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A nagy generáció szemtanújának rendhagyó gondolatai a 

digitalizációról, multimédiáról  

Hálásan köszönöm Mesteremnek, mentoromnak, dr. Krisztián Béla tanár úrnak a 

találkozásunk óta nyújtott bátorítást, ösztönzést, segítséget, támogatást, amelyek-

kel erősítette életutamat, szakmai fejlődésemet. Kritikus élethelyzetekben erőt 

adott. Örökös hálával tartozom Neki! 

 

Az előrejelzések szerint a digitalizáció jövőképének változatai lehetnek: 

1. a digitális nagyvállalatok, 

2. a digitális bazár, 

3. a digitális vadnyugat, 

4. a digitópia, a digitális utópia kora. 

Milyen új helyzetet jelent ez számunkra? Hogyan tudjuk eredményesen kezelni ezeket a változa-

tokat? 

Kulcsszavak: integrál szemlélet, munkakultúra, fejlesztéseknél profizmus, 5 technológiai hyperci-

klus, okos és intelligens környezet, emberközpontú kollaboráció, alacsonyabb kategóriájú feladatok 

kiszervezése. 
 

Bevezetés 

Jogosan merülhet fel a kérdés, hogyan kerül ide ez a téma? Miért most? Mit akar a szerző az 

elmúlt történésekkel, generációkkal, nemzedékekkel. Az írás címe sejtetni engedi, hogy kor-

társ szemtanú az egymást követő generációkkal, nemzedékekkel együttműködve tapasztal-

hatta meg a változásokat, a fejlődés átalakulási szakaszainak történéseit. Ezekkel összefüg-

gésben, a digitalizáció globális elterjedésének időszakában, miért foglalkozunk olyan evi-

denciával, mint az élet, a tanulás, a tudás, multimédia, rendszeralkalmazás, online tanulási 

tér, robotika, digitalizáció, mesterséges intelligencia stb. Ezek ismert, használt fogalmak. 

A 21. századi embert más kérdések foglalkoztatják. A technika, technológia fejlődése 

megállíthatatlan folyamat. Az ember nemcsak felhasználó, hanem kreatív alkotó is a folya-

matokban. A fétisként megjelenített csodaszerek előbb/utóbb a helyükre kerülnek. Az al-

kalmatlanok, a fejlődés sodrásával idejét múlttá váltak/válnak (pl.: a végtelenített kazettás, 

rövid idejű hurok-filmek, az oktatógépek, a digitális képlemez stb. kikopott a rendszerből, 

a magnószalag, a számítógép lemez, lassan a CD-lemez is hasonló sorsra jut. Az analóg 

eszközöket, információ-hordozókat digitális fejlesztések váltják fel. Rohan a világ. A fej-

lődés, a modernizáció, (mint utánkövetés) megállíthatatlan. Az érintett szereplők cikliku-

san cserélődnek. „Olyan integrált korban élünk, ahol a gazdaság és a fogyasztás, az adat -

                                                      
 Előadás, cikk: Egy többgenerációs baby boomer rendhagyó gondolatai a digitalizációról, a multimédiáról. 

XXV. multimédia az oktatásba jubileumi, nemzetközi konferencia. Budapest. 2019. június 06-07. Kiadó: 

ERICSSON MAGYARORSZÁG R&D-NJSZTMMO SZKO Budapest. 



A nagy generáció szemtanújának rendhagyó gondolatai a digitalizációról, multimédiáról 

S E M P E R  M O V E R E  2 9  

technológia és a munkaerőpiaci dinamikák egymásra rétegződése és átalakulása meghatá-

rozó. A nyitott szervezésű rendszereknél az együttműködés a kreativitásra és az improvi-

zációra épül. Feltételezhető, hogy a munkaerő, az ügyfelek és fogyasztók digitális jártas-

sága magasabb szintű az átlagnál. Folyamatos önképzés, tudás-karbantartás, egyéni és kö-

zösségi cél a legfrissebb tudás egyéni birtoklása.1” Lehet esetleg fordítva? 

Szükséges, hogy előzetesen pontosítsunk néhány alapvetést! 

– A tanuló minden élethelyzetben tanuló, legyen normál korosztály, vagy felnőtt.  

– A tanuló eredményessége, sikere az elsődleges, a legfontosabb.  

– Amivel rendelkezünk, azt célszerű megerősíteni és működtetni. pl.: tevékenység-ele-

mek, kompetenciák stb. 

– A tanulás sejtszinten genetikailag kódolva van bennünk, a motivációval kéz a kézben 

jár (dr. Czeizel Endre). 

