
VILÁGOSSÁG 2003/I–2 Az infokommunikáció bölcsészeti mûhelymunkái

121

A XXI. szá zad kom mu ni ká ci ó ja – fi lo zó fia, 
pszi cho ló gia, mű ve lő dés
A kon fe ren cia ös  sze fog la ló ja

„A mo bil te le font már nem csak a be széd ala pú kap cso lat tar tás ra hasz nál juk: az 
egy re in kább min den tu dó adat át vi te li esz köz zé – mo bil társ sá – vá lik. El len tét ben 
a ko ráb bi vá ra ko zá sok kal, a há ló zott in te rak tív szá mí tó gé pes kom mu ni ká ció a 
hasz ná lók fi zi kai mo bi li tá sát nem csök ken ti, ha nem ép pen ség gel fo koz za. Az élet 
min den te rü le tén a mo bil inter net-hoz záférés irán ti igény ra di ká lis erő sö dé sé nek 
va gyunk ta núi, mi köz ben a vo nat ko zó fej lesz té si kér dé sek szá mos pon ton nyi tot-
tak, s a tár sa da lom tu do má nyi elem zés se gít sé gét igény lik” – áll a Mo bil in for má ci-
ós tár sa da lom ku ta tás inter netes ol da lá nak kezdőlapján1. A hor doz ha tó infokom mu-
niká ciós esz kö zök egyik kü lö nö sen ígé re tes fel hasz ná lá si te rü le té nek tű nik azok 
ok ta tá si, ta nu lás be li al kal ma zá sa. A mo bil in for má ció tech no ló gi ai esz kö zök ugyan-
is a ta nu lás olyan új kör nye ze tét te rem tik meg (ezt leg több ször együtt mű kö dő – kol-
lab o ratív – ta nu lá si kör nye zet nek ne ve zik), me lyet so kan igé nyel nek, és amely nek 
ezen új tech no ló gi ák meg je le né sé ig nem volt meg a le he tő sé ge. Mint az a kon fe-
ren cia elő adá sa i ból is ki de rült, egy re több vizs gá la ti ered mény szól amel lett, hogy 
a hor doz ha tó in for ma ti kai esz kö zök ha té kony ta nu lá si le he tő sé get biz to sít hat nak: 
le he tő vé te szik a di ák szá má ra a szé les kö rű in for má ció cse rét, a fel ada tok ered-
mé nyes ko or di ná lá sát. A leg fon to sabb kér dé sek a mo bil ta nu lás sal kap cso la to san 
azon ban túl mu tat nak a meg fe le lő esz kö zök kel va ló el lá tott ság prob lé ma kö rén: 
szá mos pe da gó gi ai, pszi cho ló gi ai és tar ta lom mal kap cso la tos kér dést vet nek fel, 
ugyan ak kor az e tu do má nyok ke re té ben fel tárt ered mé nyek le he tő vé te szik még 
tö ké le te sebb, a ta nu lá si igé nyek ki elé gí té sé hez meg fe le lő esz kö zök ki fej lesz té sét. 
Az el hang zott elő adá sok szá mos olyan ta nul ság gal szol gál tak, me lyek ki je lö lik az 
előt tünk ál ló vizs gá ló dás le het sé ges útjait.2

„N-LEARNING”

Az ok ta tás és ta nu lás ra di ká li san új jel le gé nek ér tel me zé si ke re tét Pitham ber R. 
Pol sani elő adá sa raj zol ta fel, aki a ha gyo má nyos in téz mé nyek fa la in kí vül re ke rü lő 
új ta nu lá si kör nye ze tek há ló za ti jel le gét he lyez te a kö zép pont ba. Pol sani sze rint a 
di gi tá lis kör nye zet ben tör té nő ta nu lás meg fe le lő je ként el ter jedt e-learn ing, il let ve 
m-learn ing ter mi nu sok túl sá go san kor lá to zók ah hoz, hogy el fo gad ha tó an ír ják le az 
új ta nu lá si for má kat, hi szen vagy a tar ta lom köz ve tí té sé nek mód já ra, vagy a hoz-
zá fé rés esz kö zé re utal nak. Kö vet ke zés kép pen so kan a ha gyo má nyos táv ok ta tás 
új mód ja i ként ér tel me zik az e-learn inget és az m-learninget, és így a meg szo kott 
ta nár-di ák pa ra dig mán be lül kép ze lik el azok tar tal mát és az al kal ma zott pe da gó-

