oktatási rendszerek, 
melyeket már igazi online  learning névvel tudunk illetni. 

A válság és az azt megelőző oktatás és tanulás összekapcsolódó formáinak 
fejlődése már eddig is felhívta a figyelmet a „tér” kibővítésére (Benedek–Molnár 
2014), amelyben a tanítási és tanulási pillanatok: a figyelem bevonása, a tudás át-
adása, megszerzése, demonstrálása, tapasztalat, kísérleti kutatás és gyakorlat stb. 
volt a fókuszban, és az ezzel foglalkozó szakemberek ezek mentén alakították 
saját egyetemi rendszereiket. Az evidens, hogy nem tudunk visszamenni oda, ahol 
voltunk az oktatás területén. Az online tanulás a felsőoktatás szerves része, legyen 
az vegyes tanulás vagy teljes online tananyagegység. Mindezzel együtt jár, hogy 
a tanítási módszerek mindenképp változtatásra szorulnak (András et al. 2016), a 
cikkben vázolt időbeni egységek mentén. 

Át kell gondolni az egyetemi oktatást mint a „campus based  teaching” 
színhelyét. A hallgatói csoportok szükségessége és azok létszámai is az online 
térből vezérelt oktatáshoz kell, hogy igazodjanak. Most már minden intézmény 
rendelkezik vegyes tanulással, így tehát ennek magasabb szintre emelése a feladat. 
A campus-alapú tanítás közössége merőben más közönséget fog alkotni, mint az 
eddigi. És ami talán szintén fontos, ha újra meg fog történni egy ilyen vészhelyzet 
vagy ehhez hasonló állapot, arra jobban fel kell készülni!
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The concepts of social responsibility and social engagement should be ex-
amined not only in the context of for-profit organizations, but also in that of the 
individual, civic organizations and public institutions (Nárai–Reisinger 2016). Simi-
larly to corporate social responsibility (CSR), universities should embrace the 
commitment to such business practices that voluntarily support the well-being of 
their micro- or macro-level social environment and allocate resources to them. The 
aim of this study is to call attention to the possibility, and even to the responsibility 
of higher education institutions to develop socially responsible practices. We would 
like to inspire this by presenting the case of a possible Hungarian best practice.

We rely on the conceptual framework of social responsibility and corporate 
social responsibility as the theoretical bases of our analysis. Therefore, the article first 
offers an overview, then a detailed description of university social responsibility 
(USR) and the concept of the third mission of universities. In doing so, it differen-
tiates them and highlights the importance of their examination and practice. Final-
ly, it presents the USR and third mission practice of the University of Dunaújváros 
(UoD) emphasizing the stance that higher education institutions, independent of 
their size, can develop socially responsible institutional behaviour for the voluntary 
promotion of the well-being of their local and regional communities. In our analysis 
we rely on institutional documents and earlier research results (Sitku 2019), and fo-
cus on those activities that are prominent and/or special in the university’s practice. 

social responsibiliTy in higher educaTion:
a hungarian besT pracTice

László Balázs–Mónika Rajcsányi-Molnár–István András–Krisztina Sitku 

Introduction
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Social responsibility and CSR activity 

The discourse of corporate social responsibility is a highly dynamic dialogue 
whose foundations and aspects are in constant movement: they get rephrased, 
confirmed and revised (cf. Rajcsányi-Molnár–András 2013). However, before defin-
ing the term it is worth considering what responsibility in this context may mean. 
Angyal (2009: 22) interprets it as ’such a requirement as arises from casuality and 
involves accountability. Responsibility prevails through accountability to others and 
its judgement’. Caroll (1979) defined four levels of responsibility for business or-
ganizations (CSR pyramid) (Szlávik 2009: 36): 
1. Economic/financial responsibility: generating profit and creating jobs.
2. Legal responsibility: compliance with the law. 
3. Ethical responsibility: moral-ethical compliance and trustworthiness.
4. Philanthropic responsibility: voluntary charity, voluntary promotion of social 

aims.
The concept of social responsibility first appeared in connection with for-

profit organizations, and was only related to public sector institutions later, result-
ing in such varieties as university social responsibility (Nárai–Reisinger 2016). 
Accordingly, we will first discuss the appearance of corporate social responsibility, 
then its interpretation in higher education. According to the business interpreta-
tion of social responsibility, it refers to ’the commitment to such business practices 
that an organization voluntarily chooses in order to support the well-being of the 
community and allocate resources to it’ (Kotler 2007: 11). The World Business 
Council for Sustainable Development defines it as ’CSR is the ethical behaviour 
of a company towards society, the management behaves in a responsible way to 
those it gets into business contact with, it is committed to ethical conduct, and 
contributes to economic development while improving the quality of life of its 
employees, their families, the local community and society as a whole’ (World Busi-
ness Council, 1999).  Szlávik’s definition  (2009: 13) states that CSR is ’ the business 
conduct when a company provides allowance and benefits to its employees and 
stakeholders, including its natural environment, in order to influence their well-
being and long-term value in a positive way’. One of the key principles of CSR is 
voluntarism (see e.g. the term of corporatively responsible company, András et 
al. 2013), which refers to activities not prescribed by law, regulations or moral rules. 

It has been shown that the responsible operation of an organization is indis-
pensible to increasing competitiveness and is a factor of improving its prestige. 
Kotler describes five factors of success for a socially responsible business practice 
(Kotler 2007: 240):
1. Persuasion: Social responsibility is not about PR, but business performance. 
2. Commitment to values: If a company is committed, it keeps its promises. 
3. Communication: Open, sincere and direct communication. 
4. Consistency: It needs continuous development; social responsibility must be a 

central element of organizational culture. 



Oktatás, Digitalizáció, civil társaDalOm

Civil Szemle KülönSzám 2020 157

5. Responsibility for credibility: For stakeholders to trust company performance,
it must have credibility.
Credibility is the basis of trust and refers to proven trustworthiness. It is a sum 

of such qualities as reliability, trustworthiness, responsibility and commitment. Only 
those organizations have confidence capital who are accepted as trustworthy by 
their stakeholders.  

 CSR should be considered as a constantly renewing, proactive, environmentally 
consious strategy. Most organizations have recognized the need of choosing the 
social issue best fitting their profile and strategy to support before a multitude of 
issues find them. Kotler (2007) says that organizations are increasingly proactive 
in finding the social problems and initiatives fitting their image and brand, and 
formulating their operational practices accordingly. There can be several reasons 
for this (Kotler 2007: 218):
– There is increasing proof that socially responsible behaviour may lead to profit 

increase.
– Consumers base their choices not only on product/price/marketing channel/

communication, but also on the credibility and reliability of the socially respon-
sible activities of companies. 

– Leaders devote more and more attention to their employees, their motivation 
and satisfaction.  

– Consumers may get information about company activities, participation at 
events and charity work on a growing number of channels, thus companies have 
become more visible.

According to a Hungarian research (Angyal 2009: 3), socially responsible busi-
ness practices can be characterized by sponsorship, philanthropy, charity work by 
training, environmental protection, green investment, social role formation, em-
ployee relation activities, supplier relation activities and legal compliance. 

CSR is also a management task. The 21st-century responsible leader strives for a 
higher level of management that assumes responsibility not only for the organiza-
tion, but also for the environment. The commitment and stance of the manage-
ment are determining factors of socially responsible operation. It is their respon-
sibility to select, incorporate, realize, communicate and build cooperation for the 
social issue befitting the profile and strategy of the organization. It is the leaders 
who must first join the initiatives, thus becoming examples for the employees 
and the wider environment of the organization. The social issue the organization 
chooses to promote should involve long-term commitment, yet its social return 
on investment is indisputable. However, the formulation of a socially responsible 
policy is a long, time-consuming process that requires absolute commitment from 
the management. They should determine the set of values the organization could 
foster, which, in turn, will work as signs for the internal and external environment 
of the organization influencing its image and preception. 

In their meta-analysis of sixty years of CSR discourse, Garriaga and Melé (2004) 
arrange the trends and schools of social responsibility literature into four groups: 
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instrumental, political, integrative and ethical (cf. András–Rajcsányi-Molnár 2014).  
One of the most influential representative of the instrumental school is Milton 
Friedman (cf. 1970). This approach considers CSR as a strategical tool serving eco-
nomic goals and striving for stock price maximization. If meeting societal needs 
involves expenses, the company should refuse them. Preferred CSR startegies are 
philanthropy and marketing activities for a chosen social issue.

The political discourse of CSR analyses it in the intersection of the economy, 
society and power. Companies have increasing influence on local and national po-
litical decisions competing with national policy integrity. This trend examines the 
politically responsible application of economic power and influence. Some of its 
main concepts are corporate constitutionality, the theory of integrative social 
contract and corporate citizenship. 

The integrative approach focuses on the incorporation of social needs and 
demands into corporate startegies and practice. It argues that the existence, le-
gitimacy and growth of a business organization depends on society, therefore 
it must react to social problems appropriately. Problem management, public 
responsibility, stakeholder management and corporate social performance 
are some of the main concepts of this school.    

 Finally, ethical trends focus on righteous deeds that help create a better, more 
human society. They often rely on such ethical, or moral philosophical systems as 
Kant’s capitalism, the modern theories of the equitable sharing of ownership and 
fair distribution, the libertarian freedom-, rights- and approval theories,  Aristote-
lian approaches, Catholic social theory and medieval scholasticism.  Moreover the 
stakeholder normative theory, the universal rights theory and the sustainable 
development theory all propagate the service of the mutual benefit of society. 

 Some of the challenges of the CSR discourse are linked to the moral philo-
sophical dilemmas behind some of its most important questions, such as altru-
ism, egotism and righteousness, i.e. the various opinions about human nature.  A 
responsible organization strives for creating high standard goods and services for 
its employees and social environment, i.e. operates in a responsible way. This is 
the cornerstone of credibility, which is especially important for those organizations 
that serve society directly, e.g. higher education institutions. 

University social responsibility and the third mission of universities 

The concepts of social responsibility and social engagement should be 
examined not only in the context of for-profit organizations, but also that of the 
individual, civic organizations and public institutions. Indeed, the two terms are 
relevant for public organizations and refer to such activities that ‘they undertake 
voluntarily over the performance of their operational tasks and the compliance 
with legal obligations, and by which they benefit others and promote the interests 
of their community and society’ (Nárai–Reisinger 2016: 24). Such organizations 
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are aware of the immediate and long-term economic, social and environmental 
impacts of their operation, are open to the problems of their locality, realize their 
responsibility for searching for solutions, and take an active part in the shaping 
of social and environmental issues (Nárai–Reisinger 2016). How can this be inter-
preted for higher education institutions? 

University social responsibility

In the international literature various definitions exist for university social 
responsibility. In their meta-analysis of 15 years of journal articles, Jorge and 
Peña (2017) arrive at the conclusion that universities1  must adopt ethical, societal, 
employment, social and environmental principles and values in their main activi-
ties (management, teaching-learning, research and community engagement), and 
consider the needs and demands of their various stakeholders when planning and 
realizing them. This is only possible by interactive dialogue between the partners, 
considering the effects of institutional operation, and recognizing the need for in-
stitutional accountability (Jorge–Peña 2017; Molnár–Farkas 2007; Mook et al. 2016; 
Rajcsányi-Molnár 2019; Vasilescu–Barna–Epure–Baicu 2010). It is the external and 
internal effects of the three university missions that make USR visible.  Thus a uni-
versity can be seen as socially responsible if:
– it includes social, ethical and environmental issues into its curricula in order to 

represent the principle of sustainable development on the highest educational 
level and make higher education the basis of a more sustainable society;

– it disseminates the results of academic research to society;
– it accepts the codes of good governance, adopts the processes of good govern-

ance and accountability, has reporting practices on social and environmental is-
sues, and involves its external stakeholders in decision making;

– it incorporates membership in civic organizations, civic values (e.g. social justice, 
equity and diversity), education for citizenship and contribution to the social-
economic environment into the design of its community engagement activities 
(Jorge–Peña 2017).

Another thoughtful definition of USR comes from Vallaeys (2014) who says that 
it is ’the model of a university anchored in its territory, open to dialogue, concerned 
about its local and global social and environmental impacts and active in promot-
ing democratically produced science as a public and non-commodified good. USR 
encourages ongoing self-reflection by the academic community regarding epis-
temic horizons and the repercussions of its task. A „green” university cares for its 
people and environment, aspires to worlwide academic diversity, rejects monopo-
lies and the standardization of knowledge production, and encourages sustainable 
and equitable learning and research in communities of knowledge.’ 

He concludes that ’there is no indication that its contribution to the universal 
cognititve and spiritual progress of humanity might be less than that of the model 
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that holds science and knowledge to be commercial goods.’  (Vallaeys 2014: 96).
In the Hungarian literature Bodorkós (2010), Kerekes (2013), Rechnitzer (2015), 

Reisinger (2015) and Dános (2015) have written extensively about university social 
responsibility. Reisinger and Dános (2015) also emphasize that USR must be pre-
sent in all the three university functions. In the education function by the incorpo-
ration of the topics of sustainable development and social inclusion into university 
curricula; by the formation of green and socially sensitive attitudes; by scholarships 
and student support schemes that promote equity; by the foundation of special 
colleges; by offering student support services (e.g. mentoring) and courses on mi-
nority languages and cultures; and by the inclusion of civic organization activities 
into coursework.

Similary, there are various ways the research function may support a university’s 
socially responsible strategy (Bodorkós 2010; Kerekes 2013; Reisinger–Dános 2015):
– by research projects in partnership with various social actors (e.g. participatory 

action research about the social competencies students may develop during 
their community service)

– by networking at conferences (the academic staff and civic organizations) 
– by university research about local social problems
– by research about sustainable development (Kővári 2019; Vukmirovic et al. 2018; 

Saule et al. 2018), and social equality and equity
– by the incorporation of their results into university strategy.

As for the third mission, the principles of USR may appear via the voluntary 
work and civic organization membership of teachers, students and university em-
ployees; in the observance of equal opportunities in university employment; in the 
networking and various cooperation activities with cultural and sport organiza-
tions; in the series of talks for the local community on various contemporary is-
sues; in the strategic inclusion of the principle of sustainable development, and in 
the development of a sustainable campus (Reisinger–Dános 2015). 