– Az akarat, az érzés hasonló tényező, ami nélkül nincs teljesítmény (tud). Nem valósul-

hatna meg az ember feladatvállalása, a küldetés teljesítése (Bólyai János*).  

– A működés szakaszos és kiterjesztett időtartama fogantatásunk pillanatában rögzített, 

programozott rendszerelem (Turcsányi Szabó Márta). 

A tudás 

nem azonos, az iskolákban tanultak összesítésével. A tudás átadása kérdéses (Thorwald 

Dethlefsen: A sors, mint esély2). A tudás elsajátítása, a tapasztalat megélése, saját és ér-

zelmileg megerősített, jelen idejű történés. Ott vagyok. Csinálom. Részese vagyok. Ma 

már, a csak minta követése zavaró. A cél és a feladat kreativitást, önállóságot és feladat-

teljesítést vár, problémamegoldást igényel, ami nem azonos a minta másolásával. A tudás 

Popper Péter szerint egy létező viszonyrendszerben való együttműködés. Keressük a Vala-

kit (ezek önmagunk vagyunk). Célszerű megtudni, hogy hogyan működünk! A Valami pe-

dig mindaz, amit tudnunk kell, ahhoz, hogy ebben a működésben eredményesek legyünk.  

A tanulás egy egész életre szóló meghívás. Az élet és a gyermek ISTEN ajándéka, a 

létezés maga. Folytonos jelenlét a földi létben. Az ember, mint a természet része, évszáza-

dokon keresztül megfelelően, emberléptékűen működött/működik. Katalizátor és tevékeny 

részese a saját fejlődésének is. Elfogadva a fejlesztő, használó, alkalmazó, forgalmazó, 

tanuló, tanító stb. szerepköröket. Az iskola megjelenése és térhódítása megerősítette és 

elfogadottá tette ezt a gyakorlatot. Az új technikai eszköz (a hardver pl.: diavetítő, írásve-

títő, mozgófilm vetítő stb.), az információhordozó (a szoftver pl.: fílm, hurokfilm, dia, 

diaporáma, írásvetítő fólia, applikáció) különböző típusainak használata új szereplő: az ok-

tatás-technikus segítségét szorgalmazta. A videomagnetofon megjelenése is ezt a helyzetet 

erősítette. A módszertani alkalmazás a szaktanárt támogató oktatástechnológust  igényelt. 

Az igazi áttörést a személyi számítógépek és szoftverek társadalmasítása jelentette. Új 

szakmai szükségletet generált (számítás-technikust, informatikust, rendszer-gazdát.) Még 

ekkor sem esett le a tantusz, hogy egy olyan mértékű technikai, technológiai váltás előtt 

állunk, amely az egyes ember számára is megjeleníti azoknak a kompetenciáknak a szük-

ségességét, amelyek elsajátítását nem lehet elhárítani, megúszni. Dehogy nem! Ennek ára 

a hagyományos analfabetizmus, a funkcionális írástudatlanság mellett  a digitális kompe-

tenciák hiányának a tömeges megjelenése. A pedagógus, a tanító, majd később az 

andragógus esetében a személyiség karbantartása, kompetencia fejlesztés, a működés terü-

letén egyrészt soha nem merült fel a profizmusnak még a gondolata sem. A  képzők képzé-

                                                      
1 Vö.: Fehér Katalin: Digitalizáció és új média. Akadémia Kiadó Bp. 2016. 205.p  
2 Vö.: Thordwald Dethlefsen: A sors mint esély. Magyar Könyvclub. Budapest, 1994.  



Magyar Miklós 

3 0  S E M P E R  M O V E R E  

sét a felsőoktatási intézményekben, a pedagógus-továbbképző intézetekben tabuként ke-

zelték az érintettek. Hiszen Ők főiskolát, egyetemet végzett értelmiségiek, szakemberek, 

ez utóbbit a társadalom és a szakma nem firtatta, nem hangoztatta. Másrészt a kompetencia 

ügyet elhárították, röviden lesöpörték az asztalról. Nem a mi területünk, mert szakos taná-

rok, tanítók, óvodapedagógusok vagyunk. Mi pedig intézmény-, illetve iskolavezetők. Ott 

vannak a fiatalok. Mi nem bíbelődünk technikai, technológiai kérdésekkel. Van nekem ele-

gendő dolgom szaktanárként, osztályfőnökként, munkaközösség vezetőként stb. Ezt erősíti 

az egyetemek sajátos felfogása a tudományterület képviselőjének értékéről (fizikus, törté-

nész, biológus stb. az szakember). Ezen területek tanárképzése már nem azonos értékű. 

