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Felnőttkori tanulás digitális támogatottsággal 

Az EPALE elektronikus platform lehetőségei  

A digitális kompetenciák fejlesztését szolgáló pilot-program keretében kutatásunk arra vállalkozott, 
hogy a jelenleg a felsőoktatásban résztvevő generáció milyen módszerekkel, mely csatornákon 
keresztül érhető el könnyebben, s melyek azok az e-learning módszerek, amelyeket szívesen 
használnak. A Pécsi Tudományegyetem, Bölcsészettudományi Kar, Humán Fejlesztési és 
Művelődéstudományi Intézet Felnőttképzési és Képességfejlesztési Tanszékének levelező és nappali 
munkarendben dolgozó hallgatóival a 2019/2020-as tanév őszi szemeszterében egy elektronikus 
tanulástámogatási rendszer kialakítását és tesztelését végeztük az EPALE – a felnőttkori tanulás el-

ektronikus európai platformjának segítségével. Cikkünk a kutatási részeredményekről számol be, ja-
vaslatot téve egy jó gyakorlat kialakítására. Kulcsszavak: digitális kompetenciák, tanulástámogatás, 
elektronikus platform, EPALE, felnőttkori tanulási környezetek, munkahelyi tanulás. 

A digitális technológiák különösen alkalmasak az olyan pedagógiai módszerek támogatá-
sára, mint a tapasztalati tanulás, a kevert oktatási formák és a játékalapú tanulás, ahogy azt 
az alábbi példák mutatják – olvasható az EPALE a felnőttoktatásban részt vevő szakembe-
rek európai, többnyelvű, nyílt közösségének magyar honlapján. A felsőoktatásban is meg-
győződésünk, hogy az oktatón, a tanáron múlik, hogyan teremti meg az eredményesebb 
tanulás feltételeit a megfelelő módszerek alkalmazásával. 

Egy elemzés alapján „több kompetencia esetében (pl. Tanulási képességek, Vállalkozói, 
Állampolgári, Személyes és szociális és Kulturális kompetencia) a hallgatók szerint maga-
sabb szintre van szükség a felsőoktatási tanulmányok sikeres befejezéséhez és a sikeres 
munkakezdéshez, mint az oktatók szerint” (Szederkényi, 2018). Az oktatónak meggyőző-
désünk szerint mentornak is kell lennie, és a transzverzális kompetenciákban jártasnak, az 
e-világban természetesen kell mozognunk ahhoz, hogy szót értsünk az  igen diverzifikált
korú hallgatóinkkal. E holisztikus és rendszerszemléletű (Papp-Danka, A., 2014) tanulási
környezet megteremtését jelöltük meg célunkként a Pécsi Tudományegyetem, Bölcsészet-
tudományi Kar, Humán Fejlesztési és Művelődéstudományi Intézet Felnőttképzési és Ké-
pességfejlesztési Tanszékének levelező és nappali munkarendben dolgozó hallgatóival a
2019/2020-as tanév őszi szemeszterében egy pilot program keretében.

Célkitűzéseink között szerepelt, hogy megismerjük, jelenleg a felsőoktatásban résztvevő 
generáció milyen módszerekkel, mely csatornákon keresztül érhető el könnyebben, s me-
lyek azok az e-learning módszerek, amelyeket szívesen használnak. Ennek támogatására  

jött létre – 36 hallgató aktív órai bevonásával – az elektronikus tanulástámogatási rendszer 
kialakítása a Nemzeti Támogató Szolgálat EPALE csoportjának útmutatásaival. Az oktatók 
a blended learning módszertanát az Emberi erőforrás tanácsadás elmélete és gyakorlata 

tantárgyakban alkalmazták, blogbejegyzések a dokumentumfeltöltések tartalomfejlesztési 
lehetőségeivel a Munkahelyi tanulás témájában. A pilot végén három interjúalany és kér-
dőíves vizsgálat segítségével elemeztük a következő kutatási kérdéseket:  (1) Fejlesztette-

e digitális kompetenciáit a platform? (2) Hatékony volt-e ez EPALE gyakorlatban az elekt-

ronikus tudástámogatás folyamata (blogkészítés, kommentelés stb.) ?  
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Blended learning folyamata és tartalomtervezés 