The realization of the three university functions in such ways may be benefi-
cial not only for the local-regional community, but also for the higher education 
institution itself. For example, in terms of competence development in teaching, 
research and learning; science popularization; an increase in social capital; the 
development of the university’s social network, and a growth in local trust. Also, 
specific local and regional social issues may be revealed and research results may 
get more appreciated, while the principles of volunteering and sustainable devel-
opment may be propagated (Rechnitzer–Reisinger 2015).  

The challenges of realizing university social responsibility 

After overviewing the international and Hungarian practice of USR, the two 
pairs of authors cited above summarize its challenges and results.  About the in-
clusion of responsibility and sustainable development into university curricula, 
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Jorge and Peña (2017) highlight its incomplete achievement that they explain by 
teachers’ resistance to change, a lack of knowledge about these topics and the in-
sufficiency of resources. At the same time, active learning does increase students’ 
civic awareness and personal responsibility for handling environmental, social 
and ethical challenges. In research they recommend a more problem-oriented ap-
proach, a greater involvement of stakeholders into research design, the enhance-
ment of transdisciplinarity and the increase of community research locations. As 
for institutional management, the foundation and application of the principles of 
good governance and accountability are still necessary, just like the setting up of 
reporting practices on social and environmental issues, and a greater involvement 
of stakeholders in university governance. In order to gain legitimacy, universities 
should have their activities approved and evaluated by their stakeholders, as well 
as must be held accountable to the various partners involved (e.g. the government, 
external and internal stakeholders) (Molnar 2012). To achieve these aims they need 
to operate in a much more efficient and effective way, however, there is still no 
generally accepted measurement tool or indicator system in the international lit-
erature that would make the assessment and comparability of universites’ social 
and environmental activities possible.  

Jorge and Peña also talk about the conditions of becoming a socially respon-
sible university in terms of the third mission. By its activities it should actively 
support the values of social justice, diversity and equity, promote responsible and 
democratic citizenship, and contribute to the sustainable development of its social 
and economic environment. Yet, for many years research has focused on those 
factors that support sustainable development by increasing productivity (e.g. hu-
man resources, university knowledge base, R&D investments and innovation). Uni-
versities’ role in the knowledge-based society, the models of university-community 
partnerships and the practice of civic education have been some of the popular 
research topics. The problem of measurement appears in this university function, 
too: partly as not focusing on performance, partly for the absence of standard-
ized tools of measurement, and partly due to the versatility of approaches used 
(Jorge–Peña 2017). Most recently, a European Union project called TEFCE (Towards 
a European Framework for Community Engagement in Higher Education) aims at 
setting up a universal framework for the assessment of the community engage-
ment of universities (Benneworth et al. 2018). 

Among the achievements of the work on university social responsibility we 
must mention the formation of international organizations (Vasiliescu et al. 2010), 
one of which is the University Social Responsibility Network (USRN) founded 
in 2015. It promotes the practical implementation of USR by sharing international 
best practices, running common projects, organizing conferences and having its 
own publications.2

 As for the development of USR theory and practice in Hungary, Bander 
(2011) and Reisinger and Dános (2015) have found that its principles are given more 
and more weight in university startegies and refer to an expanding range of activi-
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ties. These strengthen the local and regional embeddedness of universities either 
by the priority of social cohesion (University of Miskolc), or by the promotion of 
equal opportunities via a series of activities (University of Kaposvár), or by the ex-
pansion of health and cultural services (University of Pécs), or by the strengthening 
of the university’s role as a local and regional economic development promoter 
(Széchenyi István University) (Komlósi 2015; Gál 2016; Reisinger–Dános 2015). How-
ever, the experiences of USR implementation call attention to the inadequacies 
of its institutionalization: the lack of a deliberate, comprehensive and united USR 
strategy and the fact that they hinge on certain individuals or organizational units 
rather than being incorporated into the university organization as a whole (Reis-
inger–Dános 2015). Further challenges include the exploitation of the developmen-
tal potential of university-stakeholder relations, the availability of financial and HR 
resources and their structure, and certain conditions that determine the long-term 
economic developmental potential of these activities: the number of local busi-
nesses able to play an active role in the partnerships, the purchasing power of the 
local community and the critical mass of marketable university research (Gál 2016). 

University third mission and university social responsibility

The gradual extension of university missions, i.e. those functions that its found-
ers, supervising bodies and society have ever expected of this tertiary education 
institution (Benneworth et al. 2018; Frondizi et al. 2019; Scott 2006), have raised 
university extramural activities to the strategic level over the past few decades. 
The neoliberal higher education governance, which has been prevailing in Western 
Europe since the 1980’s; the second phase of tertiary education expansion (Kozma 
2012; Polónyi 2002, 2008); the unfolding of the knowledge-based economy and 
society; such new concepts as life-long learning and sustainable development 
(OECD-CERI 1982) have made higher education institutions to increasingly recon-
sider and develop those educational, research and community outreach activities 
that they offer to the various segments of their society. In the turbulent 21st century 
operational environment, which can be characterized by intensifying international 
trends and challenges (e.g. internationalization, open innovation, graduate employ-
ability, national skills policies and sustainability), ever-expanding stakeholder de-
mands (Jongbloed–Enders–Salerno 2008; Benneworth et al. 2018), continuously 
intensifying competition and various infringements on institutional autonomy, uni-
versities need to include the third mission into their strategic planning and main 
activities (Clark 1998; Halász, 2012, 2013, 2018; Hrubos 2013, 2014, 2018; Kozma 
2012; Polónyi 2002, 2008).  

On the other hand, the third function may be a useful tool for demonstrating 
direct institutional commitment to the service of local-regional society (Bander 
2011; Benneworth et al. 2018; Carrión–Garcia-Gutiérrez–Bas–Carot 2012; Hrubos 
2013; Jongbloed et al. 2008; Kálmán 2013; Reichert 2019), which the Renewed 
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EU Agenda for Higher Education (2017) and the latest higher educational strat-
egy of the European Union also promote (OECD/EU 2017). According to them, 
community engagement is a preferable mechanism of university contribution to 
social development, which involve the incorporation of local, regional and social 
issues into their curricula, the inclusion of members of local communities into edu-
cational and research projects, the provision of adult education possibilities, and 
the engagement in communication with local communities to build and strength-
en contacts (Benneworth et al. 2018).

As a consequence, in the past few decades the third mission has been elevat-
ed next to the two main functions of education and basic research (Clark 1998; 
Laredo 2007). First it referred to ’applied research’ (Clark 1998), then its scope has 
gradually extended (Benneworth et al. 2018; Jongbloed et al. 2008; Reichert 2019) 
to include the many-faceted knowledge transfer activities towards the business 
world and those activities that arise from the social and community engagement 
of higher education institutions (Benneworth et al. 2018; Goddard 2018; Maassen 
et al. 2019; Reichert 2019). Therefore, we define the third mission of universities 
as all those educational, research and development, innovation, and public service 
activities that universities perform on the basis of the needs and demands of their 
local, regional, national, and even international stakeholders in order to increase 
the economic competitiveness, promote the social development, preserve the cul-
tural values, sustain the natural environment and increase the well-being of their 
local, regional and national communities. The third mission overlaps with the other 
two functions (Goddard 2018; Jongbloed et al. 2008), yet today it is increasingly 
realized in the form of a colourful variety of socially committed, local community 
engagement activities (Benneworth et al. 2018), which may range from ’for-profit 
attitudes to volunteering on a multicolour scale of motivations’ (Hrubos 2013: 36) 
and adapt to changing needs.

How does the present interpretation of the third mission relate to university 
social responsibility? As we have seen, some understand it as an overriding prin-
ciple and examine its realization in the various university functions (Jorge–Peña 
2017; Reisinger–Dános 2015). Others interpret it on the basis of the expansion of 
university stakeholder relations (Jongbloed et al. 2008), which is demonstrated by 
the Quadruple and Quintuple Helix Models (Reisinger–Dános 2015), and is consid-
ered as a special aspect of third mission activities (Benneworth et al. 2018). The 
third mission, which can basically be understood as for-profit knowledge transfer 
and non-profit community engagement activities (Benneworth et al 2018, Maas-
sen et al 2019), is meant to actively promote the increase of the economic, social, 
cultural and environmental well-being of the local and regional society of univer-
sities. Those activities that are organized as part of the community engagement 
stream of the third mission can be related to the local societal, social, ethical and 
environmental problems that universities commit themselves to, or even fall in line 
with the concept of university social responsibility based on the similarity, or 
identical nature of their aims, target audience and forms of realization. 
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However, there is a fundamental difference between the two terms: while USR 
refers to top-down, transactional activities initiated by the university towards cer-
tain groups of the local community (Bowen et al. 2010), third mission activities are 
based on equal partnerships and the common design, planning and realization 
of mutually beneficial activities (Benneworth et al. 2018; Jongbloed et al. 2008; 
Himmelman 2001). The nature of university-stakeholder relations may range from 
transactional to transformative partnerships (Bowen at el 2010, Benneworth et al 
2018), or from volunteering to a holistic civic engagement of the higher education 
institution (Hazelkorn 2016, Benneworth et al 2018). 

A national best practice: an overview of the USR and third mission activities of 
the University of Dunaújváros 

As the literature overview above has shown, social responsibility is, and must 
be, a relevant concept for non-profit organizations, too. Similarly to CSR, universi-
ties should embrace the commitment to such business practices that voluntarily 
support the well-being of their micro- or macro-level social environment and al-
locate resources to them. This subchapter intends to present an overview of the 
university social responsibility (USR) and third mission practice of the Univer-
sity of Dunaújváros. We have chosen this higher education institution for practi-
cal reasons: the authors all teach at this university and thus have easy acccess to 
internal documents. Moreover, they aim at the presentation of the strategic level 
realization of USR showcasing the practice of a small, regional university with a 
modest market share and moderate resources in order to highlight the exploit-
ability of the prevailing possibilities. We will demonstrate that socially responsible 
behaviour is not necessarily dependent on the size or the number of students of 
a higher education institution.  

The University of Dunaújváros is one of the knowledge hubs of the Central 
Transdanubia region and offers an extended third mission and social responsibility 
practice for the citizens of its town and the area. In the university’s mission and 
strategy education, research and innovation form a synergic unity in which quality 
education presupposes quality research, and is supplemented by the principle and 
practice of social responsibility. In the annual quality objectives of the university, 
the management sets up such educational, R&D and third mission targets and ac-
tivities that are aligned with the institutional strategy, and pairs them with as exact 
indicators as possible.  The university focuses on the strengthening of its social, 
economic, scientific and cultural relations on the local, national and international 
levels, and, at the same time, placing the third mission in a strategic position in the 
everyday operation of the institution to increase trust and cooperation with both 
internal and external stakeholders. 

Although the University of Dunaújváros is a small higher education institution, 
based on its size and student numbers, its community engagement on the local 
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and regional levels is commendable. It continuously strives for initiating and real-
izing various activities and events in the scope of responsibility: besides its several 
USR initiatives, it has a wide range of third mission activities. For the year 2019 the 
former include:
– Researchers’ Night
– Everyone’s University (earlier Senior University)
– UoD Entrance Examination Preparation Programme
– Charitable initiatives
– DuFiókák nursery
– ’Family-friendly workplace’ policy

As for the third mission activities, in 2019 the following events were organized:
– European Mobility Week
– DUDIK Festival (Dunaújvárosi Diák Köztársasági Napok)
– Science Week
– Charitable initiatives and events: 

– ’Több lett? Maradhat!’ (food collection)
– #trashchallenge (garbage collection)
– Hollywoodi Gólyabál (a fundraiser ball for freshmen) 
– ’Cipősdoboz Akció’ (toy and stationary collection)
– XVII. Carissa Kupa (a national futsal cup) 
– blood donation 
– screening (local Catholic Church renovation project) 
– traffic safety competition for schoolchildren 
– Szuperkupa Döntő (football finals)
– Charitable Footrace 
– Charitable Ball (for the local hospital)
– eWave Emobility Show
– Integrated Vocational Education Centre Project 

– Town and area employment and economic cooperation events

The detailed description of all of these events would exceed the limits of this 
study, therefore in the following subchapters we intend to highlight only those 
USR and third mission activities that were the most prominent in 2019 and/or have 
been sustained over several years. 

Our aim is to call attention to the social responsibility of higher education 
institutions, i.e. that regardless of their economic and institutional limitations, uni-
versities may have many possibilities for facing local social issues in a selfless and 
voluntary way, and attempts at their solution can improve the well-being of the 
local community even in the short run. However, the exploitation of the arising 
possibilities is the responsibility of the higher education institution.  
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Best practices of university social responsibility at UoD

This section presents those USR activities of the university which have been sus-
tained for several years now and recur in every academic year. We consider them 
unique and innovative initiatives, such as the ’Family-friendly workplace’ policy, 
the UoD Entrance Examination Preparation Programme and the Everyone’s 
University talks. 

Family-friendly workplace. There are five nurseries for altogether 356 children 
in Dunaújváros, which is inadequate to meet the demand for the daycare provision 
of the young children of the town and its area. Day nurseries are indispensable 
for parents to return to work, therefore the university runs its own nursery school 
called DUFiókák to support its employees and part-time students.  This means 
that those children aged 1–3 who have a parent who is an employee or student 
of the University of Dunaújváros and would like to return to work from maternity 
leave are eligible for a place at DuFiókák Nursery School. The aim of the university 
is to support its employees and students to reconcile their family, private and work 
responsibilities. The nursery provides high quality educational, childcare, catering 
and hygienic services appropriate for the needs of children aged between 1 and 
3 years. Its motto is ’Children belong to their families and the best place for them 
is in the family’.  Therefore the management and teachers of the nursery seek to 
build a reliable cooperation with parents and families. They allow for and respect 
the specific value system of each family and the personality of the children, and 
organize several family programmes throughout the year. In their educational pro-
gramme DuFiókák Nursery School focuses on healthy lifestyle and the promotion 
of the love of music making rhythm, singing and songs part of everyday educa-
tional work and playtime. 