A gyakorlat mást igazol. Lehet valaki kiváló matematikus, történész, ez nem jelenti azt, 

hogy Ő automatikusan jó, eredményes tanár is. Ez két önálló szakmai terület. A Pedagó-

gusképző intézményekben végzett általános és középiskolai szaktanárok nincsenek felké-

szítve a hasonló szakmai területen működő felnőttképző, andragógusi tevékenységére. A 

felnőttként tanuló pedagógus szerezhet egyéni tapasztalatokat, de ez nem helyettesíti az 

intézményes felnőttképzésben való felkészítését, kompetencia fejlesztését. Az elmúlt évti-

zedekben (több mint 70 év) részesei, tanúi lehettünk a szemünk előtt zajló átalakulásoknak, 

amelyek többnyire velünk együtt történtek/történnek. Ezek a változások életünk szinte 

minden területén lehetségesek. Mindenki életében vannak fordulópontok, mérföldkövek, 

amelyek meghatározzák a továbblépés irányát, a fejlődés kimenetelét, minőségét és ered-

ményét. Az egyes ember esetében a fiatalkori tanulási színterek, tapasztalatszerzési bázi-

sok: a család, az óvoda, az iskola: ezek jelzések, utalások a kezdetekre. A középiskola (a 

szakképzés is), a baráti közösség tükörkép a folyamatra, és tanulságokkal iránytű a lehet-

séges jövőre. 

Hasonló a helyzet a felsőoktatásban és a munkahelyi képzésekkel. A munka világa kez-

detektől fogva tanulási, tapasztalatszerzési térként működött/működik. A technikai, tech-

nológiai fejlődés természetes része életünknek. Kivéve a COCOM-lista esete. Kereske-

delmi embargó a keleti blokk országaira. 1947-től. A hidegháborús hadviselés egyik for-

mája. Csúcstechnológiás termékek listája. Törlése 1994.* A környezeti hatások, a minták, 

az érdeklődésünk, illetve annak hiánya egyénenként eltérő, esetenként elutasító viszonyt 

alakított ki környezetünk ezen a részével. Elmaradt következményként a nélkülözhete tlen 

kompetenciák? fejlesztése. Más tevékenység-elemek léptek a helyükbe (helyzetfelismerés, 

improvizáció, problémakezelés, megoldás másként, önállóság, találékonyság). A művelő-

dés, a kultúra érintett, „klasszikus” területének ismerete hiányos. Tudásunk a saját tapasz-

talat megélésének mássága miatt, nem professzionális, hanem laikus, hivatalosan nem va-

gyunk „beavatottak”. 

A történet a környezetünkben meglévő tárgyakkal kezdődött, majd törvénnyel szabályo-

zott taneszközökkel folytatódott. Ma már a digitalizáció társadalmasítása folyik, amelynek 

a mesterséges intelligencia is része. 

Csak a tanulók esetében fontos a szükséges kompetenciák fejlesztése, folyamatos kar-

bantartása? Mi a kompetencia lényege? a szakértelem, az illetékesség, a jogosultság együtt. 

Egy helyzet eredményes kezelésében nyilvánul meg. A kérdés abból a nézőpontból is iz-

galmas, hogy néhány 20. századi évtizeden túl vagyunk, amelyekben jelentős számú képe-

sítés nélküli tanító, pedagógus működött az oktatási rendszerben. Napjainkban a hiányzó 

munkaerő gyors pótlásának képzési megoldásaként hasonló ötletek jelennek meg, döntési 

szinten, a képesítés nélküli felnőttoktatók alkalmazásáról. 

A technikai, technológiai fejlődés egyik meghatározó állomása a 1960-as években az 

oktatástechnológia, mint alkalmazott didaktika, megjelenése és működtetése. A mit? és 

hogyan? kérdések mellett a milyen szinten? milyen feltételekkel? és beérkezett-e a célba a 

tanuló? kérdésekre lehetett válaszokat kapni. Az is mérhetővé vált, hogy mennyibe került 
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ez a fejlesztő tevékenység? Ma már egyre inkább elfogadott, hogy a taneszköz nem csupán 

egy új játékszer, ami költséges, hanem a jövőbe történő befektetés fontos eleme. A 70 -es, 

80-as években video-magnetofon és a mikroszámítógépek tömeges megjelenése már jelezte 

a technikai, technológiai átalakulás, változás addig ismeretlen következményeit, aminek 

kezelésére célszerű felkészülni. 1973-ban létrejött az Országos Oktatástechnológiai Köz-

pont (OOK) hét minisztérium felügyeletével, szakmai gondozásával. Első körben a felső-

oktatási intézmények munkatársait, másodikban a megyei pedagógus továbbképző intéze-

tek oktatástechnológusait készítették fel, képezték ki. Ez lehetőséget adott a terület OTE 

fejlesztő műhelyeinek, tanszékeinek kialakítására és működtetésére. 1973-tól papíralapú 

távoktatásos pedagógus-képzés folyt a PEDFŐN. 

