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MAGYAR MIKLÓS 

Az új stratégia a hatékony megoldás? 

Kreativitás – innováció – digitalizáció 

Mottó: „A tanulás = élettevékenység!” 

„Az egész életen át tartó tanulás lesz a legfontosabb képességünk?” 

 

Answers to the issues of education, learning, knowledge building and the new challenges of 

digitization have become important. The starting point may be the succession of consecutive 

(learner) generations and the current, new teaching tool generations. What is our relationship with 

learning, knowledge, technical, technological evolution, changes, etc.? We are in front of a paradigm 

shift. "The Digital Wellbeing Program" is a kind of problem handling option? How can  we 

successfully address the new challenges of the 21st century? Are we able to operate the school as a 

quasi-production plant with shared work sharing? Is this possible? Key concepts: strategy, learning, 

technology, transfer, (new) media, digitization, mediatization. 

Előzmények 

Az elmúlt évtizedekben az andragógiai, a pedagógiai, a szak-képzési, a munkaerő piaci, 

szakmai feladatmegoldások teljesítésekor az új technikák, technológiák használata vi-

szonylag egyszerű volt. Minden soron következő fiatal generáció az új technika, technoló-

gia önfeledt alkalmazásakor olyan illúzióban élt/él, hogy a történet vele kezdődött és vele 

is fog befejeződni. Paradigmaváltás előtt állunk. „A digitális jólét program” egyfajta prob-

léma kezelési lehetőség? Hogyan döntünk a 21. századi, új kihívások eredményes megol-

dásáról? Képesek vagyunk-e az iskolát kvázi termelőüzemként működtetni az érintettekkel 

közös munkamegosztásban? 
„Létezésünk növekvő tempóban kódolódik, digitalizálódik, mediatizálódik és virtua -

lizálódik1” Régi/új fogalmak: „fraktál, kannibalizálódás, média, turing galaxis, felhő, jég-

hegy”2. Azzal szembesültünk, hogy az aktuálisan hasznosítható tudással gond van (PISA-

eredmények). Genetikailag kódolva magunkkal hoztuk/hozzuk a motivációt, a tanulásra 

való hajlamot és az aktuális kompetencia, a tudás elsajátításának, működtetésének lehető-

ségét. Ez érvényes mindenki számára egy egész életen át. A multimédia oktatási hasznosí-

tásával megjelenő profizmus támogatja a célirányos fejlesztést, eszközhasználatot, a valódi 

okfeltárást és az alkalmazók norma tudásának erősítését, a rendszerszemléletű megoldáso-

kat. A multimédia oktatási alkalmazásának, mai és jövőbeli eredményességének lehető-

sége: a tanulás, a tudásszerzés és hasznosítás új, innovatív, kreatív, tudatos megoldásaiban 

hatékony. Kerülve a deja-vu élményt, erősítve a valódi paradigmaváltást. 

„Gondolkodj és cselekedj másként!” A digitalizáció robbanás-szerű globális megjele-

nése, kiterjedése újszerű, valós kihívás és komplex feladatmegoldások sorozata, amely el-

tér a korábbi gyakorlattól. A helyzet eredményes kezelésére készen állunk? 

A szerző az alábbi kérdésekre keresi a választ. Megtalálja? 

                                                      
 E tanulmány a szerző előadásában elhangzott a 23. Multimédia az oktatásban Nemzetközi Konferencián 

2017. június 9-10. Kolozsváron a Babes-Bolyai Tudományegyetemen. 
1 Vö.: Fehér Katalin: Digitalizáció és új média. Trendek, stratégiák, illusztrációk. Akadémiai Kiadó Budapest 

2016. p. 23. 
2 Vö.: Fehér Katalin i.m. p. 22. 
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1.) Milyen andragógiai, pedagógiai, szakmai célok eredményes megvalósításához használ-

juk a digitalizációt? 

2.) Hogyan hasznosítsuk a digitálizációt a megváltozott tanulási, technikai, technológiai , 

szakmai, tudásközvetítési környezetben? 

3.) Alkalmas-e az eredményes működtetéshez a jelenlegi források technikai, technológiai  

minősége és a human-erőforrás felkészültsége? 

4.) Javíthatók, pótolhatók-e a digitalizáció eredményes kezeléséhez szükséges feltételek?  

− A képzők, a tanárok felkészültsége, kompetenciái. 

− A tanulók, tudáskészlete. 

− A fejlesztők gondolkodása, kompetenciái, szemlélete. 

− A képző intézmények alkalmassága. 

− A társadalmi, gazdasági környezet lehetőségei. 

Fontossá vált az oktatás, a tanulás, a tudásépítés eredményességét, és a digitalizáció új-

szerű kihívásait érintő kérdések megválaszolása. Kiinduló pont lehet az egymást követő 

(tanuló) generációk és az aktuális, új taneszköz nemzedékek egymásra találásának műkö-

dése. Milyen a viszonyunk a tanuláshoz, a tudáshoz, a technikai, technológiai fejlődéshez, 

a változásokhoz stb? (az egyén, a csoportok, a közösségek, a szakma, a társadalom, a ha-

talom, a gazdaság, az oktatáspolitika stb. nézőpotjából). 

Bevezető 

Általában minták követésével, tapasztalataink alapján tanulunk. Sokszor emlékezetünkbe 

idézik, idézzük a tanulással, a tudással kapcsolatos bölcsességeket, az ismert mondásokat és 

a naponta hallható, néha korholó mondatokat! Ezekkel figyelmeztetnek bennünket a tanulás 

fontosságára, vagy a tanulással kapcsolatos hiányosságainkra, esetleges mulasztásainkra. 

Évszázadokon keresztül a társadalmi közbeszéd és a tudományos szakirodalom is sokat 

foglalkozott az oktatás, nevelés, tanítás, tanulás eredményeivel, megoldásra váró kérdése-

ivel. Napjainkban ismét paradigmaváltás előtt állunk. Időszakonként azzal szembesülünk, 

hogy a tudás-átadással, tudás-elsajátítással, tudás-működtetéssel kitűzött céljaink nem a 

terveknek megfelelően alakultak, teljesültek (PISA értékelések). A technikai, technológiai 

változások pedig új minőséget, más dimenziót generálnak. Ez olyan komplex kihívást je-

lent, amely eltér a korábbi gyakorlattól. Ez másfajta gondolkodást, szemléletet, és cselek-

vési kultúrát, potenciált feltételez. Készen állunk ennek megvalósítására? 

Genetikailag kódolva hoztuk, hozzuk magunkkal a motivációt, a tanulás képességét és 

az egész életen át tartó tanulásra való hajlamot. A tanulás, a motiváció fogantatásunk pil-

lanatától jelen van az életünkben anélkül, hogy a történéseknek tudatában lennénk. Fejlő-

désünk, szocializációnk során egyre többször találkozunk a fogalommal. A tartalma a mit? 

és módszerei a hogyan? csak lassan, fokozatosan válik valósággá a szükségszerű kudar-

cokkal, sikerekkel együtt. Ez a folyamat az aktuális taneszköz nemzedékek és az érintett 

felhasználói generációk egymásra találásával vált/válik működő valósággá. A feladatmeg-

oldásokat, a tudáselemeket a környezetünkben megtapasztalt minták alapján sajátítottuk el. 

Megmutatták, hogy mit? és hogyan? cselekedjünk, tegyünk. Nem szerették, ha eltértünk az 

általánostól. Az egyféle, azonos megoldást preferálták. A másként gondolkodás zavart oko-

zott. A kreativitást, a szabályoktól való eltérést, az ’egyéni utakat’? nehezen kezelték. A 

mintákkal nem volt baj, de a működés alanyai (tanító, tanuló) és a környezete folyamatosan 

változott. 

Mindig voltak, vannak, lesznek a környezetünkben meghatározó személyiségek, meste-

rek, mentorok, szellemi vezetők, akik fontos szerepet töltenek be személyiségünk fejlődé-
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sében, életünk alakulásában. Tanulásunk, tudáselsajátításunk folyamatában és minőségé-

ben katalizátorként is fontosak. Rajtunk múlik, hogy tudunk-e élni az általuk felkínált le-

hetőségekkel. A tanulás élettevékenység!3 Szükséges és nélkülözhetetlen feladatmegoldá-

sok sorozata egy életen át. Hasonló a levegővételhez. „A tanulás expanziója — ellentétben 

a formális oktatás lehetőségeivel — nem zárult le, sőt lendületesen folyatódik, és két irányban 

is kilépett az iskolázás keretei közül. Egyrészt a tanulás átfogja az egész életpályát, megha-

tározó az iskola előtti tanulás, és a tanulás folytatódik az egész életen át (lifelong learning). 

Másrészt a tanulás kiterjed az élet minden területére, az egyszerű hétköznapi tevékenységek, 

a létfenntartás, a kommunikáció, a munkahelyi feladatok folyamatosan új tudás megszerzé-

sét teszik szükségessé (az élet minden területére kiterjedő tanulás — life-wide learning), 

egyre nagyobb szerepe van az informális tanulásnak. A tanítás és tanulás tudományos meg-

alapozásán ennek az egész komplex társadalmi tudást-generáló folyamatnak a kutatások ré-

vén való megértését és fejlesztését értjük”.4 

A tanulás, a motiváció fogantatásunk pillanatától jelen van az életünkben anélkül, hogy 

a történéseknek tudatában lennénk. Mindenki saját tapasztalatként kezeli tanulási élmé-

nyeit és ezekből von le következtetéseket. Az iskola megjelenése a tanulási folyamat tör-

ténéseiben határkő. Egy a felnőttek által megálmodott, megvalósított mesterséges világ rá-

telepszik a személyi fejlődés természetes élethelyzeteire (iskolaérettség). Fejlődésünk, 

szocializációnk során egyre többször találkozunk a fogalommal. A tartalma a mit? és mód-

szerei a hogyan? csak lassan, fokozatosan válik/válnak valósággá a szükségszerű kudar-

cokkal, sikerekkel együtt. Fontos befolyásoló tényező a milyen körülmények között? Ennek 

hatása van a tanulás, tudáselsajátítás eredményességére. A folyamat az aktuális taneszköz 

nemzedékek és az érintett felhasználói generációk egymásra találásával vált/válik működő 

valósággá. 