 1 http://www. fil.hu/ mo bil/
 2 Az elő adá sok abszt rakt jai meg ta lál ha tók: http://21st. cen tu ry.phil-inst.hu/m-learn ing_ con fer ence/
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gi át. Pon to sabb len ne a szü le tő ben lé vő ta nu lá si fo lya ma to kat a há ló za ti ta nu lás, 
n-learn ing (net work learn ing) fo gal má val je löl ni, hi szen mind az e-learn ing, mind 
az m-learn ing a szá mí tó gé pes vi lág há ló ke re té be ágya zó dik. A szá mí tó gép ma már 
több mint esz köz: a vi lág mé re tű há ló zat ré vén az in for má ció új te rét je len ti, mely-
ben a tár sa dal mak in for má ci ós tár sa da lom má va ló át ala ku lá sá ról be szé lünk, ahol a 
tu dás vá lik a leg alap ve tőbb ter me lő esz köz zé, és ahol a szá mí tó gé pes há ló zat je len ti 
a tár sas alak za tok „ideg rend szer ét”. Az n-learn ing olyan ok ta tá si for ma, ahol az ok ta-
tá si fo lya mat elő ál lí tá sá nak, áram lá sá nak és fo gyasz tá sá nak „hely szí ne” a há ló zat. 
Eb ben a tér ben a pon tok nem hi e rar chi ku san he lyez ked nek el, és mind egyik szám ta-
lan ös  sze köt te té sen ke resz tül kap cso ló dik egy más hoz: a kap cso lat nak el sőbb sé ge 
van az ál ta la ös  sze kö tött pon tok kal szem ben. Kö vet ke zik mind eb ből, hogy a há ló zat 
el pusz tít ha tat lan, hi szen ha egy kap cso ló dá si pont meg szű nik, az nem be fo lyá sol ja 
a há ló za tot lé nye gi mó don, mi vel a kap cso lat, más pon to kon ke resz tül meg ma rad. 
Mi vel az ok ta tás a tár sa dal mak jó lét ének és nö ve ke dé sé nek egyik fon tos ele me, 
el en ged he tet len, hogy az ok ta tás ban érin tet tek új ra gon dol ják, mi az ok ta tás, ho gyan 
áll elő és ho gyan ke rül köz ve tí tés re. A há ló za ti ta nu lás nem hi e rar chi kus, de cent-
ra li zált ter mé sze te okán a tar ta lom fej lesz tés, in téz mény ter ve zés és az el len őr zé si 
me cha niz mu sok kér dé se it új ra kell gon dol ni.

Ha gyo má nyo san a tár sas tér köt ve volt a föld raj zi ér te lem ben vett tér hez, a há ló-
za ti tár sa da lom azon ban túl mu tat a föld raj zi ha tá ro kon, és en nek a vál to zás nak a 
leg fon to sabb kö vet kez mé nye, hogy az in for má ci ós szfé ra az élet va la men  nyi te rü le tét 
át hat ja. Mi vel a há ló zat el tör li az „itt és ott” köz ti meg kü lön böz te tést, az in téz mé nyek 
ver ti ká li san fel épü lő, hely hez kö tött, hi e rar chi ku san szer ve zett struk tú rák ból ho ri zon tá-
li san el te rü lő, füg get len mo du lá ris egy sé gek ké ala kul nak. E nem hi e rar chi kus há ló zat 
él te tő je az in for má ci ós tér ál lan dó moz gá sa mi att fo lya ma to san áram ló in for má ció. A 
há ló zat cso mó pont jai az in for má ció áram lás be lé pé si pont jai, és eze ken a be lé pé si 
pon to kon ta lál ha tók azok a ha tár te rü le tek, ahol az in for má ci ós tér „meg mu tat ko zik”. A 
ha tár te rü let az egyé nek és az in for má ci ók per for matív cse le ke de te i nek aré ná ja. Ezek 
a ha tár te rü le tek csak an  nyi idő re kel nek élet re, amíg a cso mó pont ak ti vá ló dik. A tu dás 
meg szer zé sé nek cél ját már nem a fel vi lá go so dás ko ri esz mé nyek ha tá roz zák meg: a 
ta nu lás nak ér té ket ma an nak hasz nál ha tó sá ga ad, kö vet ke zés kép pen a tu dás meg-
íté lé sé nek kri té ri u ma a tel je sít mény. A tu dás kö ve tel mé nye it pe dig a gyor san vál to zó 
pi ac be fo lyá sol ja, így az ok ta tást a vál to zás ra va ló ké szen lét ként, az ok ta tás ré vén 
meg sze rez he tő tu dást pe dig per for matívként kell új ra meg ha tá roz ni. A per for ma tiv itás 
kri té ri u ma a tu dás te rét ru gal mas, al kal maz kod ni ké pes és mér he tő ta pasz ta lás sá ala-
kí tot ta. Ki moz dít va ha gyo má nyos ha tá rai kö zül, a tu dás vál ta ko zó kö rül mé nyek közt 
és kü lön bö ző hely ze tek ben for má ló dik. A hely ze ti tu dás mo du lá ris „tu dás ele mek ként” 
ter me lő dik, mely kü lön bö ző kon tex tu sok ból áll ös  sze, hogy a tel je sít mény ál tal meg-
ha tá ro zott cé lok nak meg fe le lő „tu dás prog ra mo kat” al kos son. És for dít va: a tu dás ele-
mek a kü lön bö ző hely ze tek hez va ló al kal maz ko dá si ké pes sé ge meg ha tá roz za an nak 
per for matív ké pes sé gét, nö vel ve vagy csök kent ve azt. Az n-learn ing ar chi tek tú rá ját 
két el ven, a mod u lar itá son és az ös  sze köt te té sek rend sze rén ke resz tül le het meg fo gal-
maz ni. A tar tal mak nak ön ma guk ban meg ál ló mo du lok ban kell ér kez ni ük, és több fé le 
kon tex tus ban al kal maz ha tó nak kell len ni ük.

