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MAGYAR MIKLÓS 

Generációk és taneszközök – váltás és innováció 

Bevezetés 

Hosszú utat tettünk meg az ember környezetében található dolgok, tárgyak oktatási, tanulási 

felhasználásától, az ember által alkotott palatáblán át, az analóg elektronikus és a digitális esz-

közökig, az internet (a világháló) működtetésén át, a sokoldalú mobil eszközök alkalmazásával 

a virtuális valóságig és azon túl. A XX század közepétől már természetesnek tekintettük a 

taneszköz-nemzedékek és az egymást váltó generációk egymásra találását. A kérdés így lát-

szólag evidens választ sejtet. Vagy mégsem? Korábban 

a generációk időarányosan váltották egymást; a techni-

kai, technológiai fejlődés, az új alkalmazási lehetőség 

emberléptékű volt. Ez a viszonylagos fokozatosság le-

hetővé tette a „munkakör, szerepkör átadás-átvétel”, a 

feladatmegoldás, az utánpótlás-nevelés ütemezését. A 

mindenkori oktatáspolitika ezt a maga módján kezelte. 

A helyzet napjainkra kissé megváltozott. Kilencven év 

távlatából a hat+1 generáció találkozása a hat+1 tanesz-

köz nemzedék képviselőivel egyszerre alakult sajátosan 

és természetesen. 

Ezt számos tényező együttes hatása befolyásolta. Ezek a következők lehetnek:  

1.) a tanítási – tanulási, a szocializációs környezet, 

2.) a társadalmi, technikai, technológiai környezet és működése, 

3.) a tudományok fejlődése, eredményeinek gyakorlati alkalmazhatósága, 

4.) a tudásközvetítés (átadás, átvétel) technológiai lehetőségei, 

5.) a gazdaság, a munkaerőpiac, a társadalom működése és elvárásai, 

6.) az oktatáspolitika alkalmazkodási kényszere, 

7.) a pedagógia, az andragógia működésének aspektusai, 

8.) az iskola, a tapasztalatokat biztosító intézmények lehetőségei,  

9.) az átalakulások, változások megvalósulásának folyamata, üteme, gyorsasága,  

10.) a következmények hatásai, kezelhetőségük az egyén, a csoportok, a társadalom által.  

A taneszközök jelentős része nem taneszközként jelent/jelenik meg környezetünkben. Az 

oktatási, tanulási adaptáció, értelmezésünk szerint, hasznosítási lehetőség (szükségszerűség). 

Minden generáció a saját helyzetéből, megélt élettapasztalatai alapján látja, értékeli a szocia-

lizációjában megjelent/megjelenő (a felnőttkoriban is) taneszközök, információ-hordozók he-

lyét, szerepét, funkcióját, működését. Alapból azt a technológiai, technikai, környezetet tartja 

elsődlegesnek, amelybe beleszületett. Ez esetemben is így volt. Az egymást váltó generációk 

                                                      
 A cikk eredeti változata Taneszköz nemzedékek a generációk szolgálatában?  címen a XX. Multimédia az 

oktatásban konferencián (Sopron, 2014. június 5-6.) előadásként hangzott el, és elektronikusan rögzítésre 

került. A konferencia cikkeket tartalmazó elektronikus kiadványt az NJSZT-MMO adta ki. 

1. ábra: Generációk 
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a minta-alkotásban, a tudásközvetítésben, az élethelyzetekre történő felkészítésben az átalaku-

lás, a fejlődés, a változás egy szakaszában (Y-, Z-, alfa-generációk megjelenése) szükségsze-

rűen elbizonytalanodtak. A történés folyamata sajátosan alakult, a taneszközök 5. és 6. nem-

zedéke által jelzett módon. S ez csak a felszín. Az elemzések,1 a tapasztalatok szerint ennél 

többről és másról van szó. 

Az elmúlt tizenkilenc „Multimédia az oktatásban” konferencián elhangzot t szakmai elő-

adásokon, műhely-beszélgetéseken számos nézőpontból körbejártuk a multimédia alkotóele-

meinek bemutatását, áttekintettük a fejlesztés, az alkalmazás, a felhasználás lehetőségeit, mód-

szertani aktualitásait, érintettük a szükségszerűen megjelenő technikai, technológiai problémá-

kat és megoldásuk alternatíváit. Az elhangzott plenáris előadások az alkotásban megjelenő kép, 

a hang és a tevékenység kapcsolódását vázolta tágabb össze-függésben. Ennek ismeretében 

célszerű felidézni a taneszköz-nemzedékek „működését” az egymást követő generációk szol-

gálatában, különös tekintettel a multimédiára. 

Természetesen ez a történet is korábban kezdődött. Már az 1868-as népiskolai törvény fog-

lalkozik a taneszköz-ellátással. Az Utasítás (1876) az iskolaszékek feladataként jelöli a népis-

kolák szükséges taneszközökkel történő ellátását, felszerelését (pl.: földgömb, térkép, tábla, 

természetrajzi ábrák stb.). Áttekintésünk a 1920-as évekkel kezdődik. 

A generációk 

1.Az építők, a veteránok (1925-1945 között születettek) generációja egy tekintélyelvű világ-

ban szocializálódott, ahol az oktatási-nevelési cél a hűséges alattvaló, a bérmunkás folyamatos 

utánpótlása. A tanulók a nyomtatás előtti, a környezetükben fellelhető, megtalálható, majd a 

nyomtatással előállított, a tanító, a tanár munkáját támogató eszközökkel találkozhattak. A tu-

dásközvetítésben domináns a tanítás, a tárgyak, a természetes környezet, képek, hangok, me-

sék, elbeszélések, dalok, zenék, terepasztal, rajzok, fotók, a könyvek, diafilmek, filmek. A 

film, mint a multimédia ősi változata jelenik meg. A szoftver a kópia, a hardver a filmvetítő 

készülék. Az iskola leképezi a társadalom egészét és megtanítja a mindennapok működtetéshez 

szükséges szerepeket. A változások, átalakulások üteme minden képzési szinten kezelhető. A 

tanulás iskolához kötődése a könyvnyomtatás által biztosított tömegesedéshez kapcsolható. 

