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ELŐSZÓ

Négy éve jelent meg szerkesztésemben a Digitális pedagógia mint sajátosan a ne-
velés-oktatás tárgyköréhez kapcsolódó, ugyanakkor a fiatalok digitális környe-
zetben szerveződő tanulásával új felfogásban foglalkozó tankönyv. Az eredeti
szándék szerint a mérnöki BSc szakok bevezetéséhez kapcsolódó pedagógia kur-
zus célja alapvetően az volt, hogy a tanulás új formáit társadalmi és gazdasági
szempontból tekintsük át, illetve olyan támogatást nyújtsunk a hallgatóknak,
hogy a tanulás új formáit hatékonyan alkalmazzák. A pedagógia alapkérdései-
nek áttekintésénél a kultúrtörténeti háttér bemutatásán túl rendkívül fontos fel-
adattá vált – összegyetemi szinten – a tanulási folyamatok új jelenségeivel is
foglalkozni, így a digitális pedagógia tárgyköréhez kapcsolódva jött létre az a
2008-ban kiadott tankönyv, amely az új információs technológiák oktatási alkal-
mazásával összefüggő ismereteket rendszerezte.

E könyv anyaga kettős koncepciót tükröz. Egyfelől az új tanuláselméleti törekvé-
sek szellemében, ugyanakkor a korszerű infokommunikációs technológiák (IKT)
jóvoltából a közösségi tanulás egyre bővülő tereit és a kapcsolatok sokirányú rend-
szerét érzékelteti a kötet. A hagyományos, kétpólusú tanulási modellt – melyben a
kitüntetett információforrás maga a pedagógus vagy az általa kijelölt információ-
forrás, klasszikusan a tankönyv (segédlet, munkafüzet, szakirodalmi forrás) és az
ezekhez kapcsolódó tanulási tevékenység, amely rendkívül sok egyéni sajátossá-
got hordoz – meghaladó új komplexitással rendelkezik. Másfelől e tankönyv már
a digitalizált tananyagokkal szemben támasztott követelmények szerint készült.
A nyolc fejezet az előzőeknél lényegesen több vizuális szemléltető anyagot, illetve
online változatában az e-learninges formát támogató eszközöket tartalmaz.

E kötet annak az új tanítási-tanulási paradigmának a megértésében és a sajá-
tos tanulási stílusunkhoz illeszkedő alkalmazásához kíván segítséget nyújtani,
amely az ezredfordulót követő időszak oktatási folyamataira egyre inkább jel-
lemző. A kötet fejezetei a tanítási-tanulási folyamat új elemeit oly módon rend-
szerezik, hogy a hálózati tanulás közel egy évtizedes gyakorlatából merítve, az
évszázadokon át uralkodó vertikális oktatási modellekkel szemben felismeri és
tudatosítja azokat a horizontális kapcsolatokat, amelyek a tanítási-tanulási fo-
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lyamat különböző szereplői közötti kommunikációt, a tudás átadásához kap-
csolódó információcserét egyre tudatosabban hálózati tevékenységként is való-
sítják meg.

Az elmúlt közel fél évtized tapasztalatai alapján megállapítható, hogy az
internet elterjedésével, az otthoni széles sávú alkalmazás térhódításával kap-
csolatos alkalmazások minőségi szempontból is eredendően új környezetet for-
máltak. Ebben a környezetben különösen a fiatalok a mobilkommunikációs esz-
közök mindennapi használatával, a távoktatási keretrendszerek intézményesü-
lésével s az ehhez kapcsolódó új tanulási lehetőségekkel egyre tudatosabban és
rendszerszerűen élnek. Ennek egyik szemléltető példája, hogy a 2008-as kötet
viszonylag gyorsan vált részévé az elektronikus tankönyvrendszernek (lásd
http://www.interkonyv.hu/konyvek). Mindez nem jöhetett volna létre, ha nem áll a
résztvevők rendelkezésére egy olyan új és folyamatosan megújuló infokommu-
nikációs rendszer, amely térben és időben képes ösztönző környezetet kínálni
a tanulás számára.

A Digitális pedagógia kurzus, illetve tankönyv rövid időn belül népszerűvé
vált. Az elmúlt 6 szemeszter során mintegy 1200 hallgató vette fel a BME-n ezt a
szabadon választható tárgyat. A ténylegesen oktatott kurzus tematikája – válto-
zatlan tankönyvi támogatás mellett – az elmúlt években folyamatosan változott.
Kezdetben a bevezető tájékoztató, a tematika ismertetése, ajánlott irodalom,
Moodle-keretrendszer rövid bemutatása voltak a tematika fő részei.

