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OKTATÁSTECHNOLÓGIA
ÉS KOMMUNIKÁCIÓ

Az 1923-ban alapított amerikai Oktatástechnológiai
Társaság (Association for Educational Communications
and Technology) gondozásában újabb – immár máso-
dik – kiadásában lát napvilágot az eredetileg 1996-ban
megjelent kézikönyv, mely az oktatástechnológia és az
oktatás-kommunikáció kérdéskörének áttekintésére vál-
lalkozott. Már a címben szereplõ technológia kifejezés
is újdonságot jelent a magyar olvasó számára, ugyanis
nem csupán az oktatásban használatos eszközök – a
számítógép, a televízió vagy a projektor – alkalmazásá-
nak módszereire utal, hanem vonatkozik a tanulási
környezet mindazon elemeire, amelyek az oktatás ré-
vén szerzett tudás létrejöttében szerepet játszanak. Így
válnak a „technológia” részévé az iskolai élethez kap-
csolódó események, a tanulás helyszínei, épületei, a
tanulók személyes kapcsolatai, egyszóval mindaz, ami-
nek révén a tanulás lehetségessé válik. Ennek megfele-
lõen a 42 tanulmányból összeállított kötetben az olyan
idehaza ismerõs oktatástechnológiai témák mellett, mint
az audiovizuális eszközök tantermi használata, a szá-
mítógép-használatra alapozott kommunikáció vagy a
távoktatás, olyan oktatástechnológiai témákkal is ta-
lálkozhatunk, melyek a magyar olvasók számára talán
kevésbé megszokottak. Ilyen például kognitív pszicho-
lógia oktatási perspektíváinak mérlegelése, vagy a vir-
tuális realitás oktatási alkalmazásának kutatása. Ez utób-
bi témák hangsúlyos megjelenítése a kötetben egyben
azt is jelzi, hogy az összeállítás szerkezetében és terje-
delmi arányaiban igazodik az amerikai oktatással fog-
lalkozó tudományosság azon jellegzetességéhez, mely
szerint az oktatás kérdéskörével kapcsolatosan a pszi-
chológiai felvetések számítanak elsõrendûen fontosnak.
Ez a hagyomány ellentétben áll az európai szokások-
kal, ahol az oktatás témáját inkább általános társadal-
mi (szociológiai) jelenségként tekintik elemzendõnek,
amibõl eredõen hangsúlyosabb szerepet kap a téma
politikai, nemzeti vonatkozása.

A kötet különös értékét az adja, hogy multidisz-
ciplináris megközelítési módot alkalmaz az oktatás-

technológiai kutatások áttekintéséhez. Ennek megfele-
lõen – az amerikai tudományosság elõbb említett jel-
lemzõje alapján – többféle pszichológiai irányzat szak-
értõinek megközelítésében olvashatunk az oktatástech-
nológia (és tulajdonképpen a kommunikáció) kutatá-
sával összefüggõ eredményekrõl, de emellett megszó-
lalnak szociológus kutatók, vagy például az oktatási
épületek térszerkezetét és a tanulási környezet ergonó-
miáját kutató szakemberek.

Fontos megjegyezni, hogy a kötet mindenekelõtt
gyakorló kutatók számára készült, aminek ékes bizo-
nyítéka az utolsó (VII.) fejezet, melyben a széles érte-
lemben vett oktatástechnológia kutatásának módszer-
tanára vonatkozó tanulmányokat olvashatunk. Az össze-
állítás azonban mégsem csak kutatók számára bizo-
nyul hasznos szakirodalomnak. A 42 tanulmánynak
ugyanis csaknem mindegyike rövid történeti áttekin-
tést nyújt a tudományág történetérõl, legfontosabb irány-
zatairól – természetesen a kézikönyvekre jellemzõ tö-
mörséggel –, és csak azután tér rá azoknak a kutatási
irányoknak, eredményeknek az ismertetésére, melyek
közvetlen vagy közvetett összefüggésben állnak az ok-
tatástechnológiával. Mindezek eredményeként a kézi-
könyv kiváló forrássá válhat azok kezében, akik az
oktatástechnológia fejlõdését meghatározó tudományos
eredmények rövid áttekintését igénylik.