A tanulási tartalmak, a tanulásszervezési formák és szerepek folyamatosan alakulnak, kö-

vetve az információs társadalom újabb és újabb állomásait – átalakulnak. Vagyis „a digi-

tális tanulástámogatás szükségessége a tanulás minden szintjén és célcsoportja számára 

napjainkban már nem kérdéses (hiszen maguk a mindennapjaink is nagyrészt digitális kör-

nyezetben zajlanak), azonban ennek rendszere, módszerei és korlátai már számos problé-

makört érintenek” (Fodorné, 2018). A módszertani megújulás indokoltsága tette „a modul-

rendszerű segédanyagok, változatosan összeépíthető leckék, többféleképpen feldolgozható 

multimédiás tartalmak, s nem utolsó sorban a tanegység-, kérdés- és feladatbankok, adat-

bázisok” használatát (Fodorné, 2018). Az Információs és Kommunikációs Technológiák 

(IKT) – ld. (Molnár, 2015) – háromféle módon épültek be a felsőszintű oktatási rendszerbe 

(Monda, 2016): „az IKT megjelent támogató eszközként a hagyományos tanítási formát 

segítve; az IKT kiegészítő elemként a kombinált tanulás formájában nyilvánul meg; az IKT 

helyettesítő elemként az online tanulás képében ölt testet, ezzel felváltva a hagyományos 

tanítási formát.” Az EPALE -PTE pilot programja a második módszert hívta segítségül a 

modul kialakításához. 

Kurzusmódszertan 

Munkaformákként kontakt és önálló tevékenységek szerepeltek. E-tartalmak létrehozására 

az https://epale.ec.europa.eu/ oldalon történő regisztrációt követően EPALE résztvevőként 

kerülhetett sor, oly módon, hogy a hallgatók blogbejegyzéseket írtak a HR-tanácsadó cso-

portba. Ezen felül nyílt forrású szakirodalmi dokumentumfeltöltéseket végeztek, továbbá 

hozzászólások és lájkok dinamizálták a tudástranszfert. 

A kurzus szerkezetének követelményeit az EPALE és a PTE BTK HFMI munkatársai 

hozták létre közösen. Kiemelten fontos volt a platform funkciója szempontjából, hogy a 

megosztott tartalmak szorosan a felnőtt korosztály tanulásához, készségfejlesztéséhez, 

képzéséhez kapcsolódjanak. Lényeges kitétel volt, hogy a forrásként megjelölt szakirodal-

mak többsége az elmúlt öt évben publikált legyen. Felhasználásukkor pedig a hallgatókat 

tartalmilag követhető, egységes gondolatmenettel rendelkező bejegyzések írására kérték. 

A blogbejegyzés írójának az is feladata volt, hogy a beérkezett hozzászólásokra válaszol-

jon. A feltöltött tartalmak végén kérdés(ek) megfogalmazására is lehetőség nyílt, amely 

véleményformálásra, s a feldolgozott téma átgondolására ösztönözte az olvasókat. A Do-

kumentumtárba csak már publikált és nyílt forrásból származó tanulmányok, kutatások, 

jelentések, összefoglalók kerülhettek fel, a megfelelő szerzői jogvédelem mellett (erről 

nyilatkozni is kellett a feltöltés során a weboldalon). A dokumentum nyelve a magyaron 

kívül lehetett angol, német, francia is, de minden esetben egy rövid (5 -6 mondatos) beve-

zető feltöltést is kértünk hozzá, amely a szakmai anyag tartalmáról információt nyújtott, és 

melyből egyértelműen kitűnt, hogyan kapcsolódott a feltöltendő dokumentum a felnőttkori 

tanuláshoz. 