A tárgy tanítása során viszont 2011-re ez a tematika jelentősen átalakult. Ebben
közrejátszott az a felismerés, hogy az a tanulási tevékenység, amely a hagyomá-
nyos tantermi tanítás-tanulás folyamatát eltérő módon vagy éppen szervesen ki-
egészíti, az informális és nonformális tanulás problematikájához, s döntően az új
technológiáknak ezeken a színtereken történő pedagógiai alkalmazásához kap-
csolódik. Az előadások foglalkoztak a digitális környezet és a tanítás-tanulás vál-
tozásainak a kérdéseivel, a mobilkommunikáció társadalmi tanulásra gyakorolt
hatásainak vizsgálataival és az új tanulási formák – távoktatás, e-learning – alkal-
mazási lehetőségeivel, infokommunikációs eszközökkel „behálózott” világunk-
ban. Az előadások támogatása érdekében dolgoztuk ki a prezentációkat, amelyek
az új technikai megoldások rendszerezése során a pedagógia szükségszerű meg-
újulásáról szóltak. Ezzel érzékeltetni kívántuk azt a változást is, amely a tanulási
folyamatokat nem csupán az iskolai rendszerű oktatásra korlátozza, hanem egy-
re inkább a munka és család keretei között is képes az emberi tevékenységek
rendszerében harmonikusan megjelentetni.

E kötet annak az új tanítási-tanulási paradigmának a megértéséhez és a sajá-
tos tanulási stílusunkhoz illeszkedő alkalmazásához kíván segítséget nyújtani,
amely az ezredfordulót követő időszak oktatási folyamataira egyre inkább jel-
lemző. A kötet fejezetei a tanítási-tanulási folyamat új elemeit oly módon rend-
szerezik, hogy a hálózati tanulás közel egy évtizedes gyakorlatából merítve, az
évszázadokon át uralkodó vertikális oktatási modellekkel szemben a térben
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nyit, felismeri és tudatosítja azokat a horizontális kapcsolatokat, amelyek a taní-
tási-tanulási folyamat különböző szereplői közötti kommunikációt, a tudás át-
adásához kapcsolódó információcserét egyre tudatosabban hálózati tevékeny-
ségként is valósítják meg.

A könyv egészét tekintve érdemes a fejezetekre külön-külön is utalni. Az első
fejezet a pedagógia szemszögéből érzékelteti azt a változást, amely alapján kü-
lönösen a tanulás és az ahhoz kapcsolódó kommunikáció napjainkra minőségi
változáson ment át. E paradigma lényegi elemeit foglalják össze a digitális tanu-
lásról megfogalmazott s a gyakorlatban is igazolt elméleti tételek.

A Vizuális hazatérés – a neveléstudomány képi fordulata című fejezet a tárgy tanu-
lási céljainak megvalósulását azzal segíti elő, hogy értelmezi az olvasó/felhasz-
náló számára ama kommunikációtechnológiai-kultúrtörténeti helyzetet, amely-
ben a vizualitásra kiemelten összpontosító tanítás/tanulás, a digitális pedagó-
gia keretein belül, nemcsak lehetségessé, de elkerülhetetlenné is válik. Az em-
beri gondolkodás perceptuális-verbális dualitását a szövegcentrikus évezredek
alatt a pedagógia nem tudta kezelni; a most lezajló fordulat nem mintegy diva-
tot követ, hanem mély antropológiai igényeknek felel meg.

Az elektronizáció adta lehetőségeknek köszönhető módszertani megújulás kö-
vetelményeinek megfelelően született meg az en-learning, a „szórakoztatásba
ágyazott tanulás” módszere. Ennek lényege, hogy (jogi) szakmai ismereteket au-
diovizuális környezetbe beágyazottan a multimédiás technikai eszközök adta le-
hetőségek kihasználásával, szórakoztatva közvetítsen a hallgatók felé. A mód-
szer – a modern oktatáselmélet legújabb eredményeinek felhasználásával – peda-
gógiai szempontból arra a felismerésre épített, hogy a hagyományos oktatási
módszerek (elsősorban a szóbeli előadás) és az azt kiegészítő, ahhoz kapcsolódó
elektronikus támogató eszközök együttes alkalmazásának hatékonyságát egyfaj-
ta szórakoztató keretbe való helyezés igazolt módon sokszorozza meg. A hallga-
tók figyelme nem lankad, az előadás lendületes, meghatározott pontjain zenei
vagy vizuális betétekkel támogatott, segít a témával való emocionális azonosu-
lásban, az órai aktivitásban és később a tanultak felidézésében.