A há ló za ti ta nu lás a tu dás lét re ho zá sá nak, át adá sá nak és fo gyasz tá sá nak leg-
meg fe le lőbb for má ja le het a be há ló zott tár sa da lom ban, ha meg fe le lő mű kö dé si 
te ret, és a tu dás ele mek meg al ko tá sa és szál lí tá sa ko he rens mód szer tant és lo gi-
kus el já rá so kat kap.
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MO BIL TECH NO LÓ GIA AZ IS KO LÁ BAN

Már az osz tály ter mek ben, te hát a ha gyo má nyos struk tú ra ke re tei közt is lé nye gi 
vál to zá sok hoz ve zet a mo bil esz kö zök hasz ná la ta, hi szen nem nyom ják rá bé lye gü-
ket a tan ter mi kom mu ni ká ci ó ra olyan mó don, mint ko ráb ban az asz ta li szá mí tó gé pek. 
Így ma ga a tech ni ka hát tér be szo rít ha tó, és in kább a sze mély kö zi kap cso la tok ra, a 
pe da gó gi ai kér dé sek re ke rül het a hang súly, mu ta tott rá Marce lo Mil rad elő adá-
sá ban. Túl a tan ter mi vo nat ko zá so kon, fel buk kan a tel je sen új sze rű, a gya kor la ti, 
hasz nál ha tó tu dás szem pont jai ál tal ve ze tett kol lab o ratív, hely ze ti, konst ruk tív mo bil 
ta nu lás most for má ló dó vi lá ga.

A mo bil és drót nél kü li tech no ló gi ák ta nu lás be li al kal ma zá sát ku ta tók és fej lesz-
tők „sok szo ros” ki hí vás sal áll nak szem ben: a fel ada tuk olyan mó don iga zí ta ni a 
tech no ló gi át a ta nu lás hoz, mely meg fe lel a ta nu lás alap ve tő cél ja i nak és el ve i nek. 
A té ma ku ta tói két fé le utat kö vet nek: egy fe lől a gya kor lat ban tesz te lik a leg mo der-
nebb tech no ló gi ák ra ki fej lesz tett ok ta tá si al kal ma zá so kat az így szer zett ta pasz-
ta la to kat fel hasz nál va a to váb bi fej lesz té sek irá nyá nak ki je lö lé sé hez, más fe lől 
fel tér ké pez ni igye kez nek azo kat a mó do kat, ahogy az em be rek az infokom mu niká-
ciós esz kö zö ket hasz nál ják, an nak ér de ké ben, hogy ja vas la to kat te gye nek azok 
pe da gó gi ai ki ak ná zá sá nak mód ja i ra.