A 20. század harmadik harmadától a történéseket napjainkig a digitális technológia kor-

szakának tekintjük, amely számos új kihívást jelent számunkra. Az oktatás, a tanulás, a 

mindennapi életünk feladatmegoldásai, a (tan)eszköz fejlődése, használata, alkalmazása 

nem jelent mindenkinek automatikus és eredményes tevékenységet. A különböző élethely-

zetekben, az eltérő minőségű követelmények eredményes teljesítése a szükséges kompe-

tenciák hiánya miatt probléma, hiba lehetőség. Ez már egy régi/új komplex globális hely-

zet. 1996-ban műholdas távoktatási tanterem telepítésére került sor Taszáron, az IFOR ka-

tonai bázison. TV konferencia keretében hadműveleti, harcászati témák elemzése vált le-

hetővé az aktuálisan élő 4-5 bázis között. A 24 órás üzemű, kommunikációs bázis szabad 

kapacitása elektronikus, távoktatási, felsőoktatási támogatást, és egyéb kommunikációs 

megoldásokat biztosított az itt szolgálatot teljesítő katonáknak.  

Az élet valósága 

Rövid személyes kitérő, amelyben képek kap az olvasó a tanító és a tanuló, a környezet 

együttműködéséről, az alapozó iskolákról, a képzési lépcsőfokokról, amelyek a későbbi 

feladatok teljesítésének lehetőségét vázolja. Az elmúlt évtizedek egyik sajátos, visszatérő 

jelensége, hogy az egymást követő szocializációs, tanulási szakaszokba újonnan belépő 

tanulók úgy érzékelik, hogy a történet velük kezdődik és velük fejeződik be. Nem alakul 

ki bennük a volt, a van és a lesz hármas időegysége. Ez napjainkban különösen fontos, mert 

a jelen technikai, technológiai helyzete nem volna lehetséges a múlt fejlesztései és tapasz-

talatai nélkül. A jövő megvalósítása pedig lehetőség ezen alapokról való tudatos továbblé-

péssel. Az eszköz mellett ott van mindenkor az ember is, a szükséges és lehetséges szere-

pekben, játszmákban. 

E néhány oldalas szubjektív vázlatrajz megírásának célja az, hogy több generációs kor-

társként érzékeltessem, miket tapasztaltam életemben személyiségem kialakulása, fejlő-

dése során azoknak a feladatoknak a teljesítésekor, amelyek fontosak és  szükségesek vol-

tak a különböző életkori szakaszokban a továbbhaladáshoz. Számomra a tanulás még ma 

is természetes tevékenység. Tudom, hogy ez genetikailag kódolva volt/van, ennek előhívá-

sát, aktiválását közös feladatként kezelhettük. Szüleim, tanítóim (több is volt), tanáraim, 

mestereim profi módon kezelték az aktuális (pedagógiai) helyzeteket. Elöljáróban egy-két 

mozzanat a történések folytonosságáról és természetességéről. Édesanyám az első képesí-

tés nélküli, univerzális tanítóm 1920-ban született Szenna községben. Keszthelyen egyházi 

iskolában négy polgárit végzett. Ismerte és megfelelően kezelte a palatáblát is. Ő tanított 

meg beszélni. 1954-ben segített, hogy megtanuljak a szép (jobb) kezemmel írni, amikor 

kiderült, hogy balkezes vagyok. Ösztönös kompetencia áthangoló, fejlesztő, kondicionáló 

tevékenysége eredményes volt. 50 éves koromig nem derült ki a titok. Gondolom, hogy 

minden kortársam Édesanyja természetesnek tartja, hogy Ővele „beszélget” tolmács nélkül 

a megszületett kisfia, kislánya. 
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Édesapám 1903-ban született Budapesten. A győri tanítóképző első évfolyamát kitűnő 

eredménnyel teljesítette. A tanulás a szülők halála miatt (tandíj) megszakadt. Felsőkeres-

kedelmit végzett. Csemege, fűszer-, és gyarmatáru kereskedőként működött. Tudása és 

több évtizedes munkatapasztalata elismeréseként szakoktatói feladatokkal bízta meg a 

munkáltatója: face to face. Profi volt ebben a műfajban is, offline. Az olvasás, a könyv 

