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„A felnőttoktatás valódi megújulása akkor következik be, 
ha a felnőttoktatásban tanító tanárok 

módszertani műveltsége és eszközhasználati kultúrája átalakul.”1 
 

Bevezető 

 

Dolgozatomban egy andragógiai kutatási zárótanulmányt elemzek. A szempontok között 

szerepel a témaválasztás, illetve a problémafelvetés időszerűsége, a cím és a tartalom 

összefüggése, a szakirodalmi megalapozottság, a hipotézisek igazolása, a szakszerűség, az 

újszerűség, valamint a nyelvi megformálás. 

A Nemzeti Felnőttképzési Intézet megbízásából végzett kutatás, mely 2006-ra 

szolgáltatott új adatokkal, az e-learning lehetséges szerepét vizsgálta a magyarországi 

felnőttképzésben. A kutatás egyik fő célkitűzése az alapfogalmak, elméleti kiindulópontok 

újszerű értelmezésének, egyben új pedagógiai modellek és megközelítések bevezetésének 

igénye, erős elméleti rendszerező fókuszpontok kimunkálása volt, valamint reális 

helyzetértékelés készítése arról, hogy a magyar társadalom egésze és annak egyes csoportjai 

mennyire felkészültek az infokommunikációs eszközrendszer által biztosított új tanulási és 

informálódási lehetőségek befogadására. 

A kutatás egyik kulcskomponense az e-learning fogalom eddigi megközelítéseinek 

elemzése és újraértelmezése volt. A vizsgálat kiterjedt arra is, hogy megállapítsa az e-learning 

viszonyát az egész életen át tartó tanulással. E kutatás kontextusát egy olyan, jövőorientált 

technika adta, ami feltételezhetően nem fog megállni a fejlődésben. 

Amire a kutatók támaszkodtak, az a Sulinet program, amely a kutatás kezdésekor már egy 

évtizedes múlttal rendelkezett, valamint egy másik nagyívű oktatási–informatikai fejlesztési 

program, a Soros Alapítvány programja. 

Ez a kutatás azzal kecsegtetett, hogy az e-learning stratégiák és fejlesztési modellek 

megalkotásával ösztönözhető a felnőttképzés nagy rendszerén belüli informatikai-stratégiai 

gondolkodás. A vizsgálatok lezárása után úgy tűnt, hogy ez a feltevés igazolódott, és a 

zárótanulmányban megfogalmazott javaslatok hasznosnak bizonyultak a felnőttképzésnek az 

egész életre kiterjedő tanulás nemzeti programjához igazodó alakítása során. 

                                                
1 A zárótanulmány V.2.5. alfejezetének címe 
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1. Témaválasztás 

 

A témaválasztás indoklását egy 1982-ben végzett Delphi-felmérés szakértői támasztják alá 

válaszaikkal, akik arra a kérdésre, hogy „Mikor válik a tanulás intézményesített keretei között 

általánossá a számítógép? azt a választ adták, hogy 2010-re. Arra a kérdésre pedig, hogy: 

Mikor válik az egyéni tanulás otthoni eszközeiben általánosan alkalmazottá a számítógép?, a 

válasz az volt, hogy SOHA.” (Komenczi, 2006. 23. o.) 

2006-ra időszerűvé vált megtudni, mennyire felkészült a magyar társadalom az IKT 

eszközrendszer által biztosított új tanulási és informálódási lehetőségek befogadására, azok 

kihasználására. 

A problémafelvetés időszerűségét az internet fejlődése, elterjedése, az IKT-eszközök 

használatának mindennapossá válása adja. A dokumentum a 2006-os időszakban azt 

feltételezi, hogy a számítógépes tanulási lehetőségek egyfajta robbanása várható. 

A problémafelvetés társadalmi relevanciája magában a problémafelvetésben rejlik. A 

tanulmány szerint ugyanis az e-learning fejlesztésének, a felnőttképzési modernizációnak 

pozitív gazdasági és társadalmi hatásai várhatók, úgy mint 

− költségvetési megtakarítás a hagyományos képzési formákhoz képest, 

− a munkanélküliség csökkenése,  

− az átlagkeresetek emelkedése, 

− a környezetterhelés csökkenése. 

Ami a problémafelvetés elméleti és gyakorlati jelentőségét mutatja, az a Sulinet program 

által kitűzött célok el nem érésének üzenete, tehát az, hogy további fejlesztésekre van 

szükség. Ugyanakkor az új program képes a Sulinet közel mintegy 10 év alatt szerzett számos 

olyan tapasztalatát felhasználni, amelyek hasznosíthatók lehetnek hasonló volumenű 

felnőttképzési modernizációs projekt megvalósításának elősegítésére. Emellett segíti a 

gondolkodást egy régebbi, a Soros Alapítvány programjának példa értékűként történő 

elismerése az informatikai infrastruktúra megvalósításának terén. 