The nursery has a significant place in the university’s social responsibility prac-
tice, and, as the number of enrolled children shows, in the life of the town and the 
region. For example, in the 2018–19 academic year it took care of 14 children, the 
maximum of its capacity (DUFiókák Group 1: 8 children of 6 UoD employees and 
2 students; DUFiókák Group 2: 5 children of 2 UoD employees and 3 students). 
This trend continues into the 2019-20 year when the nursery has 13 children for 
permanent and 1 child for temporary daycare (Group 1: 7 children of 6 employees 
and 1 student, Group 2: 6 children of 6 employees).   

UoD Entrance Examination Preparation Programme. In January 2018 the uni-
versity launched a higher education entrance examination preparatory programme 
in Mathematics and EFL under the name of DUE FFP. Its aim is to offer help with 
the successful preparation for the high-school leaving examination in Maths and/
or the CEFR B2 level complex language examination in English, both of which being 
conditions of university entrance at the time. The programme is open for appli-
cants of all ages in the town and its area, and provides high quality and motivating 
courses at an affordable price. Thus the university both extends its educational ser-
vices to the citizens of the region, and promotes the studying of a STEM subject. 



Oktatás, Digitalizáció, civil társaDalOm

Civil Szemle KülönSzám 2020 167

Everyone’s University. It is a series of talks initiated with the aim of opening 
the gates of the university to the citizens of the town and its area, who thus join 
the educational activities of UoD. By listening to talks on exciting, contemporary 
topics and issues, the participants can glimpse into the life of the university, meet 
its teachers and students. The talks are free, and open to anyone to attend either 
one, or all of them. For instance, in the spring semester of the 2018–19 academic 
year there were 8 lectures in the fields of social sciences and pedagogy, while in 
the autumn semester of 2019–20 the same amount of talks were given about 
technology and engineering. 

Best practices of university third mission at UoD 

Integrated Vocational Education Centre Project (ISZK). One of the priori-
ties of the University of Dunaújváros is to foster good relations and build long-
term cooperation with the local secondary schools. The ISZK project was launched 
in September 2015 in partnership with one of the institutions of Dunaújváros 
Szakképzési Centrum. Later it got extended to include all the high schools of 
the town and two more secondary grammar schools in the region. Presently, there 
are nine institutions in the partnership. As part of their cooperation, there are 
free preparatory courses in several subjects for the secondary school-leaving ex-
aminations, common educational competitions (e.g. in Maths, Physics, IT and EFL) 
(Bolla 2018), science popularizing lectures, experimental lessons in Physics, study 
trips, professional training courses and an English language club. These events take 
place on the university campus, in its lecture halls, seminar rooms and laboratories, 
and are mainly conducted by university teachers. The location, the teaching and 
learning processes, and the shared experiences bring the world of tertiary educa-
tion closer to secondary school students who get acquainted with many of the 
university’s teachers, try out modern educational methods and technologies (Ka-
tona–Kővári 2018; Molnár et al. 2018; Sziládi 2019), gain a glimpse into academic 
life, and by the end of the year move familiarly on the campus. 

European Mobility Week. For years, the University of Dunaújváros has been a 
regular participant and co-organizer of the European Mobility Week programme 
series organized by the municipiality of Dunaújváros. It also promotes its events 
and activities among its students and staff. The university-town cooperation ex-
tends to the following programmes: 
– Green Day at the University: Talks about sustainable energy, green attitudes, elec-

tromobility and global environmental problems given by the four institutes of 
UoD.  

– Green Day at the Municipiality: An open-office, two-day long event for primary
and secondary school children to glimpse into the work of the environmental 
department (topics: air pollution, noise pollution, water quality; activities, equip-
ment and measurements)
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– Green Streets, Green Squares: A week-long programme for schools, civic orga-
nizations and the local community to clean their neighbourhood of garbage as 
a way of protesting against pollution and to raise awareness of environmental 
protection and a greener way of life.

Summary

By showcasing the example of the University of Dunaújváros the aim of this 
study was to call attention to the possibilities of higher education institutions 
to adopt socially responsible institutional behaviours and practices, which, in our 
opinion, is also one of their obligations. Therefore, we have summarized some of 
the main results of the literature on corporate social responsibility describing its 
role and importance for business organizations and society. We have also shown 
that several factors may influence the realization of CSR for an organization of 
which the role of responsible management, i.e the operation of its management 
was highlighted. The Hungarian practice of the responsible behaviour of for-profit 
organizations go hand in hand with branding.  Examples emphasize the priority 
of selecting such social issues and events that are in paralell with the profile and 
brand of the organization, be that in the for-profit or non-profit sector.   

When talking about the responsible activities of higher education institutions, 
we have differentiated between two concepts: university social responsibility 
and the third mission of universities. The literature overview has shown that 
university third mission activities are basically understood as income generating 
knowledge transfer and social/community engagement activities for the increase 
of the economic, social, cultural and environmental well-being of the local and 
regional society. We can see similarities and an overlap between the two concepts: 
the community engagement activities in the third mission and the local social, 
ethical and environmental problems a university identifies with can be related to 
or even coincide with each other. At the same time it must be highlighted that 
while USR activities are initiated from the university towards its local community in 
a ’top-to-bottom’ fashion, community engagement activities are based on equal 
partnerships and coordination as evident in the co-planning and co-realization of 
activities for the mutual benefit of all sides involved (Benneworth et al. 2018). 

To illustrate the difference between university social responsibility and third 
mission activities, we have presented some of the relevant practice of the Univer-
sity of Dunaújváros for the year 2019. Based on the cathegorization of the activities 
and a more detailed description of some, we may state that the university adopts 
and realizes the concept of social responsibility for the benefit of its micro and 
macro community, at the same time deepening its embeddedness into these and 
demonstrating openness and committment to the needs of its stakeholders. As 
a result, its activities contribute to the handling of the „wicked problems” of the 
21st-century on the local level, yet they are designed and executed in accordance 
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with the university’s unique institutional profile and brand having found those 
local and regional stakeholder issues that may be relevant to them. The practical 
examples demonstrate that the University of Dunaújváros has found meaningful 
and sustainable answers to them in the framwork of its USR and third mission 
community engagement activities. 

The theoretical background to the CSR and USR activities presented in this pa-
per has shown that these concepts are still relevant for scientific interest. Besides, 
higher education institutions should not only carry out research in these fields, but 
should also employ their results and present best practices for the other actors of 
society.  The case shown here has demonstrated that, like for-profit organizations, 
the institutions of tertiary education also have possibilities for and the obligation 
of adopting and practising socially responsible organizational behavoiur as the 
social challenges that they may give adequate answers to are in abundance.
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Különleges eseménye volt a magyar oktatásnak, amikor 1367. szeptember 1-jén 
V. Orbán pápa oklevélben engedélyezte I. (Anjou) Nagy Lajos királynak a pécsi 
studium generale megalapítását, mellyel intézményesülten is megjelent és hozzá-
vetőleg 15–20 évig működött a Magyar Királyság területén az első magyar egye-
tem. Bár, a ma 10 karral, több mint 20 000 hallgatóval és 6 000 alkalmazottal mű-
ködő Pécsi Tudományegyetem (PTE) jogi értelemben nem tekinthető a középkori 
campus jogutódjának, a PTE vezetése úgy döntött, hogy az alapítók eredeti szán-
dékának szellemi örökségét, a tudományosan képzett és művelt társadalom meg-
teremtésének eszményképét 650 évvel az alapítás után is meg kívánja ünnepelni. 

Az elképzeléseket 2015-ben a Magyar Országgyűlés is felkarolta (Magyar Köz-
löny 2015), aminek következtében egyrészt szeptember 1-jét a Magyar Felsőokta-
tás Napjának, egyben a Pécsi Tudományegyetem alapítása emléknapjának nyilvání-
totta (Magyar Közlöny 2016), másrészt a projekt rendezvényeinek megvalósulását 
a Magyar Kormány 650 millió Ft-tal támogatta.

A PTE rektori vezetésének szeme előtt több dimenzióban is megfogalmazható 
cél lebegett a projekt körvonalazása során, úgymint:
1. Nemzetközi és országos szint: Az Egyetem újrapozícionálása mind nemzetközi, 

mind hazai téren, segítve ezzel annak a nemzetköziesedési célnak az elérését, 
miszerint 2017-re a PTE legalább 4500 külföldi hallgatóval kívánt rendelkezni, va-
lamint hogy megerősödik a státusza a legnagyobb magyar tudományegyetemek 

a 650 éve alapíToTT első Magyar egyeTeM jubileuMi 
projekTje MinT a pécsi TudoMányegyeTeM szervezeTének

 belső koMMunikációs pillére

Venczel-Szakó Tímea–Jarjabka Ákos–Kuráth Gabriella 

Bevezetés
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elit csoportjában. Az ezen célok elérésére szervezett tudományos és társadal-
mi rendezvények és háttértevékenységek tulajdonképpen imázskampányként is 
felfoghatók.

2. Regionális és helyi szint: Mivel a PTE a Dél-dunántúli régió legnagyobb foglalkoz-
tatója, továbbá a térség meghatározó innovációs bázisa, célként nevesült Pécs és 
a régió regionális fejlődéséhez való hozzájárulása a projekt révén.

3. PTE és szervezeti szint: A több éven át tartó attrakciók kapcsán a PTE vezetése
abban is bízott, hogy a 2000-ben, egy többlépcsős integráció révén létrejött 
10 karral és Klinikával rendelkező Pécsi Tudományegyetemen (https://pte.hu/hu/
egyetemunk-tortenete) belül növelhető a kohéziós erő és erősíthető az egy-
séges szervezeti kultúra. A cél tehát az volt, hogy az alkalmazottak – oktatók, 
kutatók, egészségügyi személyzet, adminisztratív dolgozók és háttérszemélyzet 
– és a hallgatók identitástudata, az intézményhez fűződő lojalitása és elégedett-
sége növekedjék, s kialakuljon egyfajta büszkeség, hogy „Az ország első egyete-
mé”-n dolgozhatnak, tanulhatnak.
Tanulmányunk e harmadik cél eléréséhez kapcsolható kommunikációs tevé-

kenységek elemzésére és hatásvizsgálatára vállalkozik.

A kommunikáció szerepe a szervezet működésében

A kommunikáció a szervezeti kultúra éltető ereje, amely összetartja a szervezet 
tagjait, egységeit, s a szervezet életének minden mozzanatában jelen van (Klein 
2009). Van Riel és Fombrun (2007: 2) megfogalmazásában „A kommunikáció a 
vállalati teljesítmény szíve”, így annak minősége befolyásolja a szervezet mű-
ködésének eredményességét, s annak csatornáival, mechanizmusaival a vezetési 
struktúra jellemzőire is hatással van (Bakacsi 2002). Badije és munkatársai (2019) is 
hasonlóan fogalmaznak, amikor a kommunikációt a szervezet központi pillérének 
nevezik. Véleményük szerint nincs egységes álláspont, hogy mit is jelent ponto-
san a szervezeti kommunikáció, s ezt az állítást erősíti az is, hogy a fogalomnak a 
nemzetközi szakirodalomban is több szinonimája létezik (internal communication, 
employee communication, corporate communication). A kommunikáció kapcsán 
kiemelik továbbá a vezető szerepét csakúgy, mint Mintzberg a vezető informá-
ciógyűjtő, -elosztó és szóvivői szerepköreit (Mintzberg 1971), s ezek tükrében a 
szervezeti kommunikáció 3 szintjét különböztetik meg, úgymint a vezetői, funk-
cionális és operatív szintet. Ez a 3 szint magában foglalja a minden szinten zajló 
külső és belső szervezeti kommunikációt. 

A szervezeten belüli kommunikáció, terjedése alapján, hálózatos formában ér-
hető tetten, melyet Iwasaki és Tsuyuki (1994) egyfajta „ingerület-átvivő” szereplő-
ként említ a szervezeti stratégia és a szervezeti kultúra között, s aminek következ-
tében a hálózat magában foglalja a szervezeti tagok és csoportok vállalaton belüli 
és kívüli, formális, illetve informális kapcsolatait (Jarjabka 2011).
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A szervezetikommunikáció-menedzsment kutatásának több évtizedes múltja 
van, számos szerző közelítette meg a területet több nézőpontból, igazolva annak 
összetettségét. A kommunikáció- és a stratégiai-menedzsment összefonódásának 
kapcsán Borgulya és Konczosné (2019) tanulmányukban a következő vizsgálati 
területeket azonosították: tervezési és értékelési folyamatirányítás, marketing és 
vállalati PR, koordinációs mechanizmusok, menedzsmentszintű működés, vállalati 
kommunikáció-menedzsment. 

A 2000-es évek közepén a kutatók a vállalati kommunikáció típusait, területeit 
tárták fel, s elemezték azok átfedéseit, eltéréseit. (1. táblázat)

1. táblázat. A vállalati kommunikáció típusai és területei

Forrás: Saját szerkesztés, Van Riel és Fombrun (2007), Schmid és Lczek (2006), Piwinger és Zerfass (2007), 
Goodman és Hirsch (2007) alapján

A fentiek alapján látható, hogy a szerzők kiemelik a szervezeti kommunikáció 
típusai és területei között az alkalmazottakkal való kapcsolattartás fontosságát. 

A kommunikáció gyakorlati jelentőségét vizsgálva Borgulya és Konczosné (2019) 
megállapította, hogy a 20. században a vállalati kommunikációra az információto-
vábbítás és a belső közösségépítés eszközeként tekintettek, mely hozzájárul a 
belső kohézió megteremtéséhez. A 21. századi felfogás szerint azonban a kommu-
nikáció immateriális értékek hordozója is, melynek értékképző hatása van. Ezáltal 
a hatékony kommunikáció-menedzsment mérhetően képes támogatni a vállalat 
stratégiai céljainak elérését, a szervezet eredményességét.
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Lobbi
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Belső szervezeti kommunikáció

A változó szervezeti környezet mindig intenzívebb belső kommunikációt kíván. 
Az effektív belső kommunikáció összekapcsolja az alkalmazottakat a cég stratégiá-
jával, víziójával, továbbá a belső márkaépítésben (internal branding) is nagy szerepe 
van, hiszen kulcsfontosságú a stratégia megvalósítása, az irányok kijelölése, a mo-
rál kiépítése és a munkavállalók elkötelezettségének kialakítása során (Argentini 
2003). 