Az új IKT-tendenciák ismerete és konstruktív alkalmazása a modern tanulás-
tanítás nélkülözhetetlen része. E témakörrel szintén külön fejezet foglalkozik.
Az oktatás-képzés modernizációja nem mond ellent annak, hogy élményszerű
legyen a tanítás-tanulás! Az elektronikus környezetbe ágyazott „élménypeda-
gógia” formálódó elméletéről és a sikeres hallgatói visszajelzések által is meg-
erősített eredményeiről egy új fejezet szól.

A tematika megújulását szemlélteti az a fejezet, amely a nyelvtanulás, IKT és
a web 2.0 által nyújtott lehetőségeket tekinti át. A nyelvoktatás korszerű gya-
korlatára építő útmutató hasznos lehet hallgatóknak és oktatóknak egyaránt a
számítógéppel támogatott nyelvoktatásban.

Korunk felgyorsult világában az információk lényegének megjelenítése, át-
adása és befogadása kulcskérdést. A digitális pedagógia során az egyik leglé-
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nyegesebb gyakorlati elemmé vált azoknak a mikrotartalmaknak a kialakítása,
amelyek a hallgatói érdeklődési köröknek (kultúra, sport, szakmai specialitá-
sok) az IKT-eszközök korlátozott képernyőméretein tartalmilag és formailag
igényes módon történő megjelenítésére irányult. Éppen ezért került be új feje-
zetként a mikrotartalmak kialakításával és megjelenítésével kapcsolatos fejezet.

Természetesen a tanulás minden formája esetében lényeges mozzanat a visz-
szacsatolás, értékelés. Ha a korszerű formáktól elrugaszkodunk, akkor az értéke-
lés esetében is új megoldásokra kell törekedni. E vonatkozásban is a jelentős hall-
gatói populáció körében kipróbált eljárások elméleti hátterét foglalja rendszerbe
az a fejezet, amely a tanulás teljesítménymérését online környezetben vizsgálja.

A kötet záró fejezetét hasznos útmutatóként is kezelhetjük, amely a legutóbbi
évek kísérleti próbálkozásainak színes elvi kereteit az örvendetesen táguló gya-
korlati alkalmazással együtt tekinti át, az elektronikus oktatás használatával
foglalkozik, és amely a Műegyetemen alkalmazott keretrendszeren túl, a formá-
lis oktatásban használt rendszereket ismerteti.

A nyolc fejezet mindegyike olyan tematikus blokként is felfogható, melyek
részletesebb tanulási programokkal mélyebb ismereteket nyújthatnak az érdek-
lődők számára. A fő cél ugyanakkor az volt, hogy egy szemeszter keretében a
Digitális pedagógia 2.0 tankönyv a felsőoktatásban részt vevő hallgatók átalakuló
tanulási szokásaihoz illeszkedő módon tekintse át a pedagógiában is érzékelhe-
tő jelenlegi fejlődési tendenciákat, és a konkrét gyakorlati tapasztalatok alapján
segítsen rendszerezni azokat.

Néhány tanulástechnikai javaslat: célszerű a tematikai blokkokkal külön-külön
foglalkozni, és a tanulást segítő, további vagy mélyebb tájékozódást támogató
ajánlott irodalmat is feldolgozni. Ez a szakirodalom ma már meglehetősen dina-
mikus, mivel a webes hivatkozások a folyamatos frissítés lehetőségét is maguk-
ban hordozzák. A megszerzett tudás értékelését, a tanulási eredményekről a
közvetlen visszacsatolást és a már rendszerszerűen alkalmazott online tesztek-
re való felkészülést segíti a tananyag tagolása, a lényeges részek kiemelése, va-
lamint a gazdag ábra- és képanyag, melyekhez a digitalizált tananyag esetében
animációk és videofelvételek is kapcsolódnak. Minden fejezet végén olyan fele-
letválasztásos kérdéssorok találhatók, melyek részben az egyéni önellenőrzést,
részben a tanulási eredmények online értékelését teszik lehetővé.

Végül, záró gondolatként megfogalmazható, hogy a könyv szerzői, szerkesz-
tője e kötet kialakítása során egyértelműen szembesültek azzal, hogy az elmúlt
négy év során milyen jelentős változások történtek az adott témakörben. Ennek
alapján joggal feltételezhető, hogy a digitális pedagógia tárgyköre, témái a to-
vábbiakban is dinamikusan fejlődnek, és a változás követése, éppen a digitali-
zált tananyag által kínált folyamatos megújulás mutatja azt a példát, melynek
tanulsága a 21. század embere számára különösen fontos.

Budapest, 2012. május Benedek András
szerkesztő
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