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Oktatás a pandémia után

A mérnöki gondolkodás egyik 
alapelve, hogy minden rendszer csak annyira erős, mint a leg-
gyengébb eleme, a leggyengébb elemet pedig úgy lehet megta-
lálni, ha terhelésnek, stressznek tesszük ki a rendszert  Bizonyos 
értelemben az elmúlt két év ilyen stresszpróba volt a társadalom 
számára: a világjárvány próbára tette az alrendszereket, a gazda-
ságtól az egészségügyön át a szociális ellátásig  Sok tanulságot 
vonhatunk le, amik kiemelkedően hasznosak lehetnek nemcsak 
egy következő járvány idején, és nem is csak elközelgő krízisek-
ben, hanem egyszerűen a jól, jobban működő rendszerek kiala-
kításában is 

Kijelenthető, hogy az egyik leggyengébb pontnak az oktatás 
bizonyult  Ugyan az államtitkár győzelmi hírként jelentette be, 
hogy csak a diákok 5%-a esett ki a tanulásból a digitális mun-
karendben,1 ez valójában egész riasztó nagyságrend  Ráadásul, 
visszatérve az iskolákba, szinte egyöntetű a vélemény a tanárok 
között, hogy az elmúlt évet el lehet felejteni, a diákok hónapok-
kal járnak hátrébb, mint ahol lenniük kellene  Ezenfelül az is 
látványos, hogy milyen súlyos ára volt a karanténnak a gyere-
kek mentálhigiénés állapotára  A korábbiak sokszorosára nőtt a 
szorongó, gyakran szomatizáló diákok aránya, szinte mindenki 
küzd figyelemkoncentrációs nehézségekkel, és kifejezetten ne-
héz az együttműködés 

Mindez természetesen nem előzmény nélküli, az oktatási 
rendszer reformja, átgondolása több mint száz éve van napiren-

1 Dr  Maruzsa Zoltán: A tantermen kívüli digitális munkarend tapasztalatai, 
XXII  Országos Közoktatási Szakértői Konferencia, 2020, https://kiadvany 
suliszerviz com/kiadvanyok/31-kiadvany-2020/1281-2020-dr-maruzsa-
zoltan-a-tantermen-kivueli-digitalis-munkarend-tapasztalatai (Utolsó letöl-
tés: 2022  03  12 )
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den, hol kisebb, hol nagyobb intenzitással  Az első reformpeda-
gógiák a századforduló életreform mozgalmaihoz kapcsolódtak, 
majd Dewey próbálta a pragmatizmus jegyében lefejteni a feles-
legessé vált sallangokat az iskoláról  Az új társadalmi kísérle-
tek rendre új iskolákat is próbáltak teremteni, mint Makarenkó, 
vagy egyszerűen csak megszüntetni minden iskolát, mint a kínai 
Kulturális Forradalom tette  A hatvanas évektől a szabad isko-
lák mozgalma, Illich iskolátlanítási felhívása és Papert radiká-
lis iskolakritikája ígért valami teljesen újat az oktatásban  A vége 
azonban mindig ugyanaz, a klasszikus iskolarendszer, módszer-
tan és felépítés marad a régiben  Tanárok tantermekben tanuló-
kat tantárgyakra tanítanak, ez az, ami nem tudott változni 

Az ezredforduló részben technikai fejlesztések által generált 
változásai azután megint lendületet adtak az újító szándéknak és 
vágyaknak  Se szeri, se száma a 21  századi iskolát, jövőre kész 
képességeket, új pedagógiát meghirdető kezdeményezéseknek  
A 3 R helyett (Reading, Writing, Arithemetic) az 5 C-t (Critical 
thinking, Creative thinking, Communication, Collaboration, 
Citizenship) tűzték zászlajukra és radikálisan új megközelítése-
ket javasoltak, mint Sir Ken Robinson vagy Sugata Mitra  Ezek-
ből ugyan kifejezetten népszerű TED-előadások születtek, de a 
rendszer alapjaiban nem változott, még akkor sem, amikor egyre 
több jel mutatott a diszfunkcionalitására  Ilyen volt például az a 
jelenség, hogy a nagy technológiai cégek többsége már semmifé-
le végzettséget nem követel meg a potenciális alkalmazottaktól: 
amit kell, azt majd úgyis megtanítják nekik, a lényeg, hogy ta-
nulni tudjanak  

Ebben a helyzetben érte az oktatási rendszereket a világjár-
vány sokkja  Míg az egészségügyben már hosszú évek óta vol-
tak olyan Cassandrák, akik megjósolták, hogy előbb-utóbb jön 
egy olyan betegség, ami legalábbis a spanyolnáthához hasonlóan 
söpör végig a Földön, és legalább kisebb járványok kezelésében 
már volt némi tapasztalatunk, az átállás a digitális oktatásra tel-
jesen váratlan és precedens nélküli volt  Több dolog is egyértel-
művé vált ennek az előzmény nélküli terhelési tesztnek köszön-
hetően  Érdemes ezeket számba venni 