Borgulya (2004: 15) definíciója alapján „a belső (intern) kommunikáció tart-
ja össze a szervezet tagjait és egységeit: közvetíti a célokat, a működési 
szabályokat, lehetővé teszi a folyamatok szervezését, ellenőrzését, a visz-
szacsatolást, a szervezeti tanulást; kommunikáció nélkül lehetetlen lenne a 
tagok közötti koordináció, a tagok integrálása és motiválása.” A belső válla-
lati kommunikáció a „vállalaton belül mindenfajta információáramlást tartal-
maz, beleértve a nem verbális jelzések adását, vételét” (Borgulya– Barakonyi 
2004: 81).

Mivel a belső kommunikáció környezete folyamatosan változik (pl. új technoló-
giák megjelenésével), a szervezeteknek gyorsan alkalmazkodniuk kell, hogy munka-
vállalóikat elérjék. A belső kommunikációs csatorna megválasztása tehát kiemelten 
fontos (Verčič–Špoljarić 2020), melynek céljait Argentini (2003) fontossági sorrend-
be rendezte:
1. A vezetők és az alkalmazottak közti morál javítása és a „goodwill”/jól-lét támo-

gatása.
2. Az alkalmazottak informálása a belső változásokról (átszervezés, személyzetfej-

lesztés).
3. Kompenzációs és juttatási tervek közvetítése.
4. Az alkalmazottak tájékozottságának növelése a céggel kapcsolatban (termék, 

szervezet, etika, kultúra, külső környezet).
5. Az alkalmazottak viselkedésének megváltoztatása (nagyobb termelékenység, mi-

nőségorientáció, vállalkozói szemlélet).
6. Az alkalmazottak tájékozottságának növelése.
7. Az alkalmazottak bátorítása a közösségi tevékenységekben való részvételre.
8. Olyan légkör teremtése, ahol az alkalmazottak érzik, hogy fontosak a cég szá-

mára.

Argentini (2003) azt is kiemeli, hogy lényeges különbség van abban, hogy a 
munkavállalók megértik, vagy át is érzik az üzeneteket, amelyeket közvetítenek 
feléjük. Úgy véljük, hogy a „Jubileum 650”-projekt belső szervezeti kommunikációs 
céljai megfeleltek a fenti elvárásoknak, és például a bevonás eszközével próbálták 
közösen „megélni” az ünnepeket az egyetem dolgozóival.

Bár a közszolgálati kommunikációnak némely területe (mint például az oktatás-
kultúra) nagy hasonlóságot mutat a piaci viszonyok között működtetett kommu-
nikációval, annak intenzitása, irányultsága, csatornái, integritása, tartalmi és formai 
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elemei tekintetében specifikumokat mutat (Antal 2018). Az 1. ábra szemlélteti a 
közszolgálati kommunikáció eredményességét befolyásoló tényezőket. 

1. ábra. A közszolgálati kommunikáció eredményességét befolyásoló tényezők

Forrás: Antal 2018:73

Látható, hogy az általánosnak mondható szervezeti kommunikáció jellemzőin 
túl, annak eredményességére számtalan más külső környezeti tényező is hatással 
van, mint például a jogszabályi környezet, a közszféra presztízse/imázsa, vagy a 
média és a közvélemény figyelme.

A szervezettel szembeni bizalom és elégedettség vs. kommunikáció

Az alkalmazottak bizalma a szervezet vezetése iránt, illetve a szervezeti mű-
ködés és célok átláthatósága a belső kommunikáció segítségével valósulhat meg 
(Borgulya 2017). Kutatása során Ruppel és Harrington (2000) megállapította, hogy 
szignifikánsan pozitív korreláció mutatkozik az online és offline kommunikáció és 
a foglalkoztatottak részéről megnyilvánuló bizalom között (Bauer et al. 2019). Van 
Riel és Fombrun (2007) szerint egy vezető a kommunikációval tudja elfogadtatni a 
szervezet céljait, továbbá ez járul hozzá az alkalmazottak cég iránti elköteleződésé-
hez, a bizalom kiépítéséhez. Ebben nagy szerepet játszik a kommunikáció gyakori-
sága és az információ minősége is (Borgulya 2017), bár ez utóbbit Kottila és Rönni 
(2008) fontosabbnak tartja, míg Huang et al. (2008) – a fentieket kiegészítve – a 
közvetlen személyközi kommunikáció mellett teszi le a voksát. Ezt támogatja Bor-
gulya (2017: 264) is, aki úgy véli, hogy „…a vállalaton belüli és az abból kifelé 
sugárzó bizalom a személyközi bizalom meglétéből ered.”

Miért fontos a bizalom elnyerése? A bizalom hatással van a beilleszkedésre, a 
munkatársak szocializációjára, a nyitottságra és a tudásmegosztásra is. 
(Hofhuis et al. 2016) Argentini (2003) és Semeginé (2015) szerint a vezetők általi 
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információmegosztás hatására az alkalmazottak motiváltabbak és lojálisabbak lesz-
nek, könnyebben azonosulnak a vállalat víziójával, s önmaguk is érdekeltek lesznek 
a szervezet jövőbeli sikereiért. A belső kommunikáció a szervezet tagjai közti mun-
kakapcsolatban alakul ki és azt a vállalati stratégia sikertényezőjeként említhetjük 
(Jarjabka 2001), továbbá ez a szervezeti hatékonyság egyik mutatója is. (Semeginé 
2015)

Másik oldalról nézve, Willemyns et al. (2003) szerint a vezetők domináns maga-
tartása, a meghallgatás készségének hiánya, az empátia és a támogató megnyilvá-
nulások hiánya azok a tényezők, amelyek csökkenthetik a bizalmat, rombolhatják 
a szervezeten belüli összetartozás érzését. Tehát, a vállalati cél elérését, a piacon 
való sikerességet veszélyeztetheti, ha a szervezet nem veszi figyelembe az ott dol-
gozók értékrendszerét, és nem tud egészséges légkört kialakítani az alkalmazottak 
között (Jarjabka 1999). 

A bizalom elégedettséget szül, s az elégedett munkavállalók versenyelőnyt 
jelentenek a szervezet számára. Berger (2008) kimutatja, hogy a hatékony belső 
kommunikáció hozzájárul a munkavállalók elégedettségéhez, emellett a termelé-
kenység növelésében a morál, a jó munkahelyi légkör kialakításában is nagy szere-
pe van; igaz, Klein (2001) felhívja a figyelmet, hogy a hatékonyság nem feltétlenül 
jár együtt az elégedettséggel, s az elégedett dolgozó sem feltétlenül azonos a 
produktív dolgozóval. 

Castro és Martins (2010) szerint a munkavállalók elköteleződésében is hang-
súlyos szerepe van a belső kommunikációnak. Ugyanerre a következtetésre jutott 
Bray és Williams (2017) is, akik Downs és Hazen (CSQ), illetve Meyer és Allen (TCM) 
kommunikációs elégedettségi, illetve munkavállalói elkötelezettséget mérő kérdő-
ívét kérdezték le egy amerikai felsőoktatási intézményben. Megállapították, hogy 
erős pozitív korrelációs kapcsolat van a szervezeti elkötelezettség és a kommuni-
kációval való elégedettség között. 

A fentieket összefoglalva úgy véljük, hogy a felsőoktatási intézmények mint 
olyan intenzív tudástranszferáló szervezetek, ahol a tudás átadása kifejezetten 
kommunikációs szolgáltatásként értelmezhető, kiemelkedő jelentősége van a bel-
ső kommunikációnak a munkavállalói elégedettség és bizalom megteremtésében.

A kutatás módszertana

A tanulmányban a Jubileumi projekthez kapcsolódva az alapkérdésünk az 
volt, hogy egy felsőoktatási jubileumi projekt alkalmas lehet-e egy intéz-
mény szervezeti kommunikációjának támogatására, ezért a következő kuta-
tási kérdéseket fogalmaztuk meg:
1. Milyen kapcsolódási pontok voltak a jubileumi projekt és az intézményi szerve-

zeti kommunikáció között? 
A kérdés megválaszolásához dokumentumelemzést végeztünk, amely során 
olyan adatokat elemeztünk, melyekkel az intézményi célokat, a jubileumi pro-
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jektet, illetve ehhez kapcsolódva a szervezeti kommunikáció, a munkatársi elkö-
telezettség növelési lehetőségeit elemezhettük. 

2. A „Jubileum 650”-projekt kapcsán melyek a leghatékonyabb szervezeti kommu-
nikációs eszközök a kollégák tájékoztatására, hogyan lehet ezeket indikátorokkal 
mérni, és végeredményben a projektkommunikáció hozzájárult-e ahhoz, hogy a 
kollégák megítélése (elégedettsége, lojalitása) növekedett az intézmény iránt?
A témához kapcsolódóan szekunder dokumentumelemzést végeztünk, vala-

mint primer kérdőíves munkatársi lekérdezést indítottunk, a jubileumhoz kötődő 
kérdések elhelyezésével.

A PTE „Jubileum 650”-projektjének kapcsolódása a belső kommunikációhoz
 
A Pécsi Tudományegyetemnek (PTE) – bár klasszikus tudományművelő érték-

rendet képvisel – sikeresen kell alkalmazkodnia a jelen és a jövő szervezeti kihívá-
saihoz. E vezérelvet követve rögzültek az Intézményfejlesztési Tervben (IFT) a PTE 
hosszútávú céljai és az azok megvalósítását segítő stratégiai akciótervek. Ezek-
hez illeszkedve, a 650 éves jubileumi ünnepségsorozat egyik fő törekvése az volt, 
hogy a magyar társadalom egésze részese lehessen a magyar tudomány, oktatás 
és művelődés intézményesüléséhez kötődő ünneplésnek. A Magyar Országgyűlés, 
elismerve a téma össztársadalmi fontosságát, úgy döntött, hogy az első magyar 
egyetem alapításának 650 éves évfordulója alkalmából szeptember 1. napját a Ma-
gyar felsőoktatás Napjává, egyben a pécsi egyetemalapítás emléknapjává nyilvánít-
ja (Magyar Közlöny 2016).

Főbb célok és előkészítés

A jubileumi projekt koncepciójának részletes megalkotását megelőzte 2014-től 
egy benchmarking-tevékenység, az intézmény munkatársainak és az együttmű-
ködő partnerek javaslatainak összegyűjtése, elemzése, konferenciák, ünnepségek 
látogatása, illetve hasonló nemzetközi és hazai jubileumi benchmarkok tanulmá-
nyozása.

A koncepció lényege a partnerség volt, vagyis, hogy minél több belső egye-
temi és külső partnerszervezetet vonjunk be az együttműködésbe (Jubileum 650 
Projekt Koncepció és programterv 2015–2017, 2015). Így 2015-től az alapelvek és 
a főbb célok lefektetését követően kidolgozásra került az egységes megjelenés 
feltételrendszere, az ünnepségsorozat főbb, ún. kiemelt elemeinek leírása, illetve 
a kommunikációs kampányterv – az együttműködő partnerek és stakeholder-ek 
számbavételével – több körben iterálva, összhangban a kormányzati elvárásokkal. 
2015. végére definiálásra kerültek a teljesítmény-indikátorok, illetve a projekt ered-
ményességét mérő módszertan is, valamint 650 nappal az alapítási évforduló előtt, 
2015. november 20-án létrejött a projektnyitó rendezvény is. Az 1. kutatási kérdés 
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megválaszolása kapcsán két kiemelt terület elemzését végeztük el, a projektme-
nedzsment és szervezeti felépítés, valamint a szervezeti kommunikáció érintett 
témáit.

A menedzsment – szervezeti felépítés

A projekt lebonyolításának főbb elveit a Projekt Alapító Dokumentum (PAD) 
rögzítette (PTE Jubileum 650 Projekt, PAD 2016), mely szerint többszintű, ún. funk-
cionális projektteam szervezet (Jarjabka 2008) jött létre. (2. ábra)

2. ábra. Projektszervezet (organogram)

 Forrás: PTE Jubileum 650 Projekt, PAD 2016

A PAD definiálta a projektszervezeti szereplők munka- és hatáskör-megosztá-
sát, mely alapján a legfőbb döntéshozó szerv a Projekt Irányító Bizottság (PIB) volt, 
amely heti rendszerességgel ülésezett, forrás-allokációs tevékenységet végzett, 
menedzsment-kontrollt gyakorolt a projektelemek megvalósítása felett, jelentése-
ket készített a PTE felsővezetésének, s feladatokat/határidőkat szabott az operatív 
szinteknek (PTE Jubileum 650 Projekt, PAD 2016). 

A PIB munkáját a Projekt Felügyelő Bizottság (PFB) ellenőrizte, amely a PIB be-
számolói alapján végezte munkáját, üléseire az alapító ülést követően a mérföld-
kövek teljesítési határidejével egy időben került sor. Feladata a stratégiai döntésho-
zatal, illetve a határidőkhöz kapcsolódó teljesítések követése volt.

A projektelemek megvalósulását a Jubileumi Projektiroda (JPI) mint felelős prog-
ramiroda koordinálta. A projekt munkaszervezeteként segítette annak működését, 
ellátta a szervezési, előkészítési feladatokat, adminisztrált, a határidőket szem előtt 
tartva összefogta a projektet. A projektiroda közvetlenül a PIB irányítása alatt állt, 
a munka elvégzéséért a projektmenedzserek feleltek. 
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A PFB, PIB, JPI szakmai tevékenységét a Kuratórium segítette, amely a hazai köz- 
és gazdasági élet meghatározó szervezeteinek és testületeinek képviselőiből álló 
stratégiai, tanácsadó testületként működött.

A projekt funkcionális területei közül kiemelt jelentősége volt a közbeszerzési, 
a jogi, a pénzügyi, valamint a kommunikációs területeknek. Ezen területeken mun-
kacsoportok látták el az egyes projektek operatív feladatait. A projektmenedzs-
ment pénzügytechnikai, beszerzési, jogi, műszaki megvalósítási tevékenységeit és 
a Fenntartó felé irányuló jelentéstételt a Kancellária érintett egységei végezték, 
kinevezett projektmenedzser vezetésével. A projektelemek megvalósulását, a teljes 
szakmai koordinációt a Jubileumi Projektiroda (JPI) segítette, a kommunikációért a 
Marketing Osztály, a nemzetközi kapcsolatokért a Külügyi Igazgatóság felelt (PTE 
Jubileum 650 Projekt, PAD 2016: 4).