A különböző szakmai műhelyek a felgyorsult technológiai váltás kényszerét érzékelve, az 

új eszközök hasznosíthatóságát felhasználva, egyfajta rendszerszemléletű megoldás-keresés-

sel próbálták/próbálják a helyzetet kezelni. Fontos, annak felismerése, hogy a folyamatos 

fejlesztésről való gondoskodás egyfajta megelőzésként funkcionálhat. A szakemberek hely-

zet-felismerése általában működik. A problémát, mindig a döntéshozók, a vezetők merev 

szemlélete, csőlátása okozza. Ennek téves filozófiájaként terjed az a vélemény, miszerint az 

elavultat le kell rombolni, hogy újat tudjunk építeni. Így, szembesülhetünk azzal a valóság-

gal, hogy napjaikban számos beruházási projekt megvalósításaként olyan termelő, feldolgozó 

üzemeket avatunk, amelyek működő elődjét leamortizáltuk, leromboltuk. Az adhoc jellegű, 

ötletelő, stratégia nélküli vezetés? torz működése ilyen következményeket generál. 

A modernizáció időben felkínált fejlesztési lehetőségeinek elmulasztásából keletkező 

megújuló (technikai, technológiai, tudáshasznosítási, humánerőforrás) hiányok gyors pót-

lása szükségszerűen csak tűzoltásként funkcionálhatnak. 

A tanulás természetes tevékenység az ember életében, a családban, a munka világában, 

általában minden élethelyzetben. A társadalmak eredményes működésének alapfeltétele-

ként kezelték. Tartalmát a nemi, a munka és a társadalmi szerepek gyakorlásához, (szak-

mai) feladatok megoldásához szükséges tevékenység-elemek működtetése a megismerés, 

a kommunikáció, a gyakorlati, átalakító és az értékorientációs élettevékenység határozza 

meg. A tanulás = Élettevékenység?!5 

                                                      
3 Vö.: Magyar Miklós: A tanulás = élettevékenység! Csokonai Kiadó. 1999., 2002., 2005. p. 22.  
4 Vö.: Csapó Benő 9: A tanulás és tanítás tudományos megalapozása. p. 217.  econ.core.hu/file/download/zk/ 

zoldkonyv_oktatas_09.pdf 
5 Vö. Magyar Miklós: A tanulás = élettevékenység i.m. pp. 21-27.  
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Érzékeltetve az egyes élettevékenység-ele-

mek működését, néhány meghatározó példa. 

Születésünk pillanatában evidens, egyértelmű, 

hangos kommunikációval adtuk/adjuk tudtára 

környezetünknek, hogy megérkeztünk. Min-

den érdekel minket. Meg akarjuk ismerni a kö-

rülöttünk lévő világot (ezt időnként az asztal-

ról lehúzott terítővel együtt a rajta lévő váza 

is bánja). Jelenlétünk, fejlődésünk során át-

alakítjuk a környezetet (a gyermek kerül a 

család életének középpontjába). Folyamato-

san alakul saját személyiségünk is, és ezzel 

együtt érték képződik (elsajátítjuk a társas 

együttélés szabályait, szokásait stb.). 

Gyermekkorunkban kreativitásunk általában mindenki számára természetes. Kíván-

csiak, érdeklődők, motiváltak vagyunk, és tevékenységünk érzelem-gazdag. Úgy tűnik, 

hogy tanulásunk, tapasztalat szerzésünk, tudásgyarapodásunk ebben az élet-szakaszban 

többnyire folyamatos, elfogadott, a hibákkal együtt is eredményes. Ezt követően megjele-

nik az iskola, a felnőttek által ‘megalkotott’ mesterséges intézmény. Emlékeim szerint, 

általában elvoltam a tanulással. Melynek alapjait feltehetően a családom után az első "ta-

nítóm" rakhatta le. A tanulás fontosságát, nagyszerűségét, hasznosságát nem igazán értet-

tem, különösebben nem foglalkoztatott. Természetes feladatként, tevékenységként kezel-

tem. Sokáig én is azt hittem, hogy a tanulás az iskolai feladatok eredményes elsajátítását 

jelenti. „A tanulási folyamat, a felkészítő, személyiségfejlesztő és a társadalmi munkameg-

osztásban megtalálható konkrét tevékenység bármely típusa, ezek egy-egy tevékenységkö-

rön belül megjelenő komplex változata is leírható e négy élet- tevékenység-megnyilvánulás 

egymásra ható rendszereként.” 

A tanulási környezet változása ezt erősítheti. Ez egyben azt is jelzi, hogy a rendszer 

egészének alakulása, változása olyan folyamatban történik, ahol az egyes elemek állapota 

fejlettségi szintenként szükségszerűen eltérő és a szocializáció által meghatározó dominan-

ciája változó. Ez egyszerre teremthet: a rendszeren belül, a személyiség egészének egysé-

ges hatásaként megnyilvánuló, viszonylagos egyensúlyt, és a fejlődés mértékeként értékel-

hető időleges (átmeneti) arányeltolódást egy-egy élettevékenység-megnyilvánulás javára 

(2. ábra). 
 

 
 M= Megismerés K= Kommunikáció 

 É= Értékorientáció T= Tanulás 

 GY= Gyakorlati – Átalakító tevékenység 

2.ábra: Az élettevékenység-elemek viszonyrendszere 

1.ábra: A tanulás = élettevékenység 
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Mit jelent ez? Az egyes tevékenység-elemek alakulása, fejlődése, változása a szociali-

zációs folyamat során nemcsak személyiségfüggő, hanem térben és időben is eltérő. 

Ugyanakkor a személyiség megnyilvánulásakor az egyes tevékenység-elemek összhangja 

tapasztalható a szükséges korrekciókkal (pl: csecsemő-korunkban verbális kommunikációs 

eszköztárunk részleges hiányosságai nem gátolnak bennünket a megismerésben, a gyakor-

lati átalakító tevékenységben és az értékképzésben). 

Hasonló a helyzet felnőttkorban, pl. egy új munkakör betöltésénél. A munkatapasztala-

tok (megismerés) hiánya fokozatosan eltűnik a kommunikációs és a gyakorlati (átalakító) 

tevékenység segítségével, s közben érték képződik. A végeredmény a tanulási tevékenység 

folyamatában elsajátított teljesítményképes tudás a személyiség viszonylag egységes meg-

nyilvánulásaiban. 

Ez egy leegyszerűsített modell. A tanulási, tudáselsajátítási tevékenység működése fo-

lyamat jellegű, amelyből nem kapcsolhatók ki az érzelmek és a motiváció. Ezek jelentősen 

befolyásolják a tanulás, a tudáselsajátítás eredményességét. Az átélt események, a megélt 

tapasztalatok mély nyomot hagynak bennünk. Azokra mindig jól emlékezünk, működőké-

pesek. Vannak tevékenységek, amelyeket, ha elsajátítottunk, soha nem felejtjük el (pl.: a 

kerékpározás, az úszás, a beszéd, a járás). Nélkülözhetetlen a különböző élethelyzetekben 

jelentkező feladatok megoldásához szükséges kompetenciák elsajátítása, fejlesztése is . 

Az alapviszonyok a komplex cselekvési viszonyrendszerben , felfogásunk szerint, tanu-

lási tevékenységet alkotó tényezőkként is értelmezhetők. A kreativitást mozgató „erőkkel” 

együtt az érés, a fejlődés sem kapcsolható ki ebből a folyamatból. 

Ebben az összefüggésben általában megfeledkezünk a tanulás (kultúraközvetítés és el-

sajátítás) mágikus funkciójáról. A nemtudó ember számára az új ismeret, a tapasztalat hi-

ánya a titok. A tanulási folyamat feltárja ezt a titkot, s a tanuló ezáltal beavatottá válik (pl.: 

megtanul írni, olvasni, beszélni egy idegen nyelvet, alkalmazza a számítástechnikát, otthon 

van az online térben stb.). Így, az élettevékenység-megnyilvánulások viszony-rendszeré-

ben folyamatosan teljesülő tanulás mágikus funkciójának eredménye a tudásközvetítés és 

tudáselsajátítás. „Folyamatosan egyre többet tudunk, mint annak előtte” (Kurt Levin). 

Az emberi erőforrások termelése 

„Munkaerőpiaci (közgazdasági, munka-szociológiai, oktatás-technológiai) nézőpontból az 

eredményes adaptáció, a szocializáció végeredménye: a sikeres felnőtt, az emberi erőforrás 

„létrehozása, kitermelése” lehet. A tanulás = élet-tevékenység kérdéskörével összefüggésé-

ben célszerű vázlatosan érinteni „az emberi erőforrásokat termelő részfolyamatokat. Ezek: 

− a biológiai értelemben vett életképesség, 

− az emberi fejlődéshez szükséges diszpozíciók, 

− a szociális életképesség, 

− az általános képességek, 

− a speciális képességek, 

− az életvezetési képességek, 

− a képességek bővített újratermelését szolgáló képességek termelése.”6 

Alaptétel: 

− az egyes részfolyamatok kölcsönösen feltételezik egymást, 

− a fejlődés iránya nem lineáris, hanem körkörös, 

− minden egyes szakaszban növekszik az egyén önmeghatározó, önfejlesztő aktivitása. 