A kézikönyv érdekes magyar vonatkozása, hogy a
rendszerelméletek oktatási és oktatástechnológiai al-
kalmazásának fejezetét H. Bánáthy Béla készítette el
(International System Institute). A szerzõ a rendszerel-
mélet fejlõdéstörténetének tömör áttekintésében kiemeli,
hogy a 70-es évektõl kezdõdõen világossá vált a kuta-
tók többsége számára, hogy a társadalmi rendszerek
alapvetõ különböznek az úgynevezett „hard” rendsze-
rektõl, melyeknek legfõbb jellemzõje a zártság. A tár-
sadalmi rendszerek a „soft” – vagy a legfontosabb tu-
lajdonságukat említve – a nyitott rendszerek kategóriá-
jába tartoznak, ami megfigyelhetõ a rendszer és kör-
nyezete között kialakuló interaktív kapcsolatban, az
értékorientációkban, az etikai normák figyelembevé-
telében, valamint abban, hogy a társadalmi (közösségi)
hasznosság elve képes háttérbe szorítani például a gaz-
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dasági racionalitás egyoldalú érvényesülését. Az okta-
tási rendszereknek mint nyitott rendszereknek a mo-
dellálásában és fejlesztésében felhalmozódott tudomá-
nyos tapasztalatok ismertetése után olvashatjuk a ta-
nulmány azon következtetéseit, melyek az oktatástech-
nológia vonatkozásában érvényesek. Eszerint az okta-
tás mint társadalmi rendszer nyitott, azaz a környezet-
re, a társadalmi igényekre, a közösségi elvárásokra ké-
pes reagálni, sõt fejlõdésének és mûködésének egyik
legfontosabb hajtóereje éppen az említett hatásokra
vezethetõ vissza. Ezzel szemben az oktatási rendszer
alacsonyabb szintû alrendszerei – úgymint a tantervek
gyakorlati megvalósítására kidolgozott rendszerek alap-
vetõen zárt (hard) rendszerként mûködnek. Ennek jele,
hogy a tanterveket, tanmeneteket tervezõ szakemberek
feladataikat afféle „mérnöki tervezõmunkának” fogják
fel. A jelenség ismert: az elõre kidolgozott oktatási
anyagok használata, háttérbe szorítja a tanmenetek
összeállításának interaktív tervezõmunkáját – a nyitott
rendszerépítést. Valódi változást az hozna, ha az új
utakon járók bátorságával az oktatás sorozatos reform-
jai helyett, annak olyan átalakítása valósulna meg, mely
a tanmenetek és oktatási programok szintjén is nyitott
rendszerek érvényesülését tenné lehetõvé. Az átállás
nélkülözhetetlen elõfeltétele ugyanakkor, hogy az ok-
tatás mindennapos feladatát végzõk körében általánossá
váljon a rendszerben való gondolkodás, illetve elter-
jedjen körükben a nyitott rendszerek építésének kész-
sége, együtt járva a rendszertervezés terén megvalósuló
versennyel.

A médiák oktatásban betöltött szerepérõl szólva a
szerzõk megjegyzik, hogy a témával foglalkozó kutatá-
sok közös jellemzõje, hogy a szórakozás és a tanulás
egymásnak ellentmondó fogalmi dichotómiája segítsé-
gével értelmezik a médiafogyasztási szokásokat. Általá-
nos meggyõzõdés, hogy a tanulók odahaza a szórako-
zás céljával használják a médiákat, míg az iskolában a
rendszerezett tudásszerzés érdekében válnak hallgató-
vá, nézõvé. A koncepcionális kérdéseket is felvetõ ta-
nulmány írói azt állítják, hogy a hagyományos média-
fogalom újraértelmezésével felismerhetõvé válnak a
média szórakoztató és oktató szerepének együtt járásá-
ban rejlõ lehetõségek is. Az „edutainment” ennek je-
gyében a két funkció együttes elõfordulását jelenti
(educatio + entertainment), ami a médiák növekvõ
differenciálódása, interaktivitása, rugalmassága és a fel-
használói igényekhez való fokozott igazodása révén a
jövõbeli fejlõdés bõvülõ lehetõségei elõtt áll.

