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Tanulás a kibertérben
Tudásmegosztás a hálózaton

Az elektronikus világháló sokféle módon hatott az ismeretszerzés
módjának alakulására, s elterjedésével a tanulás hagyományos

értelmezése is kibővült. A tapasztalatok azt jelzik, hogy a világháló
beépült ugyan a hagyományos iskola-alapú oktatás világába, de nem

formálta át azt. A képzési piac szereplői számára rugalmas képzés-
szervezési eszközöket kínál a hálózat, bár mára már szertefoszlottak

a technikai megoldások mindenhatóságával kapcsolatos illúziók.
Ugyanakkor a technikai civilizáció individualizált életformájába

kényszerült tömegek számára a személyes tudásnak a hálózat révén
történő megosztása a tapasztalatátadás ősi formáinak

visszaszorulását ellensúlyozó, növekvő jelentőségű eszközzé válhat.

A
számítógépek, a hálózat és a képzés, illetve a tanulás összekapcsolódásának há-
rom szakasza olyan viharos gyorsasággal követte egymást, hogy szinte egybeol-
vadtak, s ez a témáról folyó vitákban a fogalmak burjánzását eredményezi. A ’60-

as évektõl az oktatóprogramok iskolai alkalmazása, a számítógéppel támogatott oktatás he-
lye és súlya váltott ki heves vitákat. Néhány évvel késõbb a személyi számítógépek elterje-
désével és a multimédiás alkalmazások megjelenésével új, a korábbi, szemléltetésre szolgá-
ló berendezéseket integrálni képes eszköz jött létre, és a CD-ROM került a figyelem elõte-
rébe. Ráadásul az otthoni gépek számának gyarapodásával új piac nyílt meg, az oktatási cé-
lú alkalmazások kiléptek az iskola falai közül. A ’90-es évek közepétõl a „Web” – minde-
nekelõtt a kommunikációs funkciók révén – gyökeres fordulatot hozott a számítógépek kép-
zési célú alkalmazásában is. Ma egyre inkább az e-learning megnevezéssel jelölik az in-
formatikai eszközökre, illetve az elektronikus hálózatokra épülõ képzést. Az 
e-learning („elektronikus tanulás”) a számítógépre épülõ képzési és tanulási formáknak a há-
lózatok elterjedését követõen kialakult gyûjtõneve. A gyûjtõfogalom általános – sõt gyakran
túláltalánosított – használata azonban nem könnyíti meg annak azonosítását, hogy mirõl is
folyik a párbeszéd. Sokszor minden, elektronikus eszközzel támogatott képzési formát bele-
értenek (például az egyedi gépen futó oktató programot, a CD-ROM-ot, az interaktív televí-
ziót vagy a mûholdas tananyagsugárzást egyaránt), mások csupán az elektronikus eszközök-
re  épülõ távoktatást nevezik így. Az értelmezés azonban – bármilyen általános is – többnyi-
re a szervezett képzés-szolgáltatásra szûkül le, pedig ezekben az esetekben a tényleges tevé-
kenységet jobban fedné az e-teaching vagy e-education, esetleg az e-training kifejezés hasz-
nálata. Az alábbiakban éppen az elektronikus hálózatokra épülõ, de a képzés-szolgáltatóktól
független, önálló tanulás növekvõ jelentõségét szeretnénk hangsúlyozni. 

A világháló és az iskolai oktatás

A képzési szektor egymással is versengõ szereplõi igen különbözõ okból kezdték al-
kalmazni az info-kommunikációs eszközöket és az abban rejlõ lehetõségeket is különfé-
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le módokon közelítették meg. Bár a számítógépek képzési célú alkalmazása legtömege-
sebb formájában az iskolai oktatáshoz kapcsolódik, fontosnak tartjuk kiemelni, hogy
nem pedagógiai érvek – sokkal inkább az informatikai ipar és a munkaerõpiaci megfon-
tolások – ösztönözték azt a folyamatot, amelynek révén a számítógépek és a világháló
bekerült az iskolába.  

Részben talán ezzel is összefügg, hogy a felfokozott várakozások ellenére az új eszkö-
zök nem formálták át gyökeresen az iskolai képzést. A hagyományos módon szervezõdõ
iskola képes volt a maga képére alakítva „domesztikálni” az informatikai korszak csoda-
fegyvereit és beillesztette azokat már kipróbált módszertani arzenáljába (szemléltetõ esz-
közként, kiegészítõ információforrásként, egyfajta világkönyvtárként használva a háló-
zatot, s bár a fontolva haladás jegyében, de már a hálózat kommunikációs csatornaként
történõ alkalmazása is megindult a tanításban).