                                                      
6 Vö.: Gáspár László: Bevezetés az emberi erőforrások elméletébe. JPTE TI. Pécs, 1996. pp. 60--101. 
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Nem részletezve az egyes képességtermelő részfolyamatokat, csupán néhány mozzanat 

kiemelésével érzékeltetném a tanulás eredményességét befolyásoló tényezők alakulásának 

hátterét. 

„Az életképesség kialakulásánál” meghatározók a szülők egészsége, a fogantatás, a ter-

hesség és a születés (szülés) körülményei. Minden, ami e cca. 9-11 hónapban történik (be-

tegség, alkohol-, drogfogyasztás, dohányzás, egészséges táplálkozás, kiegyensúlyozott élet-

vezetés stb.) alapjaiban befolyásol(hat)ja a születendő gyermek biológiai alkalmasságát. 

„A diszpozíciók termelése kétrétegű folyamat.” Az elsőben az első jelzőrendszer szervi, 

működési és pszichés funkcióinak fejlődése, a másodikban a lokomóció, a manipuláció és 

az intellektuális tevékenység (kommunikáció, gondolkodás) fejlesztése történik. Fontos: 

− az ingergazdag, nyugodt légkörű környezet, 

− a gyermek akciószükségletének kielégítéséhez biztosított tér és idő,  

− a felnőttekkel együtt működtetett közös „játéktér” a tanuláshoz.  

„A szociális életképességek termelésének színtere, bázisa a közvetlen környezet.” Az 

elsődleges szocializáció keretei közt zajlik, tárgya, közege, eszköze, tartalma a mindennapi 

élet, termékei a mindennapi életképesség. Ebben a fejlesztési fázisban nélkülözhetetlenek: 

− a modellek, a minták, 

− a kooperáció, 

− a kommunikáció. 

Az életvezetési képességek termelésében meghatározó: 

− az önismeret, 

− a valóságismeret, 

− az aktív lehetőségkeresés, 

− az akarat, 

− az alkalmazkodás és kreativitás. 

Az életvezetési tudás: a környezeti feltételek, a személyi adottságok és a törekvések ösz-

szehangolása. Az életvezetési képességek által teremtett feltételek között történik az egyéni 

képességstruktúra, így a munkaképesség újratermelése is. 

„Az általános képességek termelése.” Az egyén társadalmi adaptációs lehetőségeinek bizto-

sítása a nevelés segítségével történik. Az ebben a szakaszban elsajátítandó műveltség-rétegek: 

− az elemi „kultúrtechnika”, 

− az alapműveltség, 

− az általános műveltség alapszerkezete. 

A társadalmi munkamegosztásba való részvétel feltétele a szakirányú, speciális képes-

ségek termelése. Fontos, hogy az általános képességfejlesztésnek meghatározott speciáli-

san felkészítő (szakképző) funkciója is van. A továbbképzés lehetséges irányai: 

− a speciális fejlesztés iskolázottsági, műveltségbeli alapjainak kiszélesítése, 

− a munka világában eredményesen hasznosítható, működtethető kompetenciák fej-

lesztése, 

− a szakértelem, a hozzáértés kétdimenziós tudás- és képességstruktúraként történő ki-

bontakoztatása: a) specialista, b) generalista. 

A megoldás: az általános fejlesztés és a speciális felkészítés biztosítása, lehetősége in-

tegrált iskola-rendszerben. 

„A képességek bővített újratermelését szolgáló képességek termelése 

Az önértéknövelő aktivitás feltételei: 
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− a szabadidő, 

− a reflektív kreativitás. 

− A szabadidő: időtartama, hasznosítás lehetősége, értéke változó. Ma még erős az eg-

zisztenciális függőség. 

− A reflektív kreativitás tartalma: 

− öntevékenység, 

− önművelés, 

− önfejlesztés, 

− önnevelés.”7 

Kommunikáció 

A 21. század kihívásainak eredményes kezelésére készülve egyértelműnek tünt a megoldás. 

A folyamatokban az élő, cselekvő ember a meghatározó. Az élet működtetéséhez szüksé-

ges, rendelkezésre álló analóg jeleket, a mindig szolgálatkész, segítők közreműködésével 

dolgozza fel. Ezek: a látáshoz a szemek, a halláshoz a fülek, a szagláshoz az orr, tapintás-

hoz a kezek, az ízleléshez és a beszédhez a nyelv. 

A rendszer működéséhez, működte-

téshez nélkülözhetetlen az agyunk 

őnálló tevékenysége. Életünk előre ha-

ladtával az ismert, használt fogalmak: 

köre folyamatosan bővül (tanulás, 

transzfer, (új)média, digitalizáció, me-

diatizáció, hálózatok, konvergencia, kó-

dolás, dekódolás, kompetenciák, mobi-

lizáció, 5G mobil hálózat, kockázati té-

nyezők, a tudás minősége, a felelősség 

elve és a fenntarthatóság elve stb). A 

kommunikáció fejlődése, kiteljesedése 

a meglévő, élő kultúrában az egyén és a 

család, a közösség tagjaival a szerepük 

szerint, a korábban kialakított játéksza-

bályok, nyelv-tanulási eljárások, szokások stb. alapján működik. A közös és egyéni fel-

adatmegoldások az életkori sajátosságoknak megfelelően az édesanyák vezetésével. A 

mozgás, a járás segítségével kialakul a térlátás, a gyermek megtanul látni és mozogni a 

térben. Az óvoda lehetővé teszi az azonos korú személyek közösségi és egyéni kommuni-

kációját a résztvevők játék tevékenysége közben. 

„A játék a gyermek legcsodálatosabb, legkreatívabb szellemi, alkotó tevékenysége.”8 (F. 

Frőbel nyomán) 

Ismertek voltak az eredményes tanulás alapelemei. Ezek: 

− a megfelelő tanulási környezet 

− helyesen alkalmazott tudásközvetítés 

− tanulásképes állapot 

− profi tanulásirányító 

− önállóan tanulható minőségi tananyag 

− tanulási támogatás 

− működő logisztika. 

                                                      
7 Vö.: Gáspár László: Bevezetés az emberi erőforrások elméletébe. JPTE TI. Pécs, 1996. pp. 60 --101. 
8 Vö.: Illyés Szeréna: a játék a gyermek alapvető élettevékenysége. ea.  

3.ábra: „A hűséges segítőim” 
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Az oktatás, a tanítás, a tanulás, a tudásközvetítés, a tudáselsajátítás, a tudásépítés alap-

vetően kommunikációs tevékenység. A kommunikáció eszköz, stílus, hatalom. Sajátos 

disszonanciaként értelmezhető az óvódából távozó, verbálisan, vizuálisan kommunikáló, 

képi struktúrában látó, szemlélődő. gondolkodó gyermeket az iskolában megtanítják írni, 

olvasni, rajzolni. Ennek következményeként elsajátít egy lináris gondolkodást, szemléletet 

és követi a síkban látni a teret, mintát. Lassan leépül a térlátás, a háromdimenziós képi 

stuktúra. Ezzel összefüggésben soha nem feledkezhetünk meg a kommunikáció megkezdése 

előtt megválaszolandó kérdésekről: 

− Mi a célja? 

− Szükséges-e (kié a felelősség)? 

− Ki a kommunikációs partner? 

− Milyen szinten, irányban zajlik? 

− Milyen az üzenet felépítése? 

− Tudatos-e a médiumválasztás? 

− Milyen a médiakompetencia állapota? 

A kommunikáció eszköz, stílus, hatalom, rendszer.Tisztázottak-e a kommunikáció mű-

ködési jellemzői: 

− Fontos-e a szemléletesség? 

− Ismerjük- e kommunikációban résztvevőket? 

− Betartjuk-e az alapvető kommunikációs szabályokat? 

− Tudatos-e az eszköz és információhordozó választás? 

Idézzük fel A kommunikációra alkalmazható rendszer elemeit: 

− Egy kommunikációs rendszer egy EGÉSZET alkot, azaz, minden egyes elem viselke-

dése függ az összes többi elem viselkedésétől, és hat rájuk. 

− TÖBB AZ ÖSSZEGEZÉSNÉL: a rendszer tulajdonságai meghaladják az elemek összes-

ségének tulajdonságait. 

− STABILIZÁCIÓS TENDENCIA: a rendszer kifejleszti saját stabilitását mind környezeté-

vel, mind egyes elemeivel szemben. 

− METASZABÁLYOZÁS: olyan szabályozók is kifejeződnek, amelyek lehetővé teszik a 

rendszer változását, továbbfejlődését, a környezeti és belső változásokhoz való al-

kalmazkodást. 

− NYITOTTSÁG (szemben a zárt rendszerekkel). kommunikálni tud más rendszerekkel, 

saját elemeivel és a környezettel. 