Az el ső irány ból kö ze lít ve, mo bil esz kö zök ha gyo má nyos ok ta tá si ke re tek köz ti 
vizs gá la tá nak ta nul sá ga i ról szá molt be Mikko Aho nen, Antti Syvä nen és Hanne 
Turunen. A Tam pe rei Egye tem ku ta tói – egy di gi tá lis ta nu lás sal fog lal ko zó pro jekt 
ré sze ként – mo bil esz kö zök ál tal tá mo ga tott meg fi gye lé si fel ada tok ban vizs gál tak 
ál ta lá nos is ko lá so kat. Finn or szág ban, ahol tel je sen el ter jedt a gye re kek mo bil hasz-
ná la ta, ér te lem sze rű en me rül fel a kér dés, hogy al kal maz ha tó-e ez ha té ko nyan az 
is ko lá ban. Ered mé nye ik sze rint a gye re kek mo bil esz kö zök irán ti ér dek lő dé sét in no-
va tív mó don ki le het hasz nál ni. A fő ku ta tá si kér dés az volt, hogy mi lyen ki hí vá so kat 
és le he tő sé ge ket hoz nak ezek az esz kö zök az ál ta lá nos is ko lai ta nu lá si fo lya mat ba. 
A di á kok mo bil esz köz hasz ná la tá nak meg fi gye lé sé vel, és an nak vizs gá la tá val, hogy 
ezek az esz kö zök mi ként tá mo gat hat ják a pe da gó gi ai szem pont ból ér tel mes ta nu-
lást, azt ta lál ták, hogy az ér dek lő dő ta nu lás (in quiry learn ing) jó mo dell nek tű nik az 
ál ta lá nos is ko lai kö zeg ben meg va ló sí tan dó mo bil ta nu lás hoz. A mo bil esz köz így 
meg ta lál hat ja he lyét az au ten ti kus ta nu lá si hely ze tek ben, hi szen az el ső ered mé-
nyek sze rint a tech no ló gia, lé vén fle xi bi lis és mo ti vá ló mé di um, jól al kal maz ha tó a 
dif fe ren ci á lás ban: a di á kok egyé ni ké pes sé ge i hez szab ha tó.

Louise Mis fund, az Osloi Egye tem ku ta tó ja szin tén ha gyo má nyos is ko lai ke re-
tek közt szer zett ta pasz ta la tok át te kin té se nyo mán ve tet te fel a mo bil tech no ló-
gia for má lis és al ter na tív ta nu lá si te re pek köz ti át hi da ló sze re pé nek le he tő sé gét, 
Mil rad hez ha son ló an azt hang sú lyoz va, hogy míg a ha gyo má nyos szá mí tás tech-
ni ka „mé re tei” mi att nem lett, nem le he tett a tan ter mi na pi ru tin ré szé vé, ad dig 
a mo bil tech no ló gia el ter je dé se ér te lem sze rű en en nek el len ke ző jét ígé ri. Mi vel 
a tár sas kör nye zet és a for má lis ta nu lá si kör nye zet ha tá rai el tűn nek, amint a 
di á kok hasz nál ni kez dik a mo bilt az osz tály te rem ben, a tan ter mi kul tú ra vál to zás 
előtt áll, és konf lik tus ke let kez het a ha gyo má nyos osz tály ter mi kul tú ra – mely 
kor lá toz za a tár sas in ter ak ci ót – és a tech no ló gi ai „be avat ko zó” közt. A PDA-k 
meg je le né se egy aránt ki hí vá so kat tá maszt az is ko lá val mint in téz ménnyel és a 
tan ter mi kul tú rá val szem ben. A PDA-k ok ta tá si al kal ma zá sa „két ar cú”: egy fe lől 
a for má lis tan ter mi hasz ná lat, más fe lől pe dig az in for má lis, al ter na tív ta nu lá si 
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tér kép zé sé nek le he tő sé gét fog lal ja ma gá ba. Így az a fő kér dés, hogy mi re van 
szük sé ge a ha gyo má nyos ta nu lá si tér nek ah hoz, hogy el moz dul jon az al ter na tív 
ta nu lá si te rek hasz ná la ta, ki ak ná zá sa fe lé.