Csak az így közvetített és szerzett tudás minősült elfogadott bizonyítvánnyal dokumentált tu-

dásnak. A különböző szerepekre, élethelyzetekre felkészítő kommunikáción, tevékenységen 

alapuló, tanulással, megélt tapasztalatokkal szerzett, nem dokumentált tudást sem az egyén, 

sem a társadalom nem tekintette tudásnak (földművelés, állattenyésztés, a nők által végzett 

tevékenységek). Az iskolai oktatás tananyaga viszonylag standard. Még az unoka is a nagyapa 

könyvéből tanul. A tudományok fejlődése kiegyen-súlyozott, az eredmények csak nagyon las-

san kerültek át a képzési anyagokba. Ebben az időszakban a tanító, mint a „nemzet napszá-

mosa”, a tanár, a mester, az egyetemi oktató, mint „élő multimédia” működött a tudásközvetí-

tési folyamatban. Az eredményességet jól érzékelteti szüleim példája. Kereskedő édesapám 

(1903-ban született) gyermekkorunkban, téli estéken, különböző történeteket olvasott fel köny-

vekből, az egész családnak. Édesanyám (1920-ban született), aki négy polgárit végzett, tanított 

                                                      
1 Vö.: Tari Annamária: Y-generáció. Jaffa Kiadó: Bp. 2010. 298 p. 

Vö.: Tari Annamária: Z-generáció. Tercium Kiadó. Bp. 2011. 349 p. 

Vö.: Csernus Imre: Kiút. Jaffa Kiadó. Budapest. 2013. 268 p.  
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meg írni a szép kezemmel. Balkezes voltam. A társadalom rétegződése a származás (arisztok-

rácia), a tulajdon-viszonyok alapján történt (az elittől a cselédig).2 Az oktatásügy három pil-

lére: az elemi iskola, a gimnázium és az egyetem megfelelő alapként funkcionált az egyén 

munkaerőpiaci besorolásához. 1906-tól az OPK TM Hivatalos Értesítője tájékoztatta az isko-

lákat a VKM által jóváhagyott, a betiltott taneszközökről, a rászorultság alapján az ingyenesen 

ellátott iskolákról, versenytárgyalásokat hirdetett az iskolák megfelelő, olcsó felszerelésére és 

szakcikkeket közölt sokoldalúan felhasználható, újszerű taneszközökről.3 

A taneszköz és a szocializáció 

A gyermekjáték és a munkaeszköz funkciója. 

Vallási és politikai szocializáció. 

Az iskolai szocializáció eredetileg a verbali-

táson s az írásbeliségen nyugszik. Számos esz-

közt használ. Elsősorban a tanítás (a tanulás?), 

és a működés folyamatához rendeli hozzá. A 

„szorosan vett”és bevallott tananyagban csak 

fokozatosan nyertek tért a taneszközök. Hagyo-

mányos funkciójuk: a szemléltető, a kiegészítő, 

a tanítást támogató. 

1.) A taneszköz, mint tartalomhordozó (pl.: Az 

élő természetet, vagy szervezetet bemutató 

különböző modellek, makettek, képek, okta-

tófilmek, növény, rovar, lepke, kőzetgyűjtés, 

térképek (politikai, földrajzi, néprajzi, történelemtanításhoz) , Földgömb. Európa térképe 

1914 előtt többször módosult (német-francia határ, bolgár török határ). 

2.) A taneszköz, mint nyelvi jelenség (a taneszközön látható felirat, a szakmai eszközök 

kettős nyelvhasználattal (német és magyar). 

3.) A taneszköz ellátottság, mint egyenlőtlenségi mutató. A 19. század második, a 20 szá-

zad első felén a taneszköz-ellátottság igen egyenetlen volt. Pl.: tanítóképzők jól érzé-

keltetik a fenntartók különböző lehetőségei. Hasonló a helyzet az elemi iskolai könyv-

tárak esetében. 

4.) A taneszköz, mint rendkonstituáló. Tágabb értelmezés szerint, az iskolai egyenruha is 

taneszköz. A nevelés formai eszköze. Megjeleníti az intézményi szervezettséget és a 

fegyelmezettséget. Az iskola értékvilága, a család értékvilága, a szociális különbségek 

eltüntetése. 

5.) A taneszköz, mint közbeszerzési probléma. Az 1934-es Közszállítási Szabályzat előny-

ben részesíti a kisiparost az állami megrendelések pályáztatásánál jelentkező külön-

böző finanszírozási érdekkülönbségek kiegyenlítése érdekében.4 

Nem feledkezhetünk meg a 1929/1930-as világválság és a 2. világháború pusztító követ-

kezményeiről sem. (1. és 2. taneszköz nemzedék). 
 

                                                      
2 Vö.: Gyáni Gábor-Kövér György: Magyarország társadalomtörténete a reformkortól a második világhábo-

rúig. Osiris Kiadó. Budapest. 2001. 
3 Vö.: Tompa Klára: A Nemzeti Taneszköz Tanács hatása a magyar taneszköz-fejlesztésre. Educatio. 2002/4. 

p. 557. 
4 Vö.: Nagy Péter Tibor: Oktatástörténet és taneszköz-politika. Educatio. 2002/4. pp. 539-541. 

2. ábra: Taneszköz nemzedékek (Wilbur 

Schramm, Szűcs Pál, Magyar Miklós)  1 
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2.a, A baby bommerek, (1946-1955), b, a Ratkó-gyerekek (1950-1956 között születettek) 

generációja. A háború utáni generáció az oktatási intézmények átszervezésével egy marxista 

ideológián alapuló, makarenkói közösségépítő pedagógiai gyakorlaton és a családi mintaköz-

vetítés értékrendjén szocializálódott (kettős nevelés). Az átalakuló szocializációs környezet a 

formálódó osztálytársadalmi tagozódás (munkásosztály parasztság, értelmiség). A második ge-

neráció esetében folytatódik a tanító, tanár központú tanítás hangsúlyú működést segítő tan-

eszköz használat, a könyv, mint meghatározó információhordozó a tanári munkát támogatja. 

Erősödik a film, a diafilmek és a természetes eszközök használata Tervgazdálkodás, gazdasági 

szerkezetváltás. Országépítés. Mobilizációs lehetőség. Stabil, többszintű iskolahálózat. Töme-

gesedés a normál korosztályoknál (Ratkó-gyerekek), és tömegesedés a felnőttképzésben (álta-

lános tanulási és képzési igény esti iskolák megjelenése, felnőtt analfabetizmus kezelése.  A 

tanítási-tanulási folyamat szabályozása bemeneti: a tanárok, tanulók működése és a taneszkö-

zök használata nem változott. A könyv szerkezete által megtestesített és a személyes kommu-

nikáció a bázis. Olcsó könyvek, olvasási mozgalom. „A rádió, az iskolarádió ismeretterjesztési, 

művelődési, tanítási, tanulási funkciója. Műsorcímek ízelítőül: Csinn-bumm cirkusz, Moha bá-

csi a törpe, Óvódások műsora, Nyitni kék kisiskolásoknak, Iskolarádió 7, 8. osztályosoknak, 

Illemkódex, Mennyasszonyok-vőlegények, Táskarádió, Kamasz panasz, Ötödik sebesség, 

Miska bácsi leveles ládája”5. Az új taneszközök megjelenése és alkalmazási elterjedése egy 

folyamat eredménye. A korábbiak használata is lassan szűnik meg. Éles határvonal nem húz-

ható az egyes és nemzedékek és generációk között. Egymás mellett léteznek, élnek, egymást 

erősítve. 