− EKVIFINALITÁS: különböző kiinduló állapotokból ugyanazt a végállapotot érheti el, 

és hasonló kiinduló állapotok letérő végállapotokat eredményezhetnek.”9 

Fontos megemlíteni, hogy a nyelvi gazdagság sajátos ellen-pontokat generál. Ezek: 

konkrét, elvont, egyedi, általános, kétdimenzió (sík), három dimenzió (tér), valóság, kép-

zelet, kódolt, dekódolt stb. Ennek összefüggésében talán érthető, nehézkes az általános vál-

tás a megszokott biztos analógról az ismeretlen, bizonytalan digitálisra. Az analóg jelek 

feldolgozási lehetősége az érzékszerveink által genetikailag kódolt.10 Ezeket a mintákat 

követve, megtapasztalva ismerjük meg a világot, és működünk benne. A változásnál szük-

                                                      
9 Vö.: Zrinszky László: Kommunikáció I.JPTE. Pécs. 1994. p.14. 
10 Vö.: Fehér Katalin i.m. p. 28. 
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ségszerűen változtatunk. A beszéd jelfeldolgozása és fogyasztása csomagként, diszkrét je-

lek használatával történik. Ez utat nyitott egy másfajta tapasztalatra, a digitális jelekké ala-

kításra, a bináris kódolásra.11 Fontos a kreatívan gondolkodó, innovatív személyiség aktív 

agyi, szellemi tevékenysége. 

Az analóg audio-vizuális eszközök fejlődése időszakában, az aktuális fétis jelenségek 

következményeként, kvázi prognosztizáltuk az ember és a gép viszonyának jövőbeli ala-

kulását, lehetőségét a tanulási folyamatokban. Ezek: 

− indulásként ember orientált, 

− majd ember-gép orientált, 

− végül gép orientált? 

A technikai, technológiai fejlődés üteme, iránya, a gépek hasznosításának elterjedése 

számos tényező függvénye. A módosulások szükségszerűen jelen voltak, vannak és lesz-

nek. Az alkotó, autonóm ember nem kapcsolható ki a folyamatból, a fejlődés pedig csak 

ideig óráig, akadályozható. Így lehettünk tanúi a 70-es években a VHS szabványú, kazettás 

kép-magnetofon, a 80-as években a személyi számítógép meg-jelenésének, majd más 

audio-vizuális eszköz kvázi digitalizációjának. „Az ázsiai, kelet-ázsiai kis tigrisek (Koreai 

Köztársaság, Szingapúr, Tajvan, Hongkong, Malájzia, Thaiföld, Fülöp-szigetek és Indoné-

zia) csoportját a Japán vonzáskörébe tartozó fejlődő országok alkotják ). Az újonnan ipa-

rosodó ázsiai, csendes óceáni országoknak sikerült kihasználniuk a fejlett országok struk-

túra átalakítási törekvéseit a 60-as és 70-es évek folyamán, amikor azok munkaigényes 

termelésüket kihelyezték a fejlődő országokba. A „kis-tigrisek” ekkor indultak meg a gyors 

fejlődés útján”12. Ezt a folyamatot a fejlődés természetes történéseként kezeltük. Arra sem 

reagáltunk, hogy a program megvalósításakor új felnőtt oktatási eljárást alkalmaztak. A 

technikai, technológiai fejlődés szinkronban történt az életmód váltásunkkal. Az új analóg 

eszközök, készülékek megjelenése a tanulási folyamatokban, oktatási intézményekben, za-

vartalan volt. Az információhordozók készítése is analóg eszközökkel, történt. A személyi 

számítógépek megjelenését hasonlóan kezeltük, mint a videot. Egyfajta új, oktatási játék-

szerként. „A bölcsészek után végre a matematikusok is élvezhették új, testhez álló hobbi-

jukat.” A hardver, a szoftver használata ekkor még kezdő szinten működött. A személyi 

számítógépek oktatási alkalmazásához továbbképzéseken ismertünk meg a BASIC progra-

mozással készült minta programokat. A globalizáció megjelenésének kihívása az új tech-

nikát, technológiát képviselő IKT eszközökkel történő kommunikáció, tanulás, tanulás -irá-

nyítás eredményes működtetése. Az új technológia eredményeként megjelenik a közvetített 

kommunikáció: a média, a multimédia és a nélkülözhetetlen navigáció. 

Digitalizáció 

A digitalizáció fejlődése egyenetlen, esetleges, szétszórt, ötletszerű. „Egyik kiemelt és 

meghatározó témaköre az (új) média. Miközben adatfolyammá válik és automatizálóvá kó-

dolódik a létezés számtalan aspektusa, illetve szolgáltatás központúvá válik a gazdaság és 

a társadalom, ezzel együtt digitális felületeken, vagy virtuális projekciókban mediati- 

zálódnak az információ és a döntés forrásai, folyamatai és kimenetei.”13 

A digitalizáció kvázi lopakodva jelent, jelenik meg az életmód, a technikai, technológiai 

átalakulás során. Mintha újraélnénk a multimédia társadalmi hasznosítását. Eközben az 

egykori média-műhelyek ma már IKT eszközökkel és szoftverekkel vannak jelen a digitális 

                                                      
11 Vö.: i.m. p.28 
12 Vö: Mészáros Márta: Tudományos gazdasági technikai fejlődés Kínában PhD disszertáció. Budapest. Köz-

gazdasági Egyetem 1999. 
13 Vö. Fehér Katalin i.m. p.23. 
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alkalmazásban. Az analóg eszközök helyére lépő digitális eszközök és információ -hordo-

zók általánossá válása fokozatosan és emberléptékű ütemben történt? A digitális jelfeldol-

gozásban érintett területek: a szöveg, a hang, a zene, a képi információ, a film digitalizálása. 

A kultúra demokratizálódása lehetővé tette az új eszközök és információ-hordozók civil 

hasznosítását. A fejlesztés egyre profibbá vált. „Az új és régi média egymásra rezonál ma is, 

egyre komplexebb módon. Mindkettő talál témát és lehetőséget magának a másikban.14” 

Arról se feledkezzünk meg az eszközök technikai, technológiai fejlesztése folyamatosan 

zajlott. Példa erre az elektronikus számítógépek fejlődése (relé, elektroncső, tranzisztor, 

félvezetők, mikro-processzorok, integrált áramkörök).15 Ezt erősítheti, hogy a különböző 

szakmai műhelyek a felgyorsult technológia váltás kényszerét érzékelve , az új eszközök 

hasznosíthatóságát felhasználva, egyfajta rendszer-szemléletű megoldás-kereséssel próbál-

ták/próbálják a helyzetet kezelni. 

Fontos annak felismerése, hogy a fejlesztésről való tudatos gondoskodás folyamatos-

sága, jelenléte, mindenkor egyfajta megelőzésként funkcionálhat. A szakemberek helyzet 

felismerése, kezelése általában működik. A valódi visszatérő gond a társadalmi, a piaci 

környezet döntéshozóinak reakció-képtelenségében kereshető. Ha a folyamatot nem követ-

tük, akkor most sok minden pótolható? A helyzet kezelésének tehetetlensége érthetetlen, 

mivel a megoldásra váró feladatokra utaló kérdések változatlanok. A multimédia megjele-

nése indította el a profizmust a különböző szakmai területeken történő hardver és szoftver 

hasznosításhoz. Idegennyelv, állatorvosi képzés, -anatómia, építőipari mérnök képzés, tör-

ténelem, irodalom, stb. multimédiák. A könyveken felnőtt nemzedékek számára új helyze-

tet teremtett a multimédia. A jól szerkesztett könyv áttekinhető. A multimédia tartalma és 

részleteinek megismerése navigálással lehetséges. A könyvnél megszokott áttekinthetőség 

terjedelmi okok és az eltérő sruktúra miatt egy-az egyben nehézkes. Ezzel együtt a multi-

média olyan rendszeralkalmazás, amely lehetőséget biztosíthat a digitális médiamegoldá-

sok fejlesztéséhez és hasznosításához. A digitalizációval hasonló a helyzetünk, mint a sze-

mélyi számítógépekkel. A 80-as években egyszerű játéknak tekintettük, amivel nincs dol-

gunk. Ma elképzelhetetlen lenne az életünk nélküle. A digitalizációt sem vettük/vesszük 

komolyan. Megszoktuk a már kész megoldásokat, a lecserélhető mobilokat. Bennünket a 

kész termék, a minőségi szolgáltatás, az azonnali használhatóság, a technikai, technológiai 

biztonság, stabilitás érdekel. Mindez tanulás és új kompetenciák fejlesztése nélkül nem 

megy. „A digitalizáció eredményessége meghatározott a mindenkor éppen aktuális tech-

nika, technológia minősége által. Ehhez kapcsolódik a napi életvezetés, a társadalmi-gaz-

dasági folyamatok működése. Miközben van ahol az elérés, vagy az elérhetőség a kérdés. A 

számítógépesített környezeten futó rutinok és folyamatok előtérbe kerülésével, erősödik a 

technológiai kötődés, ami felül-írja a korábbi információs forrásokat, döntési struktúrákat.”16 

Technológia 

Napjainkban egyfajta sokkhatásként éljük meg a globalizáció modernizációs pilléreinek  

(kommunikáció, új technológiák, a képzés tömegesedése stb.) bővülését, hálózati terjesz-

kedését. Miért? A könyveken szocializálódott gyerekek, tanulók és oktatók nem foglalkoz-

tak azzal, hogy milyen technológiát alkalmaztak a könyv előállításához, milyen eszközt 

használt az író, a szerző a kézirat elkészítéséhez. A magyar mezőgazdaság virágzó évtize-

dében (60-as,70-es és 80-as évek) jól elfért egymás mellett a háztáji, a termelőszövetkezeti 

és az állami gazdasági növény és állattenyésztés. Mindegyik a saját technikai szintjén és 

technológiai módszereivel, életképes rendszerként működött. Ezek az eltérések senk it nem 

                                                      
14 Vö.: Fehér Katalin i.m. p. 21. 
15 Vö.: Számítógép generációk users.atw.hu/blamk/szmtgp.htm 
16 Vö.: Fehér Katalin i.m. p.25. 
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zavartak. A kétlaki emberek számára egyfajta életviteli biztosítékot is jelentettek. A 90 -es 

évek elején a rendszerváltozás történései ezt igazolták. A gazdaság más területein is fellel-

hető volt hasonló hármas egység, technikai és technológiai szint . Az eszközök jelentős 

hányada hagyományos, kézi működtetésű, kisebb része automata, legkisebb technológiai 

egysége kvázi digitális NC, CNC vezérlésű. Analóg eszközökkel, analóg adatok fel-dolgo-

zása történik. Lehet, hogy a lezajlott ipari forradalmak változásai ezt a hármas kötődésű 

szerkezeti modellt preferálták? 