Az EPALE elektronikus platform bemutatása 

Az EPALE az Európai Unió felnőttkori tanulási stratégiájának a részeként működik, min-

den európai ország a saját nyelvén tudja használni. A platformon többféle menüpont is 

megtalálható: partnerkereső, blog, események, hírek, dokumentumtár, glosszárium, gya-

kori kérdések és súgó. A partnerkereső segítségével egy ötletet vitathatunk meg és kérhe-

tünk anyagi finanszírozást, támogatást szervezetektől vagy más felhasználóktól. A blogon 

a regisztrált tagok tartalmakat tölthetnek fel, lájkolhatnak, kommentárokat írhatnak, s meg-

oszthatnak bejegyzéseket. Az események és hírek tájékoztatják a felhasználókat azokról a 

programokról, amelyeken az EPALE is jelen van, valamint a tagok is adhatnak hozzá új 

http://epa.oszk.hu/02700/02724/00016/pdf/EPA02724_opus_et_educatio_2018_01_123-131.pdf
http://epa.oszk.hu/02700/02724/00016/pdf/EPA02724_opus_et_educatio_2018_01_123-131.pdf
http://epa.oszk.hu/02700/02724/00016/pdf/EPA02724_opus_et_educatio_2018_01_123-131.pdf
http://epa.oszk.hu/02700/02724/00016/pdf/EPA02724_opus_et_educatio_2018_01_123-131.pdf
https://www.tankonyvtar.hu/hu/tartalom/tamop412b2/2013-0002_korszeru_technologiak_az_oktatasban/KT/sktes23g.scorm
http://host5.mpt.bme.hu/opus/index.php/opusHU/article/view/33/45
https://epale.ec.europa.eu/
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hír- és eseménybejegyzéseket. A dokumentumtárban érdekes cikkeket, könyveket, tan-
anyagokat és linkeket oszthatnak meg a regisztrált felhasználók – lapzártakor1 60 281 re-

gisztrált felhasználó csatlakozott a teljes európai uniós közösséghez. A glosszárium segít-
ségével kulcsszavakra lehet rákeresni, amelyeknek segítségével megtalálhatók a hozzájuk 
párosított feltöltések. A felület lehetővé teszi az azonos érdeklődésű felhasználók szakmai 
csoportokba való tömörülését. 

Digitális kompetenciák a (felnőtt)oktatásban

A digitális kompetenciák2 életünk számos területén egyre inkább meghatározóvá válnak. 
Ehhez kapcsolódóan pedig mindinkább alapelvárás a leendő munkavállalók felé, hogy 
készség szinten legyenek képesek használni a munkához szükséges IKT eszközöket. Ah-
hoz, hogy erre képessé tegyük a munkavállalókat, több lehetőség is szóba jöhet. Legked-
vezőbb nyilvánvalóan, ha ezt még jóval azelőtt megkezdjük, hogy a pályakezdő egyáltalán 
kilépnének a munkaerőpiacra, vagyis az oktatást alakítjuk úgy – különös tekintettel az ál-
talános iskolai tanulmányokra, hogy nagyobb figyelmet helyezzen a digitális kompetenciák 
elsajátítására. Ezt persze sokkal könnyebb mondani, mint megtenni, mert a valóságban szá-
mos olyan tényező van kódolva a folyamatba, amely nehézkessé, sőt sokszor sikertelenné 
teszi az informatika-oktatást, s végső soron a digitális kompetenciák elsajátítását. Nézzünk 
erre egy 22 éves interjúalany esetét. 

Az informatika órák száma: 2004-ben kezdte az első osztályt, már a második félévben 
hetente egy órában tanulták informatikát. „Ugyanakkor a húgomnak, aki idén negyedikes, 
még egyszer sem tartottak számítástechnika órát, mint kötelező tantárgyat, csupán szak-
körként választható. Nem vagyok benne biztos, a jó irányba indultak-e el így, sőt épp el-
lenkezőleg. Persze megértem azt az álláspontot, miszerint az alsó tagozat legfontosabb fel-
adata az alapkészségek és- képességek elsajátítása, ez az az időszak azonban, amikor a 
gyerekek a legfogékonyabbak, s játékos feladatok útján nagyon gyorsan képesek megta-
nulni olyan dolgokat, amelyeket később nehezebb, így érdemes volna ezt a kérdéskört talán 
újra gondolni” – foglalta össze a digitális tanulás köznevelésben tapasztalható buktatóit az 
interjúalany. 