Az első és legfontosabb dolog, hogy tanárokra szükség van  
Hiába régi álom az iskola automatizálása, egyértelmű, hogy nem 
megoldható  B  F  Skinner az állatok operáns tanulásával kapcso-
latos felfedezéseit az oktatógépek bevezetésével remélte kama-
toztatni, de valahogyan az újítás nem lett népszerű  A járvány 
előtt sokan elmélkedtek azon, hogy a mesterséges intelligencia 
majd milyen módon tudja kiváltani a tanárokat, de úgy látszik, 
attól a pillanattól még távol vagyunk (és vélhetőleg akkor nem 
lesz igazán különbség a mesterséges és a természetes intelligen-
cia között)  A kognitív tudomány kutatói már régóta felfigyeltek 
arra, hogy a tanulás és a tanítás milyen speciális és az emberi 
tudatban mélyen meghatározott szociális tevékenység, Csibra és 



Gergely2 természetes pedagógiának nevezte ezt a civilizációkon 
és korokon átívelő rendszert, ami jelzi a tanuló felé, hogy most 
éppen olyan dolog van, amit neki tanulnia kell  Aki tanított, az 
tudja, hogy egy óra közben percenként tíz–húsz döntést is meg-
hoz egy tanár, ráadásul ezek jelentős részét metakommunikatív 
jelekből, megérzésből teszi  Ez az, amit semmilyen gép sem tud 
utánozni  Ráadásul a tanítás automatizációját ígérő rendszerek 
rendre csak a tanulás legegyszerűbb értelmezését, a tények és 
adatok, esetlegesen a begyakorlott eljárások ismeretét tudják elő-
segíteni és ellenőrizni  Nem arról van szó, hogy nem lehet olyan 
többszörös választásos tesztet készíteni, ami mélyebb tudást, 
készségeket mérne, de biztos, hogy nem egyszerű  A newtoni 
erő-koncepció használatát mérő Force Concept Inventory pél-
dául három éven át készült, de a PISA-felmérések feladatai is 
hosszú éveken át készülnek, és az alapos vizsgálatok, próbafel-
mérések során a feladatok nagy része nem bizonyul hatékonyan 
mérőnek és nem is kerül be a végső tesztbe  Paradox módon az a 
technika, ami jobbára idejétmúlttá, önmagában elégtelenné teszi 
a faktuális tudást, járul hozzá ahhoz, hogy a tanításban a tudást 
ilyen primitíven értelmezzük  A digitális oktatás fontos tanul-
sága, hogy tanárokra, élő, mozgó, a diákjaikat ismerő tanárokra 
szükség van és szükség is lesz 

A második fontos tanulság, hogy az iskola nagyon fontos 
szocializációs tér  Papert a tőle szokott radikalizmussal ostorozta 
1982-ben a hagyományos oktatást: „Mi sem dühít fel jobban, mint 
amikor azzal kritizálják, ahogy én kritizálom az iskolát, hogy az 
iskola nemcsak az a hely, ahol a gyerekek megtanulnak számol-
ni meg írni, hanem ott valami homályosan definiált szocializáció 
nevű dolgot tanulnak  Tisztában vagyok vele  Úgy vélem, az is-
kolák általában nagyon hatékonyan és szörnyen destruktívan ta-
nítják a gyerekeknek, hogy infantilisek, önállótlanok, intellektu-
álisan becstelenek, passzívak és a saját fejlődési potenciáljukkal 
szemben ignoránsak legyenek ”3 Bár nehéz elválasztani, hogy a 
karantén idején mi volt a be- és összezártság, a bizonytalanság, 
az általános szociális depriváció hatása, és mi specifikusan, ami 
az iskola hiányából következett, tény, hogy a gyerekek mentá-
lis állapota nagyot romlott  Nőtt a depresszió, a pánikrohamok, 
evészavarok száma, és az általános tolerancia, empátia, elfoga-
dási készség is nagyot zuhant a körükben  Ha nem is konkrétan 
az iskola hiánya okozta mindezt, az biztos, hogy az iskolának 
fontos feladata helyrebillenteni, ami kisiklott 

Harmadszor egyértelművé vált, hogy a tudásnak az a felfo-
gása, amit a mai iskola képvisel, biztosan fenntarthatatlan  Ezt a 
legjobban az a kétségbeesés tette látványossá, ahogyan a tanárok 