A társadalomi fejlődésében is a háromgenerációs családmodell volt/van az eredménye-

sen működő. A hatvanas évek kvázi ‘duális’ szakmunkás képzése mindhárom szintre tör-

ténő felkészítés lehetőségét kinálta fel a szakmai tudás építéséhez. Az átlagember, a fo-

gyasztó szelektiv módon viszonyul a technológiához. Kevésbé érdekli, hogy milyen tech-

nológiát alkalmaztak egy termék előállításához. A termék a fontos és annak azonnali hasz-

nálati lehetősége. Ételeink és italaink összetételére, elkészítésének módjára viszont kíván-

csiak vagyunk. A nem dokumentált tudás tartalmának és mód-szereinek átvétele, átadása 

nemzedékről nemzedékre, apáról fiúra direct kommunikációval történt/történik. A háziasz-

szonyt az automata mosógépe üzemeltetése esetében csak egy dolog foglalkoztatja, hogy a 

mosógépből a mosás befejezése után illatos, foltmentes, centrifugázott, tiszta ruhát vehes-

sen ki. Az életmód, életvitel átalakulás, váltás (egészséges étkezés, takarékos energia hasz-

nálat stb. gyógyszert helyettesítő gyógynövények stb.) szükségszerűen közelebb viszi a 

minden-napi technológiai tudnivalókat a ma emberéhez. Fontos, meghatározó a mindenna-

pokban megszokott, a működéshez nélkülözhetetlen eszközeink elérhetősége, elérése. Mi-

nél nagyobb a gépesítettségünk, az eszközigényünk, annál nagyobb a technológia kötődé-

sünk. Függ a kultúra állapotától, alakulásától, minőségétől. A globalizáció egy új technoló-

giai kommunikációt generált, amely túllép a csak perszonális kommunikáció szintjén és meg-

jelenít egy új kommunikációs szinteret. Ennek tudatos kezelése új eszköztudást igényel. 

A technológiai váltás pedagógiai, andragó-

giai elfogadása lassan történt/történik. A foga-

lom műszaki értelemben: „a gyártási folyamat 

elmélete és gyakorlata.”17 Míg a pedagógiában, 

andragógiában alkalmazható és általunk is elfo-

gadott változata: ” .. egyszerűen az objektív cél-

lal rendelkező és kimutatható eredményekhez 

vezető rendszeres eljárások alkalmazását je-

lenti…” 18, hangsúlyozva azt, hogy az említett 

folyamatokban valamennyi résztvevő fejlődő és 

fejlesztendő személyiség. A mérnöktanár, a 

szakoktató pedagógai gyakorlata kettős: stabil 

szakmai technológia, és a pedagógiai technoló-

gia19 fejlesztése, összekapcsolása közben meg-

valósíthatják önmaguk szociali-zációját. Ezt 

látszik igazolni a pedagógiai szakirodalomban 

                                                      
17 Vö.: 41 Magyar Értelmező Kéziszótár. Akadémiai Kiadó. Budapest, 1978. p 1347.  
18 .Vö.: 42. B.F. Skinner: A tanítás technológiája. Tankönyvkiadó. Budapest, 1973. p.20.  
19 Vö.:43 Nagy Sándor: Oktatástechnológiai jellegű fejlődési tendenciák az általános és a szakképzésben. 

OOK. Veszprém, 1983, pp 134-161. 

4.ábra: Az online élettevékenység-

elemek 
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fellehető megközelités: a pedagógus munkájának „technológusi” értelmezése.20 Ma már a 

technológia keret-rendszerként is rendelkezésünkre áll. 

Kódoltvalóságok:21 

A digitalizáció által generált élettér, tanulási környezet eredményes  kezeléséhez szükséges 

és nélkülözhetetlen a élet-tevékenység-elemek módosítása, konvergálása. (4. ábra) 

Online megismerés 

Megismerni a digitális világot. Ez már nemcsak a tanuló személy által működtetett megis-

merés a megszokott rutin szerint. De nem is az analóg eszközök által elérhető, megtapasz-

talható adatok, hangok, képek, folyamatok offline/online megismerése. Újszerű, komplex, 

mindenre kiterjedő, online térben megtapasztalható auditív, vizuális tevékenység. Új tech-

nika és technológia által vezérelt. Térben és időben tágan értelmezhető megismerésről szól, 

ami nem csak személyesen és azonos időben történhet (térfigyelés). 

Online kommunikáció 

Az analóg kommunikáció is működik rendszerként. Az online kommunikáció ezt tovább 

építi, gazdagítja a digitális térben. Ennek egyik példája a multimédia, mint taneszköz és 

egyben rendszeralkalmazás. Idézzük fel Zrinszky László alapján a rendszert jellemző té-

nyezőket! 

1.) „EGYSÉGES EGÉSZET ALKOT.” Minden összefügg mindennel. A multimédia műfaji 

sajátossága, szerkezeti felépítése, a működtetés technológiai elve ezt alapvető kö-

vetelményként jeleníti meg. 

2.) „Az egész NEM egyszerűen A RÉSZEK ÖSSZESSÉGE.” A létrehozott multimédia egy, 

az eltérő médiumok (szöveg, állókép, hang és mozgókép) egységes (interaktív) 

megvalósítását, integrálását biztosítja. 

3.) „NYITOTTSÁG.” A működési elv, az interaktivitást biztosítja. Megvalósítási for-

mái: új ismereteket közlő, gyakorló, ellenőrző, értékelő részek beépítése. 

4.) „STABILIZÁCIÓS TENDENCIA.” Saját stabilitásának kifejlesztése környezetével és 

egyes elemeivel szemben. A működtetés technikai, technológiai visszajelzései, sta-

bilizálása. 

5.) „METASZABÁLYOZÁS.” Az előzőekből következik. 

6.) „EKVIFINALITÁS. Különböző kiinduló állapot azonos, hasonló végállapot. 

 Azonos kiinduló állapot eltérő végállapot.” 22 
 

Ennek analógiáját követve a létező működési terekben a kommunikáció különböző válto-

zatai rendszerként kezelhetők. Igazi kitörési pont a légifotózás, a drónok tudatos használata . 

                                                      
20 Vö.: W. Okon: Felsőoktatási didaktika. Felsőoktatási Pedagógiai Kutatóközpont. Budapest, 1973. p.311. „a 

nevelési –oktatási folyamat állítandó a figyelem előterébe és a pedagógus, aki mint „technológus” szervezi a 

didaktikai környezetet a hatékony tanulás érdekében. 
21 Vö.: Fehér Katalin i.m. pp.19-21. 
22 Vö.: Zrinszky László: Kommunikáció I. JPTE. BTK. Pécs. 1991. p.18. 
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Online gyakorlati, kreáló tevékenység 

Digitális, online kompetenciák fejlesztése és alkalmazása. Az információs és telekommu-

nikáció technológiák alkalmazása, digitális feladatmegoldás. A használat általi és a gya-

korlat általi tanulás lehetőségeinek a felhasználása online tanulási térben digitális eszkö-

zökkel, szoftverekkel .23 

Online értékorientáló tevékenység 

Az értékválasztási kompetencia, és a szociális kompetencia működtetése az informatikai 

intelligencia keretei között.24 

Online tanulás 

A tanulás egész életünkben különböző élethelyzetekben zajlik. Az aktuális, időszerű fel-

adatok megoldásával új és újabb tapasztalatokra teszünk szert. Személyiségünkbe ezek is 

beépülnek. Gazdagítják a fejlesztendő kompetenciánkat. Az új technikák, technológák 

meghatározzák a működési, tanulási, tevékenységi eszközrendszert és teret. Az érintett 

négy alaptevékenység-elem együttes, egymást erősítő viszony-rendszereként érzékelhető. 

A személyiség működését egységes egészként jeleníti meg, a különböző cselekvésekben, 

tevékenység megnyilvánulásokban. Fontos a média-, az informatikai kompetencia működ-

tetése, az informatikai tudás folyamatos karbantartása. A mediatizáció hatása az online tér-

ben a közvetített valóság dominanciája érvényesül, az operatőr, a rendező, a szerkesztő, a 

riporter látásmódja, szemlélete a meghatározó. Ezt, csak egy újfajta, komplex és rendszer-

szemléletű tanulás képes eredményesen ellensúlyozni. 

