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Bevezetés a távoktatási kurzusok
szervezésének módszertanába

A magyar távoktatás nem tekinthet
vissza hosszú és gazdag múltra. Az el-
múlt 2-3 évben azonban egyre többen
ismerték fel jelentőségét, s ma már szinte
alig található olyan felsőoktatási intéz-
mény, amely valamilyen szinten ne fog-
lalkozna távoktatással. Sikerült több
olyan kezdeményezéssel is előállni,
amelyek lehetővé tették Magyarország-
nak a nemzetközi távoktatási szerveze-
tekbe való bekerülését, sőt azok néme-
lyikében vezető szerep betöltését is.

A szolnoki Kereskedelmi és Gazda-
sági Főiskola egy 1992-ben benyújtott
pályázat alapján a Dél-Alföld Regioná-
lis Távoktatási Központja lett. Azóta
központunk szakemberek képzésével,
távoktatási kurzusok indításával, nem-
zetközi projectekben való részvétellel
igyekszik hozzájárulni az Alföld lakos-
sága tanulási lehetőségeinek kiszélesí-
téséhez.

Ezen munkánk közben szerzett ta-
pasztalatainkat szeretném közreadni el-
sősorban a tekintetben, hogy miből is áll
egy távoktatási kurzus megszervezése.

Az általunk távoktatásnak (distance
education) nevezett képzési rendszerek
külföldön a nyitott tanulás (open lear-
ning), illetőleg rugalmas tanulás (fle-
xible learning) elnevezést is viselik.

„A távoktatás azokat a különböző
szintű oktatási formákat foglalja magá-
ban, amelyek esetében a tanulás nincs
a tanár közvetlen, folyamatos irányítá-
sa alatt, s nem tanteremben vagy előre
megadott helyen folyik, hanem egy
támogató szervezet tervező, útmutató
és oktatási szolgáltatásait használja
fel." Egy olyan oktatási forma, ahol a
hangsúly a tanításról a tanulásra helye-
ződik át. Ebben a formában nagy sze-
repe van a tanulási aktivitásnak, annak,
hogy a tanuló akarjon tanulni, hiszen
itt az oktatás bizonyos önállóságot is
feltételez. Ez egy olyan oktatási forma,
amely nyitott mindenki felé, azaz egy,
a nappali oktatáshoz képest könnyebb
hozzáférési lehetőséget biztosít a ta-
nulni kívánók számára. „A nyitottság,
szabadság vonatkozhat az időre (akkor

tanul valaki, amikor akar), a helyre
(ahol akar), a tempóra (amilyen tempó-
ban akar) és a tartalomra (amit akar)."
Ugyanakkor a távoktatást folytató in-
tézmény előírásai igen szigorúak a te-
kintetben, hogy a tantervet, a rend-
szeres feladatmegoldást, a beküldési
határidőket betartatja.

A rugalmas kifejezés pedig arra
utal, hogy a direkt, a táv- és a nyitott
tanulás formáit, lehetőségeit az adott
célnak és a körülményeknek megfele-
lően optimálisan kombinálhatjuk. A
távoktatás elősegítheti bizonyos tan-
anyagok elsajátítását, de a személyiség
fejlesztését, a pluralista, liberális okta-
tást is, ha a hangsúlyt az önálló tanulás-
ra, a tanuló autonómiájára helyezi. Eb-
ben a formában „lehetőséget kell adni
arra, hogy a felnőtt tanuló önállósága
érvényesüljön, hogy saját és mások
tudását alkotó és kritikus módon hasz-
nálja fel". 3

Melyek is voltak azok a legfonto-
sabb tényezők, amelyek a nyugati or-
szágokban indokolttá tették a távokta-
tás bevezetését?

- Demográfiai tendenciák, azaz
gyorsan kellett nagy számú embert ki-
képezni.

- Gazdasági tendenciák, melynek
eredményeképpen iparágak szűntek
meg, új iparágak jöttek létre, megjelent
a képzettebb munkaerő iránti igény.