2 Csibra, G  – Gergely, Gy : Natural pedagogy, Trends in Cognitive Sciences, 
May 2009, 13(4), 148–153 

3 Papert, S : Tomorrow’s Classrooms? Times Educational Supplement, March 5, 
1982, 31–32, 41  http://dailypapert com/tomorrows-classrooms/ (Utolsó letöl-
tés: 2022  03  12 )
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az értékeléssel küszködtek  Megfosztva attól a teljesen mestersé-
ges környezettől, amit a zárthelyi dolgozat jelent úgy, hogy a di-
ákoknak lehetőségük volt együttműködni és az internetet hasz-
nálni, a tanárok fegyvertelenné váltak  A tanulságnak ebből nem 
annak kellene lennie, hogy akkor még szigorúbban kell ellenőriz-
ni, és annyi feladatot kell feladni egyszerre, hogy ne legyen idő 
a megoldások megkeresésére, hanem annak, hogy a tudás ilyen 
ellenőrzése azért nem működik, mert a mostani világban a tudás 
már mást jelent  A tudás változása mindig szorosan összefügg 
az információtárolás és -továbbítás technikájának változásával, 
az írás megjelenése, a nyomtatás, a kép- és hangrögzítés, majd az 
internettel az információ szinte korlátlan kereshetősége és elér-
hetősége megváltoztatta azt, hogy mit is jelent tudni valamit  Ez 
a változás a tudásnak a korábban kialakult, akadémiai diszciplí-
nák szerinti felosztását is gyakran meghaladottá teszi  Az iskolai 
tudásmérés ezeket a változásokat szinte semmiben nem követte, 
jobb esetben is egy korábbi, rosszabb esetben egy sokkal korábbi 
paradigmában ragadt 

Látványosan rámutatott a karantén arra is, hogy az okta-
táshoz való hozzáférés milyen nagy mértékben (majdhogynem 
kizárólagosan) a társadalmi, gazdasági pozíció kérdése  A ko-
rábban emlegetett kimaradó 5% a leghátrányosabb helyzetű 
családokból származik  Itt is, mint a magyar társadalomban oly 
sokszor, a Máté-elv érvényesül: Mert akinek van, annak adatik, és 
bővelkedik, akinek pedig nincs, attól az is elvétetik, amije van. 

Nem újkeletűek ezek a problémák, másfél év karanténoktatás 
azonban tulajdonképpen megkerülhetetlenné tette őket  Ha ko-
molyan vesszük, akkor kirajzolódik egy olyan oktatási rendszer 
képe, ami leszámol az avítt tudáselképzeléssel, így azzal az illú-
zióval is, hogy a tudás számmal jellemezhető, beszorítható tesz-
tekbe és kvízekbe  Felbontja az akadémiai kereteket, s jelenség- 
és problémaközpontúan kezeli a megtanítandókat, hogy azok a 
mindennapokhoz kötődjenek  Nagy hangsúlyt helyez az együtt-
működési készségekre és a tudásépítés fejlesztésére, hogy a diá-
kok képesek legyenek új tudást létrehozni a meglévő ismeretek 
értékelésével, elemzésével és szintézisével  Ez az iskola kiemel-
ten foglalkozik a diákjai mentálhigiénéjével, egyénekként kezeli 
a tanulókat, és az egyedi problémákra egyedi megoldásokat ke-
res  Természetesen ebben az iskolában nagyon nagy szerepet kap 
a hátránykompenzáció, ez az oktatási rendszer felismeri, hogy 
milyen égető szüksége van az egész társadalomnak arra, hogy 
segítsen a leszakadó rétegek felemelésében  Mindezek mellett 
ez az oktatási rendszer azt is belátja, hogy működésének kulcs-
szereplői a tanárok, akik nem oktatáspolitika-végrehajtó szak-
munkások, hanem alkotó értelmiségiek, akik nélkül semmi sem 
tud megfelelően végbemenni az iskolában, s természetesen ezen 
értéküknek megfelelően kezeli és díjazza is őket  Nem utópiák-
ról van szó: ennek a poszt-covid oktatási rendszernek az elemei 
egyfelől a PISA-felmérések nyugati bezzeg-országaiban (Finnor-
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szág, Észtország, Lengyelország) jó ideje jelen vannak, másfelől 
az alternatív pedagógiák és iskolák évtizedek óta mutatnak ebbe 
az irányba 

Sajnos úgy tűnik, ahelyett, hogy a diszrupciót a változás le-
hetőségeként fognánk fel, az oktatási rendszerre is az lesz igaz, 
amit Talleyrand mondott a Bourbonokról, akik nem tanultak sem-
mit és nem felejtettek semmit  Az oktatás irányítói boldogok, hogy 
megúszták az egészet, a tanárok jobb híján folytatják ott, ahol ab-
bahagyták, esetleg egy kicsit gyorsabban haladnak az anyaggal, 
hogy behozzák a lemaradásokat, a diákoknak pedig pont olyan 
érdektelen az iskola, mint eddig is volt  Bízhatunk a lassú válto-
zásban, hiszen a kötelező ógörög is kikopott idővel, bár voltak, 
akik ennek kapcsán a civilizáció összeomlását vizionálták  Vagy 
várhatjuk, amíg egy még nagyobb trauma képes lesz kimozdíta-
ni az oktatást a holtpontról 
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