Informatika tanításának hatékonysága: Egy másik tényező, amely a generációk közötti 
különbségekből adódik és komplikálttá teheti a számítástechnika-oktatást, hogy sem a tan-
anyag, sem az azt tanító pedagógus nem elég felkészült. Ám van még egy összetevő, amely 

negatív irányban befolyásolja az informatika-tanítást, ez pedig az iskolák felszereltsége 
digitális eszközökkel, valamint ezek karbantartása és cseréje. Magyarországon ez egy vi-
szonylag sokakat érintő probléma, még ha egy képzett oktató egy jól felépített tananyaggal 

is készül órát tartani, számításait sokszor keresztülhúzhatja a korszerű felszerelések hiánya. 
Ez utóbbi mérséklésére indult például Samsung Smart School program, illetve a Telenor 
Hipersuli oktatási programja. A Tízperc Iskolablog szerint nehezíti az adatgyűjtést, hogy 
az IKT-eszközökre és azok használatára az oktatásban kevés a friss statisztika, felmérés. 
„A nemzetközi összehasonlító adatok pár évesek, ami a gyorsan fejlődő IKT területén nem 
szerencsés, hiszen az az eszköz, ami 2011-ben korszerűnek számított, 2016-ban elavult 

1 2019. december 9-i adat. 
2A digitális kompetencia az elektronikus média magabiztos és kritikus alkalmazása munkában, szabadidőben 
és a kommunikáció során. E kompetencia a logikus és kritikus gondolkodáshoz, a magas szintű információ-
kezelési készségekhez és a fejlett kommunikációs készségekhez kapcsolódik. Az információs és kommuniká-
ciós technológiák alkalmazásával kapcsolatos készségek a legalapvetőbb szinten a multimédiás technológi-
ájú információk keresését, értékelését, tárolását, létrehozását, bemutatását és átadását, valamint az internetes 
kommunikációt és a hálózatokban való részvétel képességét foglalják magukban. (Magában foglalja az ehhez 
szükséges ismereteket, készségeket és attitűdöket is). 
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lehet, vagy talán már nincs is meg” – hangsúlyozza a blog. A European Schoolnet 2012-es 

felmérése szerint (ld. 1. ábra), élen jár Finnország – a finneknél a gépek több, mint 80%-a 

korszerű – Svédország és Dánia követi az északi államot. 
 

 

Korszerű IKT eszközök az iskolákban (Forrás: European Schoolnet, 2012) 

Törökország és Szlovákia esetében a legkevésbé jellemző a korszerű eszközpark. Az 

európai uniós átlag 24%. Magyarország hátulról a hatodik helyet szerezte meg az összeha-

sonlításban: jellemzően közepes állapotúak voltak az iskolai eszközök.  

Nem csak informatika órán: Különböző országokban különféle felfogások élnek a digi-

tális írástudás elsajátításával kapcsolatban. Az IVSZ-Szövetség a Digitális Gazdaságért, 

amely az Informatikai, Távközlési és Elektronikai Vállalkozások Szövetségének része, el-

készítette az Iskolai Digitális Oktatás Megújítási tervét. Ennek alapján kimutatták, hogy 

amíg Szlovéniában több számítástechnika órát tartanak, addig Dániában és Szlovákiában 

például választható tantárgy. 
 

 

Problémák a digitális eszközhasználatban. Az Iskolai Digitális Oktatás Megújítási terve. 

(Forrás: IVSZ, 2015) 
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Azonban ez a fajta oktatás csak a fiatalabb generációkat érinti, így adódik a kérdés, 
azokkal az egyénekkel, akiknek nincs meg az a kiváltsága, hogy egy ennyire fejlett digitális 
világba szülessenek, tulajdonképpen mi lesz? Nagyon sok embernek nem volt meg az az 
előnye, hogy szinte játszva tanulja meg használni a digitális eszközöket, programokat és 
az internetes platformokat, ezért ők kénytelenek felnőttként elsajátítani a munkához, s a 
mindennapokhoz szükséges ismereteket. Erre az utóbbi években egyre több képzés indul, 
akár munkáltatók által, akár felnőttképzés keretein belül. 