3.Az „X” generáció (az 1965-1975 között születettek). A hatvanas évek oktatáspolitikai 

döntéseinek hatására pedagógiai, felnőttképzési, módszertani kísérletek, újítások jelzik a kö-

vetkező (3.) taneszköz nemzedék felfedezését. Az audiovizuális eszközök, információhordozó 

anyagok megjelenése, helykeresése és térnyerése a pedagógiai, andragógiai folyamatokban 

szükségszerű és elengedhetetlen része az oktatás, a (szak)képzés, a felsőoktatás és a felnőttok-

tatás fejlődésének. Így nemcsak technikai, stratégiai kérdésről van szó. Fontos, mert a korsze-

rűsítés, a modernizáció egymást követő állomásain, a megújulást a folyamatosan megjelenő új 

és egyre hatékonyabb eszközök és információhordozók birtokbavételétől és egyoldalú haszná-

latától vártuk. Erősödik az iskola rádió és megjelenik iskola televízió oktatási, művelődési 

szerepvállalása. 

A hatvanas évek második felében nyugati szakirodalmi hatás következményeként megje-

lenik a programozott oktatási kezdeményezések oktatógépi háttérrel, illetve nyomtatott infor-

mációhordozókkal. Az angolszász területeken új pedagógiai, felnőtt-képzési gyakorlat vált el-

fogadottá. A gazdaság megrendelőként fordult az oktatás felé. A feltétel: meghatározott idő 

alatt, meghatározott költségráfordítással, a kimeneten meghatározott minőségű, (teljesítmé-

nyű) szakember kiképzését kell biztosítani. A feladat teljesítése a korábban alkalmazott módon 

                                                      
5 Vö.: Padisák Mihály: Miska bácsi www.tanszertar.hu/eken/2007_pm_0704. htm 

http://www.tanszertar.hu/eken/2007_pm_0704
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már nem volt lehetséges. Itt lépett be a képzési, felkészítési, fejlesztési, továbbképzési folya-

matokba egy új, alkalmazott didaktika: az oktatástechnológia.6 A képzés kvázi technologizá-

lásával minimálisra csökkenthető a tanuló élő személyiségéből fakadó nem tervezhető  ténye-

zők száma. Pontosították a megvalósítandó célokat, követelményeket: mit, milyen szinten, mi-

lyen feltételekkel? Eredményes: ha egyértelmű, időzített, mérhető, teljesíthető? A tanítás-tanu-

lás folyamatának oktatástechnológiai megközelítése kimenet-orientált. Mérésmetodikai szem-

pontból szükségessé vált a követelményszintek7 pontosítása is. 

− ráismerés szint 

− megnevezési szint 

− felidézési (reprodukciós) szint 

− kívülről kapott algoritmus szint 

− belsővé vált algoritmus szint 

− maximális begyakorlottság 

− megismerő alkalmazás8 

− rutinos cselekvési szint (automatikus adaptáció). 

Érzékelhetővé vált a tanulási, a kommunikációs és a tudásközvetítési környezet változása. 

50 éve 1964. február 5-én kezdte meg sugározni műsorait az iskolatelevízió és 20 éve,1994-

ben szüntette meg az MTV. Plusz egy tanító, tanár az osztályteremben. Tanító és tanárhiány 

enyhítése, tantárgyi szakanyagok készítése, életszerű kísérletek (fizika, biológia, kémia), an-

gol, orosz nyelvi leckék. 

A 70-es évek az oktatástechnikai eszközök és információhordozók (az írásvetítő transzpa-

rens, a hangosított diasorozat, a tanárképzés távoktatással 1973-tól Pécsett nyomtatott tanesz-

közökkel), a nyelvi labor, a video felfedezése (4. nemzedék). A felsőoktatási intézményeknél 

és a megyei pedagógiai intézetekben létrejönnek az oktatástechnikai tanszéki csoportok, egy-

ségek. Az új tantervek bevezetése (1973) alapvető igényként jelenítette meg az oktatástechno-

lógiai szemléletű pedagógiai, képzési továbbképzési gyakorlat kialakítását és működtetését. 

Ennek elősegítését koordinálandó, az oktatástechnika, oktatástechnológia magyarországi meg-

honosodásának központi intézményeként, hét minisztérium közös támogatásával létrejött az 

Országos Oktatástechnikai Központ (OOK). Első lepésként megkezdte az oktatástechnológu-

sok kilenc és kéthónapos bennlakások képzését. Az oktatás-technológia kereste a helyét a ma-

gyar oktatási rendszerben. A pedagógusképzésben önálló tantárgyként érvényesülhetett. A pe-

dagógiai gyakorlatban meghatározó volt az éppen aktuális eszközfétis, illetve az alkotó,  kreatív 

pedagógusok fejlesztő tevékenysége. Az útkeresés, szemléletváltás, változás-változtatás főbb 

területei: 

− Megjelent az alapvető oktatástechnikai eszközök használata a pedagógiai gyakorlat va-

lamennyi szintjén (az óvodától, az alsó tagozaton át, a felsőoktatásig), 

− Megkezdődött a hiányzó információhordozók házilagos előállítása (különös tekintettel 

az írásvetítő transzparensekre). 

                                                      
6 „Az oktatástechnológia a tanítás-tanulás folyamatának olyan rendszeres tervezését, szervezését, ellenőrzé-

sét és értékelését jelenti, amely pontosan meghatározott célok elérését teszi lehetővé és felhasználja az audio -

vizuális és egyéb médiumok optimális kombinációit is. J.K. Davies. „Az oktatás menedzselése”. 1971.  
7 Vö.: Orosz Sándor: A tananyag elemzése. OOK. Veszprém. 1977. pp 93 -95. 
8 Ágoston György-Nagy József-Orosz Sándor: Méréses módszerek a pedagógiában. Tankönyvkiadó. Buda-

pest. 1979. p. 38. 