Ezzel egyidejûleg az elektronikus világhálózat az olyan alternatívák keresésének is
eszközévé vált, amelyek a hagyományos iskola helyettesítésével kísérleteznek. Ilyen al-
ternatívakeresésnek nevezhetõ a virtuális képzõintézmények létrehozása vagy az
„iskolátlanítási” törekvések egyik széles körben elterjedt kezdeményezésének tekinthetõ
otthon tanulási (home schooling) mozgalom.

A képzés mint szolgáltatás

A világháló a profit-orientált képzés-szolgáltatók számára is új távlatokat nyitott – a
globálissá táguló képzési piac lehetõségeit. A világhálón továbbított képzési tartalmak és
szolgáltatások elvileg a világ bármely pontjáról elérhetõek, a fizikai távolság jelentõsége
minimálisra csökken, bár a képzés nyelvébõl, a kulturális kontextusból adódó számos
„puha” korlát nem szûnik meg létezni sem a szolgáltatók, sem a potenciális felhasználók
számára. Becslések szerint az ezredforduló táján évente mintegy hetvenmillió ember
vesz részt valamilyen hálózat-alapú oktatási formában a világon, és a további jelentõs bõ-
vülést a szakemberek a mobil eszközök bevonásától várják. Ez a több szektort összekap-
csoló terjeszkedés jelenleg éppen a korlátok felismerésének szakaszában tart. 

Az e-learning szolgáltatásra vállalkozók óhatatlanul szembesülnek azzal, hogy a szá-
mítógéppel ill. hálózati technikával támogatott képzés bonyolult és ezért költséges rend-
szer. Használhatóságát hosszú távon döntõen a képzés keretében nyújtott értékes szolgál-
tatások biztosíthatják. A képzés iránti igény pontos feltérképezése, a szükséges kompe-
tenciák azonosítása, a tanulók meglévõ ismereteinek felmérése, a képzési tartalomnak a
célközönség igényei szerinti adaptálása, módszertanilag alapos kidolgozása, a résztve-
võknek nyújtott technikai, tanulás-módszertani és mentális segítség (például a motiválás
ill. a motiváció fenntartása), a képzés hatásfokának értékelése vagy a szolgáltatások
igénybevételéhez szükséges eszközök mûködtetése együttesen teszi rendszerré a kínált
programokat. A felhasználó oldaláról a fizetõképesség, a hozzáférés infrastruktúrája (pél-
dául megfelelõ sávszélességû otthoni, munkahelyi elérés), informatikai írástudás, az
egyéni tanulásban való jártasság és az arra való kellõ motiváltság, a tanulásra fordítható
idõ, egyes képzési programok esetében az idegen nyelvtudás együttes megléte szükséges
ahhoz, hogy a tanuló valóban kamatoztatni tudja ennek a képzési formának az elõnyeit.
Mindebbõl egyúttal az is következik, hogy a potenciális résztvevõk elsõsorban a képzet-
tebbek körébõl kerülnek ki.

A hazai távoktatásnak a ’90-es években lezajlott fejlesztése jelentõs észben a kínálati
oldalra, a tartalomfejlesztésre összpontosult. Kevesebb figyelmet kapott a felhasználói
igények és a képzési módszerek kérdése. A képzés-szolgáltatók sokszor nem vették te-
kintetbe, hogy a tényleges hozzáadott értéket azok a szolgáltatások jelenthetik, amelyek
a tanulási igényhez szabják a tartalmat és a módszereket, segítik a tanulókat eligazodni
az anyagban. A technika mindenhatóságába vetett hit a tanulók érdeklõdésének elveszté-
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sét eredményezte. Sajnálatos módon a jelenleg e-learning elnevezéssel kínált programok
egy részérõl is elmondható, hogy nem több, mint egy hagyományos képzési tartalom rek-
lám céljából átkeresztelt és elektronikus dokumentumokká  átalakított változata.

A hálózatra épülõ tanulás azonban nem csak profitorientált cégek által nyújtott szol-
gáltatás keretében lehetséges. A nem piaci szolgáltatás keretében kínált képzési tartal-
mak, tanulástámogató ismeretek és források kétféle formában érhetõk el a világhálón. A
képzés-szolgáltató rendszerek egyfajta melléktermékét jelentõ strukturált, ingyenesen el-
érhetõ ismeretanyagok formájában, illetve az interneten folytatott személyes kommuni-
káció révén megszerezhetõ ismeretekként.