- A nappali tagozatos oktatás telített-
sége, elhelyezési gondok felmerülése.

- „... politikai támogatás, annak el-
ismerése, hogy biztosítani kell az
esélyegyenlőséget a tudáshoz, művelt-
séghez való hozzáféréshez".

- Gazdaságossági, költséghaté-
konysági megfontolások (bizonyos lét-
szám felett és feltételek mellett ugyan-
is a távoktatási módszerek kedvezőb-
bek.

- „... a távoktatás lehetőséget ad a
családi, munkahelyi elfoglaltságból
eredő nehézségek leküzdésére, jobban
megfelel a fcinőttek, családos emberek
életvitelének, lehetőségeinek".'

- ,,... a technológiai fejlődés új tá-
volságokat nyit a távoktatás, nyitott
tanulás számára".

Ebből a korántsem teljes listából is
látható, hogy a távoktatás bevezetését,
elterjesztését Magyarországon számos
pedagógiai, intézményi, gazdaságossá-
gi és technológiai ok indokolja, hiszen
ezek a tényezők napjainkban nálunk is
egyre inkább mindennapi életünk való-
ságává válnak.

A távoktatási projectek kidolgozá-
sa, a tananyagcsomagok elkészítése,
tesztelése, a tanulás támogatásának
megoldása stb. azonban - főleg az első
fázisban - komoly idő-, energia- és
pénzügyi beruházást igényel, ami eset-
leg csak a későbbiek során térül meg.
Ezért nagy szükség lenne arra, hogy az
oktatást irányító szervek ezeket az „el-
ső lépéseket" nagymértékben támogas-
sák.

Nem utolsó sorban szükség van
olyan lelkes és felkészült oktatókra,
akik tárgyaik hagyományos oktatá-
sáról az új módszert is hajlandók
elsajátítani. A távoktatási kurzusok
ugyanis csak nagyfokú felkészült-
ség mellett, a távoktatási módsze-
rek pontos ismerete esetén lehetnek
sikeresek.

Nem lehet egyetlen olyan biztos
módszert bemutatni, amely a távokta-
tási kurzusok szervezésének minden
esetére pontosan ráillene, ezért csak a
legfontosabb elemeit kívánjuk bemu-
tatni.

A kurzusok szervezésének egy idő-
beli sorrendjét láthatjuk az itt bemuta-
tott ábrán.
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Minden távoktatási tevékenység első
és legfontosabb lépése a célcsoport meg-
határozása. Fel kell mérni szükségletei-
ket, jellemző vonásaikat, azt a környeze-
tet, amelyben élnek. Ez alapján fogal-
mazzuk meg az oktatás célkitűzéseit. El
kell döntenünk, hogy ezek megvalósítá-
sához milyen tantervre, oktatási mód-
szerre van szükségük. Amennyiben a
távoktatás mellett kötelezzük el magun-

kat, tisztázni kell, hogy időbeli korlá-
tok között szervezzük-e a kurzust;
hogy minden beiratkozó számára azo-
nos-e a tartalom; el kell végezni a
megoldásra váró feladatok ütemezését
és azt, hogy milyen távoktatási rend-
szert alkalmazzunk a feladatok megol-
dásához.

Mindezeket csak nagyon alapos piac-
kutató tevékenység alapján dönthetjük el.
Az alábbi táblázat a nyitott oktatás marke-
tingjének legfontosabb elemeit foglalja
össze.

„Marketingtevékenység:

1. a piac felmérése

Nyitott oktatás marketingje:

az oktatási-képzési szükségletek
felmérése
a tanulók és a tanácsadók feltérké-
pezése

2. a termékszolgáltatás meghatározása • a folyamat megtervezése
3. az ár meghatározása pénzügyi tevékenység, árak + bérek

kialakítása
4. elosztás, ajánlás szállítási-közvetítési módszerek ki-

alakítása
5. hirdetési terv elkészítése döntés a nyitott oktatás terjesztésé-

nek, megismertetésének lehetősé-
geiről

6. figyelemmel kísérés, értékelés, be-
folyásolás

figyelemmel követés és értékelés
rendszerének kialakítása"