használatának fontosságát mintaként ő közvetítette öttagú családjában (a szülők, egy leány,  

két fiú). Esténként felolvasott szépirodalmi témákból. A példák látszólag nehezen kapcsol-

hatók a címben jelzettekhez. Egy olyan jeles konferencián, amelyik már nemcsak a múlttal, 

a jelennel, hanem a jövővel is foglalkozik. Élet- és munka-tapasztalataim azt igazolták/iga-

zolják az elmúlt évtizedekben, hogy minden történés folyamatként és rendszerelemként van 

jelen az életünkben. A működések, a tevékenységek, a kapcsolatok hálózatai is rendszereket 

alkotnak, amelyek felismerése nélkül létezésünk eredményessége nehezen kezelhető. 

A fejlődés egyik lépcsőfoka valóban az iskola megjelenése és működése? Esetemben 

szinte mintaszerű, tökéletes. 1954. szeptember 1-én megérkeztem a Kaposvári Tanítóképző 

Intézet 3 osztályos gyakorló általános iskolájába, mint elsős kisdiák. A második osztályt 

(az “egyéb” kategóriám, státusom miatt) a belvárosi iskolában folytattam. A körzetesítés 

mindenkire vonatkozott, ötödiktől az egyik külvárosi iskolába kerültem, ahol zseniális pe-

dagógusok tanítottak. A helyi Közgazdasági Technikumban érettségiztem, tettem képesítő 

vizsgát. A foglalkoztatás és a szakképzés „összehangolt” működtetése eredményeként 

azonnal munka nélkül maradtam osztálytársaimmal együtt. Végzésünk előtt bentlakásos, 

tanfolyami felkészítéssel a megyében bizonyítvány nélkül működő könyvelők, képesített 

könyvelői végzettséghez jutottak. Ahhoz a korosztályhoz tartozom, amelyik érettségi után, 

szakmát tanult. Külön minisztériumi engedéllyel tanulhattam, mivel már volt több képesí-

tésem. 314.sz.marós (forgácsoló) szakmunkás lett belőlem. Mi már akkor duális képzésben 

tanultuk a szakmát a legjobbaktól. A munka világa a lehető legjobb tanulási színtér. A 

főiskolára történő jelentkezésemhez az ajánló levelet a Gépállomás igazgatója írta. 

A Pécsi Tanárképző Főiskola a korszak egyik meghatározó pedagógusképző intézménye 

volt. Egyetemmé válásával ez tovább erősödött. A pedagógus pályámat a gyerekekkel 

kezdtem, a felnőtt korosztállyal folytattam. A Pedagógus Továbbképző Intézet oktatástech-

nológusaként az ELTE-TTK-n pedagógia-oktatástervezés szakon másoddiplomát szerez-

tem. Az ELTE-n védhettem meg az egyetemi doktori disszertációmat. Az avatást követően 

visszatérve az Anyaintézetbe, az Alma Materba, két intézményben is taníthattam: a PTE 

FEEFI-ben közel másfél évtizedet. 1912-től a CsVM Pedagógiai Főiskola Felnőttképzési 

és Távoktatási Központ vezetőjeként, főiskolai docensként, 1997-től a Közművelődési 

Tanszék vezetőjeként működtem. A BMGE Neveléstudomány, Szakképzés-Pedagógia tu-

dományszakon folyó doktori (PhD) képzés előírt tanulmányi követelményeit teljesítettem. 

A Kaposvári Egyetemen 2007. december 31-én életműdíjas egyetemi oktatóként fejeztem 

be, már nyugdíjasként tanszékvezetői, tanári pályámat. “Életpálya modellemet” magam 

alakíthattam a célokhoz, a feladatokhoz, a gondolkodásomhoz, a személyiségemhez, a tu-

dásomhoz. Az eredmény személyre szabott és működőképes. ÍGY, HIVATÁSOM KITELJESE-

DÉSE NEM MUNKA VOLT, HANEM ÖRÖMTELI HOBBY. A képzési szakaszokban kifutó évfo-

lyamosként tanultam. Az összes tantervi változtatást kipróbálták rajtam. Az iskolaváltások, 

a kitérők tapasztalati lehetőségek voltak. Így, akarva, akaratlanul képbe kerültem az and-

ragógia, pedagógia aktuális történéseikor. Kortársaim hasonló helyzetekben tapasztalhat-

ták meg életük valóságát. 