 

2. Cím és tartalom 

 

A cím és a tartalom koherenciája megtalálható abban, hogy a kutatás elemzi az e-learning 

fogalom eddigi megközelítéseit, újraértelmezi azt, és vizsgálja az e-learning helyét az oktatás 

korszerűsítésének rendszerében. 
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A beszámoló struktúráját jellemzi, hogy az írás a címben megjelenő fogalmak 

tisztázásától lépésről-lépesre halad az adatgyűjtés, a feldolgozás és a javaslattétel felé. 

 

3. Szakirodalmi megalapozottság 

 

A szakirodalmi háttér bemutatása és elemzése olyan források mentén követhető, amelyek 

témái között szerepel az oktatás rendszerszintű tervezése, a számítógépes oktatás 

módszertanának története, a médián keresztüli tanulás, az internet oktatásban történő 

használata, a távoktatás didaktikai koncepciója, valamint annak vizsgálata, hogy az e-learning 

csupán média vagy tanulási módszer. 

A téma tudományos előzményeinek és környezetének elemző-értékelő bemutatása a 

technika jövőorientáltságának felismerésében, valamint a Sulinet program stratégiai, 

pedagógiai és kutatási deficitjeire történő rámutatásban látszik. 

A nemzetközi kontextus idegen nyelvű források alapján történő elemzése az EU-s 

dokumentumok analitikus feldolgozásában található. Német és angol nyelvű források kerültek 

szóba, ezenkívül néhány olyan online adatbázis dokumentumai, mint például az ERIC, az 

Elsevier-Science Direct, a SpringerLink vagy az EBSCO Online. 

A felsorolt művek száma, relevanciája, a hivatkozások korrektsége, a jegyzék és az idézés 

formai megfelelősége értékelésekor a következőket találtam. 45 különböző forrásra történik 

hivatkozás (ebből 6 saját mű), emellett webes hivatkozások is megjelennek. Hiányosságként 

értékelem, hogy néhány, az irodalomjegyzékben feltüntetett szerzőre való hivatkozás nem 

található a szövegben. 

 

4. Az empirikus rész kidolgozása 

 

A cél és a hipotézisek koherenciáját jellemzi az ajánlások megfogalmazása az e-learning 

stratégiák felnőttképzésbeli hasznosíthatóságában. 

A minta kiválasztása és bemutatása publikált adatok tükrében jelenik meg. Ezek az adatok 

az IKT-eszközök felhasználásának kutatása területéről származnak. 

Az adatfelvétel és –feldolgozás metodikája a TÁRKI WIP 2001–2004-es adatfelvételére 

támaszkodik. A feltárt adatok másodelemzése után az előrejelzés megfogalmazásával közelít 

a mű a hipotézisek igazolásához. 

A vizsgálat leírása az alábbiak mentén valósul meg:  

− az e-learning fogalmának újraértelmezése; 
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− a magyar társadalom IKT-felszereltségének vizsgálata; 

− a Sulinet tanulmányozása. 

A hipotézisek igazolása megmutatja, hogy a zárótanulmányban megfogalmazott javaslatok 

hasznosak lehetnek a felnőttképzésnek az egész életre kiterjedő tanulás nemzeti programjához 

igazodó átalakítása során. 

A következtetések és javaslatok megalapozottsága nyilvánvaló, hiszen a kutatók olyan e-

learning-definíciót alkottak, amely megfelelőnek látszik arra, hogy a stratégia és a fejlesztési 

intézkedések szilárd elméleti bázisa legyen. 

Kitekintés, a kutatás hasznossága, alkalmazhatósága, esetleges további kutatások 

javaslata: a kutatás keretein belül végzett felméréssel jelentősen javítható a bevezetésre kerülő 

fejlesztési programok költség-haszon aránya. A kutatást végzők megállapították azt is, hogy 

további fejlesztési programok tervezésére van szükség. 

 

5. Az elemzés megfelelősége 

 

Szakszerűség tekintetében kimondható, hogy a kutatás az adatgyűjtésen felül megteremti az 

adatok feldolgozásának körülményeit, valamint, hogy előtérben állnak a múlt-jelen-jövő 

folyamatos összevetésével összeegyeztethető lehetőségek vizsgálatai. A kutatás során 

megtörtént az e-learning felnőttképzési megvalósításának SWOT-elemzése is. 

Igényesség jellemzi ennek a kutatásnak a mozzanatait, melyre utal, hogy az írás a jól 

szervezett e-learning rendszerek karakterisztikus jellemzőinek a didaktikai tervezést, a 

modularitást és a rendszerszemléletet tartja. 