Az internet a szellemi javakhoz, az emberiség által felhalmozott ismeretekhez és ta-
pasztalatokhoz való tömeges hozzáférés egyik legalkalmasabb közege. Az internet a tö-
megmédia rendszerének egy újabb elemévé vált, de a hagyományos tömegmédiumokkal
szemben, amelyek a világ szimbolikus leképezésének leegyszerûsítését és konzumálását
szolgálják, a világhálón nyilvánosságot kaphatnak a „fõ áramlattól” eltérõ értékek képvi-
selõi is. A nem profitelvû megközelítés igé-
nye különösen erõs a kulturális értékekhez, a
képzés, tanulás és ismeretszerzés forrásaihoz
való hozzáférést illetõen. Ezeknek a törekvé-
seknek a képviselõi, illetve támogatói között
megtalálhatók a nemzeti kultúra értékeinek
digitalizálására közpénzeket fordító kor-
mányzatok, a kulturális örökség gondozásá-
val foglalkozó jelentõs szakmai szervezetek,
magán és közintézmények (múzeumok,
könyvtárak, archívumok), jelentõs képzési
tapasztalatokkal és tartalom-tõkével rendel-
kezõ egyetemek. Mögöttük áll az ingyenes
hozzáférést felhasználóként szorgalmazók
széles tábora. Számos ok miatt azonban illú-
zió azt hinni, hogy ez az elvi és technikai le-
hetõség garantálná a tényleges hozzáférést.
A közérdeklõdésre számot tartó tartalmak el-
lenszolgáltatás nélküli hozzáférhetõvé tételét
persze sokféle megfontolás motiválhatja,
például a tartalomszolgáltatók hosszú távú
üzleti stratégiáját szolgáló reklám. Az ingye-
nes képzési lehetõségek bõvítésével kapcsolatos várakozások sokszor illúziókra épülnek,
amikor nem számolnak azzal, hogy a tartalom-elõállítás költséges és az elérés biztosítá-
sa néha komoly technikai felszereltséget igényel. Tapasztalataink szerint a képzési prog-
ramok teljes körû szolgáltatásként ma csak kivételképp érhetõk el a hálózaton. A vezetõ
képzés-szolgáltatók kínálatuknak csak egy részét – döntõen a forrásokat, illetve a képzé-
si tartalmat – teszik elérhetõvé az Interneten. Példaként említhetõ a Columbia Egyetem
által 1999-ben elindított kísérlet, a „Fathom Knowledge Network” elnevezésû konzorci-
um projektje (http://www.fathom.com), amelynek web-oldala ma már csupán a felhalmo-
zott archív anyagokat kínálja az oda látogatóknak. De idézhetõ az „AllLearn” elnevezé-
sû program is (http://www.alllearn.org), amely 2000-ben három neves egyetem online
learning konzorciumaként jött létre, s kurzusokat kínál a kreditrendszeren kívül. Akad
példa a hozzáférhetõség igen nagyvonalú értelmezésére is. Az egyik legnagyobb ingye-
nes e-learning program, az „OpenCourseWare” névre hallgató projekt (http://ocw.mit.e-
du/index.html) a szabad hozzáférés elvének látványos megvalósítása (jelenleg ötszáz
kurzus hozzáférhetõ ingyenesen és a kínálat jelentõs bõvítését tervezik). Az azonban el-
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Döntően nem aszimmetrikus
(tanár-tanuló, szolgáltató-vevő)
szerepviszonyokra épül, hanem
az összekapcsolódó tevékenysé-
get végzők közötti egyenrangú

kommunikációra. A tanulásnak
ebben a módjában – szemben a
szervezett oktatásban érvénye-

sülő, kognitív, diszciplináris ala-
pon szerveződő ismeretekkel –
felértékelődik a személyes ta-

pasztalati tudás. Emellett jellem-
ző, hogy a kompakt, strukturált
ismeretcsomagok mellett nagy
teret kap a rész- illetve töredék-
ismereteknek és személyes ta-

pasztalatoknak az egyéni tanu-
lási célok által vezérelt 

hasznosítása.