„A mai felnőttek akkor tanulnak, ha kényszerhelyzetben vannak. Ennek történeti okai 

vannak: egy-két évtizede ugyanis még nem volt fontos társadalmi szinten az egész életen 

át tartó tanulás. Ma viszont a legfontosabb alapkompetencia az alkalmazkodó-képesség, 

tehát, hogy képes legyen valaki gyorsan újat tanulni. Ez a cégek érdeke is, ennek ellenére 

nem nagyon segítik ebben az alkalmazottaikat. Pedig a közeljövő egyik nagy kihívása – a 

munkaerőpiaci problémák miatt is – a munka és a tanulás integrálása, amiben sokat segíthet 

a digitális technológia, de mint Koltányi Gergely mondta, csak akkor, ha maga a technoló-

gia az adott ember természetes közege.”25 

A munka világa mindig tanulási térként is rendelkezésre állt. Számos társadalmi csoport 

életében ez valóságként működött. A tananyag közvetítését nem feltétlenül az iskola biz-

tosította. Ez a tudásszerzési, tudásépítési terület a nem dokumentált tudás halmazát fedi le. 

A másik oldalon pedig a legkorszerűbb technika, technológia által vezérelt folyamatok ke-

zelése a feladat. 

A globalizáció felerősödésével és kiterjedéséval, komplexitása növekedésével, a 4. ipari 

forradalom kihívásaival válaszút előtt állunk: hogyan tovább? Lehetséges-e, hogy fékez-

zünk, mert a felpörgés kezd kezelhetetlenné válni? 

A különböző szakmai műhelyek a felgyorsult technológia váltás kényszerét érzékelve az 

új eszközök hasznosíthatóságát felhasználva, egyfajta rendszerszemléletű megoldás kere-

séssel tesznek kísérletet a paradigmaváltás megvalósítására. A folyamat eredményességét 

befolyásoló tényezők stabilitását biztosító hiány, fejlesztések, metodikák pótlásával.  

Egy példa arra, hogyan lehet másként gondolkodni, megközelíteni a megoldásra váró 

feladatot a képzés területén: 

                                                      
23 Vö.: Kraiciné dr. Szokoly Mária: Felnőttképzési módszertár. ÚMK. Budapest. 2004. p.62.  
24 Vö.: i.m. pp.77-81. 
25 Vö.: Az élethosszig tartó tanulás lesz a legfontosabb képességünk. bitport.hu/hogyan-lesz-elegendo-it-szak-

embere-a-hazai-cegeknek 
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„Ez található tehát a legmagasabb szinten a kiterjesztett digitális Bloom taxonómiájá-

ban a „Megosztásnál”, ami kiterjeszti a hagyományos tantermi kereteket . További nehéz-

séget okoz ennek beillesztése egy szokványos szemeszter rendjébe, az egyén szempontjából 

releváns célok megvalósíthatóságának luxus elvárásaiba, ellentétben a tantermi körülmé-

nyek között kezdeményezett kötelező feladatok elvégzéseinek tevékenységeivel.” 

„A technológiai, pedagógiai és tartalmi tudás (Technological Pedagogical and Content 

Knowledge – TPACK) modellje (Mishra, P., & Koehler, 2006) különféle tudásfajtákat és 

készségeket határoz meg, melyek elvárhatóak a tanároktól annak érdekében, hogy a tech-

nológia alapú tanulást sikeresen megtervezzék és végrehajtsák, hangsúlyozva a Technoló-

giai Tudás, Pedagógiai Tudás és a Tartalmi Tudás metszés-pontjának fontosságát, valamint 

kiemelve a web 2.0-s technológiák hatékony integrációját a tantervben. Mindez megköve-

teli a három komponens közötti dinamikus kapcsolat szenzitív megértését, rámutatva arra, 

hogy a tanulási terv természetét tekintve sokkalta inkább  átvihetőnek/ transzmissziósnak 

(T), párbeszédesnek (P), konstruktívnak (K) vagy társas konstruktívnak (TK) kell lennie.  

(Bower, Hedberg, &Kuswara, 2010). 

 

Forrás: http://matchsz.inf.elte.hu/TT/Bloom.html 

5.ábra:… kiterjesztett digitális Bloom Taxonómia26 

A web 2.0-ás eszközök használatával – egy új fontos elemként – ki kell alakítanunk az 

egyén saját személyes tanulási hálójának (Personal Learning Network – PLN) létrehozási 

képességét, a társadalmi hálózatokon alapuló konstrukcionizmustól a konnektivizmusig 

terjedő módszerek felhasználásával. Ez található tehát a legmagasabb szinten a kiterjesztett 

digitális Bloom taxonómiájában a „Megosztásnál”, ami kiterjeszti a hagyományos tantermi 

kereteket. További nehézséget okoz ennek beillesztése egy szokványos szemeszter rend-

jébe, az egyén szempontjából releváns célok megvalósít-hatóságának luxus elvárásaiba, 

                                                      
26 Vö.: Turcsányi Szabó Márta: Fenntartható innováció a tanár-képzésben az elmélettől a gyakorlatig. Oktatás–informatika. 

2014/1. 

http://matchsz.inf.elte.hu/TT/Bloom.html
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ellentétben a tantermi körülmények között kezdeményezett kötelező feladatok elvégzései-

nek tevékenységeivel. Így, ezek a tevékenységek megkívánják a kurzus folytatásaképpen 

végzendő további folyamatos tevékenységeket, amelyek a mindennapi szakmai munka ré-

szeként egy aktív közösségi gyakorlatot eredményeznek (CoP – Community of Practice) 

(Lave, Wenger, 1991).”27 

„Létezésünk növekvő tempóban kódolódik, digitalizálódik, mediatizálódik és 

virtualizálódik.28” „A technológia innovációi olyan társadalmi és kulturális változásokat 

hoznak létre, melyek vissza is hatnak magára a társadalmi-gazdasági struktúrákra és a 

kultúrális értékekre. Ha van lehetőség és adottság, az szándékot szül: a technológia ezért 

formálja életünket (Friedman, 2005.”)29 

Az online tanulási lehetőség sajátos helyzet eredménye: 

− a globalizáció kiszélesedése,komplexebbé vált, 

− a, technikai, technológiai váltás (digitalizáció), 

− az amortizáció felgyorsult, folytonos, 

− jelen van a tömeges tanulási igény, 

− új kommunikáció, új kompetenciák, 

− a munkaerőpiaci kihívások felerősödése 

− az európai gazdasági tér, piaci tér lehetősége. 

− a gazdaság, a társadalom valódi megrendelőként jelenik meg, a döntéshozók még 

kivárnak? 

− az alapozó oktatás, a szakmai képzés, a felsőoktatás, a felnőttoktatás pozitív reakci-

óval válaszol. 

„A negyedik ipari forradalom alapvetően az automatizáltság köré épül . Az egyedi cél-

gépek, a robotok a (3.-4.) magasabb automatizáltsági fokot igénylő feladatok teljesítését 

már önállóan végzik. Lehetséges a gépek közötti kommunikáció is. Ha nem biztosítjuk a 

folyamatos tudáskarbantartást, a szak-emberek tudása leragadhat a 80-as, 90-es évek szint-

jén. Az ipari forradalom segíthet pl.: hiányzó szakképzett hegesztők helyettesítése robo-

tokkal, illetve a magasabb szintű munka gyors betanulásában is, pl.: szervizes feladatok 

támogatása virtuális valóság alkalmazásokkal.”30 

Az IVSZ elnöke úgy fogalmazott, a digitális analfabéták fogják ellehetetleníteni a ma-

gyar járműipart. Milyen irányba kellene elmozdulni az oktatásnak? Mit tesz azért a Kuka, 

hogy a dolgozói együtt fejlődjenek a változó technológiával?  

                                                      
27 Vö. i.m. uo.  
28 Vö.: Fehér Katalin: Digitalizáció és új média. Trendek, stratégiák, illusztrációk. Akadémiai Kiadó Budapest 

2016. p. 23. 
29 Vö.:Fehér Katalin i.m. p.26. 
30 Vö.Orovica Szilárd: ha helyesen használjuk az Ipar 4.0-t, betöltheti a hiányzó szakemberek feladatait - See 

more at: https://autopro.hu/gyartosor/Orovica-Szilard-ha-helyesen-hasznaljuk-az-Ipar-4-0-t-betoltheti-a-

hianyzo-szakemberek feladatait/21435/#sthash.IrFV3F5m.dpuf 

https://autopro.hu/gyartosor/Orovica-Szilard-ha-helyesen-hasznaljuk-az-Ipar-4-0-t-betoltheti-a-hianyzo-szakemberek
https://autopro.hu/gyartosor/Orovica-Szilard-ha-helyesen-hasznaljuk-az-Ipar-4-0-t-betoltheti-a-hianyzo-szakemberek
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– El kell szakadni a évtizedek óra berögző-

dött rutinokról, és megvizsgálni, milyen ké-

pességekre lesz szükség a 21. századi munka-

erőpiacon. A World Economics 2015-ös aján-

lása szerint különböző kompetenciákra – pl.: 

kritikus gondolkodásra, együttműködési ké-

pességre, kreativitásra, kommunikációs ké-

pességekre, továbbá különböző jellemvoná-

sokra, mint kíváncsiság, vezetői képességek, 

kitartás, kezdeményező-készség, szociális ér-

zékenység, szükséges. 

A szaktudást infokommunikációs technoló-

giai és pénzügyi ismeretekkel is bővíteni kell. 