Generációk és taneszközök – váltás és innováció 

121 

− Előtérbe került a nyelvi laborok használatának technikai, oktatásszervezési és tananyag-

fejlesztési, tananyag-ellátási problematikája. 

− Felértékelődött az iskolai könyvtárak forrásközpont szerepe. 

− Hangsúlyossá vált az Iskolatelevízió és az Iskolarádió adásainak metodika kérdéseivel 

való foglalkozás. 

− Valós igényként jelent meg az oktatástechnikai, oktatástechnológiai modell funkciókat 

is ellátó bázisiskolák kialakításának fejlesztésének kérdése.  

− Fokozódott az érdeklődés az új technikai eszközök iránt (pl.: BCO-02 típusú csoportos 

oktatógép, ACP-101 típusú visszacsatoló berendezés, BPO-02 regiszter, a MAGI 

feleltetőgép használata, nyelvi laboratóriumok telepítése, zártláncú televízió hálózat ki-

építése stb.). 

− Folyamatosan megtörtént a vezetés, a szakfelügyelet oktatástechnológiai felkészítése.  

− Szükségessé vált a pedagógusok tömeges, egységes szemléletű oktatástechnológiai fel-

készítése, iskolai szintű alkotóműhelyek kialakítása. 

− Modellértékűvé vált a teljes kecskeméti tanyai magnós program siójuti, zselicszentpáli 

és andocs-nagytoldipusztai adaptációja. 

− Fontos szakmai-pedagógia feladat volt a nyelvi laborok munkáját támogató orosz nyelvű 

programozott munkafüzetek előállítása.  

− Jelentős előrelépés volt a rugalmas kapcsolódás a Fővárosi Pedagógiai Intézet (FPI-

FOK), illetve más megyei továbbképző intézetek és az OOK szoftveranyag gyártási, el-

látási és kiadványcsere akcióihoz. Az OOK-ban elkészült az első anyanyelvi oktatócso-

mag a Főnév.9 

− A képmagnetofon felfedezése, az oktatási, továbbképzési, kommunikációs, önismereti 

stb. videoanyagok készítése fontos tanulási folyamatot jelentett az egyén, a közösségek, 

a szakemberek számára. Példák a képmagnetofon, a video felhasználására: óvodai, 

alsótagozatos módszertani video felvételek, Mikrotanítás, központilag biztosított mód-

szertani videoanyagok továbbképzési hasznosítása, szakoktatók pedagógiai tevékeny-

ségfejlesztése képmagnetofonnal stb. 

− A videofelvételek, televíziós anyagok használatát a tanulók és tanárok egy része feles-

leges időtöltésnek, mozizásként értékelte. „Ez a VHS kazettás képmagnó? Akkor a böl-

csészek is kaptak egy új játékot!”  

A hetvenes évek lendületes oktatástechnikai felfutása (csoportos és egyéni oktatógépek, a 

nyelvi laboratórium, a diaporáma, az S8-as film, a hurokfilm, a képmagnetofon, a ZTV stb.) 

ciklikusan egyfajta „csodaváró” eszközfétist generált, amelynek lefutása után mindig felerő-

södött az alkalmazó pedagógus személyiségének mesterségbeli tudásának dominanciája (4). 

Ezt példázták azok a pedagógiai műhelyek, amelyek biztosítani tudták az alkalmazó személyi-

ség és a felhasznált technika/információhordozó összhangját. A taneszközök új funkciója: a 

fejlesztő, az új dimenzióba helyező, a szimulációs, a tanulást támogató. 

A nyolcvanas évek elejére áthúzódó fejlődésbeli megtorpanást számos tényező együttes 

hatása idézte elő. Néhány példa ezek közül:  

                                                      
9 „Oktatócsomag: az audio-vizuális, nyomtatott és egyéb tanítási-tanulási anyagok együttese, amelyek egy-

egy szaktárgy (modul) pontosan megfogalmazott tanulási-tanítási céljai szerint – a tanulók és a tanár mun-

káját bizonyítottan segíti.” Tompa Klára: Az oktatócsomagok tervezésének és alkalmazásának didaktikai 

kérdései (bölcsészdoktori disszertáció). Budapest. 1980.  
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− Az angolszász területen az oktatástechnológiát működtető pedagógus, tanár meghatá-

rozó személyiségének, mesterségbeli tudásának felfedezése késett.  

− A technikai, technológiai fejlesztés szabványosítási bizonytalansága (az áttörést a kom-

mersz analóg video esetében a VHS rendszer bevezetése jelentette).  

− A folyamatos eszközpark bővítéshez szükséges források csökkentése, behozatali korlátok. 

4.Az „Y” generáció (az 1976, vagy 1982 – 1995 között születettek). Az elnevezés az ame-

rikai szociológusoktól ered az 1980-as években születettek meghatározására. A taneszköz, 

amihez kapcsolhatók az internetes YouTube video-megosztó portál, az információhordozó a 

videofilm. E generáció tagjai az elsők, akik már az internetet működtető társadalomba szület-

tek, egyfajta „digitális bennszülöttként”. Számukra a számítógépes világ és az internet olyan, 

mint a korábbi generációnak az írógép, a távirat és a fax. „Nagyon sokat tudnak a digitális 

világról. A siker, a karrier, a pénz számukra az elsőrendű fontosságú, mert megtanulták, hogy 

a fogyasztói társadalomban csak ez visz előre. Már nem „engedelmes munkaerők”, hanem sok-

szor öntörvényű személyiségek, akiknek a munkahely csak egy a sok körül, amin változtatni 

lehet.10 

A 80-as évek újabb kihívása a számítástechnika megjelenése, a személyi számítógépek fo-

kozott ütemű elterjedése. Ez a helyzet 1981-ben az oktatás-technológusok előrejelzései elle-

nére, egyes helyi kezdeményezésektől eltekintve, felkészületlenül érintette a pedagógus társa-

dalmat.  

A korábbi oktatástechnikai gyakorlattól eltérően az új eszközt, a mikroszámítógépet együtt 

vették birtokukba a tanárok és a tanulók. A megvalósítást kormányprogram támogatta, amely 

három területre összpontosította a központi segítséget: a felsőoktatás számítástechnikai fej-

lesztése, a középiskolák támogatása (személyi számítógépekkel történő ellátása) és a lakosság 

felkészítése. Nem voltak az oktatásban használható szoftverek, kevés volt a szakirodalom, 

BASIC programozást tanítottunk, a pedagógusok írták a programokat. Számos nehézség elle-

nére csodálatos és felejthetetlen ez az időszak. A tanulókkal együtt fedezhettünk fel egy szá-

munkra is új világot. S az oktatás történetében először léphettük át saját pedagógiai időkorlá-

tainkat. Nem sejtettük, hogy a kialakuló „globális faluban” új szereposztás készülődik.  