HELY ZET FÜG GŐ, GYA KOR LA TI TA NU LÁS

A mo bil tech no ló gia ré vén meg va ló su ló va ló di hely- és hely zet füg gő ta nu lás 
iga zán a gya kor la ti kép zé sek ben tör té nő al kal ma zá sok ese té ben lát szik a kö zel-
jö vő ígé re té nek, és e pél dák kal ra gad ha tó meg a leg szem lé le te sebb mó don. 
Anju Relan és Susan Bail lie, a Uni ver si ty of Cal i for ni a, LA or vo si fa kul tá sa 
mun ka tár sai a hor doz ha tó esz kö zök kli ni kai fel hasz ná lá sát, az egyén re sza bott 
in te rak tív al kal ma zá sok gya kor la ti le he tő sé ge it mu tat ták be az or vo si ok ta tás ban. 
Az Egye sült Ál la mok ban, ahol az or vo si egye tem utol só 2 évét gya kor la ton töl tik 
a di á kok, ko moly igény van a gya kor no ki idő ha té kony fi gye lem mel kí sé ré sé re és 
stan dar di zá lá sá ra, de az er re irá nyu ló tö rek vé sek ed dig nem jár tak va ló di si ker rel. 
A di á kok te hát vé let len sze rű en, föld raj zi el he lyez ke dés től, év szak tól és egyéb kül-
ső té nye zők től füg gő en ta lál koz nak, vagy nem ta lál koz nak bi zo nyos be teg sé gek-
kel. E vál to zé kony ság be fo lyá sol ja a gya kor nok ság szer ve ző dé sét, el len őr zé sét 
és a ta nu lás fo lya ma tát is. Az or vos tan hall ga tók így ma guk ra ma rad nak szá mos 
dön té si hely zet ben, egye dül kell re le váns in for má ci ó kat ke res ni ük és or vo si gon dol-
ko dá su kat az egye te mi min tá tól füg get le nül kény te le nek fi no mí ta ni.

A prob lé ma ke ze lé sé re az UCLA Ok ta tás ter ve zé si és Tech no ló gi ai In té ze té ben 
egy sor olyan al kal ma zást fej lesz tet tek ki, mely ki fe je zet ten a ta nu lás, a „meg fe le lő” 
pá ci en sek kel va ló ta lál ko zás, e ta lál ko zá sok mo ni to ro zá sa, és ál ta lá ban a kli ni kai 
gya kor lat se gít sé gét szol gál ja.

A „pa tient log” ne vű al kal ma zás kész let se gít sé gé vel a di á kok a ren del ke zé sük re 
ál ló mo bil PDA-n do ku men tál ni tud nak min den be te get, aki vel a gya kor lat so rán 
fog lal koz nak, egy web- portálon meg tud ják néz ni a be te gük kel kap cso la tos be jegy-
zé se ket, ha té ko nyab ban kom mu ni kál hat nak a kar ral, a kar el len őriz ni tud ja a di á-
kok ada ta it stb. Az al kal ma zás egyik ös  sze te vő je a PDA-kliens, mely le tölt he tő és 
adat be vi telt tesz le he tő vé. A má sik ös  sze te vő egy szer ver, mely a köz ve tí tő tech-
no ló gia a web-alapú adat bá zis és a di ák PDA-ja kö zött. Vé gül egy webes fe lü let 
te szi le he tő vé az adat bá zis ke re sé sét és vál toz ta tá sát. A hor doz ha tó al kal ma zá-
sok a ta pasz ta la tok sze rint na gyon ha té kony nak bi zo nyul nak az or vo si ok ta tás ban, 
kü lö nö sen, ha – mint a be mu ta tott „Patient log”- nak – kü lön bö ző spe cial izá ciókra 
sza bott ver zi ói lé tez nek.