gondolkodtató körülmény, hogy ez utóbbi programban a sok millió érdeklõdõ kiszolgá-
lásához tizenötezer szerver mûködtetésére van szükség. A nagyságrendjüket és a közzé-
tett tartalmakat tekintve jóval szerényebb, kísérletként mûködõ hazai kezdeményezések
közül az MTA Filozófiai Kutatóintézetének nyitott egyeteme (http://nyitottegyetem.phil-
inst.hu/about.htm) vagy a Nyíregyházi Fõiskolához kapcsolódó Virtuális Campus
(http://www.nyf.hu/others/html/virtual/index.html), illetve néhány ingyenesen hozzáfér-
hetõ, például a nyelvtanulást támogató (http://www.angoltanulas.lap.hu) vagy az uniós
csatlakozáshoz kapcsolódó anyag említhetõ (például a Tempus/SAKK e-learning kurzu-
sai), amelyek nem üzleti céllal, hanem kormányzati támogatás felhasználásával készül-
tek. A képzési célból létrehozott ingyenes kurzusok a képzési piac egészéhez mérten igen
szerény arányt képviselnek, s úgy tûnik, hogy fõként a nagy szervezetek képesek ezeket
létrehozni és mûködtetni. Jellemzõ megvalósításnak a tartalom (azaz a források struktu-
rált formában történõ) elérésének lehetõvé tétele nevezhetõ, a magasan kvalifikált élõ-
munkát igénylõ tanulástámogató háttérszolgáltatások nélkül. 

Az interneten a felhasználók számára fontos információk közzétételét számos tényezõ
korlátozza. Az esetenként nagyvonalúnak nevezhetõ, kiterjedt archiválási és publikálási
programok ellenére is komoly korlátja marad a világhálón elérhetõ tartalmaknak, hogy a
hozzáférhetõvé tétel üzleti vagy egyéb érdekekbe ütközik-e. A digitális könyvtárakból
éppen a könyv- vagy folyóiratpiacon legkeresettebb termékek hiányoznak. Az oktatási
szolgáltatások jelentõs része is egyre inkább „fizetõssé” válik, és még lehetne sorolni
azokat a tényezõket, amelyek behatárolják az internetre felkerülõ, tanulási célú tartalmak
körét. Az internet az információk és ismeretek megosztásának igen hatékony eszköze, de
nem szünteti meg azt a versenyt, amelyben a társadalmilag elõnyösebb pozíció megszer-
zése és megtartása – legalábbis részben – a legújabb ismeretek vagy információk birtok-
lásából származik. 

A világhálóra jellemzõ sajátos ellentmondás, hogy míg az oktatás piacosodásának
egyik leghatékonyabb eszközévé vált, egyidejûleg a profit-orientált képzéssel szemben
haladó alternatíváknak is az egyik fontos médiuma. 

Munkapadból iskolapad

Az elektronikus hálózatok tanulástámogató szerepe jelenleg legtömegesebben és a leg-
hatékonyabb módon a nagyvállalati szektorban érvényesül. A cégek belsõ képzési rend-
szere egyfajta félig zárt képzési piacnak tekinthetõ, amelynek fejlesztését nem fékezik a
hálózatalapú képzési piac megtorpanását okozó keresleti korlátok. A technikai eszközök,
és különösen az elektronikus hálózat ebben a közegben vezetett a leglátványosabb mó-
don a képzésrõl való gondolkodás radikális átalakulásához. A hálózatalapú képzés és ta-
nulás jól illeszkedik az erõsen informatizált nagyvállalatok képzési igényeihez, és ott is
elsõsorban a fehérgalléros munkavállalókat érinti. Az informatizált munkaállomás terem-
ti meg a lehetõségét, hogy ugyanazon felületen – a számítógép monitorán – történjen a
munkavégzés és a tanulás. Így válik az íróasztalból mint egyfajta „munkapad”-ból „isko-
lapad”. Ez az egybeesés ad lehetõséget a munkaidõ maximális kihasználására. Bizonyos
munka- és szervezettípusok különösen alkalmasak a hálózatalapú képzés és tanulás elõ-
nyeinek kihasználására. A bankok például gyakran képzik alkalmazottaikat ezen a mó-
don, például az új termékek bevezetésekor, a cég szervezeti átalakításakor vagy az új al-
kalmazottak betanításakor. A képzésnek ez a módja nem csak strukturált ismeretanyagok
feldolgozására (például a minõségbiztosítási rendszerek alapelveinek áttekintésére) al-
kalmas. A hálózaton történõ, azonos feladatokat végzõ munkatársak közötti kommuniká-
ció olyan tudáselemek közvetítésére is szolgál, amelyek nélkülözhetetlenek a hatéko-
nyabb munkavégzéshez. Az ügyfélszolgálati rendszerekben például a tipikus vagy éppen
szokatlan ügyfélpanaszok megoldásának módja – azaz gyakorlati tapasztalatok, részis-
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meretek, feladat-specifikus információk cseréje szerves része a munkának. Az ilyen mó-
don „forgalmazott” résztudásokból úgynevezett közös tudástárak épülnek. Az ilyen mó-
don létrejövõ tanulási helyzet elemzéséhez a szervezeti tanulás elméletét is felhasználó
tudás-menedzsment kínál értelmezési kereteket. Alapja annak a felismerése, hogy a cég
versenyképessége szempontjából legértékesebb tudást a munkavégzõk birtokolják. Ez
döntõen nem elméleti, sõt sokszor csak rejtett módon mûködõ gyakorlati, tapasztalati tu-
dást jelent. Mindenesetre ezt a fajta tudásmegosztást tekinthetjük a hagyományosnál tá-
gabban értelmezett tanulás egyik alapmodelljének.