Az EPALE hasznossága a felnőtt tanulók számára 

Hazánkban és más posztkommunista országokban a felnőttkori tanulás kompetenciáit a la-
kosság egy bizonyos rétegének különösen nehéz elsajátítani. Második interjúalanyunk ösz-
szefoglalta a kurzus során szerzett tapasztalatait. Véleménye szerint a 45-65 év közötti 
korosztály az, akinek a rendszerváltás előtti időszak ,,egy élet, egy munkahely” látásmódja 
ivódott be az attitűdjükbe. Ez a nemzedék nehezen nyit az új dolgok felé, s nehezen is szé-
lesíti komfortzónáját. Ezt az a bizonytalanság okozza, hogy nem hiszik el, újra sikerülhet 
megtanulniuk és elsajátítaniuk az új tudást. „Tény, hogy ahogy idősödünk, romlik velünk 
együtt az, amit ,,folyékony intelligenciának” nevezünk. Ez nem más, mint az a tudás, amelyet 
egykor a padban ülve sajátítottunk el, vagy az a tananyag, amely jelenleg tanulásra vár. 

Ám ezzel szemben a kikristályosodott intelligenciánk az idő múlásával növekszik. Ez 
azt a fajta tudást, tapasztalatot, életszemléletet foglalja magába, amellyel egy ember élete 
során szembe kerül.” Ezért tartja fontosnak, hogy az EPALE oldalt bárki szerkesztheti. Ez 
nagy előny, ugyanis e a tapasztalt, de a komfortzónájából nehezen kilépő generáció kiváló 
tanítója lehetne a fiatalabbaknak, hiszen a virtuális tér megvédi őket, s bizonyos láthatat-
lanságot biztosít számukra. Ezzel olyan tudást adhatnának át, amely hasznos és sok éves 
tapasztalaton nyugszik. „Azzal, hogy tudásukat átadják, önbizalmuk és magabiztosságuk 
növekedhet, így később – véleményem szerint – nagyobb eséllyel vehetnek részt tovább-
képzéseken vagy felnőttoktatásban. A fentiekben említett memorandumban szó esett már 
arról ugyanis, hogy a pozitív megerősítés elősegítheti a tanulást és ösztönzően hathat visz-
szafelé” – összegzi tapasztalatait az adatközlő. 

Blog3, mint oktatási eszköz 

Az információk és a kommunikációs technológiák számos olyan lehetőséget kínálnak diá-
koknak és tanároknak egyaránt, amely megkönnyítheti a tanulást, s a tudás átadását. Az 
egyik ilyen eszköz nevezetesen a blog. Úgy véljük,  hasznos volna blogbejegyzéseket al-
kalmazni az oktatás különféle szintjein, mert egyrészt segít fejleszteni a fogalmazóképes-
séget, másrészt lehetővé teszi, hogy a blog írója visszajelzést kapjon nem csupán a peda-
gógusától, hanem az osztálytársaitól, illetve – ha nyílttá teszik – más kívülálló személyek-
től is, nagyjából egy időben. 

A fenti okokon kívül az is a blogbejegyzés és az IKT eszközök használata mellett szól, 
hogy manapság az élet egyre több területének egyre nagyobb része digitalizálódik, ezért 
fontos volna, ha ezt az oktatás és a tantervek is egyre jobban lekövetnék, megkönnyítve a 
tanulók dolgát a későbbiekben. Harmadik interjúalanyunk beszámolója szerint az EPALE -

val idén szeptemberben találkozott először az egyik egyetemi kurzus keretén belül, regiszt-
rált felhasználójává pedig ezután vált. „Az oldal nagyon sokféle témával foglalkozik, töb-
bek között a társadalmi befogadással, a munkahelyi tanulással, s még a felnőttképzésben 
dolgozó munkavállalók szakmai fejlesztésével is” – emeli ki az interjúalany. „A sok előny 
mellett, amelyet már említettem, az EPALE még egy-két dologban fejlesztésre szorul. A 

3 A blog egy olyan periodikusan újabb bejegyzésekkel bővülő weboldal, amely ezek sorozatából áll, függet-
lenül attól, hogy mi az oldal témája, formája és hogy nyilvánosan elérhető-e. 
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bejegyzések mellé képeket is lehet feltölteni, de a felhasználóknak kell beállítaniuk azok 

arányait, amellyel nem is lenne különösebb probléma, a feltöltés után azonban a kép telje-

sen máshogy jelenik meg, mint ahogy konfigurálásra került” – emeli ki az interjúalany. 