Ki lép ve a for má lis in téz mény rend szer ke re tei kö zül, egy mul ti mé di ás nyelv ok ta tó 
esz közt mu ta tott be Eleni Malliou, Anto nis Mil iarakis és Sav vas Stavros, mely 
olyan eu ró pai uta zók szá má ra ké szült, akik el akar nak bi zo nyos nyel vi kész sé ge-
ket sa já tí ta ni, an nak ér de ké ben, hogy kom mu ni kál ni tud ja nak a he lyi ek kel. Bi zo nyí-
tott, hogy a köl csö nös meg ér tés a kom mu ni ká ci ós fo lya mat ban nem csak a nyel vi 
kész sé ge ken mú lik, ha nem a kul tu rá lis kü lön bö ző sé gek és ha son ló sá gok ész le lé-
sé ben is. Gyak ran csak egy ide gen or szág ban va ló kom mu ni ká ció szük sé ges sé ge 
és igé nye mo ti vál ja az em be re ket, hogy meg ta nul ja nak egy nyel vet vagy leg alább 
el sa já tít sa nak né mi spe ci fi kus nyel vi kész sé get, de uta zás kor ál ta lá ban nem áll 
ren del ke zés re ok ta tó esz köz, ott hon pe dig gya ko ri az idő hi ány, és ez vis  sza tart ja 
az egyé ne ket a nyelv ta nu lás tól. Az AD-HOC pro jekt az „élet hos  szig tar tó ta nu lást” 
tá mo gat ja, az egyé ni bár hol-bár mi kor nyelv ta nu lás mo ti vá lá sa ré vén, mi vel le he tő-
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vé te szi, hogy az uta zók, el ér vén a webet, az új hor doz ha tó esz kö zök kel bár hol 
és bár mi kor hoz zá fér je nek egy on-line tutorként mű kö dő „ké zi könyv höz”, mely az 
ön irá nyí tott, ad-hoc ta nu lást szol gál ja. A rend szer kul tu rá lis kon tex tus ba ágya zott 
nyel vi tar tal mat kí nál, így tá mo gat va az eu ró pai kul tu rá lis és nyel vi diverz itás meg-
ér té sét. Az egy re na gyobb egyé ni mo bi li tás – le gyen az ok akár üz le ti, akár ta nu lás 
– meg ala poz za a fle xi bi lis, kön  nyen elő hív ha tó, fel hasz ná ló ba rát nyelv ta nu lá si esz-
kö zök szük sé ges sé gét, mely an nak a mo dern, „mo bil” eu ró pai em ber nek az igé-
nye it szol gál ja, aki nek ke vés az ide je vagy nem elég el tö kélt a mély „be vo nó dás ra”, 
he lyet te azon na li, be ha tá rolt in for má ci ót kí ván. Ilyen igény az au ten ti kus kom mu-
ni ká ció és va ló di hely ze tek be mu ta tá sa kul tu rá lis kon tex tus ban, az ál lan dó ren del-
ke zés re ál lás, te ma ti kus te rü le tek vá lasz tá sá nak le he tő sé ge, sa já tos hely ze tek re 
és cé lok ra al kal maz ha tó nyel vi kész sé gek el éré se ér de ké ben, rész-kom pe ten ci ák 
el sa já tí tá sá nak vá lasz tá si le he tő sé ge (az az pl. szó be li meg ér tés és ki fe je zés). A 
pro jekt új tech ni kai al kal ma zá sai tá mo gat ják az au to nóm ta nu lás mód sze rét, és a 
nyel vi kész sé gek olyan ön irá nyí tott el éré sét te szik le he tő vé, mely meg fe lel a hasz-
ná ló egyé ni kom mu ni ká ci ós szük ség le te i nek.

HASZ NÁ LA TI PROB LÉ MÁK – FEL HASZ NÁ LÓI SZO KÁ SOK

A hor doz ha tó esz kö zök kulcs prob lé mái a hasz nál ha tó ság gal kap cso la to sak: a 
kép er nyő túl ki csi, nincs meg fe le lő bil len tyű zet, a ren del ke zés re ál ló be széd fel-
is me rő prog ra mok egy elő re nem mű köd nek ki fo gás ta la nul, a kis mé re tű ki jel ző 
li mi tál ja a meg je le nít he tő in for má ció men  nyi sé gét. To váb bi prob lé ma, hogy di na-
mi kus in for má ció meg je le ní té se kis ki jel ző vel ren del ke ző esz kö zön bo nyo lult. E 
kor lá tok kö vet kez té ben a lé te ző, PC-re ala po zott e-learn ing al kal ma zá sok nem 
te he tők át mo bil szol gál ta tás sá. Így más meg kö ze lí tés szük sé ges ah hoz, ho gyan 
kell az in for má ci ót a hasz ná ló hoz el jut tat ni. Az el fo ga dott stan dar dok sze rint 
hasz nál ha tó ság, hasz nos ság, funk ci o na li tás, meg ta nul ha tó ság, meg je gyez he tő-
ség, ered mé nyes ség, ha té kony ság és kí vá na tos ság azok a kri té ri u mok, ame lyek-
nek egy ilyen rend szer meg kell, hogy fe lel jen. És még e kri té ri u mok szem előtt 
tar tá sá val is kön  nyen elő for dul hat, hogy ke vés sé jól hasz nál ha tó esz köz szü le tik. 
En nek ki ke rü lé sé ben az se gít het, ha egy rend szer ter ve zé sét nem a tech no ló gi ai 
fej lesz té sek irá nyít ják, ha nem a fel hasz ná lók, akik ren del kez nek bi zo nyos el vá rá-
sok kal a hasz nál ha tó sá got il le tő en.

Eb ből az irány ból kö ze lí te nek a Kingston Egye tem ku ta tói, Andy Stone, Gra ham 
Alsop és Chris Tompset t, akik a ta nu lás me nedzs ment rend sze rek egye te mis ták 
ál ta li hasz ná la tát vizs gál va fej lesz tet tek ki egy olyan új, fel használóközpon tú ku ta-
tá si el já rást, mely nek se gít sé gé vel kö ze lebb jut ha tunk an nak meg vá la szo lá sá hoz, 
hogy a mo bil tech no ló gia mi ként al kal maz ha tó si ker rel ha gyo má nyos ta nu lá si mód-
sze rek ki egé szí tő je ként és tá mo ga tó ja ként.