A hálózatalapú tanulás azonban – a megfelelõ módszerek mellett – technikai feltétele-
ket is igényel. Magyarországon a hálózatalapú tanulás szélesebb körben való elterjedésé-
nek korlátokat szab az eszközök és a hálózati hozzáférés viszonylag magas ára. Ez is az
egyik oka annak, hogy a vállalati e-learning sokszor többnyire csak magára a céges
intranetre korlátozódik és az alkalmazottak otthoni környezetével nem kapcsolódik ösz-
sze. Ráadásul a hazai vállalati informatikai rendszerek kiépítésekor gyakorta nem vették
számításba az online képzéshez szükséges technikai igényeket – például a megfelelõ sáv-
szélességet –, így a hálózat kapacitása is korlátozza a képzési, tanulási célú felhasználást. 

A hálózat révén megvalósuló, a személyes tudás és tapasztalat megosztását szolgáló
kommunikáció a tanulás hagyományos értelmezését szükségképpen kitágítja. A munka-
szervezeten belüli, elektronikus hálózatra épülõ tanulásnak három jellemzõ vonását érde-
mes hangsúlyozni. Mindenekelõtt döntõen nem aszimmetrikus (tanár-tanuló, szolgáltató-
vevõ) szerepviszonyokra épül, hanem az összekapcsolódó tevékenységet végzõk közötti
egyenrangú kommunikációra. A tanulásnak ebben a módjában – szemben a szervezett ok-
tatásban érvényesülõ, kognitív, diszciplináris alapon szervezõdõ ismeretekkel – felértéke-
lõdik a személyes tapasztalati tudás. Emellett jellemzõ, hogy a kompakt, strukturált isme-
retcsomagok mellett nagy teret kap a rész-, illetve töredék-ismereteknek és személyes ta-
pasztalatoknak az egyéni tanulási célok által vezérelt hasznosítása. Ezek a jellegzetessé-
gek még inkább érvényesek a világháló segítségével szervezõdõ önálló tanulás esetében.

Önálló tanulás a kibertérben

Az ember alapvetõen tanuló lény, és a tanulás folyamata – az éppen terjedõ szlogenek-
tõl függetlenül – egész életén át tart. Mégsem lenne szerencsés, ha a tanulás fogalma –
miközben keressük a hagyományosnál tágabb értelmezés lehetõségeit – parttalanná vál-
na. Az egész életen át tartó tanuláshoz kapcsolódóan sokszor ugyanis a tanulás értelme-
zése túlságosan is kiszélesedik, s mivel a legtöbb tevékenység (a munkavégzés, a társas
élet, a szórakozás) az ismeretek, tapasztalatok bõvülését eredményezi, összemosódik a
tudatos tanulás és a spontán, nem szándékolt módon történõ ismeretbõvülés. A tanulás
hagyományos fogalmát és annak tágabb értelmezését is alapvetõen a tudatos, szándékolt
tevékenységre vonatkoztatjuk, azokban az esetekben is, amikor a tanulás célja nem fo-
galmazódik meg explicit módon. 