A digitalizáció jövőképe változatai 

Fehér Katalin megfogalmazásában: 

1. a digitális nagyvállalatok, 
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2. a digitális bazár, 

3. a digitális vadnyugat, 

4. a digitópia, a digitális utópia kora.”3 
 

Úgy tűnik, hogy a változatokat célszerű, fokozatosan, külön-külön kezelni. Ezek a lehe-

tőségek szükségszerűen kultúra-függők: A kultúrák, bár közel vannak egymáshoz, mégsem 

azonos módon és ütemben fejlődnek. Ebben az esetben is létezik a hálózatok, rendszerek 

összefüggés dinamikája, amely már nem a lelkes amatőrök, megváltom a világot, a garázs-

ból átalakított műhelyemben, a barátaimmal, probléma-megoldása. A történet mindig érint-

het olyan következményeket, amelyekkel az aktuális, működtetett folyamatokban nem fog-

lalkozunk. Az eredményesség utólagos vizsgálatakor pedig mindig okosak vagyunk, hogy 

másként kellett volna csinálni. Így vagyunk napjaink átfogó, globális kérdéseinek valós 

kezelésével is. A folyamatok működtetésében az ember nélkülözhetetlen. Az ember, mint 

rendszer: „Az ember, mint biogén, pszichogén, szociogén és spiritogén integráltság. A „To-

tális ember”4 marxi értelmezésén túl5 (az évezredes keleti filozófiák és vallások tanítása 

alapján tudjuk), a transzcendenshez is kapcsolódó élőlény.” 

Lehetséges mérföldkövek: Frank Buytendíjk (2016), a Gartner vezető elemzője szerint  

A digitális nagyvállalatok kora: az üzleti és politikai háttér miatt többnyire multinacionális 

részvénytársaságok és kormányok határozzák meg a digitális interakciók jellegét. Eredmé-

nye kettős: egyfelől az ingyenességet és a fogyasztók kényelmét szolgálja, másfelől cse-

rébe épp a fogyasztók válnak termékké a totális adatintegrációban. Ez már nem a garázs 

ABC-k, garázs műhelyek időszaka. Kultúrafüggő, komplexitása és nagysága miatt átlátha-

tósága a nem beavatott számára nehézkes. A digitális kompetencia hiánya miatt jelentős 

társadalmi csoportok nem juthatnak hozzá a szolgáltatásokhoz. A vezetés felelőssége óri-

ási, hogy eredményesen kezelje a helyzetet. 

A digitális bazár kora: azaz a teljes technológiai demokratizáció: a fogyasztók és a vál-

lalkozások, illetve a kisebb cégek is elérik a kitörési pontokat. Előnye, hogy megerősíti az 

innovációs kultúrát. Hátránya az, hogy hordozza a káosz veszélyét. Sajátos névválasztás 

(bazár) a perzsa piacra történő utalás. A fejlesztői, technikai, technológiai előzmények és 

lehetőségek ismeretében jelzés értékű választás. 

A digitális vadnyugat kora: alulról jövő tudatosság és infokommunikációs képzettség 

jellemzi, ahol a társadalom tagjai védőburkot építenek az adatgyűjtéssel szemben a titko-

sítás és az összezavarás technikáival. Az így keletkező zaj egyik résztvevőnek sem előnyös, 

mert hátráltatja az értékteremtés lehetőségét. A „Volt egyszer egy vadnyugat”c. film téma-

feldolgozásával áthallást sejtet. A hang, a kép és filmélmény inspirálja a nézőt.  

„A digitópia, vagyis a digitális utópia kora: melyben a társadalmi infrastruktúrát a tech-

nológia és a digitalizáció alapozza meg. Transzparens vállalati működést feltételez és vi-

lágos adatkezelési jogokat biztosít a résztvevőknek. A homogenizáció veszélye, melyet a 

globálisan elterjedt platformok határoznak meg.”6 Asszociációként a falanszter környezet 

képe jelenhet meg, amelyet a valóságban célszerű elkerülni. 

Fontos! A fejlődés, a változás ütemének gyorsasága mindegyik változatnál meghatározó.  

                                                      
3 Vö.: Fehér Katalin: Digitalizáció és új média. Trendek, stratégiák, illusztrációk. Akadémiai Kiadó Bp 2016. 

pp. 212- 215. 
4 Vö.: K. Marx: A tőke I. könyv. A „totális ember” fogalmának meg-határozását adja: In Marx-Enges művei 

23. kötet. Kossuth Kiadó. Bp. 1967. p.456. 
5 Vö.: Durkó Mátyás: Társadalmi kihívások és a felnőttnevelés funkciói. JPTE FEEFI. Pécs. 1998. p. 52  
6 Vö.: Fehér Katalin i.m: pp.214-215. 
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Összegzés helyett 