Stephen T. Kerr, a Washingtoni Egyetem szocioló-
gusa az oktatástechnológia szociológiájának fejlõdését
és jövõbeni feladatait foglalta össze. Gondolatmenetét
azért is érdemes külön felidézni, mert megállapításai a
jelenlegi kelet-európai viszonyokhoz maradéktalanul il-
leszkednek – noha ezek a gondolatok 6 esztendõvel

ezelõtt kerültek papírra. Az oktatástechnológia szocio-
lógiai megközelítése jelzi a pedagógusszereppel össze-
függésben megragadható változásokat. Ha a pedagó-
gusokkal szemben elvárássá válik a számítógép haszná-
lata szakmai munkájuk során, akkor az ehhez szüksé-
ges valamennyi feltételrõl gondoskodni kell. A pedagó-
gusképzésben lényeges szerepet kell kapnia az oktatás-
technológia tantárgyának, maguknak a pedagógusok-
nak pedig fel kell ismerniük, hogy az elkövetkezõ évek-
ben az egyik legfontosabb szakmai feladatuk lesz az
információs és kommunikációs technológiák megho-
nosítása az oktatásban. Az oktatók munkájának sike-
réhez ugyanakkor gondoskodni kell a kielégítõ hard-
ver és szoftverellátottságról is. Röviden tehát: biztosí-
tani kell a pedagógusok számára szakmai fejlõdésük
feltételeit, ha elvárjuk tõlük, hogy az oktatástechnoló-
gia alkalmazásában kreatívan elõrelépjenek.

A kézikönyv megrendelése az AECT honlapján le-
hetséges, a mû digitalizált változata megtekinthetõ az
Oktatáskutató Intézet Könyvtárában.
(David H. Jonassen [ed] Handbook of Research for
Educational Communications and Technology.
University of Missouri,     1996.)

Török Balázs

�
A HOLNAP ISKOLÁI

Az iskolázás és az iskolák jövõjét mérlegelõ kötet az
oktatási miniszterek 1996-os párizsi találkozójának
anyagára épül, témája az iskola lehetséges szerepe a
változó társadalomban, s az élethosszig tartó tanulás,
illetve az a mód, ahogyan az iskolák ezt elõ tudják
segíteni. A kötet elsõ része négy fejezetben az iskolázás
egyes fõ kérdéseit járja körül, az elsõ fejezet az iskolá-
zás tágabb környezetében ható trendeket és mozgató-
erõket, a második a fejlesztés kérdéseit az iskolázás
terén, a harmadik a jövõ iskolázásának lehetséges for-
gatókönyveit, a negyedik áttekintést ad a kapcsolódó
oktatáspolitikai célokról, feszültségekrõl és kérdések-
rõl. A kötet második része az OECD „Schooling for
Tomorrow” projectjében született szakértõi anyagokat
ad közre. Jelen ismertetésben csak a kötet elsõ, átfogó
kérdéseket tárgyaló részével foglalkozunk.

Az elsõ fejezet (Az iskolázás tágabb környezete) szé-
leskörû áttekintést nyújt azokról a fõ – gazdasági, tár-
sadalmi, politikai, kulturális, környezetet érintõ – ten-
denciákról, melyek az iskolák környezetét alakítják, s
melyek jelentõs kihívást jelentenek az oktatási rend-
szer, s az iskolák számára. Elsõ helyen olyan demográ-
fiai – társadalmi változásokat sorakoztat fel, melyek
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