„Az egyes tartalmaknál jó lenne, ha nem csak a lájkok számát, a kommentárokat és a meg-

osztásokat láthatnánk, hanem azt is, hányan kattintottak az írásra, vagyis megjeleníthetnék 

a megtekintések számát. Esetleg azon is lehetne javításokat végezni, hogy az oldalon privát 

üzeneteket válthassunk egymással abból az okból kifolyólag, hogy a felhasználók közötti 

kapcsolatok könnyebben létrejöhessenek”. Mindhárom interjúalany kiemelte, hogy az 

EPALE maga egy nagyon színvonalas és hiteles oldal, amely a felkerült tartalmak 

validitását is ellenőrzi, s csak ezután teszi láthatóvá a bejegyzéseket a többi tag számára, s 

akár szakdolgozati témaötletet is lehet gyűjteni. 

A felmérés eredményei 

A pilot programban résztvevő 36 hallgatóknak 15 kérdést tartalmazó kérdőívet küldtek ki 

a tanulmány szerzői, melyből 14 került kitöltésre. Az aktív felhasználók által szolgáltatott 

adatokból kiderült, hogy a Matarkát, a KSH-t, az EPALE-t, a Tárkit és az online is elérhető 

folyóiratokat használják leggyakrabban tanulmányaik, illetve munkájuk során. Ezen kívül 

arra is fény derült, hogy a megkérdezettek 57%-a tagja valamilyen szakmai csoportnak on-

line. Ezen belül azoknak a tagoknak, akik részesei valamilyen szakmai csoportnak online, 

88%-a talál a csoportokban számára hasznos tartalmat. A felhasználók 92,9%-a az EPALE 

felületén is rálelt számára a munkában vagy tanulásban hasznosítható információkra. 

Az oldal legtöbbet használt funkciója a dokumentumfeltöltés, ezen kívül még sokan 

blogolnak és reagálnak mások bejegyzéseire. Legkevésbé használt funkció az eseménynap-

tár, valamint a glosszárium. 

A blog témakörénél maradva megtudhattuk, hogy az aktív felhasználók fele használta az 

EPALE blog funkcióját, 85,7%-uk azonban nem blogolt korábban. 

A megkérdezettek 71,4%-a tapasztalt valamilyen nehézséget az oldal használata során. 

A legfőbb nehézséget a következők okozták: regisztráció, belépés és kiigazodás a platfor-

mon, továbbá a bejegyzések feltöltése és az azokba történő képek beágyazása. Megkérdez-

tük a tagokat, milyen változtatásokat javasolnának az EPALE weboldal fejlesztésére, 

amelyre a következő válaszok érkeztek: 

− könnyebben kezelhető, felhasználó-barátibb, átláthatóbb felület, 

− egyszerűbb regisztráció, feltöltés és képszerkesztés, 

− fordítóprogram fejlesztése, 

− chat beépítése. 

Mindezek ellenére a felhasználók visszajelzései alapján az EPALE használata a tanul-

mányaik, munkájuk támogatásához, valamint online platformok használatának elsajátítá-

sához is hasznosnak bizonyult. 

Végkövetkeztetések 

Kutatásunk megfigyelése szerint azok a felhasználók, akik ismerik és tanulásra használják 

az EPALE oldalt, idővel szerkesztővé is válnak – mutatva azt a hatalmas potenciált, amely 

a felnőttkori tanulás digitális támogatottságában rejlik. Azok, akik részt vesznek az oldal 
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szerkesztésében, nyitottabbak az EPALE- hoz hasonló tudásmegosztó oldalak felé.4 Ösz-
szefoglalva tehát két kutatási kérdésre: (1) Fejlesztette-e digitális kompetenciáit a plat-
form? (2) Hatékony volt-e ez EPALE gyakorlatban az elektronikus tudástámogatás folya-
mata (blogkészítés, kommentelés stb.)? egyaránt pozitív eredményekről tud beszámolni a 
kutatás, melyet a következő félévben, amennyiben a pilot tovább folytatható, kibővítené-
nek a szerzők. 
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