A TANULÁS = ÉLETTEVÉKENYSÉG?! Ezt a kijelentő-kérdő mondatot több, mint három év-

tizeddel ezelőtt írtam le. A fogalom értelmezése, a tevékenység működtetése szükség-sze-

rűen és természetes módon jelent meg életem különböző korszakaiban. Tanulóként, szak-

munkásként, szakoktatóként, pedagógusként, magánemberként, andragógusként, egyetemi 

oktatóként, kutatóként, vezetőként is a helyén kezeltem. Azzal együtt, hogy az érintett tu-

dományterületek széleskörű és sokszínű elemzéseivel jelentős írások foglalkoztak a tanulás 

komplex problémakörével, sajnos nem találkoztam ellen-véleménnyel, állításom cáfolatá-

val, vagy nem tudok ezekről. Ennyire nem lehet jelentéktelen, vagy mindenki számára evi-

dens az állítás? Ellenkezőleg lényegesen többről van szó, mint, amit első olvasatra a fel-

színen érzékelünk. 

Ha az élet a létezés maga, akkor a létezéshez szükséges cselekvésről van szó. Olyan 

alapvető szükséglet, amely működése, működtetése nélkül nincs emberhez méltó élet. A 

történetnek van kezdete, léteznek szakaszai, és létezik az emberi gondolkodás által nehezen 

kezelhető, talán dimenzióváltásként értelmezhető paradigmaváltása. A technikai, techno-

lógiai változások, amelyek az emberléptékű átalakulás természetes részei, szükségesek és 

kikerülhetetlenek. „Az ember, mint biogén, pszichogén, szociogén, spiritogén integrált-

ság”. Az emberről, a személyiségről van szó, akit Durkó Mátyás megfogalmazása alapján 

a modern tudományos gondolkodás tanítása szerint a személyiség egyszerre biogén, 

pszichogén, szociogén (az évezredes keleti filozófiák és a különböző vallások tanítása alap-

ján tudjuk), még transzcendenshez kapcsolódó élőlény is. Ezen oldalak, meghatározottsá-

gok integrált egysége! 

A földi létünkben a természet részeként működő totális rendszerről van szó, amelyre a 

helyi és a globális környezete egyaránt hatással van. A kettős időtényező (véges/végtelen) 

összehangolt kezelése szükséges, nélkülözhetetlen az eredményes, összehangolt működés-

hez, teljesítéshez. A 70-es években a video, a képmagnetofon gyors típus váltása, a hor-

dozható kazetta szabványosítása, oktatási hasznosítása, 80-as évek személyi számítógép 

áradata valós kihívás volt az egyén és a közösség számára is. Sajátos módon pedagógusok 

teherként, a tanulók valós kihívásként kezelték a helyzetet. A leosztott szerephelyzetek 

(tanár, tanuló, fejlesztő, forgalmazó, oktatáspolitikus) az érintettek számára elfogadható 

kínálatként működött. A multimédia fejlesztésével a rendszeralkalmazás és a profizmus is 

megjelent az általános képzés, a szakképzés és a felsőoktatás területén. A technológiai vál-

tás felerősödése új (online) tanulási környezetett eredményezett és új kompetenciák, tevé-

kenység elemek sajátítását igényelte. Ma a globális fejlődés kiterjedésével azt érzékelhet-

jük, hogy a technológiai dominancia hangsúlyossá válása újabb fétis lehetőségét generál-

hatja. A kérdés, milyen pedagógiai, andragógiai, szakmai stratégiák szükségesek a helyzet 

eredményes kezeléséhez. 

Tanulás a 21. században. A tanulásról számtalan értelmezés található a neveléstudo-

mány, az andragógia „az ember, mint biogén, pszichogén, szociogén és spiritogén integ-

ráltság”7 működésével, tevékenységével, hatás-mechanizmusával foglalkozó tudományok 

szakirodalmában (pl.: pszichológia, szociológia, orvostudomány stb.). Az ismert szerzők 

által bemutatott megközelítések szükségszerűen a nevezett ezen a téren megismert hatások, 

tapasztalt élmények, történések dominanciáját hordozza, tükrözi. Alapvetően szubjektív. 

Mivel a folyamatok, a jelenségek az érintettek (élőlény) állapota, az idő lineáris múlása 

miatt egzakt pontossággal nem meg-ismételhetők. A pontos definíciók helyett általában 

viszonyítási körülírásokat találkozunk. Az eredményes tanulást többnyire tárgyi és szemé-

                                                      
7 Vö.: Durkó Mátyás im: p. 52. 
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lyi feltételekhez kötöttük. A természeti népeknél a közösség által elfogadott, a tudást bir-

tokló személyek irányításával történt a fiatalok felkészítése a felnőtté váláshoz. Valóságos 

tanuló terepen, egyéni és közösségi megoldásokkal. 