Magától értetõdõ, gyakran mégsem kap elég hangsúlyt, hogy az iskola csupán az egyik
történeti formája az adott társadalomban fontosnak ítélt ismeretek szervezett átadásának,
illetve megszerzésének. Érthetõ, de nem mindig célszerû, hogy a tanulásról alkotott kép-
zeteink meglehetõsen szorosan tapadnak ahhoz a módhoz, ahogyan az ipari tömegterme-
lés mintájára megszervezett tömegoktatás gyakorlata rányomta bélyegét a tanulásról alko-
tott elképzelésekre. Az iskolai képzés jellemzõi közé sorolható a tárgyi ismeretek túlsúlya
(a kognitivitás dominanciája) sokszor az egyéni képességek fejlesztése és az azt szolgáló
tevékenységek rovására is. A tantárgyak zöme az ún. klasszikus, még a 19. században ki-
formálódott tudományterületek ismeretanyagának (szerkezetének és nyelvezetének) zsu-
gorított verzióján alapszik (diszciplinaritás), s ez a struktúra mindmáig nem jutott el még
a rokontudományok integrálásának szintjéig sem. Az iskola „társadalmi megbízatása” egy
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mindenki számára egységesen szükségesnek tartott strukturált (curriculum-ba rendezett)
ismerethalmaz átadására szól. A részismeretek elvileg egymásra épülnek, emiatt elsajátí-
tásuk kötött idõrendben és egységekben történik (órák, leckék, évfolyamok). A szervezett
képzés az explicit módon megfogalmazott követelmények teljesítésével – a tudás meg-
szerzésének valamilyen minõsítésével, formális igazolásával ér véget (kimeneti szabályo-
zás). A folyamat erre kiképzett és felhatalmazott szakemberek, tanárok irányítása alatt áll,
idõben behatárolt és meghatározott helyszínekhez kötött tanítási terekben valósul meg. Az
iskolába járásban ma sem a személyes motiváció dominál, hangsúlyos szerepet kap a tan-
kötelezettség és az iskola által tanulásra kijelölt ismeretek kevéssé vagy csak igen áttéte-
lesen kapcsolódnak a személyes élet mindennapi kontextusához. A modernkori pedagógi-
ában számos kísérlet történt az iskolázás „elidegenedésének” oldására. A két fõ áramlat
közül az egyik a „természetes állapotok” visszaállítására, rekonstruálására törekszik (ilye-
nek a humanisztikus, az alternatív vagy holisztikus névvel jelölt megközelítések). A má-
sik áramlat képviselõi a modern társadalmak eszközeivel, a tudományos kutatás módsze-
reinek felhasználásával keresik a megoldást. (Csapó, 1998)

Az iskola alapvetõ feladatából adódóan egy jól körülhatárolható ismerethalmaz közve-
títését végzi (miközben persze a tényleges folyamatban számos egyéb szocializációs
funkció is megvalósul). Döntõen a társadalmilag szükségesnek ítélt, azaz a társadalmi
kohézió feltételezett pillérének tartott ismeretek, illetve a társadalmi munkamegosztáson
alapuló, egy adott specializált munkavégzéshez szükséges ismeretek adják az iskola által
közvetített tudás gerincét. A tanulással, az utóbbi idõben pedig az egész életen át tartó ta-
nulással kapcsolatos elemzésekben is a képzésnek elsõsorban ez a vonatkozása kerül elõ-
térbe, azaz hogy az iskola milyen mértékig képes felkészíteni a késõbbi munkavégzésre.
Az ember azonban nem csak diák, illetve munkavállaló. Állampolgár is, akinek el kell
igazodnia az ügyeivel foglalkozó intézmények sûrûjében, a jogaira és kötelezettségeire
vonatkozó szabályok között, másokkal társulva megvalósítani közösen megfogalmazott
célokat vagy szavazattal és személyes erõfeszítésekkel támogatni ügyeket. Emellett szü-
lõként / gyerekként / társként másokról gondoskodó felnõtt, aki jó, ha ismeri az emberi
szervezet mûködését, és hasznos, ha az emberi lélek mûködésében is képes eligazodni.
Fogyasztó is, aki munkavállalóként vagy más módon szerzett jövedelmébõl szolgáltatá-
sokra és javakra költ (igyekezve a számára legmegfelelõbbet kiválasztani a folyamatosan
rá zúduló kínálatból) és igényei, értékei szerinti életkörülmények megteremtésére törek-
szik. Társas lény, aki a hozzá hasonlók és tõle különbözõk között kell megértse és elfo-
gadtassa a saját egyediségét. Sõt, annak ellenére, hogy hatalmas apparátusok munkálkod-
nak azon, hogy ne így legyen, gondolkodó, spirituális lény, aki az emberi élet legalapve-
tõbb kérdéseire saját válaszait keresi. A sor folytatható.