A szervezeti kommunikáció kiemelt területei

A Jubileum 650 projektben a szervezeti kommunikáció 3 kiemelt területe azo-
nosítható:

1. Az eseménykoncepció

Az eseménykoncepció kidolgozása során a kulturális értékek közvetítése, meg-
őrzése, a hagyományok hangsúlyozása, ezzel összegfüggésben a magyar felső-
oktatás, valamint a PTE hazai és nemzetközi szerepének erősítése fogalmazódott 
meg célként. Az események között tudományos, kulturális, oktatási és innovációs 
elemek is megtalálhatók voltak, melyek esetében elvárásként fogalmazódott meg 
azok bemutatása a nagyközönség számára. Az eseménykoncepció 3 szinten való-
sult meg: 
– kiemelt (ún. központi) események, melyek finanszírozása teljes egészében jubile-

umi keretből történt, vagy kiemelkedő sport/művészeti/tudományos témájuk mi-
att kerültek be ebbe a támogatott kategóriába;

– támogatott (ún. jubileumi pályázati) események, melyek támogatást kaptak a 
megvalósításhoz; végül

– csatlakozó (ún. társult) események, melyek a jubileumi arculatot használhatták.

A Pécsi Tudományegyetem 2015-ben belső pályázatot írt ki a Jubileumi ren-
dezvénysorozat céljaihoz igazodó események, kezdeményezések megszervezésére, 
támogatására „PTE programok a 650 éves Jubileum jegyében” címmel szakmai  
tudományos programok, valamint kulturális, sport és hallgatói programok kate-
góriában. A PIB által jóváhagyott koncepció alapján összesen 137 program került 
elfogadásra, így, a központilag koordinált rendezvényekkel együtt 650 nap alatt, 
2016–2017-ben a projekt keretében összesen 153 rendezvény valósult meg.
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2. Művészeti alkotások

A jubileumi ünnepségsorozatot különleges emléktárgyak, művészeti alkotások 
tették emlékezetessé, melyeket az eseményeken és a kommunikációs kampány 
során mutattunk be. Mivel ezek általában időigényes tevékenységek voltak, kiemelt 
jelentőséggel bírt azok mielőbbi előkészítése és időzítése, ezért a PIB és a projekt 
lebonyolítói az alábbiak szerint határozták meg a főbb célokat, az előkészítés terü-
leteit, a pályáztatás folyamatát, valamint a lebonyolítás főbb területeit:

A cél a jubileumhoz kapcsolódóan maradandó érték létrehozása volt, hiszen 
az alkotások szimbólumrendszerükkel kifejezik azokat az értékeket, amelyeket az 
egyetem a rendezvénysorozattal közvetíteni kívánt. A pályáztatási folyamat során 
az egyetem művészei, munkatársai, hallgatói kerültek bevonásra, így a művésze-
ti pályázatok kiírása a PTE Művészeti Kar oktatóival, szakértőivel együttműködve 
zajlott. A megvalósítás során meghatározásra kerültek a nyertes és támogatásra 
jogosult főbb szellemi alkotások (pl. emléktábla, szobor, érme, bélyeg, zenemű, 
színmű, album stb.), illetve együttműködés keretében pontosan definiálásra került 
a lebonyolítás módja, a felelős szervezet megnevezése. 

3. Kommunikációs kampány

Mivel a PTE mára igen sokszínű intézménnyé vált, így a kommunikációs stratégia 
központi eleme volt, hogy a hagyományok mellett a megújulni képes, nemzetközi 
atmoszférát és Pécs kulturális unikalitását is kiemeljük. A kampányban az akkor 
már 10 éve levédett „Magyarország első egyeteme” szlogent használtuk. Továbbá, 
a projekt önálló arculattal rendelkezett a PTE alaparculatával összhangban. A több 
mint 50 elemből álló egységes arculati rendszert a résztvevő egyetemi egységek, 
és – a koncepció alapján – a partnerek is használták a közös kommunikáció jegyé-
ben. 

Az előzetes intézményi felmérések (Kuráth et al. 2018b) alapján látható volt, 
hogy az intézmény közvetlen vonzáskörzetében sajátos kommunikációs célokat 
kell kitűzni. Ezért területileg két, egymásra épülő integrált kommunikációs kam-
pány tervezése történt, így egy országos-regionális lakossági és egy nemzetközi-
tudományos kampányt is lebonyolítottunk (Jubileumi kommunikációs terv 2017). A 
kampány kiemelt célcsoportja az egyetem jelenlegi polgárai, azaz oktatói, munka-
társai és a hallgatói voltak, számukra speciális belső kommunikációt terveztünk az 
egyetemi média támogatásával. A szervezeti kommunikáció során 
– folyamatosan kommunikáltunk a munkatársakkal; 
– kialakítottuk a jubileumi havi online hírlevelet és honlapot (jubileum.pte.hu); va-

lamint 
– minden dolgozó megkapta a PTE Botanikus Kertjének speciális, a térségre jellem-

ző virágmagokat tartalmazó munkatársi ajándékcsomagját (a tudomány magvait).
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Az egyetemi hír- és programmenedzsment keretében, valamint belső PR-meg-
jelenések és belső információs eszközök segítették a munkatársi és a külső kom-
munikációt, illetve az alkalmazotti bevonódást is. 

A kommunikációs kampány által lehetővé vált az újrapozicionált PTE-
márka komplex tartalmú kommunikációja is, melynek lényege, a tradíciók, 
a klasszikus értékek mellett, a nemzetközi térben is helytálló egységes, 
innovatív, ugyanakkor a társadalmi problémákra érzékeny intézményi kép 
elérése egy különleges atmoszférájú városban. 

A szervezeti kommunikáció mérési lehetőségei és eredményei

A 2. kutatási kérdésünkkel összefüggésben, a projekt során elvárásként fogal-
mazódott meg az is, hogy az első magyar egyetem alapításának 650 éves évfor-
dulója méltó módon kerüljön megünneplésre, ezáltal is növelve az egyetem és a 
magyar felsőoktatás társadalmi ismertségét.

Projekteredmények mérési lehetősége

A projekt hosszútávú eredményeként mértük és értékeltük, hogy 
– széles körben ismertté tette a 650 éves évforduló tényét;
– növelte a város és a régió lakosainak egyetemhez való kötődését;
– öregbítette a PTE hazai és nemzetközi hírnevét;
– bevonta a PTE-n végzett alumnit a programokon történő részvétellel, a büszke-

ségük kialakításával és megerősítésével; valamint
– bevonta a PTE polgárait a programokba, erősítette identitástudatukat az egye-

tem iránt, összhangban a munkahelyi márkaépítéssel.

A fenti területek jelentős része csak stratégiai időtávban volt értelmezhető és 
mérhető, azonban voltak olyan területek, amelyek mérése már a projekt zárását 
követően is megvalósítható volt, pl. a kommunikációs kampányok klasszikus mé-
rési lehetőségei (ATL-eszközök, print olvasottsági adatok, online kattintási adatok), 
vagy a teljes hír- és programmenedzsment értékelése, illetve a célcsoportok köré-
ben végzett felmérések révén.

Az alábbi táblázatban a munkatársaknak szóló kommunikációs eszközök típu-
sait és eredményeit mutatjuk be. (2. táblázat) 
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2. táblázat. Munkatársi kommunikációs eszközök (2017. év)

Forrás: Saját szerkesztés, Jubileumi Projekt beszámoló 2018, Jubileumi kommunikációs záróbeszámoló 
2018 alapján

A főbb jubileumi aktivitások egy magyar–angol nyelvű Jubileumi Krónikában 
kerültek összegzésre, míg a teljes kommunikációs aktivitás a http://marketing.pte.
hu/jubileum_650_kommunikacio linken érhető el. 

Munkatársak megkérdezése

A dokumentumok elemzése mellett munkatársi megkérdezést is indítottunk, 
melynek során a jubileumi kommunikációval kapcsolatos kérdéseket helyeztünk el 
a munkatársaknak szóló kérdőívben.

Kiindulópontunk a felmérés tervezésekor az volt, hogy a hatékony egyetemi 
belső és külső kommunikáció, valamint emberierőforrás-tervezés a dolgozók véle-
ményének megismerése nélkül ma már nem fenntartható. A vizsgálat témái voltak:
– Felmérni a dolgozók véleményét, elégedettségét a belső szolgáltatásokkal, a 

belső kommunikációval, valamint a PTE jövőképével kapcsolatban;
– feltárni az egyes szempontok fontosságát, a dolgozók igényeit, motivációit, fej-

lesztési javaslatait,
– felmérni a jubileumi belső kommunikáció hatékonyságát.

A megkérdezést online technikával bonyolítottuk le 2017 végén az EvaSys szoft-
ver segítségével. A kérdőív egy munkatársi fókuszcsoportos megkérdezést köve-
tően került véglegesítésre az előző felmérések figyelembevételével, illetve külön 
kérdéssort különítettünk el a jubileumi projekt kommunikációs eszközeire vonat-
kozóan. A nyilvántartás szerint ezidőtájt 6902 fő dolgozott a PTE-n, ebből összesen 

Megjelenési eszközök és 
formák Darabszám Területek

Arculati elemek 51 Munkatársak – belső és külső 
kommunikáció

PTE-tartalmak (PTE-honla-
pok, pte.hu, jubileumi honlap, 

univpecs.com)
627 Hírek, események, videók

Kari honlap-aktivitások 299 Hír, esemény, videó,

Közösségi média (Facebook, 
Instagram, LinkedIn) 607 Hírek, posztok száma

Jubileumi videók, imázsfilmek 114

Egyetemi kiadványok 14 Egyetemi újság, kiadványok 
magyar és angol nyelven

Munkatársi ajándékcsomagok – 
PTE-gyártás 3 Jubileumi bor, virágmagvak, 

zenei CD
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1723 darab kitöltött kérdőív érkezett vissza, ami 24,96%-os válaszadási arányt je-
lentett. A minta az egyetem szervezeti egységei tekintetében reprezentatívnak volt 
tekinthető. Az online kérdőívek esetében magasnak számító kitöltési hajlandóság 
miatt – a korábbi gyakorlattól eltérően – eltekintettünk az egyes válaszok súlyozá-
sától. A felmérésnél a lekérdezett sokaság alapvetően magasan képzett, kvalifikált 
személyekből állt, így nem volt várható, hogy a vélemények összessége a rossz 
értelmezés miatt akár pozitív, akár negatív irányban torzuljon. A mintaelemszám 
meghatározásához szükséges statisztikai módszereket szakértő dolgozta ki, a min-
tavétel formája a teljes körű megkeresés volt (Kuráth et al. 2018a).

Tanulmányunk céljának megfelelően a kutatási eredményekből 2 fő területet 
emelünk ki, amely a jubileumi kommunikációval, illetve a szervezeti kommunikáció 
hatékonyságának mérésével kapcsolatos.

Jubileumi projekt, belső kommunikáció

A válaszokból az derült ki, hogy a munkatársak ismerik a programot, legtöbben, 
79%-uk a hírlevelekből, 60%-uk pedig a különleges, a PTE Botanikus Kertje gondo-
zásában létrejött virágmag-csomagból tájékozódott, míg 50% feletti említést kap-
tak a programok, az online sajtó, az óriásplakátok és a belső jubileumi dekoráció. 
(3. táblázat)

3. táblázat. Az alábbiak közül mely csatornákon keresztül értesült a 2017-es év 
Jubileum 650 Projektről?

             Forrás: PTE dolgozói megkérdezés. Kutatási jelentés 2018 (Kuráth et al. 2018a) alapján

PTE Jubileum 650 megismerési csatornái
Válaszadók száma 

(fő)
Ismertségi 
arány (%)

Hírlevél 1 354 78,58%

Dolgozói csomag (virágmagok) 1 038 60,24%

Jubileumi programok 977 56,70%

Online sajtó 945 54,85%

Óriásplakát 940 54,56%

Belső dekoráció 916 53,16%

Nyomtatott sajtó 704 40,86%

Közösségi média 687 39,87%

Rádió 464 26,93%

Közvetlen vezető/kolléga informált 464 26,93%

Televízió 274 15,90%

Jubileum mozdony 245 14,22%

Egyéb 62 3,60%
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Munkatársak intézményi identitástudata – a büszkeség

A munkatársi kutatásban megkérdezésre került az is, hogy büszke-e arra a ki-
töltő, hogy a PTE-n dolgozik. (4. táblázat) Míg az 5 fokú skálán értékelt kérdés 
esetében 2011-ben 3,57-es átlag volt mérhető, addig 2017-ben ez az érték 4,08 lett. 
Összegezve megállapíthatjuk, hogy a „Büszke vagyok arra, hogy ezen az egyete-
men dolgozom”-kijelentés esetén is 0,5 pontos javulás mutatkozott a két vizsgálat 
között, melynek fő okaként a Jubileum 650 kampány pozitív hatása volt azono-
sítható.

4. táblázat. Büszke vagyok arra, hogy ezen az egyetemen dolgozom

                   Forrás: PTE dolgozói megkérdezés. Kutatási jelentés 2011, 2018 (Kuráth et al. 2011; Kuráth et al. 2018a)

Összegzés

A PTE alapítása 650. évfordulójának multiprojektje méltó megünneplése volt 
nemcsak Pécs, de a magyar kultúra és oktatásügy szempontjából is.

Az 1. kutatási kérdés alapján két kiemelt kapcsolódási pontot határoztunk meg:
– Intézményi beágyazottságot biztosító projekt szervezeti felépítés és menedzs-

ment, melyeket a célokhoz illesztett és a megvalósítás feltételeit is tartalmazó 
részletes programterv, a lebonyolítást végző szervezeti és szabályzati keretrend-
szer, valamint a projekteredményesség mérésére kidolgozott módszertan definiált. 

– A belső kommunikáció kiemelt területeinek meghatározása, melyet a bevonásra
alkalmas programok, művészeti alkotások, a szervezeti tagok tájékoztatási felü-
letei alkottak.