A 21. század egyik fontos kérdése: hogyan tovább iskola? A működtetéshez, a kihívások 

kezeléséhez minden érintett részéről alapfeltétel a digitális-, az informatikai- és a média-

kompetencia. Ebben a folyamatban a módszer a tanuló maga. Tanulásuk/tanulásunk is sze-

mélyiség-dominanciájú. El kell tudnunk dönteni, hogy mi a stratégiai cél. Közepes értéket, 

mennyiséget, minőséget előállító, termelő gazdaságot működtetni. Alacsony bérezéssel, 

piaci kiszolgáltatottsággal. Ma már jobb, ha csúcstechnológiával, magas minőségű tudás-

sal, csúcsteljesítményt biztosító, prémium minőséget előállító, gazdaságot építünk. 21. szá-

zadi tudással cselekvő, profi szakemberekkel, teljesítmény arányos bérezéssel, pénzügyi 

kiszolgáltatottság nélkül teljesítünk. Fontos, hogy mindezt a gazdaság mennyiségi, minő-

ségi értékteremtő céljaival szinkronban tegyük. 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 szoft-

verek, hardverek, módszertani al-

kalmazások és azok az alkotó mű-

helyek, ahol megvalósították az új 

generáció hatékony működéséhez 

szükséges új taneszköz nemzedék 

néhány darabját (pl.: digitális info-

kommunikációs, mobil-eszközök, 

Prezi, iCould, Google Drive, digi-

tális felhő, (digitális) számítási 

felhő, infokommunikációs felhő 

stratégia eszközei, szoftverei stb.). 

Ezzel együtt a résztvevők termé-

szetes állapotként élik meg az 

újtípusú tudásközvetítő szerepek 

működtetését. A generációk műkö-

désének legbiztosabb, garantált mi-

nőségi terméke minden időkben a 

magyar szürke-állomány szellemi 

és kétkezi tevékenysége. Minőség biztosítást nem igénylő teljesítmény. 

A bővített újratermelés profiteredményének egyik meghatározó eleme, a humánerőforrás 

tudásának bővített újratermelése. Napjainkra egy sajátos „ördögi körbe” kerültünk (1. 

ábra). Erre célszerű odafigyelni. Tudjuk, hogy hogyan működik az ember? 

A szakképzés, a felsőoktatás területén átrendeződés, dimenzióváltás érzékelhető, jelenik 

meg. A fejlesztők, szolgáltatók, tulajdonosok, nemcsak a termék előállításában, forgalma-

zásában, a szolgáltatásban érdekeltek, hanem érintettek a minőségi  humánerőforrás előál-

lításában, újratermelésében is. Nemcsak megrendelői a szakoktatásnak, szakképzésnek, ha-

nem tevékeny résztvevői is. A globalizáció újabb következménye szükségszerűen van jelen 

a fejlesztés, gazdálkodás, tervezés, szervezet-építés, a piacra jutás folyamatában. Új néző-

pont, új megközelítés az „integrál szemlélet8. Az 5 technológiai hyperciklus9: a technológia 

áttörése, a felpörgött várakozás csúcsa, a kiábrándulási szakasz, a megvilágosodás útja, a 

fenntartható produktivitás”. 

                                                      
8 .Vö.: Ken Wilber: Integrál szemlélet. Ursus Libris. második kiadás 2014.pp. 63 -84. 
9 Vö.: Fehér Katalin Im.pp. 208-212. 

1. ábra: Az ördögi kör 
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Ha ki akarunk jutni ebből a hely-

zetből, van rá megoldás (2. ábra). 

A digitalizáció lehetséges mérföld-

kövei között található. A mai kon-

ferencia házigazdája (az Ericsson 

Magyarország Kft.) erre mutat va-

lós gyakorlati példát: a vezetéssel 

együtt, helyszín, előkészítés, idő-

szervezés, PR, 7 fő előadása, kiad-

vány, profizmus. Folytatásként a 

humánerőforrás gazdálkodás bőví-

tése, megerősítése, a gazdaság 

stratégiai tervezése, a piaci ver-

senyhelyzet kezelése az integrál 

szemlélet alapján. 

A technika, technológia önmagá-

ban nem vonzó. Digitalizáció, a 

prognózisok szerint, átfogó értelemben nincs új média alkalmazások nélkül.10 Fontos az 

egyensúly, a személyiség, az összhang, a profizmus az érintett területeken. Ready?  
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