A tanulók egy új világ megismerésének lehetőségét látták a számítógépek birtokba vételé-

vel, a tanárok egy új ismeretlen taneszközt. Ők az X’ nemzedék, a közép -korúak, akik ugyan 

megtanulták a számítógép és az világháló használatot, mivel nem születtek bele, a legnagyobb 

erőfeszítés dacára is egész életükben csak „digitális bevándorlók" lehetnek.11 

Az ABC 80-tól hosszú út vezetett az IBM kompatibilis konfigurációkig, a ma ismert, mul-

timédiát is kezelő, hálózatban működtethető rendszerekig. Ízelítőül néhány, a történelmet 

idéző (mikro) számító-gépekből: Sincler ZX 81, Spektrum, HT 1080Z, Commodore 64, 20, 16, 

+4, 128, Primo, Enterprise, Videoton VT 16, VT 32, Proper 16, IBM XT, AT stb. A tanuló 

sorra fejtették meg a gépek üzenetét. Sok tanár egyszerű reakciója: „Ez már nem az én világom. 

Nekem nem sok van hátra, a nyugdíjig majd csak kihúzom valahogy.” Egy valamiben mindenki 

tévedett a jövőt illetően. A digitalizáció fejlődése megkerülhetetlen. Senki nem úszhatja meg. 

A globalizáció már elkezdődött. 

                                                      
10 Vö.: Tari Annamária Z generáció i.m. pp. 14-20 
11 Vö.: "Ha nem vagyok online, akkor nem is létezem"- Lothringer Éva ... szocialistestverek.hu/index. 

php?option=com... 

https://www.google.hu/url?q=http://szocialistestverek.hu/index.php%3Foption%3Dcom_content%26view%3Darticle%26id%3D249:y-generacio%26catid%3D10:hirek-aktualitasok%26Itemid%3D42&sa=U&ei=P2Z2U7C3I6j17Abt5oHgCg&ved=0CCAQFjAA&usg=AFQjCNEmVgnp6KsJE9TqsTh_rgTVOURM_Q
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A csúcstechnika új kihívására többféle vá-

lasz együttesen, egymást erősítve érkezett (ta-

nárképzés, tanártovábbképzés, hardver- és 

szoftver-fejlesztés korábban nem ismert mér-

tékű felgyorsulása, felhasználóbarát (tan)esz-

közzé teszi az új eszközt, a gazdaság és a tár-

sadalom egyre több területén kezdik el a szá-

mítógépet használni, a számítástechnika meg-

szűnik/megszűnt a „kiválasztott” kevesek vi-

lágaként működni). Ebben szerepe vállalt a 

könyvkiadás, a televízió számítástechnikai 

műsor-kínálata. 

1985. évi oktatási törvény mérföldkő: ki-

mondta az iskolák szakmai önállóságát, a pe-

dagógusi működés, alkotási szabadságát, lehetővé tette a szabad taneszköz választást, előké-

szítette a kilencvenes évek felnőttképzési piacnyitását.  

Az „Y” generáció tagjai a számítógéppel nőttek fel, gyakran „ezredfordulós” generációnak 

is nevezik őket. Gyakorlatiasak, mobilak, nem kötődnek fizikailag a munkahelyi íróasztalhoz. 

Nagyra értékelik a szabadságot, a formalitásoktól mentes, demokratikus munka -körülménye-

ket. Mindennapi feladataikat, ügyeiket az interneten oldják meg. Célszerű őket komolyan 

venni. Számban jelentősek, sajátos hírcsatornáik vannak, fontos számukra a virtuális közössé-

gekhez való tartozás. 12 

5.A „Z” vagy netgeneráció (az 1996 és 2009 között születettek). A 89/90-ben kezdődött 

társadalmi, gazdasági, technológiai, jogi, finanszírozása, piaci stb. átalakulások változáshul-

láma az egyént, a közösségeket, az intézményeket, az államot is felkészületlenül és váratlanul 

érte. A következmények kezelésének egyik lehetséges megoldását az új eszközök, technoló-

giák és a felnőttoktatás kínálta. 

A 90-es évek a multimédia, az Internet, a mobil kommunikációt biztosító szoftverek alkal-

mazásának felfedezése (5. nemzedék). Folytatódott a tanulók aktív és kreatív taneszköz hasz-

nálata. Az ezredfordulóra felgyorsult a mobil kommunikációs eszközök megjelenése. A gene-

rációt képviselők és az eszközök egymásra találása új pedagógiai, andragógiai kihívást jelení-

tett meg az iskola, a tanítók, tanárok számára. A kommunikációs környezet változott, a tudás-

közvetítés lehetőségei módosultak, az oktatási folyamatban működtetett szerepek átalakultak. 

Az 1993. évi oktatási törvény szerint: „Az iskola jogi személy.” Működése saját stratégia alap-

ján, a meglévő szervezeti kultúrára támaszkodva volt lehetséges. A kitűzött célok meg -valósí-

tásának eredményességét befolyásolta a feladatok realitása, a pedagógusok szakmai, emberi 

minősége, a tanulók szocializációs érettsége és a tanulási környezet aktuális állapota. 13 1994-

ben megjelent az első magazin típusú CD ROM, amelyből az operációsrendszer váltásával és 

technológiai fejlesztéssel multimédia lett. A kezdeti játék, idegen nyelvi és zenei témakörök 

folyamatosan bővültek. Ma már az oktatás szinte minden szintjén és tantárgyi, illetve tudo-

mány területén megtalálhatók. 

                                                      
12 Vö.: Tari Annamária Y generáció i.m. pp. 23-24. 
13 Vö.: Komlóssy Ákos: Az iskolai stratégiáról. – In: Magyar Pedagógia. 97. évf. 2. szám. pp. 127-135. 

(1977). 

3. ábra: A globalizáció (Kozma Tamás) 
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A távoktatás folyamatos jelenlétének felerősítése az MKM által 1991-ben létrehozott NTT 

1992-ben a TSZK segítségével pályázat alapján létrehozta az ország első hat regionális távok-

tatási központját (Debrecen, Gödöllő, Győr, Pécs, Szolnok, Veszprém). Folyamatosan dolgo-

zott ki nemzetközi együttműködési projekteket. A regionális központok és alközpontok kiala-

kítása a már meglévő felsőoktatási infrastruktúrára „hálószerűen” telepítve működött. A 

PANNONIA Tempus (JEP) keretében 1992-1995 között mintegy 200 távoktatási szakembert 

képeztek ki (tizenhárom) nyugat-európai egyetemi távoktatási központok és a hazai RTK anya-

intézmények bevonásával. A képzéshez egy PALIO elnevezésű adaptált (távoktató) tananyag 

került felhasználásra. Ezzel párhuzamosan történt meg a központos és alközpontok technikai 

indítása, a tananyagfejlesztések. a multimédiás működés előkészítése.14 1996 az IFOR, SFOR 

távoktatás?  