Az összetett 2. kutatási kérdés egyrészt a projekt hatásának mérhetőségéről 
szólt. Ezzel kapcsolatban megállapítható, hogy ez a hatás alapvetően hosszútávon 
értelmezhető, ám az eredmények számbavételét – a következő források és indi-
kátorok elemzésével – már projekt befejezését követően megkezdtük az alábbi 
források felhasználásával: 
– a szervezeti egységek által készített dokumentumokban szereplő adatok,
– az események látogatottságának mérőszámai,
– a médiamegjelenések és felületek elérésének elemzése, 
– az érintett célközönség-csoportok megkérdezése.

Az online megkérdezés eredményei alapján megállapítható, hogy a munka-
társak közül legtöbben az online hírlevélből értesültek a projektről, továbbá az 

Év Átlagérték (5 fokú értékelő skála)

2011 3,57

2017 4,08
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események, valamint az egyetemi Botanikus Kert által a munkatársak számára 
összeállított ajándékcsomag és információs lap segítségével tájékozódtak. A két 
leghatékonyabb információs forrásnak az online média és a személyes kapcsolatok, 
megjelenések bizonyultak.

Mindezek mellett, a munkatársak véleményének változását is elemeztük, me-
lyek a rektori periódus 1. ciklusának elején, majd a 2. ciklus végén zajlottak. Az 
eredményeket tehát nem befolyásolta közvetlenül egy rektor-, illetve stratégiai-
irányvonal-váltás, ugyanakkor a rektori pályázat és az arra épülő rektori kurzus más 
elemei erősíthették, vagy gyengíthették is ezt a hatást (Kancellária szervezetének, 
kutatóközpont, új szervezeti egységek létrejötte). Ebből következően csak feltéte-
lezhetjük, hogy a PTE javuló megítélését, a dolgozók munkahelyi elkötelezettsége 
és büszkesége vonatkozásában elért eredményeket a közel 4 évig zajló (előkészí-
tés, kommunikáció, lebonyolítás, zárás, értékelés) Jubileum 650 Projekt közvetett 
hatásának tulajdoníthatjuk, bár ennek a kérdésnek a megválaszolásához még to-
vábbi, longitudinális jellegű kutatások szükségesek.

Az eredmények korlátai és a kutatás jövőbeli irányai

Tanulmányunk, módszertanát tekintve, egy áttekintő-elemző jellegű megköze-
lítést képvisel. Célunk az volt, hogy bemutassuk, milyen szempontokat, területeket 
lehet bevonni a vizsgálatokba egy non-business, felsőoktatási intézmény esetén. 

A hosszútávú hatások elemzésekor a 650-es rendezvénysorozat és a szervezet-
hez tartozás büszkeségének pozitív korrelációját még további, pl. kvalitatív elem-
zéssel (pl. fókuszcsoportos megkérdezéssel) lehetne egyértelműsíteni.

A jövőben szükségesnek tartjuk a szervezeti kommunikációval kapcsolatos fel-
mérések rendszeressé tételét a longitudinalitás biztosítására; a kutatási módszer-
tan továbbfejlesztését statisztikai próbák segítségével és a megkérdezett csopor-
tok közti szignifikáns különbségek feltérképezése céljából; s – ehhez kapcsolódva 
– szervezeti kommunikációs fejlesztési tervek készítését. 

A hosszútávú hatások mérése további feladatként jelentkezik, segítve ezáltal a 
továbblépést, a következő projektek tervezését és lebonyolítását. A Jubileum 650 
projekt az intézményi régmúltból indult ki, annak megvalósítása során azonban 
már definiálásra került a Modern Városok Programmal (MVP) való együttműködés, 
főként a jövőbeni intézményfejlesztés kapcsán (Kuráth et al. 2018b). Vagyis, a to-
vábbi elemző munkához a permanencia feltételei biztosítottak.
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cserné aderMann gizella 
Távoktatás: a levelezéstől a digitális oktatásig

A távoktatás több, mint egy évszázaddal ezelőtt a levelező oktatással kezdődött, és hosz-
szú idő telt el, míg eljutottunk a  COVID-19 kapcsán bekövetkezett és az oktatás min-
den területén általánossá vált digitális távoktatásig. Írásomban a teljesség igénye nélkül 
három vonalat követek: a távoktatás iránti igények alakulását különböző korszakokban; 
a technika fejlődése által nyújtott lehetőségek sokasodását; és a tanulásfelfogások, tanu-
lás-értelmezések változását, ami befolyásolta az új tanulási forma fejlődését, alakulását.
Kulcsszavak: Távoktatás, COVID-19, digitális távoktatás, tanulásfelfogások, tanulás-ér-
telmezések.  
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középiskolai tanári és pedagógia előadói diplomát. Bölcsészdoktori értekezését az ELTÉ-n védte 
meg, 1986-ban, megszerezte a neveléstudomány kandidátusa címet. Pályájának nagy részében a 
Pécsi Tudományegyetemen és annak jogelődjeinél tanított pedagógiai és andragógiai tárgyakat. 
2009-től a Dunaújvárosi Egyetemen oktatott. 2014-ben a PTE, 2018-ban a DUE címzetes egyetemi 
tanárrá fogadta. Kutatásaiban főként az önbeteljesítő jóslat, a pedagógiai értékelés és a felnőtt-
képzés módszerei kérdéseivel foglalkozik.
E-mail: cserneadermann@gmail.com

gizella cserné aderMann 
Distance learning: from correspondence to digital education

Distance learning began more than a century ago with correspondence education, and 
it took a long time to reach digital distance learning in connection with COVID-19, which 
has become commonplace in all areas of education. In my writing, I follow three lines 
without claiming completeness: the development of the needs for distance learning in 
different eras, the proliferation of opportunities provided by the development of tech-
nology and the change of learning perceptions and interpretations, which influenced the 
development of the new form of learning.
Abstract: Distance learning, COVID-19, digital education, learning perceptions, learning 
interpretations. 
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Kéri Katalin
Múlt a jövőben: neveléstörténet a digitális korban

A tanulmány szakirodalmi alapozással, a világhálón elérhető, hasznos és jellemző pél-
dák kiemelésével rövid nemzetközi kitekintést ad, és hazai, ezen belül leginkább pécsi 
kezdeményezéseket és eredményeket mutat be – mintegy esettanulmányként – egyet-
lenegy, a tanárképzéshez tartozó tantárgy, a nevelés- és művelődéstörténet tanításának 
és kutatásának megújításáról, digitális alapokra helyezéséről. A szerző ezt, az európai 
országok pedagógusképzésében már a kezdetektől, a 18. század végétől folyamatosan 
jelen lévő, régebbi súlyából azonban az elmúlt időszakban mindenütt sokat veszítő tu-
dományterületet fókuszba állítva mutat rá arra, hogy miben és hogyan hozott és hozhat 
még változást a korábbi lineáris rendszerben felépített, tantermi keretek között folytatott 
tanulás és forrásfeldolgozás szempontjából az új infokommunikációs eszközökkel, digi-
tális lehetőségekkel támogatott, forradalmi átalakulásként értelmezhető ismeretszerzés.
Kulcsszavak: Digitális oktatás, neveléstörténet; tanárképzés; IKT, tanulásmódszertan.
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MTA doktora a neveléstudomány területén. 2012 óta az „Oktatás és Társadalom” Neveléstudo-
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Katalin Kéri
Past into the future: a history of education in the digital age

The study presents initiatives and results on the renewal of the teaching and research 
of a single subject related to teacher training, the history of education and culture. The 
author gives a short international overview with a literature base, highlighting useful and 
typical examples available on the World Wide Web, and presents Hungarian initiatives 
and results, especially those from Pécs, as a case study. The history of education as a ba-
sic subject from the beginning, from from the late 18th and early 19th centuries has been 
an important part of teacher training, but this field of science has lost much of its old 
weight everywhere in the recent period. The study points out what new opportunities 
are created for the history of education through the acquisition of knowledge, which 
can be interpreted as a revolutionary transformation, supported by infocommunication 
tools and digital possibilities.
Keywords: Digital education; history of education; teacher training, ICT, learning meth-
odology.
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náMeszTovszki zsolT–Molnár györgy–kovács cinTia–Major lenke–kulcsár sarolTa
Az információs társadalomban megjelenő online oktatás trendjei, 
lehetőségei és korlátai

A digitális társadalomban megjelenő oktatási és munkaerő-piaci kihívásokra kapható 
válaszok a különböző digitális, illetve online oktatási formák lehetnek. Ezek az oktatási 
platformok, digitális oktatási tartalmak és online közösségek elérhetővé teszik a helytől 
és időtől független tanulást, mivel az adott közösségbe tartozást nem a lakhely, hanem 
az érdeklődési kör határozza meg. Emellett a mobil eszközök alkalmazásával bárhol el-
érhetőek az oktatási tartalmak és így a tanulók egyéni beosztásban, a számukra leg-
megfelelőbb időben tanulhatnak. Tanulmányunkban érintjük az online tanulás és tanítás 
módszertani különlegességeit, illetve korlátait.
Kulcsszavak: Információs társadalom, digitális oktatás, online tanítást támogató rend-
szerek, IKT.  
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zsolT náMeszTovszki–györgy Molnár–cinTia kovács–lenke Major–sarolTa kulcsár 
The trends, options, and limits of on-line education 
in the information-based society.

A variety of digital and on-line instruction forms can provide answers to the challenges 
posed by the education sphere and the labour market of the information-based society. 
Since membership in a given learning community is determined by one’s scope of in-
terest instead of residence, the respective instruction platforms, digitalized educational 
content and on-line communities facilitate knowledge acquisition independent of spatial 
and temporal restrictions. Furthermore, mobile devices provide continuous access to 
educational content making on-demand learning according to one’s own schedule and 
preferences possible. Our study focuses on the special methodological aspects and limits 
of on-line learning and teaching.
Keywords: Information society, digital education, online teaching support systems, ICT.
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Zakota Zoltán
oktatás járvány idején – az alkalmazkodás nehézségei

A COVID-19 világjárvány olyan fordulópontot jelent bolygónk életében, melyhez fog-
ható már csak kiterjedésénél fogva sem volt még. Ha a járvány a közeljövőben meg is 
szűnik, valószínű, hogy semmi nem lesz olyan, mint annak előtte. Akik próbálnak úgy 
élni, mint korábban, hamar rájönnek, hogy vágyálmokat kergetnek. Akik azt hiszik, hogy 
a kényszerszünet lejártával ugyanúgy lehet működtetni az intézményeket, egykettőre 
szembesülnek annak megoldhatatlanságával. A válságból nyertesként, de legalábbis mi-
nimális veszteséggel az kerülhet ki, aki előretekint, és kényszerűen megszerzett tapasz-
talatait felhasználva új utakat keres, nem pedig annak módját, hogyan térhet vissza, akár 
erőszakkal is, a válság előtti helyzethez. Jelen írás célja feltérképezni az oktatás terén, 
a járvány miatt bekövetkezett főbb változásokat, illetve vázolni annak módját, hogyan 
lehetne a megszerzett tapasztalatokat egy sikeres átmenet szolgálatába állítani. Mivel, 
ahogy az történni szokott, a kutatás csak kullog az események után, általában a járványt 
megelőző, főként nyugati forrásokra utalok. Saját kutatásaink most folynak, így ezekre, 
érdemben, nem hivatkozhatok.
Kulcsszavak: Oktatás, e-Learning, távoktatás, IKT, COVID-19.
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Zoltán Zakota
Education in Times of Epidemic – Difficulties in Adapting

The COVID-19 pandemic constitutes a turning point in the life of our planet unparalleled 
until now, at least by its extent. Even if the epidemic stops in the near future, nothing 
will be as it was before. Those who will try to live the same way will soon realize that 
they are pursuing wishful dreams. Those who believe that the institutions will be able 
to operate in the same way after this forced break expires will face the impossibility of 
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doing so. Only those who look ahead and try to take new paths out of the crisis, avoiding 
ways to return to the pre-crisis situation, even with violence, can emerge victorious, but 
at least with minimal loss. The purpose of this paper is to map out the main changes in 
education due to the epidemic, and to outline how the lessons learned could be put to 
use for a successful transition. Because, as is usually the case, research only lags behind 
events, I usually refer to pre-epidemic, mainly Western, sources. Our own research is 
currently underway, so I can’t refer to them on the merits yet.
Keywords: Education, e-Learning, Distant Education, ICT, COVID-19.
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Sipos Norbert–Jarjabka Ákos–Kuráth Gabriella–Venczel-Szakó Tímea
Felsőoktatás a COVID-19 szorításában: 10 nap alatt 10 év? – Gyorsjelentés a 
digitális átállás hatásairól a munkavégzésben a Pécsi Tudományegyetemen

A COVID-19 járvány a 2020. év elején érte el az európai országokat, minek következmé-
nyeképpen 2020. március közepén a magyar felsőoktatás is átállt az ún. „nem jelenléti 
oktatás”-ra. Ez a kötelező érvényű utasítás lényegében egy digitális alapokon nyugvó és 
online segédeszközök segítségével végzett home office munkavégzés (ügyvitel, oktatás, 
vizsgáztatás, felvételiztetés stb.) bevezetését jelentette. 10 nap átmeneti időszakos felké-
szüléssel a Pécsi Tudományegyetem (PTE) oktatói/kutatói, illetve adminisztratív dolgozói 
és hallgatói számára. Olybá tűnt, mintha a vírus által keltett kényszer miatt – kis túlzással 
– 10 nap alatt 10 évet ugrott volna előre a digitális oktatás területén a felsőoktatási szféra, 
ami azonban természetesen igen felületes, de elemzést kínáló észlelés. Jelen tanulmány 
a PTE-n ezidőszakban végzett primer kérdőíves felméréséből származó adatbázis ered-
ményeinek egy részét osztja meg az olvasóval, mely vizsgálat tárgyává teszi az oktató/
kutató és adminisztratív dolgozói állomány alkalmazkodási erőfeszítéseit, különös tekin-
tettel a szervezeti kommunikációs területre.
Kulcsszavak: Felsőoktatás, home office, COVID-19.
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Norbert Sipos–Ákos Jarjabka–Gabriella Kuráth–Tímea Venczel-Szakó
Higher education in the grip of COVID-19: 10 years in 10 days?  – Quick report on 
the effects of the digital switchhover at work at the University of Pécs