A „meg ala po zott el mé let” (Grounded The o ry) mód szer lé nye ge, hogy a tel jes ku ta-
tá si fo lya mat az ös  sze gyűj tött ada to kon ala pul, a ku ta tó tel je sen be vo nó dik a ku ta-
tás fo lya ma tá ba, így nem áll kí vül az adat gyűj té sen és az ér tel me zé sen. Az el já rás 
so rán az adat gyűj tés és az ér tel me zés cik li ku san zaj lik, a kez de ti ala csony szin tű 
adat elem zés az ér tel me zés egy sze rű szint je it te szi le he tő vé, mely a ké sőb bi ér tel-
me zé sek, és ha le het, to váb bi adat gyűj tés alap já ul szol gál. Ez a fo lya mat szá mos 
is mét lést kí ván, és mind vé gig az alany né ző pont já ra fó ku szál. A ku ta tói el vá rá sok, 
el fo gult ság ok ke ze lé sé nek ér de ké ben kö rül te kin tő en rög zí tik ma gát az ér tel me zé si 
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fo lya ma tot is, így a ku ta tó ere de ti ér dek lő dé se, ké sőb bi hoz zá fű zé sei és eset le ges 
ér tel me zé sei nem az elem zé sen kí vül ál ló in for má ci ó ként, ha nem a pro jek ten be lül 
rög zí tett adat ként ke rül nek fel dol go zás ra. Az el já rás erős sé ge ez a ru gal mas ság, 
mely a fo lya mat jel le gé nek, és az ada tok mi nő sé gé nek kö szön he tő en áll elő. A 
ta nu lás me nedzs ment rend sze re ket ez zel a mód szer rel ta nul má nyoz va a ku ta tók 
azt vizs gál ják, hogy mi ként hasz nál ják a di á kok az infokom mu niká ciós esz kö zö ket 
együtt mű kö dő mun ká juk so rán. Bár a ku ta tás je len leg is fo lyik, az el ső ered mé nyek 
fel tár tak há rom olyan fak tort, mely ta nul sá gos le het a to váb bi, ha té ko nyabb m-learn-
ing al kal ma zá sok fej lesz té sé re vo nat ko zó ku ta tá sok szá má ra.

Az el já rás lo gi ká já nak meg fe le lő en azt kér ték a hall ga tók tól, hogy ír ják le a leg jobb 
és a leg ros  szabb ta pasz ta la tu kat ar ról, ami kor a kom mu ni ká ci ót együtt mű kö dés re 
hasz nál ták. A leg gyak rab ban – és nagy já ból egy for ma gya ko ri ság gal – em lí tett 
tech no ló gi ák az SMS és az azon na li üze net kül dő (ins tant mes sag ing) szoft ve rek 
vol tak. Bár ez utób bi nem mo bil tech no ló gia, a di á kok több hely szí nen tud nak együtt-
mű köd ve dol goz ni, így le he tő vé té ve egy faj ta mo bi li tást az együtt mű kö dő cso port 
szá má ra. Rá adá sul az adat gyűj tés ide je óta meg je lent a mo bil ké szü lé kek egy újabb 
ge ne rá ci ó ja, mely már tar tal maz azon na li üze net kül dő szoft vert. A mun kán túl ezen 
esz kö zök jel lem ző hasz ná la ti mód ja a di á kok nál a sze mé lyes ta lál ko zók ter ve zé se. 
Vé gül pe dig fon tos nak tű nik, hogy a fel me rült kom mu ni ká ci ós tech no ló gi ák mind 
hasz ná la to sak vol tak mun ka és szo ci á lis cé lok ra egy aránt, mely fel ve ti a mun ka/
ma gán élet egyen súly ön me ne dzse lé sé nek kér dé sét.

KÖ VET KEZ TE TÉ SEK ÉS TO VÁB BI KÉR DÉ SEK

Az elő adá sok nyo mán kör vo na laz ha tók mind a mo bil, há ló za ti ta nu lás fő is mér ve-
i ként szol gá ló szem pont ok, mind azok a prob lé mák, me lyek to váb bi vizs gá la ta és 
meg ol dá sa még vá rat ma gá ra.