A „Z” generációnál már tapasztalható volt, hogy tagjai a Mit tanuljunk? Mit tanítsunk? 

kérdésekre pontos választ adtak: azt, amire nekik szükségük van ahhoz, hogy képesek legyenek 

megoldani feladataikat és helytállni a különböző szerephelyzetekben változó körülmények kö-

zött is. Ez a felismerés az „X” és „Y” generációra is érvényes lehet. A helyzetet látszólag az 

új eszközök és technológiák generálják, de ez csak a felszín. 

E két generáció tagjai ösztönösen érzik, tudják, hogy melyek az eredményes tanulás nél-

külözhetetlen feltételei: 

− a komfortérzet, 

− az alkalmas hely, 

− a rend. a biztonság, 

− a csend és a nyugalom, 

− a tanulásra alkalmas állapot, 

− a megfelelő taneszközök. 

A felnőttek eredményes tanulásának alapelvei:15 

− támogató környezet, 

− tisztelet mások iránt, 

− mások tapasztalatainak megbecsülése, 

− odafigyelés a személyek szükségleteire, 

− a teljesítmény és az elégedettség összhangja.” 

A 21. század gyorsuló világában természetesen és szükségszerűen éljük meg a modernizá-

ció ellentmondásait és a megoldások lehetőségeit. Megoldás-e a fordított szocializáció a digi-

tális bennszülöttek és a digitális bevándorlók állapot? Kijátszhatók-e egymás ellen a különböző 

korszakok taneszközei, miközben továbbélésük egy korszerűbb technikai szinten jelen van? 

Fétisé válhat-e a multimédia? Hogyan tovább? Kérdések. 

                                                      
14 Vö.: Kovács Ilma: Új út az oktatásban. BKGTE. Bp. 1997. pp. 28-33. 
15 Vö.: Koltai Dénes: Tanulás-módszertani jegyzetek. Kézirat. JPTE. Pécs. 1998.  
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Elfogadott napi kommunikációs gyakorlattá vált a közösségi oldalak, a netes hálózatok, a 

mobil-kommunikációs eszközök használata, a Webes felületek kezelése, az elektronikus (on-

line) tanulás. Lehetővé vált az integrált elektronikus tanulási környezet 16 és az internet-alapú 

tananyagok minőségvizsgálata17 Web-bányászati módszerek alkalmazásával (6. nemzedék). 

6.Az „alfa” generáció (a 2010-től születettek). A 21. század új kihívásait és a megoldás 

felnőttoktatási lehetőségeit már az 1985-ös párizsi, majd az 1997-es hamburgi felnőttoktatási 

világkonferencia előre jelezte és prognosztizálta. A Polgárok Európájának megalkotásához, a 

life long learning általános gyakorlatának működtetéséhez szükséges európai stratégiát és a 

nemzeteknek javasolt ajánlásokat 2000-ben a Lisszaboni Konferencia fogalmazta meg és tette 

közzé a memorandumban.18 Felértékelődött a tanulás Az új feladatokhoz, a megvalósításra 

váró szerepek eredményes megoldásához, „a kulcs: a tanulás”. A társadalmi-gazdasági átala-

kulás, a csúcstechnika bővülő alkalmazása új tudás-minőséget igényelt a munkaerő-piacon. A 

stratégiai dokumentum kulcsüzenetei:19 

1.) új alapkészségek biztosítása mindenkinek, 

2.) több beruházás az emberi erőforrásba, 

3.) innovációk a tanítás és a tanulás területén, 

4.) a tanulás értékelésének javítása, 

5.) a tanulási tanácsadás újragondolása, 

6.) a tanulás közelítése az otthonokhoz. 

A modernizáció megállíthatatlan. Az információs társadalomba való átmenet kikényszeríti 

a tanulás funkciójának újragondolását: a művelődés és a kultúra javainak elsajátítása helyett a 

humán tőkébe történő beruházást jelenti, amely tudástőkét termel, s ebben az ember, a humán 

erőforrás is, érdekelt. A tanulás és a képzés nem termelési költség, hanem beruházás. A tudás 

amortizálódik, amely permanens tanulással, ön-fejlesztéssel kezelhető egy egész életen át. Ez-

zel együtt a felnőttek körében hangsúlyossá válik az új típusú funkcionális analfabetizmus, a 

digitális írástudatlanság, az idegennyelvtudás hiánya, a munkaerőpiac által preferált kompe-

tenciák hiánya. Az oktatási multimédiák, a távoktatás, az e-learning megoldás-e ezek kezelé-

sére? 

2001-ben megvalósul a magyarországi felsőoktatási intézmények integrációja.  Életbe lé-

pett az Felnőttképzési törvény, amely szinkronban a Memorandummal megfelelő kereteket je-

lölt ki a képzésben/oktatásban résztvevő intézmények működésének , és szabályozta a felnőtt-

képzési piacot.  

2006-ban elindultak a Bolognai Program szerinti akkreditált átalakított háromlépcsős kép-

zések alapozó (BA) szakjain a képzések. 2009-ben indultak a Master fokozatú egyetemi kép-

zések. Folyamatos a megmaradt egyetemi doktori iskolák felavatott PhD-s utánpótlása. 