The epidemic of COVID-19 reached European countries at the beginning of 2020, as 
a result of which in the middle of March 2020 the Hungarian higher education also 
switched to the method of so-called „non-attendance teaching”. This binding instruc-
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tion essentially meant the introduction of a digital-based and online tool for home office 
work (administration, education, examinations, preliminary, etc.) with a 10-day transition 
period of preparation for the University of Pécs (UP) faculty / researchers and adminis-
trative staff and for its students. It seemed as if, due to the compulsion caused by the 
virus, the higher education sphere had leap forward 10 years in 10 days in the field of 
digital education, which, of course, seems to be a very superficial but exciting finding. The 
present study shows some of the results of the research carried out at the UP during this 
period, which focuses on the topic of the organizational communication of the lecturers 
and the administrative staff. 
Keywords: Higher education, home office, COVID-19.
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Molnár Gyöngyvér
Kutatás-fejlesztés és innováció az oktatásban: 
A „Szegedi Műhely” informatikaifejlesztései és gyakorlati alkalmazásuk

Könnyen belátható, hogy a különböző informatikai eszközök, digitális technológiák alkal-
mazásának számos előnye van, azonban gyors fejlődésük, változásuk és terjedésük szá-
mos olyan kérdést is felvet, amelyre pontosan megtervezett kutatások sokasága adhat 
csak választ. A tanulmány célja a „Szegedi Műhely” főbb informatikai fejlesztéseinek és 
azok gyakorlati alkalmazásának áttekintése. Az innovatív fejlesztések közös tulajdonsága, 
hogy az oktatásban jelentkező és a kutatásban felmerülő problémák hatékony megol-
dására kínálnak megoldási lehetőségeket. Az SZTE és Oktatáselméleti Kutatócsoport-
ja ezen folyamat támogatása céljából indította el (1) a Jövő Tanterme-projektet, (2) a 
technológia-alapú mérésértékelés és fejlesztés hatékonyságával kapcsolatos kutatásokat; 
a személyre szabott oktatás és tanulás támogatásának eszközeit, (3) az eDia-platform 
és feladatokkal feltöltött rendszer fejlesztését, (4) az egyetemi lemorzsolódást csökken-
tő, mérésértékelés-orientált kutatás-fejlesztési projektet, (5) az 1–6. évfolyamon tanító 
pedagógusok és óvodapedagógusok munkáját segítő tanári tesztes és óvodai tesztes 
modulokat, valamint (6) a mérés utáni beavatkozást támogató és segítő eLea-rendszer 
fejlesztését. Mindezen innovatív fejlesztések mellett az SZTE Neveléstudományi Intézeté-
ben folyó munka során nagy hangsúly tevődik a kutatási eredmények minél gyorsabb és 
hatékonyabb oktatásba történő visszacsatolására, a kutatásalapú tanárképzés megvaló-
sítására. 
Kulcsszavak: Szegedi Műhely, innovatív fejlesztések, eDia-rendszer, eLea-rendszer, ku-
tatásalapú tanárképzés.
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technológiaalapú mérésértékelés; a gondolkodási képességek fejlődése és fejlesztése, az iskolában 
elsajátított tudás minőségének vizsgálata; az információs és kommunikációs technológiák alkalma-
zási lehetőségei az oktatásban. A világ több országában alkalmazott eDia-rendszer fejlesztésének 
szakmai vezetője. Széles körű hazai és nemzetközi publikációs tevékenységgel rendelkezik. Tudo-
mányos közleményeinek, tanulmányainak száma meghaladja a 300-at. Munkáira való független 
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hivatkozások száma meghaladja az 1500-at, Hirsch-indexe: 21. Kiemelkedő hatású oktatási munká-
jáért, valamint a pedagógiai gyakorlatot segítő kiemelkedő tudományos tevékenysége elismerése-
ként Apáczai Csere János-díjat vehetett át 2016-ban.
E-mail: gymolnar@edpsy.u-szeged.hu

Gyöngyvér Molnár
R&D and innovation in education: IT developments and their practical 
application at the Szeged School of Educational Research 

There are numerous clear advantages to applying various IT devices and digital technolo-
gies. However, the speed at which they develop, change and spread also raises a number 
of questions which only a great deal of carefully planned research can answer. The aim 
of this study is to provide an overview of the major IT developments at the Szeged 
School of Educational Research and their practical application. A common feature of 
these innovative developments is their capacity to offer effective solutions to problems 
that emerge in both education and research. In order to further this process, the Univer-
sity of Szeged and its Centre for Research on Learning and Instruction have launched (1) 
the Classroom of the Future project, (2) research into the effectiveness of technology-
based assessment and development as well as of tools that support personalized teach-
ing and learning, (3) the development of the eDia platform and a system supplied with 
tasks, (4) an assessment-oriented R&D project to cut attrition among university students, 
(5) the development of teacher and kindergarten test modules to facilitate the work of 
educators in kindergarten and Grades 1–6 and (6) the development of the eLea system 
to support and facilitate post-assessment intervention. In addition to these innovative 
developments, work at the University of Szeged Institute of Education places great em-
phasis on putting research findings into practice in teaching as rapidly and effectively as 
possible as well as on implementing inquiry-based teacher training.
Keywords: Szeged School of Educational Research, innovative developments, eDia sys-
tem, eLea system, inquiry-based teacher training.
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Serfőző Mónika–Golyán Szilvia–F. Lassú Zsuzsa–Svraka Bernadett–
Aggné Pirka Veronika
Digitalizáció és online tanulás a pedagógusképzésben 
– hallgatói visszajelzések a távolléti oktatásról

A COVID-19 járvány eddig sosem látott kihívások elé állította a felsőoktatást is. A távolléti 
oktatásra való áttérés hirtelen és nem tervezett módon történt, ezért a „vészhelyzeti tá-
volléti oktatás” (Emergency Remote Teaching, ERT) kifejezést használjuk. Az ELTE Tanító- 
és Óvóképző Karon folyó TÁVOK 2020 kutatás első eredményeiről szóló írás a távolléti 
oktatás technikai paramétereit, az online tanulás hallgatók által tapasztalt előnyeit és 
nehézségeit, az otthontanulás jellemzőit, a társas tényezőket és az eredményes tanulás-
hoz megfogalmazott hallgatói igényeket mutatja be. A kérdőíves felmérésben 609 fő (a 
hallgatók 36%-a) adott visszajelzést a távolléti oktatás első hónapjának tapasztalatairól. 
A távolléti oktatás előnyeként a diákok a rugalmas időbeosztást, az otthonról tanulás 
kényelmét és az önfejlődési lehetőséget említették. Jelentősebb nehézségeket három 
területen tapasztaltak: (1) személyes kapcsolatok és kommunikáció, (2) önszabályozott 
tanulás és (3) technikai problémák.
Fontosak voltak számukra az online órák, konzultációk, ahol a szinkron kommunikáció 
igazibb tanulásélményt teremtett. Az eredményes távolléti oktatásban a hatékony kom-
munikáció, a tanulástámogatás, az egyértelmű, átlátható követelmények és az oktatói ru-
galmasság játszanak kulcsszerepet. A képzés minősége továbbra is az emberi tényezőn, 
egymás tiszteletén, segítőkész támogatásán, elfogadó megértésén múlik, a technikai fel-
tételek szükségesek, de nem elégségesek hozzá.
Kulcsszavak: COVID-19, vészhelyzeti távolléti oktatás, távolléti oktatás, pedagóguskép-
zés, felsőoktatás.
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E-mail: serfozo.monika@tok.elte.hu; https://orcid.org/0000-0002-5552-8828

Golyán Szilvia ELTE Tanító- és Óvóképző Kar, Neveléstudományi Tanszékének egyetemi docense. 
Az ELTE-n folytatott tanulmányai során általános iskolai tanító, majd pedagógia szakos bölcsész 
és tanár végzettséget szerzett, majd neveléstudományi kutatások szakterülten PhD-fokozatot. 
A közoktatásban 1999-től 2006-ig dolgozott, 2006-tól pedig a felsőoktatásban lát el oktatói és 
vezetői feladatokat. Kutatási területei: óvoda és iskola közötti átmenet, kórházpedagógia; óvoda-
pedagógus-képzés története.
E-mail: golyan.szilvia@tok.elte.hu; https://orcid.org/0000-0003-1063-2178

F. Lassú Zsuzsa egyetemi docens Eötvös Loránd Tudományegyetem, Tanító- és Óvóképző Kar, 
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Aggné Pirka Veronika egyetemi adjunktus, az ELTE Tanító-és Óvóképző Karán oktat pedagógi-
ával kapcsolatos tárgyakat kisgyermeknevelő, óvodapedagógus- és tanítóképzésben. Kutatásaiban 
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Mónika Serfőző–Szilvia Golyán–Zsuzsa F. Lassú–Bernadett Svraka
–Veronika Aggné Pirka
Digitalization, distance learning in teacher training – students’ feedback 
on distance education

The COVID-19 pandemic has brought unprecedented challenges to higher education. 
The transition to distance education was sudden and unplanned, so we use the term 
“Emergency Remote Teaching” (ERT) for the form of distance learning we used. This 
article is about the first results of the TÁVOK 2020 research conducted at the Faculty of 
Primary and Pre-School Education of Eötvös Loránd University, describes the technical 
conditions of distance learning, the benefits and difficulties of online learning for stu-
dents, the characteristics of home learning, the attributes of social factors and students’ 
effective learning needs. In the questionnaire survey, 609 people (36% of students at the 
Faculty) provided feedback on his/her experiences of the first month of distance educa-
tion. As an advantage of distance education, students mentioned flexible scheduling, the 
convenience of learning at home, and the opportunity for self-development. Significant 
difficulties were encountered in three areas: (1) personal relationships and communica-
tion, (2) self-regulated learning, and (3) technical problems.
Online classes and consultations were important for the students, where synchronous 
communication created a more realistic learning experience. Effective communication, 
learning support, clear, transparent requirements and teachers’ flexibility play a key role 
in effective distance learning. The quality of education will continue to depend on hu-
man factors: on mutual respect, helpful support, acceptance and understanding of each 
other; the technical conditions are necessary but not sufficient.
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Keywords: COVID-19, emergency remote teaching, distance learning, teacher training, 
higher education.
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Engler Ágnes
Távolléti oktatás a családok aspektusából

Tanulmányunkban az otthoni tanulásra fordítunk figyelmet, mégpedig olyan rendkívüli 
helyzetben, amikor a szülő a pedagógus munkatársává válik a koronavírus-járvány okán 
hozott intézkedések között szereplő távolléti oktatás idején. Elemzésünkben e különleges 
időszakban végzett kutatás adatait használjuk fel, amely nem kifejezetten a digitális ok-
tatás mérését célozta, hanem általánosságban a karanténhelyzet családokat érintő szeg-
menseit. Ennek ellenére több olyan adattal bír az adatbázis, amelyek elemzésével értékes 
következményeket tudunk levonni az átállás családokat érintő hatásaival kapcsolatban, 
bepillantva az iskolákká lett otthonokba.
A koronavírus családokra gyakorolt hatása című (Kopp Mária Intézet a Népesedésért és 
Családokért, 2020. április, N=1000) nemre, életkorra, iskolai végzettségre és településtí-
pusra vonatkozó, reprezentatív kutatás adatainak elemzése során az otthoni tanulással 
kapcsolatos kérdésekre fókuszálunk: milyen emberi és technikai erőforrásokat kellett 
mozgósítani a családoknak a távolléti oktatás hatékony működése érdekében, milyen 
nehézségek adódtak a folyamatban, milyen segítséget igényeltek mindebben. 
Kulcsszavak: Digitális oktatás, otthoni tanulás, járványhelyzet, családi élet, szülői bevo-
nódás.
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ágnes engler
Distance education from the aspect of families

In our study we focus on home learning, in such an exceptional situation where the parent 
becomes the educator: during distance learning which measure was taken due to a coro-
navirus epidemic. In our analysis we use data from research realized in this special period. 
The examination was not specifically aimed at measuring digital education but the quar-
antine situation in general. Nevertheless, the database has more data that we can analyze 
to draw valuable consequences, in particular its effects on families, with a glimpse into the 
homes that have become schools. The research named Effects of coronavirus on families 
(Maria Kopp Institute, April of 2020, N=1000) was representative of gender, age, education, 



Szerzőink/Authors

Civil Szemle KülönSzám 2020208

and type of settlement. In our analysis, we focus on issues related to home learning: what 
kind of human and technical resources families had to mobilize for the effective function 
of distance learning, what difficulties there were in the process, what help they needed.
Keywords: Digital education, home learning, epidemic, family life, parental involvement.
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Szűts Zoltán
A tanárképzés digitális transzformációjának kevésbé exponált elemei
(Az intézmény, a szülő, és a tanár új szerepei)

Tanulmányom célja hozzászólni a diskurzushoz, mely alapvetően arra keresi a választ, 
hogy léteznek-e a digitalizációban elkülöníthető modellek a képzőintézmények mentén, 
illetve hogyan hasznosíthatók az e témakörben gyűjtött oktatási és kutatási tapasztala-
taink. A kérdést sokféleképpen meg lehet közelíteni. A szakmódszertanokra való fóku-
szálás vagy a tudományterületek alapján történő megkülönböztetés egyaránt érvényes 
megközelítés. Munkámban arra összpontosítok, hogy a tanárképzésben a modellalkotás 
során mely, kevésbé exponált, elemeket kell figyelembe venni. Ezek, egyrészt, a tanárrá 
vált egyetemi hallgatók esetében a közoktatási intézmény és a szülők szerepe, másrészt 
pedig az új tanári szerepek. Véleményem szerint ezek azok a gyakran nem elég figyelmet 
kapó elemek, melyek az oktatás digitalizációja során komoly különbséget jelentenek a 
sikeres transzformáció és a sikertelen kísérletek között.
Kulcsszavak: Tanárképzés, digitális oktatás, intézmény, szülő, tanári szerepek.
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Zoltán Szűts
Less exposed elements of the digital transformation of teacher training
(New roles of institutions, parents, and teachers)