Az az el kép ze lés, mely sze rint a tech ni ka meg vál toz tat ja a ta nu lás gya kor la tát, a 
„kol lab o ratív” gon do la tig kel le ne, hogy el ve zes sen, de ma még nem tar tunk itt: az 
ok ta tás/ta nu lás meg fe le lő szá mí tó gé pes tá mo ga tá sá nak meg ter ve zé se – csak úgy, 
mint a meg fe le lő pe da gó gi áé – ugyan is ös  sze tet tebb fel adat an nál, ahogy ko ráb ban 
el kép zel ték – hang zott el Mil rad elő adá sá ban. Ha a hor doz ha tó esz kö zök tá mo-
gat ni ké pe sek az aktív/kol lab o ratív ta nu lást, az el várt nye re ség vagy hoz zá adott 
ér ték sok fé le kép pen meg je len het. Hely vál toz ta tás köz ben is le he tő vé vá lik pél dá ul 
fel jegy zé sek ké szí té se és meg osz tá sa, vagy a leg kü lön fé lébb in for má ció vis  sza ke-
re sé se, to váb bá drót nél kü li adat át vi te li tech ni ka se gít sé gé vel a mun ka egy sze rű en 
kö vet he tő vé és ko or di nál ha tó vá vá lik. Ép pen er re mu ta tott rá Stone és mun ka tár sai 
ku ta tá sa is, fel tár va, hogy a mo bil ta nu lás lét jo go sult sá gá nak egyik leg jobb iga zo lá-
sa az ál ta la le he tő vé vá ló ha té kony idő ki hasz ná lás (konk ré tan az uta zás ko ráb ban 
„ter mé ket len nek” tar tott ide jé nek ki ak náz ha tó sá ga).

Az is ko lai al kal ma zá sok meg fi gye lé sé ből ki de rült, hogy a mo bil esz kö zök új le he-
tő sé ge ket ad nak a ta ná rok ke zé be ar ra, hogy irá nyít sák a di á ko kat, és itt kü lö nö sen 
fon tos a sze mély re szab ha tó ság le he tő sé gé nek ki hasz ná lá sa. Aho nen és mun ka-
tár sai ered mé nyei sze rint a gya kor lat ban mo bil esz kö zök pél dá ul ér té kes esz kö zök 
le het nek a kör nye zet meg fi gye lé sé hez. 

A prob lé má kat te kint ve leg elő ször so kak ban az me rül fel, hogy a „bár mi kor bár-
hol” ta nu lás nak van-e egy ál ta lán he lye az ok ta tás ban. Ez a kon zer va tív né ző pont, 
mely a je len leg is mert struk tú ra ke re tei közt tud ja csak el kép zel ni az ok ta tást. A 

A XXI. szá zad kom mu ni ká ci ó ja – fi lo zó fia, pszi cho ló gia, mű ve lő dés
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tech no ló gia fej lő dé se vi szont óha tat la nul ma ga után von ja a vál to zás szük sé ges-
sé gét, így in kább olyan kér dé se ket ér de mes fel ten ni, hogy mi lyen vál to zá so kat 
sze ret nénk az ok ta tás ban, ha ren del kez nénk az e vál to zá sok meg té tel éhez szük-
sé ges erő vel – mond ta pél dá ul Mis fund. Vi szont – ahogy több elő adás ban is fel-
me rült – sok, a fej lesz té si pró bál ko zá sok ban is dön tés ho zó sze rep lő fe jé ben él 
ne ga tív kép az új esz köz ről, ez gá tol hat ja a mo bil, mint a ta ní tás ban hasz nál ha tó 
„ér vé nyes”, vagy meg fe le lő tech no ló gia el fo ga dá sát – így a fej lesz té si mun ka fon-
tos ré szei hú zód hat nak vagy üt köz het nek aka dály ba. Ezért kulcs fon tos sá gú, hogy 
meg ért sük és le győz zük a dön tés ho zók nak a mo bil esz kö zök kel kap cso la tos eset-
le ges ne ga tív per cep ci ó it, hasz ná lói ol dal ról pe dig a mo bil „fe le lős” hasz ná la ta, 
hasz ná la ti ve zérel vek el fo ga dá sa ja va solt, hi szen a si ker hez va la men  nyi érin tett 
fél be vo nó dá sa és mo ti vá ci ó ja szük sé ges.

A ne héz sé gek és ké te lyek el le né re egy do log ban biz to sak le he tünk: a vál to zás 
el in dult, és szü let tek már to vább gon do lás ra ér de mes ered mé nyek is, me lyek hoz-
zá já rul hat nak ah hoz, hogy az ígé re tes tech no ló gi ai újí tá so kat ne be to la ko dó ként, 
ha nem le he tő ség ként ér tel mez zék az ok ta tás fe le lő sei.