Az andragógia terminológiájának alkalmazása megtalálható a szövegben. A 

dokumentumban használt kifejezések tükrözik a felnőttek tanulását érintő dokumentumokban 

megszokott fogalmazás világát: lifelong learning, lifewide learning, didaktikai tervezés, 

modularitás, rendszerszemlélet, tutorok, formális oktatás, nem formális képzés, a 

felnőttoktatás fejlesztése, 25–64 éves népesség, tanulói igény, a tanulás új kultúrája, a vállalati 

dolgozók képzése, hátrányos helyzetű csoportok internet-hozzáférésének elősegítése stb. 

 

6. Újszerűség, kreativitás 

 

A kutatás keresi az e-learning újszerű alkalmazásának lehetőségeit. Ehhez megvizsgálja a 

tanulási stílusok beágyazhatóságát, valamint teret keres az info-kommunikációs eszközök 
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oktatást fejlesztő alkalmazására, ezenkívül kutatja az oktatás rendszerszintű átalakításának 

lehetőségeit. 

 

7. Nyelvi megformálás 

 

Stílus tekintetében a fogalmazás lehetővé teszi a szakterületen kívüliek részére is a könnyű 

megértést. 

Formai kivitelezés terén is pozitív, hogy a mű könnyű áttekinthetősége jól 

strukturáltságot, tagoltságot tükröz. A szöveges és az ábrákat megjelenítő részek aránya 

kedvez a megértésben. 

Dokumentáltságát nézve, utalások találhatók a tanulmány teljes hosszanti 

keresztmetszetében, a Harvard típusú hivatkozásra jellemző módon. 

Az adatok prezentálása, részletezettsége, hitelessége azt mutatja, hogy a fogalmi tisztázás 

többlépcsős, részletekbe menő. A jelen és a lehetséges jövő kapcsolatai a realitásnak 

megfelelően megfogalmazottak. A magyarországi helyzetkép külön fejezetet kap: SWOT-, 

valamint költség-haszon-elemzés teszi érthetőbbé a jövőre vonatkozó hazai oktatásfejlesztési 

terveket. 
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Összegzés 

 

Véleményem szerint Dr. Komenczi Bertalan zárótanulmánya egy olyan helyen és időben 

végzett kutatásról szól, amely az adott körülmények között nem tűrt halasztást. Az írásból 

érzékelhető az azonnali fejlesztés szükségessége az informatikai rendszerek felnőttek 

tanulásában történő kihasználása terén. Egyrészről érzékelhető a technológia rendelkezésre 

állása, másrészről az a bizonytalanság, hogy a magyar társadalom vajon képes-e együtt 

fejlődni ezzel a technikai háttérrel. Némileg aggasztóak számomra azok az adatok, amelyek a 

2004-es–2005-ös évből származnak, s melyek arról tanúskodnak, hogy a jelzett időszakban a 

magyar háztartásoknak még csak 32%-ában volt található számítógép. Ez a negatív érzés 

abból adódik, hogy a 2003-as adatok 31%-ot mutattak, s a technikai eszközök ezredfordulón 

ismert fejlődési üteméhez képest ez az 1%-os növekedés aligha tekinthető előrehaladásnak. 

A kutatás figyelembe veszi az adott helyzetben az emberek „komputerizáltságát”, 

különösen a szakemberek digitális eszközök irányába történő orientáltságát, és megállapítja, 

hogy csak abban az esetben várható előrelépés a felnőttoktatásban, ha az oktatás minőségéért 

felelős szakemberek megteszik az első lépést a mindenkor adott eszközfejlesztések 

kihasználására. Ezzel a gondolattal egyetértek, annál is inkább, mert jelenlegi egyetemi 

képzésemmel párhuzamosan érzékelem a digitális eszközök oktatói oldalról történő 

használatának minőségi különbségeit. 

Olyan munkának tekintem ezt a 2006-ban kiértékelt kutatást, amely nem számíthat dolga 

maradéktalan elvégzésére. Hiszen olyan technikát érint a téma, mely egyre nagyobb léptekkel 

halad előre, s nehezen hihető, hogy az oktatási igények, a piaci törekvések, valamint a felnőtt 

tanulók e témához való kapcsolódási igényei megrekednének egy adott szinten. Úgy 

gondolom, a távoktatás műfajain belül számos olyan, ma még kidolgozatlan terület van, 

amely további kutatásokat igényel. 

A számítógépes, az internetes technológia általam eddig megismert mélységére alapozva 

meggyőződésem, hogy a technika jelenléte egyedül nem képes előremutató haladást 

produkálni. A haladáshoz arra van szükség, hogy mi felnőttek felajánljuk a készségeinket e 

száguldó ipar termékeinek minél jobb kihasználására, hogy jobban boldoguljunk a tanulás 

világában, és hogy kitapossunk némi utat a minket követő generációk számára. 
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