A távoktatási kurzusokat jól megírt,
távoktatási célokra készült tananyagcso-
magok segítik. Ezekre jellemző, hogy
többféle összetevőből állnak: írott-
nyomtatott, audiovizuális, számítógépes
stb. elemekből. Az írott-nyomtatott
anyagok nemcsak a tankönyveket, de az
önálló tanulást segítő segédleteket, mun-
kafüzeteket, példatárakat is tartalmaz-
zák, amelyek a feladatmegoldást, a prob-
lémamegoldást, a gyakorlást segítik és
kijelölt feladatok alapján lehetővé teszik
az önellenőrzést, visszacsatolást is. ,A
távtanulást tanulási útmutatók segítik,
lehetővé téve adott esetben a tanulás
irányítását, a tanulási módszerek tökéle-
tesítését, illetőleg magasabb szinten azt,
hogy az egyes tanulók saját tanulási
stílusuk szerint fogalmazzák meg a célt,
és a tárgyat alternatív módon közelítsék
meg." „Bár napjainkban is a legelter-
jedtebbek az írott-nyomtatott anyagok
valamint az AV-anyagok, a legtöbb
módszer az interakcióra lehetőséget
nyújtó high-tech megoldásokkal kapcso-
latos (műholdas kommunikáció, szakér-
tőrendszerek, hipertext, stb.)."

A jó oktatócsomagra épített önálló
tanulás támogatási rendszerét is ki kell
dolgozni. A tanulás támogatásának le-

hetőségei röviden összefoglalva a kö-
vetkezők:

A tanfolyam előtt
- információ adása a nyitott tanulásról,
- segítség a program kiválasztásában,
- a tanulási idő beosztása.

A tanfolyam alatt
- értékelés,
- visszajelzés,
- kapcsolat tartása,
- ösztönzés,
- segítség a problémák megoldásában.

A tanfolyam végén
- ismétlések,
- felkészülés az értékelésekre (vizs-
gákra).

A tanfolyam után
- kapcsolás a munkához.

A támogatás nyújtásában a legna-
gyobb szerepet a tutor játssza. Az ő
feladata a rendszeres tanácsadás, a segít-
ségnyújtás, visszajelzés a feladatok meg-
oldásáról. De fontos szerepe van a mene-
dzsernek, a szakértőknek, a technikai
asszisztensnek és a tanulótársaknak is.

A tanfolyam minden fázisában cél-
szerű folyamatosan értékelést végezni.
Az értékelés három legfontosabb tár-
gya a tanulás, a tananyag és a támoga-

tás. Megvizsgáljuk, hogy az eredmé-
nyességet, hatékonyságot és az össz-
hangot figyelembe véve sikerült-e az
eredeti terv megvalósítása. A tanfo-
lyam csak akkor lehetett jó, ha a feltett
célkitűzések megvalósultak. Ez általá-
ban akkor igaz, ha a konzulensi segít-
ségadás kielégítő volt, a tanulóknak
nyújtott támogatások hasznosnak bizo-
nyultak, ha a kapcsolattartás stílusa és
módszere a konzulens és a szervezet
más tagjai részéről is megfelelő volt, és
sikerült optimalizálni az elérhető erő-
források használatát. Az oktatási intéz-
mény dolgozói akkor lehetnek elége-
dettek, ha évről évre be tudják indítani
ugyanazokat a kurzusokat, de éppen az
értékelés eredményeit felhasználva
egyre magasabb szinten.

Ma még nagyon sok emberben fel-
merül, hogy az elért eredmények tekin-
tetében van-e jelentős különbség a táv-
oktatás és a hagyományos oktatás kö-
zött. Megítélésem szerint nem a kü-
lönbségek a jellemzők, hiszen a tanu-
lók éppúgy tudnak távoktatással tanul-
ni, mint hagyományos módszerrel.
Ugyanakkor a hivatalos viszonyulás a
távoktatáshoz csak lassan fogadja el
annak egyenjogúságát.
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