Szemben az iskolai tananyaggal, a hétköznapi élethez szükséges tudás iránti szükségle-
tekben mindig jelen van a praktikus indíttatás és a személyes kontextus (például a gyerek-
nevelés, a beteggondozás, a háztartás mint minigazdaság mûködtetése, az abban használa-
tos gépek és berendezések beszerzése, kezelése, használati tárgyak otthoni elõállítása, illet-
ve javítása, a lakás felújítása vagy akár házépítés, ruhakészítés és javítás, jármûvek vezeté-
se és minden, ami ahhoz kapcsolódik, a lakókörnyezettõl függõen különféle növények ter-
mesztése, állatok tartása és így tovább). Összességében mindazok a tudások, amelyek a
foglalkozásszerûen ûzött munkán túl az élet megszervezéséhez, ezen belül az éppen felme-
rülõ helyzetek megoldásához szükségesek. Ezek a tevékenységek, amennyiben az érintet-
tek szolgáltatásként veszik igénybe azokat, olyan professzionális közremûködõk (gyermek-
gondozók, orvosok, ápolók, tanárok, szakácsok, szerelõk, varrónõk, jármûvezetõk stb.)
részvételét igénylik, akik formális, iskolai képzés keretében, strukturált formában, tanári
irányítással szerezték ismereteiket és az adott munka végzéséhez szükséges képzettségüket.
Számos olyan ismeret, tudás szükséges a technikai civilizációban élõ emberek számára,
amelyet már nem a családi, törzsi vagy a tágabb lokális közösség tagjai közvetítenek, és az
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iskola sem képes vagy hivatott átadásukra. Ezek olyan ismeretek, amelyeknek megszerzé-
sében, bõvítésében, megújításában minden jel szerint fontos szerepet kaphatnak az elektro-
nikus eszközök és a segítségükkel megszervezõdõ önálló tanulás.

Az elektronikus üzenetváltás sokféle módon integrálódhat a szervezett képzésbe, illet-
ve az iskolától független önálló tanulás folyamatába. Iskolai alkalmazásával kapcsolat-
ban rendelkezésre állnak már értékelhetõ tapasztalatok. (Kárpáti, 2000) A diákok együtt-
mûködésén alapuló, kooperatív tanulás újabb lehetõségeit a hálózatra épülõ távoktatási
programok is igyekeznek kiaknázni. 

A hálózaton zajló, a tudásmegosztást szolgáló kommunikációnak a tanulás szempont-
jából fontos általános üzenetértéke is van. Ez úgy összegezhetõ, hogy érvényes tudás
nem csak az oktatás során használt könyvekbõl vagy a tudás átadására hivatalosan kije-
lölt személyektõl szerezhetõ. Az iskola a társadalmilag fontosnak ítélt, kanonizált isme-
retek átadására kijelölte azokat a forrásokat, amelyeket oktatásra alkalmasnak ismer el.
Ezek fõként a tankönyvek, az azokhoz kap-
csolódó, a tudományos közösség jóváhagyá-
sával bíró írott mûvek, illetve a tanárok. Az
ún. felfedezõ tanulás értelmezése nagyrészt
az ezekbõl a forrásokból való, nem közvetle-
nül irányított merítésként fogalmazódik
meg. Az interneten burjánzó kommunikáció
azonban a releváns tudás értelmezésének ki-
bõvítését is magával hozta. Kétféle értelem-
ben. Egyfelõl abban az értelemben, hogy a
tudás forrása nem csak az írott könyv lehet,
hanem élõ közösségek, más személy(ek),
„mások”. Másrészt legalább ilyen fontos an-
nak megtapasztalása, hogy maga a kommu-
nikáció is új tudás létrejöttéhez járulhat hoz-
zá, mert a meglévõ ismeretek megosztása
megkívánja azok artikulálását. A világhálóra
épülõ önálló ismeretszerzés jellemzõ módja,
hogy a „tanuló” – saját céljainak megfelelõ-
en maga rendezi össze a strukturálatlan és
strukturált formában egyaránt elérhetõ kü-
lönféle tartalmakat, illetve a hálózaton zajló
ismeretszerzési célú kommunikációhoz ma-
ga keresi meg a legmegfelelõbb partnereket.
Ezekben az ismeret- és tapasztalatbõvítést szolgáló „elektronikus társalgókban”, önkén-
tes társulásokban bárki válhat kérdezõbõl „válaszadóvá”, a szerepek folyamatosan cseré-
lõdhetnek. Ahhoz azonban, hogy az önálló ismeretbõvítésben a hálózat is szerepet kapjon
– a technikai feltételeken kívül – szükség van már meglévõ ismeretekre, mindenekelõtt
a saját tudás jellemzõirõl, a megszerezni kívánt ismeretekrõl, valamint arról, hogy me-
lyek azok a világhálón elérhetõ források (dokumentumok és elérhetõ személyek), ame-
lyek leginkább alkalmasak a tanulás támogatására. A mediatizált kommunikáció ugyan-
csak bizonyos jártasságokat, tájékozottságot feltételez és a megszerezni kívánt tudást bir-
toklók, vagy annak létrehozásában érdekeltek körének azonosítását, a kapcsolatfelvétel
és fenntartás képességét. Az interneten mûködtetett, megszámlálhatatlanul sok alkalmi
vagy tartós virtuális csoportosulás szûkebb, szakmai témákról vagy a civil élet egy-egy
kurrens témájáról folytathat, akár évekig tartó információ és tapasztalatcserét.