This study aims to contribute to the discourse, looking for the answer to whether there 
are separable models in digitization along with training institutions and how to utilize 
our educational and research experiences in this field. The issue can be approached in 
many ways. An equally valid approach is to focus on professional methodologies or 
to differentiate based on disciplines. In this y work, the author will focus on which less 
exposed elements should be taken into account in teacher training in modeling. On the 
one hand, these are the roles of the public educational institutions and the parents in 
the case of university students who will become teachers and, on the other hand, the 
new teacher roles. These are often the elements that do not receive enough attention 
to make a significant difference between successful transformation and unsuccessful 
attempts in the digitization of education.
Keywords: Teacher training, digital education, institution, parent, teacher roles.
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Ősz Rita
Hogyan alakíthatjuk át az online oktatást a járványhelyzet értékelése után

Az utóbbi időszak tekintetében el kell gondolkodni, hogy milyen haszonnal járt a járvány. 
Hogyan kell a felsőoktatásban a jelenléti oktatásból az online térbe szorult oktatási forma 
elemeit különböző lépésenként igazi online vagy igazi vegyes oktatásba integrálni. A lé-
pesek három időintervallum alapján valósíthatóak meg, melyet igyekeztem összefoglalni. 
Ez az oktatás nem nevezhető az eddig használt vegyes oktatásnak, a szociális kapcsola-
tok miatt sokkal inkább campus-alapú oktatásnak hívjuk. 
Kulcsszavak: Járvány, vészoktatás, campus-oktatás, online tanulás, átalakítás lépései.
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Rita Ősz
How to transform online education after assessing the epidemic situation

With regard to the latter period, it is necessary to consider the benefits of the epidemic 
from the educational perspective. How to integrate the elements of the nowaday edu-
cation that has been pushed into the online space during the latest period. Our aim is 
to draw the process in order to expect a higher online – or blended education system. 
The steps can be implemented based on three time intervals, which I have tried to sum-
marize. This education cannot be called the mixed education used so far, it’s rather called 
Campus based teaching due to social connections.
Keywords: Epidemic, emergency education, campus based teaching, online learning 
transformation steps.
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Balázs László–Rajcsányi-Molnár Mónika–András István–Sitku Krisztina
Társadalmi felelősségvállalás a felsőoktatásban, egy hazai jógyakorlat bemutatása

A tanulmány célja, hogy felhívja a figyelmet arra, hogy a felsőoktatás szereplőinek – a 
for-profit szektor képviselőihez hasonlóan – nemcsak lehetősége, de kötelessége is a 
felelősségvállaló magatartás megvalósítása. Ennek érdekében a tanulmány a vállalatok 
társadalmi felelősségvállalási (corporate social responsibility – CSR) fogalomrendszerének 
áttekintésére alapozva bemutatja a felsőoktatási intézmények szerepvállalásának formáit. 
Ismerteti az egyetemi társadalmi felelőségvállalás (university social responsibility – USR), 
valamint a harmadik missziós tevékenységek fogalomrendszerét, egymástól való elkülö-
nítését. Szakirodalmi alapokra támaszkodva a Dunaújvárosi Egyetem USR- és harmadik 
missziós tevékenységének csoportosítását, valamint egy-egy esemény részletesebb be-
mutatását adja. Az esetleírások alapját az egyetemen hozzáférhető dokumentáció tarta-
lomelemzése szolgáltatta. Az ismertetett tevékenység jól szemlélteti, hogy bár a Dunaúj-
városi Egyetem méretét és hallgatói létszámát tekintve nem tartozik a nagy egyetemek 
közé, ennek ellenére közösségi szerepvállalása lokális és regionális szinten is elismerésre 
méltó, példaértékűnek tekinthető.
Kulcsszavak: Vállalati és egyetemi társadalmi felelősségvállalás, harmadik misszió, 
jógyakorlat.  



Szerzőink/Authors

Civil Szemle KülönSzám 2020 211

Balázs László, PhD a Dunaújvárosi Egyetem Társadalomtudományi Intézetének intézetigazgató 
egyetemi docense, szervezetpszichológus, kommunikációs szakértő. Doktori értekezését a szerve-
zeti kultúra és az érzelmi intelligencia kölcsönkapcsolatának vizsgálatából írta a Pécsi Tudomány-
egyetemen. Főbb kutatási területei: szervezeti vezetés, szervezeti kultúra, érzelmi intelligencia, 
reziliens szervezetek, a készségfejlesztés módszertana. Fontosabb publikációi: Érzelmi intelligencia 
a szervezetben és a képzésben (Z-press, 2014), Organizational culture and emotional intelligence 
in school (LAP, 2015). 
E-mail: balazsl@uniduna.hu

Rajcsányi-Molnár Mónika, PhD közgazdász, habilitált főiskolai tanár, jelenleg a Dunaújvárosi 
Egyetem oktatási és általános rektorhelyettese, illetve Társadalomtudományi Intézetének oktató-
ja. Az MTA Gazdálkodástudományi Bizottság Kommunikációmenedzsment Munkabizottságának 
tagja. A Pécsi Tudományegyetem Bölcsészettudományi Kar „Oktatás és társadalom” Neveléstu-
dományi Doktori Iskola témavezetője. Tudományos kutatói tevékenysége a vezetés és szervezés 
területeihez kapcsolódik, vezető- és szervezetfejlesztésre, a nonprofit szektor és szervezeteinek 
menedzselési kérdéseire, illetve a modern tartalomfejlesztés és oktatásszervezés területére spe-
cializálódva. Széles körű nemzetközi tapasztalatokkal rendelkezik. Kutatói, oktatói és tanulmányi 
ösztöndíjak keretében hosszabb-rövidebb időt töltött az Egyesült Államokban, Angliában, Indiá-
ban, Portugáliában és Tajvanon. 
E-mail: molnarmo@uniduna.hu

András István, PhD habilitált főiskolai tanár, jelenleg a Dunaújvárosi Egyetem rektora. Felső-
oktatási szakmai karrierjét megelőzően szervezetfejlesztési osztályvezetőként, majd személyzeti 
vezérigazgató-helyettesként dolgozott az üzleti életben. Számottevő tapasztalatot szerzett a tel-
jesítményértékelés, munkakör-értékelés és az érdekegyeztetés terén. Kutatási területei: szerve-
zetfejlesztés, multikulturális környezetben lezajló szervezeti folyamatok, szervezeti kommunikáció, 
társadalmi felelősségvállalás. 
E-mail: andras@uniduna.hu

Sitku Krisztina, a PTE „Oktatás és Társadalom” Neveléstudományi Doktori iskola másodéves 
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László Balázs–Mónika Rajcsányi-Molnár–István András–Krisztina Sitku
Social responsibility in higher education: a hungarian best practice

The aim of the article is to highlight the importance of social responsibility in higher 
education. Similarly to organizations in the for-profit sector, the actors of tertiary educa-
tion have not only the possibility, but the obligation of exhibiting responsible behaviour. 
Therefore, the article presents the forms of the social engagement of higher education 
institutions based on an overview of the terminology of corporate social responsibility 
(CSR). It describes the concept of university social responsibility (USR) and that of the 
third mission of universities, then differentiates them. Relying on the relevant profes-
sional literature, it presents the classification of the USR and third mission activities of 
the University of Dunaújváros, as well as provides a detailed description of some based 
on the content analysis of available institutional documents. The presented data dem-
onstrate that although the university is not a major institution in terms of its size and 
student number, its community engagement on the local and regional levels is both 
commendable and exemplary.
Keywords: Corporate social responsibility, university social responsibility, third mission, 
best practice.
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Venczel-Szakó Tímea–Jarjabka Ákos–Kuráth Gabriella
A 650 éve alapított első magyar egyetem jubileumi projektje mint a Pécsi Tudo-
mányegyetem szervezetének belső kommunikációs pillére

A tanulmányban a Pécsi Tudományegyetem (PTE) európai mértékkel mérve is je-
lentős Jubileum 650 projektje kerül bemutatásra, különös tekintettel annak belső 
kommunikációjára. A közel 4 évig tartó projekt alapjául az szolgált, hogy 1367. 
szeptember 1-jén kelt oklevelében V. Orbán pápa engedélyezte I. Nagy Lajos ki-
rálynak a pécsi egyetem megalapítását. A projekt célja a hazai felsőoktatás meg-
születésének és intézményesülésének megünneplése volt, ám ezzel párhuzamosan 
a PTE is meg kívánta erősíteni a hazai és nemzetközi imázsát. Így 153, a lezajlott 
évfordulóhoz kötődő esemény nemcsak Pécs, de a magyar kultúra és oktatásügy 
kiemelkedő eseménysorozatává is vált. További, szervezeti célként nevesült a PTE-n 
belüli lojalitás és elégedettség növelése, a 10 karral rendelkező tudományegyetem 
belső kohéziójának növelése is. A tanulmányban – a dokumentumelemzés és a kér-
dőíves felmérés módszereinek kombinálásával – arra a kérdésre keressük a választ, 
hogy a jubileumi projekt milyen módon támogatta a szervezeti kommunikációt, 
segítve ezzel a szervezeti célok elérését; melyek a leghatékonyabb belső kommuni-
kációs eszközök a szervezeti tagok tájékoztatására; végül, hogy a projektkommuni-
káció által növekedett-e a dolgozók intézmény iránt érzett büszkesége. 
Kulcsszavak: Felsőoktatási menedzsment, projektmenedzsment, szervezeti kom-
munikáció, elégedettség.
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Tímea Venczel-Szakó–Ákos Jarjabka–Gabriella Kuráth
The project of the 650th anniversary of the foundation of the first hungarian university 
as the pillar of intern organizational communication of University of Pécs

The study presents the Jubilee 650 project of the University of Pécs (UP-PTE), that also 
significant at European level, with special regard to its internal communication. The pro-
ject, which lasted for almost four years, was based on the fact that in his charter dated 
1th of September, 1367, Pope Orbán V. authorized King Louis the Great to establish the 
University of Pécs. The aim of the project was to celebrate the birth and institutionaliza-
tion of Hungarian higher education, and at the same time UP wanted to strengthen its 
domestic and international image. Thus, 153 events related to the anniversary became 
an outstanding series of events not only in Pécs, but also in Hungarian culture and edu-
cation. Another organizational goal was to increase loyalty and satisfaction within the 
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University of Pécs, and to increase the internal cohesion of the 10-faculty university. The 
study seeks to answer the question by combining the methods of document analysis 
and questionnaire survey, how the jubilee project supported organizational communi-
cation, thus helping to achieve organizational goals, and what are the most effective 
internal communication tools to inform organizational members; whether the project 
communication increased the employees’ sense of pride in the institution.
Keywords: Higher Education management, corporate communication, project man-
agement, organizational communication, satisfaction.
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Kevéssé ismert, hogy a távoktatás első rögzített megjelenése az egyesült ál-
lamokbeli Bostonhoz köthető. 1728-ban Caleb Phillips rövidtávú magán-levelező-
tanfolyamokat hirdetett a Boston Gazette-ben. (Cserné Adermann Gizella)       Milyen 
fontos a nem várt, előre nem tervezett új helyzetre történő gyors reagá-
lás, minden eddigi tapasztalat és fejlesztés felhasználása, és a pedagógiai 
módszertani kultúra évtizedek óta zajló, folyamatos átalakulása helyett 
az azonnali lépésváltás. (Kéri Katalin) (...) olyan, a civil társadalom 
működési környezetét érintő aktuális tendenciákat mutatunk be, amelyek 
napjainkban igen aktuálisak és nemzetközi jelentőséggel is bírnak, több 
országon átívelve.   (Námesztovszki Zsolt et al.)      Iskolák és egyetemek gyakor-
latilag egyik napról a másikra tértek át az online formák használatára. Ez 
egyrészt – minimális átállási költséggel – lehetővé tette a képzés folyta-
tását, másrészt viszont egy sor új problémát generált, új megvilágításba 
helyezve számos régit.  (Zakota Zoltán)      A nem jelenléti oktatásra a magyar
felsőoktatás nagy része nem volt módszertanilag felkészülve/felkészítve, 
ezért tűnhetett úgy, mintha az egyetemi szféra a digitális oktatási formák 
bevezetésében és alkalmazásában pár nap alatt egy évtizedet lépett vol-
na előre.   (Sipos Norbert et al.)     Nem szabad figyelmen kívül hagyni, hogy 
az informatika, a technológia csak egy új lehetőségeket biztosító eszköz, 
amely átalakíthatja a kutatási és a tanulási-tanítási folyamatot, lehetővé te-
heti a kutatás, a tanulás és az oktatás hatékonyságának növelését. Nem 
szabad, hogy a technológia cél legyen.   (Molnár Gyöngyvér)     Az UNESCO 
egyenesen felhívja a világ országainak intézményeit, hogy a Memory of 
the World (MoW) program keretében fokozottan dokumentálják és őriz-
zék meg a COVID-19-járvánnyal kapcsolatos adatokat, dokumentumokat.   
(Serfőző Mónika et al.)     Kellő óvatossággal azt a megállapítást is tehetjük, 
hogy a megváltozott helyzetben a megnövekedett otthoni feladatok (köz-
tük az otthoni tanulás) nem terhelte meg olyan mértékben a családokat, 
amely károsította volna a családi kapcsolatokat, a családi élet működé-
sét.  (Engler Ágnes)     A 21. században a tanulás egy része már az inter-
neten, számítógépek és okoseszközök, infokommunikációs technológiák 
és digitális tartalmak környezetében történik. Az egyének gyakran már 
webinarok, oktatóvideók, nyitott enciklopédiák, podcastek és blogok 
környezetében szerzik tudásukat.  (Szűts Zoltán)     A járvány kapcsán az 
oktatási intézmények próbáltak megfelelni az új kihívásoknak; próbáltak 
lépést tartani a technológiai fejlődéssel együttjáró lehetőségekkel. Igyekez-
tek oktatási gyakorlatukba az új eszközöket, programokat beépíteni. A fő
szempont az volt, hogy melyek a központi iránymutatások.  (Ősz Rita)      When
talking about the responsible activities of higher education institutions, we 
have differentiated between two concepts: university social responsibility 
and the third mission of universities. (László Balázs et al.)           A jövőben szükséges-
nek tartjuk a szervezeti kommunikációval kapcsolatos felmérések rendsze-
ressé tételét a longitudinalitás biztosítására; a kutatási módszertan tovább-
fejlesztését statisztikai próbák segítségével és a megkérdezett csoportok 
közti szignifikáns különbségek feltérképezése céljából.   (Venczel-Szakó Tímea et al.)
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