Az egészet pedig az egész életen át tartó tanulás 

keretébe kell helyezni. Mindez nagyban különbözik az oktatás mai felfogásától. A cégen 

belül saját belső közösségi oldala van az Ipar 4.0 munkacsoportnak, ahol az ismeretek, a 

tudatosság és a figyelem is napirenden van.”31 

Összegzés, továbblépés 

A 23. MMO konferencia programjában meghatározó a digitalizáció  komplex témaköre. 

Sokat töprengtem azon, hogy vajon rajtam kívül kinek lehet fontos a tanulás: a titok, a 

csoda, a varázslat, amelynek részese lehettem, amit megtapasztalhattam, és ami mindenki 

életében jelen van. Sokan voltak körülöttem, akik életem egy-egy meghatározó pillanatá-

ban, ma már tudom, irányt mutattak, átsegítettek a nehézségeken, elviseltek, korrigálták 

rossz döntéseimet, nyesegették kamasz- és ifjúkorom vadhajtásait és engedték, hogy az 

legyek, aki vagyok. Annak idején, ezeket a helyzeteket nem így éltem meg. A korlátokat 

kényszerként, az előírásokat kötelezettségként, a feladatokat felesleges idő -töltésként. 

Mindig olyan dolgokat szerettem csinálni, amiben otthonosan mozogtam, ami nem volt 

kötelező, és amiben meg tudtam mutatni önmagamat. Ma már elmondhatom, hogy egyike 

vagyok azoknak, akik számára a munkavégzés hobby volt. 

E rövid vázlatrajz talán érzékeltette, hogy a digitalizáció fejlődése, hasznosítása a fel-

használó oldaláról egyenetlen, szétszórt, esetleges, ötletszerű? A mobilizáció tömeges el-

terjedésével kissé, mintha előre szaladtunk volna? Vagy felfogható ez úgy is, hogy korszerű 

technológiai tudás csak korszerű technológai eszközzel tanulható? Tudatos gazdasági, ok-

tatási, munka-erőpiaci stratégia nélkül, nincs rendszerelvű működés, működtetés. Első ko-

lozsvári tanulásirányítási élményem, tapasztalatom felemelő volt. Középiskolákban távok-

tatási metodikával működő tanár kolléganők, kollégák távoktatási felkészítésében, szakmai 

megerősítésében vehettem részt. Az elmúlt időszakban számos blog, cikk, tanulmány jelent 

meg különböző forrásokban az egész életen át tartó tanulás fontosságáról, funkciójáról. A 

hangsúlyt a szerzők többsége a változásokra történő felkészülésre, a várható új kihívásokra, 

megoldandó feladatokra, a hiányzó kompetenciák fejlesztésére, pótlására helyezik. Új 

technikák, technológiák eredményes kezelését segítő tanulási környezet kialakítását prog-

nosztizálják, körvonalazva a szükséges metodikák elsajátítását is. A 80-as évekhez hasonló 

jelenségeknek vagyunk tanúi, azzal a különbséggel, hogy a szemünk előtt zajló negyedik 

ipari forradalom új dimenziót generál. A kihívásra a halogatás nem jó megoldás. Kritikus, 

bizonytalan élethelyzetekben sajátos módon szinte varázsütésszerűen fontossá válnak dol-

gok, amelyek folyamatos karbantartása, kondícionálása, fejlesztése lehetőségként adott 

                                                      
31 Vö.: See more at: https://autopro.hu/gyartosor/Orovica-Szilard-ha-helyesen-hasznaljuk-az-Ipar-4-0-t-

betoltheti-a-hianyzo-szakemberek-feladatait/21435/#sthash.M05wpgxm.dpuf 

6.ábra: Az aktuális kérdések 

https://autopro.hu/gyartosor/Orovica-Szilard-ha-helyesen-hasznaljuk-az-Ipar-4-0-t-betoltheti-a-hianyzo-szakemberek-feladatait/21435/#sthash.M05wpgxm.dpuf
https://autopro.hu/gyartosor/Orovica-Szilard-ha-helyesen-hasznaljuk-az-Ipar-4-0-t-betoltheti-a-hianyzo-szakemberek-feladatait/21435/#sthash.M05wpgxm.dpuf
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volt. Természetesnek vettük, hogy működik és mindig volt okunk a halogatásra. Egy apró-

ságról pedig rendszeresen megfeledkeztünk, hogy a humánerőforrás bővített újratermelése 

csak tudás karbantartással lehet eredményes. A tudományok fejlődése az összeolvadás irá-

nyába történik. A globalizáció komplexebbé vált. A digitalizáció terjeszkedése folyamatos. 

Sajátos helyzet állt elő az elmúlt évtizedekben a társadalmi, gazdasági, politikai, stb. 

átalakulások következményeként. Korábban az osztálytársadalom jól körülhatárolt cso-

portjai (a munkásosztály, a parasztság, és az értelmiség, mint réteg) értékelhető, kezelhető, 

megfogható, valós szociális, politikai és társadalmi kategóriaként voltak jelen és működ-

tek. A 20. század végi nagy átalakulás, társadalmi gazdasági, politikai stb. változás kiala-

kította a polarizált társadalmat és átrendezte a tulajdoni, a jogi, a piaci, a pénzügyi, stb. 

viszonyokat. A polarizáció eredményeként eltűntek az európai szakmai minőséget képvi-

selő munkások, a falvakban nehezen található, olyan parasztember, aki tudja, hogyan kell 

megművelni a földet, és Európa éléstárává tenni a magyar mezőgazdaságot. Helyettük van-

nak „PREKÁROK (létbizonytalan, újszegény, hajléktalan, rossz fizetésű, sebezhető embe-

rek.). Gond a globális tudás hiánya? „Magyarországon a „prekár” foglalkoztatás az atipikus 

foglalkoztatási formákat fedi le, így főként a határozott idejű munkaszerződéssel,  munka-

erő kölcsönzésben, közmunkában, alkalmi munkában, és diákszövetkezet keretében vég-

zett munka keretében dolgozók sorolhatók ide.32 

Tovább növekszik-e a digitális analfabéták száma? Milyen tudású humánerőforrást igé-

nyel a digitalizáció? 

Az elmúlt időszakban számos blog, cikk, tanulmány jelent meg különböző forrásokban 

az egész életen át tartó tanulás fontosságáról, funkciójáról. A hangsúlyt a szerzők a válto-

zásokra történő felkészülésre, a várható új kihívásokra, megoldandó feladatokra, a hiányzó 

kompetenciák fejlesztésére, pótlására helyezik. Új technikák, technológiák eredményes ke-

zelését segítő tanulási környezet kialakítását prognosztizálják, körvonalazva a szükséges 

metodikák elsajátítását is. Az alapvető kérdés, hogy valóban meg akarjuk oldani, az álta-

lunk generált helyzetet, vagy halogatással, elfedő kommunikációval,  álproblémák folya-

matos elemzésével, pótcselekvéssel múlatjuk a drága időt. A multimédia hasznosításának 

általánossá válásával, a rendszeralkalmazás lehetővé tette a megoldásokban a profizmust. 

Az eszköz centrikus felhasználás helyett a megvalósítandó oktatási, tanulási, tudásközve-

títési cél vált dominánssá. Jelenleg ismét az eszköz, a technológia a hangsúlyos? Milyen 

területeket érint a digitalizáció? 

„A digitalizáció már több mint 20 éve téma. 

Dr. Uwe Michel - és már sokkal korábban elkezdődött. De ami akkoriban csupán elmélet 

volt, ma már lehetséges dimenzió. Mióta az IT hatalmas mennyiségű adatot (Big Data) tud 

egyszerre gyorsan és hálózatosan feldolgozni, és világszerte megtörtént a hálózatosodás 

az új technológiáknak köszönhetően, mint pl. a felhő, az okostelefon és közösségi média, 

azóta az elmélet a gyakorlatban is lehetővé vált.”33 

„A digitalizáció hatékonyabbá teszi az ipari termelést és növeli a munkatermelékenysé-

get. Az ipari digitalizációs programok magukba foglalják az infokommunikációs újítások 

elterjesztését, a kiberfizikai rendszerek telepítését és működtetését, a hálózati kommuniká-

ció meghonosítását, a szimulációs technológiák kiterjesztését, az adat (big data) és a felhő 

alapú számítástechnikai módszerek megvalósítását, továbbá a „kibővített valósággal” és az 

intelligens eszközökkel támogatott termelést. 

                                                      
32 Vö.: A kettős munkaerőpiac megjelenése: a prekárius foglalkoztatás elleni küzdelem az új tagállamok mun-

kaügyi kapcsolataiban (PRECARIR) Projekt sz. VS/2014/0534 SZAKPOLITIKAI BESZÁMOLÓ: 

MAGYARORSZÁG. A projekt honlapja: http://www.dcu.ie/link/current-projects/precarir2014-2016.shtml. 
33 Vö.: IFUA Horváth and Partners: A digitalizáció megerősítheti a konrolling pozícióját. 

E_BIM_2_15_Interview_DrMichel_Horvath_pub.pdf 

http://www.dcu.ie/link/current-projects/precarir2014-2016.shtml
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„A digitális ügyek jelentőségét mutatja az, hogy az Európai Bizottság az egységes digi-

tális piac létrehozására stratégiai célként tekint. Az EU 2020 stratégia egyik prioritása a 2010-

ben kidolgozott Európai Digitális Menetrend, amely az egységes digitális piac létrehozását, 

az interoperatibilitás és az ikt-szabványok optimálisabb meghatározását, az info-kommu-

nikációs technológia előnyeinek hangsúlyozását, a nagy sebességű és szupergyors internet -

hozzáférés minél szélesebb körben történő biztosítását, valamint a kutatási és innovációs 

beruházások számának növelését tűzte ki célul. Ezeket a célkitűzéseket a 2015-ben elfoga-

dott Egységes Digitális Piac Stratégia pontosította, melynek három fő prioritása a háztar-

tások és vállalatok digitális javakhoz és szolgáltatásokhoz való hozzáférésének elősegítése, 

a digitális infrastruktúra szabályozási környezetének javítása, valamint a digitális fejlesz-

tések és beruházások gazdasági növekedést támogató tulajdonságainak erősítése. Az Euró-

pai Bizottság alelnöki szinten kezeli a digitalizációból fakadó kihívásokat.” 