A 2008-as világválság elhúzódó kezelése egyfajta deja vu hatásként működött, mintha a 

kilencvenes évek történéseit hívta volna elő. Ezek a változások 

− a tulajdonviszonyokban bekövetkezett változások, 

                                                      
16 Vö.:Tóth Péter: Integrált elektronikus tanulási környezet minőségvizsgálata web-bányászati módszerekkel. 

www.jampaper.eu/Jampaper_H-ARC/2007._II._2.sz..html 
17 .Vö.: Izsó Lajos: Web-bányászati módszerek alkalmazása internet-alapú tananyagok minőségvizsgálatára. 

www.jampaper.eu/Jampaper_H-ARC/2007._II._2.sz..html 
18 Vö.: Memorandum az egész életen át tartó tanulásról. ftp://ftp.oki.hu/eu/memorandum.pdf 
19 Vö. Komenczi Bertalan: Az Európai Bizottság Memoranduma az egész életre… -EPA 
epa.oszk.hu/00000/.../2001-06-eu-Komenczi-Europai.html 

http://www.jampaper.eu/Jampaper_H-ARC/2007._II._2.sz..html
http://www.jampaper.eu/Jampaper_H-ARC/2007._II._2.sz..html
ftp://ftp.oki.hu/eu/memorandum.pdf
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− a strukturális változások (a kialakult piacok kvázi piacok), 

− megszűnt a teljes foglalkoztatás, helyébe lépett a tömeges állástalanság,  

− a gazdálkodás változása, 

− a jogszabályokban bekövetkezett változások, 

− a pénzügyi, finanszírozási változások, 

− a társalomban bekövetkezett változások, polarizáció, 

− megszűnt a klasszikus osztályszerkezetű, tagolt társadalom,  

− megjelent az új politikai elit, a gazdasági elit, és kialakult a média-elit. 

Az előidézett hatások: 

− stratégiai bizonytalanság, 

− vezetői – vezetési bizonytalanság, 

− jogi bizonytalanság, 

− finanszírozásai bizonytalanság, 

− működési, működtetési bizonytalanság, 

− egzisztenciális-, szociális bizonytalanság, 

− piaci bizonytalanság. 

A 2011. évi törvény a nemzeti köznevelésről és közoktatásról 2012 szeptemberétől, 2013 

januárjától és 2013 szeptemberétől lépett életbe. 

2013. november 12-én megjelent az új törvény a felnőttképzésről.  

A 2010-től érkezettek egy polarizált társadalomba, manipulált  közegbe születtek/születnek. 

Az állami irányítású, központosított, kézi vezérlésű oktatás-irányítás által meghatározott szo-

cializációs színterek működtetésében domináns a kötelezően előírt nevelési terv és tanterv vég-

rehajtása. A cél a hatalommal lojális munkaerő biztosítása. A kontraszelekció a rendszer egé-

széből, felépítéséből, működéséből következik.  

Az „alfa” generáció tagja kisgyermekként: ösztönösen erős utánzásos tanulási igényt sejtet. 

Mozgásos, manőverező készsége korán megjele-

nik. Egyedül is szeret játszani. A csavar önálló be-

csavarása kézzel számára természetesnek tűnik (az 

ujjak finommozgása). Sokféle dologra reagál egy-

szerre, de csak egy érdekli. Igényli, hogy foglal-

kozzanak vele. A felnőttek közül, akit választott, 

ahhoz nagy a kötődése. Az aktuális oktatási intéz-

ményhez való viszonya sajátos. Az IKT csak része 

az életének, de nem elsődleges.  

Az „alfák” életének sajátos színfoltja az újra-

államosítás, az autonómiák megszüntetése, az is-

kolák központosítása, az önálló iskolák visszami-

nősítése tagiskolákká, a pedagógusok működési 

szabadságának korlátozása, a szakoktatás lebutítása, a mobilitás beszűkítése, a pedagógiai 

szolgáltató intézmények fokozatos meg-szűnése, a tankönyvpiac szétzilálása, az iskolai élettel 

4. ábra: A lehetséges új taneszköz-

nemzedék? 
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kapcsolatos szolgáltatói piacok újraosztása, az oktatásra fordítható források további csökken-

tése a felsőoktatás (kontra)szelektálása.20 Ezek ugye visszafordítható, tüneti jelenségek, törté-

nések? 

A kultúra demokratizálódása mindent fogyasztóvá teszi a felhasználót. Generációk kivá-

lása és belesimulása a közös működésbe lehetőséget biztosít, hat a megújulásra. Mindenki szá-

mára elérhető? a tudás elsajátításának lehetősége, a fejlődés megállíthatatlan.  

Az információt hordozó eszköz már nem a papír, a virtualitás új és más közösségi szerve-

ződési együtt-működés lehetőségét hordozza. Az egyén és a közösség számára is létkérdés az 

információs műveltség, és az információ-szervezési tudás. A kreatív alkotók számára a vég-

eredmény a lényeg, a teljesítmény a fontos. (7. nemzedék). 

Összegzés helyett 

A 21. század gyorsuló világában természetesen és szükségszerűen éljük meg a modernizáció 

ellentmondásait és a megoldások lehetőségeit. Megoldás-e a fordított szocializáció eredmé-

nyeként a digitális bennszülöttek és a digitális bevándorlók állapot? Kijátszhatók -e egymás 

ellen a különböző korszakok taneszközei, miközben továbbélésük egy korszerűbb technikai 

szinten mindig jelen van? Fétisé válhat-e a multimédia? 

A veteránok, a baby boomok, és az első szakaszban született Ratkó-gyerekek esetében a 

taneszközök első és második nemzedéke a domináns. A tanító, a tanár személye a meghatá-

rozó. A tanítást támogatja a tankönyvek használatával. a tananyag jelentős része standard, las-

san változó. Esetenként megjelenik a film és a diafilm.  

A hatvanas évek oktatáspolitikai döntéseinek hatására pedagógiai, felnőttképzési, mód-

szertani kísérletek, újítások jelzik a harmadik taneszköz nemzedék felfedezését. Az iskoláknál 

új státusok jelennek meg. 70-es évek – oktatástechnikus, 80-as évek – számítás-technikus, pe-

dagógiai intézeteknél, felsőoktatásban az oktatás-technológus (negyedik taneszköz nemzedék). 

E rövid történeti vázlatrajz csupán pillanatképeket villantott fel az oktatástechnika, okta-

tástechnológia, számítástechnika egymást követő, erősítő évtizedeiből. Informálva az olvasót 

azokról a történésekről, erőfeszítésekről, eredményekről, amelyek szükségszerű és nélkülöz-

hetetlen részévé váltak az oktatás, a képzés, a felsőoktatás, a felnőttképzés, a pedagógus to-

vábbképzés korszerűsítésének. Előkészítették és számos területen megalapozták a kilencvenes 

évek technikai és technológiai áttörését, napjaink tanulás-módszertani, tanulásirányítási válto-

zásai (pl.: távoktatás, multimédia, oktatástechnológiai alapú tananyagfejlesztés stb.). Megala-

pozták és támogatták a rendszerelvű gondolkodás és cselekvés kialakulását a pedagógia, az 

andragógia, az oktatástechnológia és a számítástechnika működtetésének gyakorlatában. A fel-

gyorsult ütemű technikai fejlődés által diktált folyamatos tanulási kényszer és valós gyakorlati 

alkalmazás olyan tapasztalt oktatástechnológusok, számítástechnikusok, informatikusok felké-

szítését, kiképzését biztosította, akik ennek a területnek avatott elméleti és gyakorlati szakem-

bereivé válhattak. 