Az elmúlt évszázad egyik meghatározó folyamata, és így a társadalommal foglalkozó
elemzések egyik központi témája a hagyományos társadalmi kapcsolatrendszerek fel-
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A virtuális közösségek témakörét
tárgyaló irodalom mára hatal-
massá terebélyesedett mind a

nyomtatott, mind az elektroni-
kus formában közzétett írások-
ban. A szerzők nagy része sze-
rint a társadalmi kapcsolatok

bomlásának következményeire
reagálva keresik az emberek –

számos más pótszer használata
mellett – a kibertérben szervező-

dő alkalmi vagy tartós, saját
identitásukkal megjelenő vagy
rejtőzködő résztvevőkből álló

társulásokban a hiányzó közös-
ségek pótlékát. A találkozás, a
társas élet olyan, korábban jól

ismert színtereit, mint például a
kávéház, virtuális találkahelyek

váltják fel. 



bomlása. A virtuális közösségek témakörét tárgyaló irodalom mára hatalmassá terebélye-
sedett mind a nyomtatott, mind az elektronikus formában közzétett írásokban. A szerzõk
nagy része szerint a társadalmi kapcsolatok bomlásának következményeire reagálva ke-
resik az emberek – számos más pótszer használata mellett – a kibertérben szervezõdõ al-
kalmi vagy tartós, saját identitásukkal megjelenõ vagy rejtõzködõ résztvevõkbõl álló tár-
sulásokban a hiányzó közösségek pótlékát. A találkozás, a társas élet olyan, korábban jól
ismert színtereit, mint például a kávéház, virtuális találkahelyek váltják fel. A virtuális
közösség olyan képzõdmény, amely akkor jön létre, amikor több ember megfelelõ gya-
korisággal összeverõdik a kibertérben. Ugyanazt teszik, mint amit a fizikai térben tenné-
nek, azzal a különbséggel, hogy képernyõkön és írott szövegeken keresztül érintkeznek.
Ebben az értelemben az elektronikus világháló újabb dimenzióval bõvíti a „mediatizált
tapasztalatszerzés” és tanulás eszköztárát. Az internet kínálta kommunikációs formák je-
lentõsége éppen a tapasztalatszerzés forrásainak bõvítésében van. Ilyen tapasztalatcseré-
lõ helyek például a világhálón szervezõdõ tematikus fórumok, amelyeknek résztvevõi
egymás számára alapvetõen a kibertérben elérhetõek. Az ilyen fórumok résztvevõi – an-
nak ellenére (de néha éppen amiatt), hogy valódi személyiségük csak töredékesen jele-
nik meg a kommunikációban – fontos személyes tapasztalatokat vagy tanulást ösztönzõ
impulzusokat közvetíthetnek egymás számára, ráadásul a mûfajból adódóan a résztvevõk
üzenetváltásai azok számára is hozzáférhetõek, akik maguk nem tudnak, nem akarnak,
nem mernek saját üzeneteikkel belépni a kommunikáció folyamatába. A világháló tehát
– sok egyéb mellett – az ilyen, tapasztalatközvetítõ kapcsolatok terévé is vált és ez, szem-
ben a virtuális világ veszélyei miatt aggódók jövendöléseivel, nem feltétlenül gyengíti a
meglévõ – nem a virtuális térben szervezõdõ – kötõdéseket. 

Hogy a hálózat révén történõ tanulás több, mint a hálón való barangolás során meg-
szerezhetõ információ és ismeretmorzsák – arra a szakmai csoportok szervezett körei
idézhetõk. Így például az informatika különbözõ területein mûködõ félprofik és profik
szakmai fórumai, hír- és levelezõlistái a tapasztalati – és nagyrészt csak ezen a módon
megszerezhetõ funkcionális – tudás átadásának ma már nélkülözhetetlen csatornáit jelen-
tik. Tartalmát tekintve ezek a fórumok a munkahelyi belsõ hálózatokon zajló tudásmeg-
osztáshoz hasonlíthatóak – azzal az eltéréssel, hogy a résztvevõk nem ugyanabban a szer-
vezetben dolgoznak s földrajzilag bármilyen távol lehetnek egymástól. Az ilyen módon
történõ tanulás sokféle szálon kapcsolódhat a formális képzéshez, mégis elsõsorban mint
az attól független, személyes motívumoktól vezérelt önálló ismeretszerzés egyik új, a vi-
lághálón megvalósuló formája érdemel figyelmet. 
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