„Magyarországon a decentralizált modell szerint jelenleg öt minisztérium foglalkozik a 

digitális gazdaság kérdéseivel olyan módon, hogy az adott szerv intézményi struktúrájában 

kiemelten megjelennek a digitális ügyek. A Nemzetgazdasági Minisztérium, a Nemzeti 

Fejlesztési Minisztérium az innovációért, iparstratégiáért és infokommunikációért felel, az 

Emberi Erőforrások Minisztériuma az oktatási oldalért, a Belügyminisztérium pedig a köz-

igazgatás digitalizációs kérdéseiért. Mindemellett kiemelt ügyekkel foglalkozik a Minisz-

terelnöki Kabinetiroda alá tartozó Digitális Jólét Program és a digitális oktatás tartalom-

fejlesztéséért felelő kormány-biztos.”34 
 

 

7.ábra: dr. Varró Dániel díjnyertes Lendület program 

„Nálunk még nincs egy igazi, egységes definíció az Ipar 4.0-ra, mivel az egész most 

formálódik – nyilatkozta Ábrahám László. Általánosabb megfogalmazásban egyfajta para-

digmaváltást jelent, vagyis az erőforrás-felhasználás gyökeres átalakulása miatt a gyártási 

                                                      
34 Vö.: Hausmann Róbert: A digitális ügyek közigazgatási kezelése az EU-ban és Magyarországon. Napi.hu. 
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technológia az élet egyre több területén fog alapjaiban megváltozni. A digitális és a fizikai 

világ végérvényesen összekapcsolódik. Hatalmas intelligens rendszerek, egymás között 

kommunikáló termékek, önmagukat fejlesztő alkatrészek terjednek el. Ezek a nagy hozzá-

adott digitális értéket hordozó rendszerek állnak a negyedik ipari forradalom szolgálatában. 

A mi területünkre vonatkozó értelmezés alapján az Ipar 4.0 egy nagy hatékonyságú, hiba-

mentes, rugalmas, jól dokumentált és valós időben visszacsatolt gyártási módsze r.”35 

„Az Ipar 4.0 megvalósulásához hozzájáruló digitális technológiák között megtalálható a 

számítási felhő, a kiterjesztett valóság és a viselhető eszközök, az IoT -platformok, a hely-

meghatározó módszerek, a fejlett ember-gép interfészek, a hitelesítés és a csalásfelismerő 

technológiák, a 3D nyomtatás, az intelligens szenzorok, a nagy adattömegek elemzése, va-

lamint a mobileszközök. Öt éven belül várhatóan több mint kétszeresére emelkedik a magas 

szinten digitalizált vállalatok száma világszerte, és arányuk eléri a 70 százalékot, jósolja a 

PwC globális felmérése.”36 Naponta tapasztalhatjuk, hogy a digitalizáció megállíthatatlan.  

A tanulmány elején feltett kérdésekre adható válaszok: 

1.) Milyen andragógiai, pedagógiai, szakmai célok eredményes megvalósításához 

használjuk a digitalizációt? Azokra a célokra, amelyek olyan feladatok megoldá-

sára készítenek fel, amire adott helyen és időben az eredményes problémakezelés-

hez, a feladatmegoldáshoz szükségünk van. 

2.) Hogyan hasznosítsuk a digitálizációt a megváltozott tanulási, technikai, technológiai, 

tudásközvetítési környezetben? Globális gondolkodással és lokális cselekvéssel. 

3.) Alkalmas-e az eredményes működtetéshez a jelenlegi források technikai, technoló-

giai minősége és a humánerőforrás felkészültsége?  Igen. A kezdeti lépések meg-

tételéhez és a tapasztalatgyűjtéshez Pl.: dr. Varró Dániel által vezetett Lendület 

2015 díjnyertes program.37 

4.) Javíthatók, pótolhatók-e a digitalizáció eredményes kezeléséhez szükséges feltéte-

lek? Igen. Nélkülözhetetlen. Valamennyi területen differenciáltan. 

a) A képzők, a tanárok felkészültsége, kompetenciái. 

b) A tanulók, tudáskészlete. 

c) A fejlesztők gondolkodása, kompetenciái, szemlélete. 

d) A képző intézmények alkalmassága. 

e) A társadalmi, gazdasági környezet lehetőségei. 

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

válása és belesimulása a közös működésbe lehetőséget biztosíthat a megújulásra. Mindenki 

számára elérhető? a tudás elsajátításának lehetősége. A fejlődés megállíthatatlan. Az infor-

mációt hordozó eszköz már nem a papír, a virtualitás új és más közösségi szerveződési 

együttműködés lehetőségét hordozza. Az egyén és a közösség számára is létkérdés az in-

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

eredmény a lényeg, a teljesítmény a fontos. Érzékelhető, hogy a korábbi látszólagos ellent-

mondások eredményes kezeléséhez összetett, társadalmi méretű megoldások szükségesek; 

a környezet, a tanuló, a tanulásirányító, az intézmények felkészültsége, a szemléletváltás a 

                                                      
35 Vö.: Ábrahám László: Az Ipar 4.0 azt is jelenti, hogy azonos emberi erőforrás mellett sokkal nagyobb 

kapacitás érhető el - See more at: https://autopro.hu/szolgaltatok/Az-Ipar-4-0-azt-is-jelenti-hogy-azonos-em-

beri-eroforras-mellett-sokkal-nagyobb-kapacitas-erheto-el/21724/#sthash.LL5AXGSC.dpuf 
36 Vö.: Mészáros Csaba: Ipar 4.0: így modernizálódnak a vállalatok. computerworld.hu/computerworld/ipar-

4.0-igy-modernizalodnak-a-vallalatok.html 
37 Vö.: Varró Dániel: Méréstechnika és Információs Rendszerek Tanszék.  

https://www.mit.bme.hu/general/staff/varro 

https://autopro.hu/szolgaltatok/Az-Ipar-4-0-azt-is-jelenti-hogy-azonos-emberi-eroforras-mellett-sokkal-nagyobb-kapacitas-erheto-el/21724/#sthash.LL5AXGSC.dpuf
https://autopro.hu/szolgaltatok/Az-Ipar-4-0-azt-is-jelenti-hogy-azonos-emberi-eroforras-mellett-sokkal-nagyobb-kapacitas-erheto-el/21724/#sthash.LL5AXGSC.dpuf
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technológiai változástól elmaradt. Nem elegendő az autodidakta tanulás felerősödése tuda-

tosság nélkül, miközben tanúi vagyunk egy olyan újszerű szerepkeresési és szereptanulási 

folyamatnak, ahol a tanulók éreznek rá az önálló, kreatív tanulás és alkotás varázsára a 

környezetükben megtalálható digitális, mobil eszközök használatával.  „A tanulás = élette-

vékenység!” Életünk egymást követő szakaszaiban „célzottan” jelennek meg régi/új kihí-

vások, feladat-megoldások, szerephelyzetek, amelyek elől nem célszerű kitérni. Ugyanak-

kor komoly kihívást jelentenek. Az eredményes tanuláshoz szükséges eszköztudás műkö-

dése két dimenzióban fontos (a művelődési offline és az online dimenzióban).  Ezért ez 

utóbbi kezelésének az elsajátítása is nélkülözhetetlen. Ezzel összefüggésben célszerű az 

ismert kulcskvalifikációk számbavétele, az új igényeknek megfelelő kibővítése. 38 A digi-

tális generációnak természetes az adott (virtuális) tanulási, tudásközvetítési környezet le-

hetőségeinek kihasználása. Tudatosan élnek is ezzel. Működésükben jelen  van a média-

kompetencia: az ösztönös médiakritika, a media-ismeret, a médiahasználat és a média-

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

módszer a tanuló maga. Tanulásuk/tanulásunk is személyiség-dominanciájú. 

Dr. Varró Dániel a BME VIK, egyetemi tanára MTA Lendület-díjas lett. Eddigi életútja 

jól érzékelteti a tanulás, a tudás, a pálya orientáció, a kutatás, a csapatépítés, az innováció, 

a kreativitás komplex kezelését, vállalt kutatások megvalósítását az MTA  programok biz-

tosításával. A műhelyteremtést, a nemzetközi. társegyetemi szakmai kapcsolatok épitését, 

az utánpótlás nevelést, az új kíhívások gyakorlati megoldását, a tanulásirányítást stb. rend-

szerelvűen, hatékonyan működteti.39 

A korszerűt, az újat lassan elfogadjuk, ha a kényelmünket szolgálja és hasonlít a már 

ismert régire. Elérhető és azonnal használható legyen. A megoldásban fontos szerepünk 

lehet. 

„A digitalizáció jövőképének várható változatai lehetnek: a digitális nagy-vállalatok-, a 

digitális bazár-, a digitális vadnyugat, a digitópia, a digitális utópia kora.”40 De, ez már 

egy másik történet. 
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