Ma már természetes, hogy a tudásközvetítési stratégia megvalósításakor alrendszerként ke-

zeljük az oktatási, pedagógia, andragógiai (felnőttképzési) folyamatokban a taneszközöket, in-

formációhordozókat. Ez nem volt mindig így. Szinte minden új eszköz felfedezése, használata, 

beépítése az aktuális tanítási, tanulási feladat megvalósításába, lehetőség volt az egyoldalú 

                                                      
20 Vö.: Andor Mihály: A cselédmentalitás visszaépítése, avagy… – In: Mozgó Világ. 2014./4. 
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alkalmazásra, a fétisjelenségre. Az oktatástechnológiai alapú rendszerszemléletű tanulásirá-

nyítás és tanulás fokozatos elfogadása tette lehetővé, hogy a „cél szentesíti az (tan)eszközt”, 

azaz a taneszköz fontos ugyan, de a megvalósítási cél és tudástartalom a meghatározó a folya-

mat eredményes működtetésében, és nem fordítva. A multimédia volt az első, amelynél ezt 

sikerült elkerülni. (az ötödik nemzedék). Vajon meddig tartható ez.  

A haladás, az ember, a személyiség fejlődése is megállíthatatlan. A tanulás = élet-tevé-

kenység! Életünk egymást követő szakaszaiban szükségszerűen jelennek meg régi/új kihívá-

sok, feladat-megoldások, szerephelyzetek, amelyek elől nem célszerű kitérni. A hiányzó tu-

dáselemek, kompetenciák elsajátítása a pedagógia, az andragógia, a felnőttképzés lehetősége-

ivel megoldható. Új szemléletre van szükségünk. A tapasztalatok átadása -átvétele, hasznosí-

tása szimultán, közös tevékenység lehet a generációk között. Az Újmédia, a Web 2.0, a közös-

ségi média és a mobil kommunikációs eszközök már működnek, a különböző virtuális közös-

ségek építése, funkcionálása folyamatos (hatodik nemzedék). A bekapcsolódás lehetősége min-

denki számára szükséges, megfelelő eszköztudás birtokában lehetséges. Olyan nyitott, rugal-

mas, mindenki számára elérhető felnőttképzési rendszer kiépítése és működtetése célszerű, 

amelyben külön műhelyekben tanulhat és fejlődhet a felnőtt analfabéta, a funkcionális analfa-

béta, a digitális írástudatlan, a képesítés nélküli felnőttoktató, és mindenki, akinek a 

munkaerőpiaci képzése megoldatlan. A művelődés valós és virtuális környezetében, a kommu-

nikáció, a tanulás, a tanulásirányítás horizontális, centrális és vertikális tere biztosított, mű-

ködtethető.21 Egy lehetséges társadalmi, gazdasági, piaci, jogi, szociális stb. korszakváltás tá-

mogatásaként a humánerő-forrás felkészítése és a fejlesztése preventív módon és párhuzamo-

san is működhet a különböző stratégiai programok valóra váltásával. Célszerű alkalmazni a 

rendelkezésre álló infokommunikációs és mobil-eszközöket, szoftvereket, az ICT által bizto-

sított tudásátadási és tudáselsajátítási lehetőségeket.  

A műhelyteremtő nagy tanítók, mesterek eredményes működésének jellemzője, hogy az 

által alkalmazott módszer nem más, mint Ő maga. Nélküle nem működik a tudásátadás, a tu-

dásközvetítés és a tudáselsajátítás. Sem eszközökkel, sem azok nélkül. Ha más lép a helyébe, 

az már nem ugyanaz. A 21. században tanúi vagyunk egy olyan szereptanulási folyamatnak, 

ahol a tanulók éreznek rá az önálló, kreatív tanulás varázsára a környezetükben megtalálható 

digitális, mobil eszközök használatával. Számukra természetes az adott (virtuális?)22 tanulási 

környezet lehetőségeinek kihasználása. Tudatosan élnek is ezzel. Működésükben jelen van a 

médiakompetencia: az ösztönös médiakritika, a médiaismeret, a médiahasználat és a média-

kreativitás.23 Az informatikai- és a média-kompetencia alapfeltétel. Ebben a folyamatban a mód-

szer a tanuló maga. Tanulásuk/tanulásunk is személyiség-dominanciájú (hetedik nemzedék?).  

                                                      
21 Vö.: Forgó Sándor: A tudástranszfer lehetőségét támogató IKT technológiák pedagógia vonatkozásai. 

http://www.mtakpa.hu/kpa/download/1202850 
22 Vö.: Nyíri Kristóf: Virtuális pedagógia – a 21. század tanulási környezete. www.ofi.hu/tudastar/virtualis-

pedagogia 
23 Vö.: Forgó Sándor: Az új média és az elektronikus tanulás.  okt.ektf.hu/data/forgos/file/ 

Az_uj_media_UPSZ.pdf 

http://www.mtakpa.hu/kpa/download/1202850
http://www.ofi.hu/tudastar/virtualis-pedagogia
http://www.ofi.hu/tudastar/virtualis-pedagogia
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Ehhez a kreatív, alkotó tevékenységhez, amelyben kiteljesedhet az autonóm személyiség 

egyéni sikere és társadalmi (közösségi) felelőssége már ma rendelkezésre állnak a 21. század 

első évtizedében kifejlesztett szoftverek, hardverek, módszertani alkalmazások és azok a fej-

lesztő műhelyek, ahol megvalósították az új generáció hatékony működéséhez szükséges új 

taneszköz nemzedék néhány darabját (pl.: digitális infokommunikációs, mobil-eszközök, Prezi, 

iCould, Google Drive, digitális felhő, (digitális) számítási  felhő, infokommunikációs felhő stra-

tégia eszközei, szoftverei stb.). Ezzel együtt a résztvevők természetes állapotként élik meg az 

újtípusú tudásközvetítő szerepek működtetését. 

A generációk működésének legbiztosabb, garantált minőségi terméke minden időkben a 

magyar szürke-állomány szellemi és kétkezi tevékenysége. A minőség-biztosítást nem igénylő 

teljesítmény. Napjainkra egy sajátos „ördögi körbe” kerültünk (5. ábra). 

Ha ki akarunk jutni ebből a helyzetből, van rá megoldás (6. ábra). A többi már csak rajtunk 

múlik. De ez már egy másik történet. 
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