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BEVEZETÉS ÉS ELŐTÖRTÉNET
A pedagógiai technológiai rendszertervezés és fejlesztés, értelemszerűen
elmélet és eljárásrendszer. Az oktatástechnológia (Instructional Technology), ill.
a pedagógiai technológia (Educational Technology) fogalom megjelenése az
USA pedagógiai szaktudományos közleményeiben az 1950-es évektől számítható. Ennek metamorfózisa az oktatástervezés és -fejlesztés (Instructional Design
and Development), az oktatási rendszerfejlesztés (Instructional Systems
Development), s napjainkra a humán teljesítménytechnológia (Human Performance Technology). A szakterület kutatói és művelői, azóta keresik az eredményes tanulási környezet és az optimális humán teljesítmény megteremtésének
modelljét. Európai mértékkel mérve, az oktatás-technológia korszerű oktatáselmélet, alkalmazott, új didaktika, amely a magatartás és viselkedéstudomány
és az IKT potenciálra is tekintettel van. M. Eraut szerint, az oktatástechnológia,
mint szakmai kategória csak a hatvanas évek elején nyert polgárjogot1: „Ezt
megelőzően voltak persze, akik olyan területeken is dolgoztak, melyeket ma az
oktatástechnológiához sorolunk, de mégsem hívták őket oktatástechnológusoknak. Manapság is ez a helyzet. Még az Egyesült Királyságban és
az Egyesült Államokban is, azoknak a szakembereknek, akik az oktatástechnológia területén dolgoznak – a legóvatosabb elemzés szerint is – csupán egy kicsiny hányada nevezi magát oktatás-technológusnak, oktatástechnológiai szakembernek, pl. instructional designer-nek. A szakterületet Európában, az
Egyesült Királyságon kívül nem igazán ismerik el, és még Japánban sem gyakori.
Sokan ugyanazokat a tevékenységeket folytatják, de a kutatás aspektusai még
mindig főként a tradicionális tudományágakhoz kapcsolódnak. A gyakorlati
készségek fejlesztése a felsőoktatás helyett, felsőfokú szaktanfolyamokon, ill. a
munkahelyen való képzés (on-the-job) segítségével történik.”
A szakirodalmi források kritikus elemzése és értékelése alapján, valamint
tudományelméleti szempontból – az oktatástechnológia (OT) egészét történeti,
ontológiai és gnoszeológiai szempontból egyaránt vizsgálva – egyértelmű, hogy
az OT alapjában nem deszkriptiv, hanem stratégiai jellegű, pedagógiai diszciplínaként kezelhető. Ez kijelöli helyét és szerepét is a neveléselmélet, -lélektan, szociológia, az oktatáselmélet, -gazdaságtan és a szakmódszertanok viszonylatában. Legfontosabbnak az OT és a didaktika viszonyának a tisztázása tekinthető, mely utóbbinak tárgya a személyiség intézményes keretek közötti tanulásának és tanításának absztrakt-általános folyamata. Az idealizált folyamat logikai
összetevői azok a rendszerelemek, amelyekkel az OT konkrét folyamatok terve1

Eraut, M.: Educational Technology: Concepzual Frameworks and Historical Development. In: T.
Husén, T. Postlethwhite, B. R. Clark and G. Neave: Education. The Complete Encyclopedia
(1998) Elsevier Science Ltd. ISBN 0-08-042979-3

6

PEDAGÓGIAI TECHNOLÓGIAI RENDSZERTERVEZÉSI ÉS HUMÁN …

zése, szervezése és irányítása folytán foglalkozik, vagyis: az oktatás célrendszere, a tananyag, az oktatás módszerei, eszközei, szervezeti és munkaformái, az
oktató és a tanuló interakciója. A didaktika szubsztantív problémákat old meg, s
leiró-magyarázó-normativ tudomány, az oktatástechnológia pedig, alkalmazott,
stratégiai diszciplína, amely a tanítási-tanulási folyamatok szervezésével és irányításával foglalkozik.
Az oktatástechnológia előtörténete az audiovizuális szemléltetés és a programozott tanítás területén keresendő, de a kibernetika is megalapozta. Szubjektíven és vázlatosan, van mire hivakoznunk: Egykori neveléstörténet tanárom,
egy kiváló filmoktatási monográfia szerzője2 írta, hogy „Az Uránia Magyar Tudományos Egyesület 1900 és 1909 között 1074 iskolai vetített képekkel szemléltetett előadást tartott, s azokon 610 040 tanuló vett részt”. Tény, hogy először a
világon, 1913-ban, Budapesten megalakult Pedagógiai Filmgyár. Az USA audiovizuális oktatási projectjei a 20-as években kezdődtek3. A pszichológus Thorndike tanuláselmélete alapján S. L. Pressey, az oktatógépek atyja, 1925-ben egy
mechanikus „tanító” gépet szerkesztett4, s 1925-ban számolt be találmányáról
(The English Journal, Vol. 14, No. 7, pp. 529-535). Kevésbé ismert, hogy 1931ben elkészült egy magyar gyártmányú önoktató készülék is, amelyet számtani
és nyelvtani programokkal forgalmaztak5. Később, a 40-es években az audiovizuális oktatás a katonai kiképzés és a szakképzés területén is jól bevált. Skinner
1954-ben közzé tette a programozott tanítás elveit. Az USA-ban, a Szputnyik
sokk egyik következménye, hogy az iskolai tanítás-tanulás igényeit kielégítő,
főként science oktatóprogramok és audiovizuális médiumok; filmek, itv adások
tömeges előállítása szakmává vált. Crowder elágazásos programja 1960-ban
készült el, célja a személyre szabott tanulás, ill. a minőségi információ átadás, a
tanítás hatékonyságának megnövelése. Itthon, 1964-ben Terényi Lajos, és a
kibernetika szakköröket vezető Kovács Mihály piarista tanár tanítványaival logikai gépeket, s egy tantermi visszacsatoló készüléket konstruált, ez volt a
Didaktomat „feleltetőgép”. (A készülék prototípusát gimnazistaként magam is
építettem, és használhattam.) A gépről és a módszerről előadás hangzik el
1966-ban, a TIT Szegedi Pedagógiai Nyári Egyetemen, amelynek témája: „A
modern technikai eszközök szerepe a pedagógiában”. Ágoston György profesz2

Jáki, L.: A hazai filmoktatás fejlődése a negyvenes évekig. OOK, Veszprém. (1982)
Edgar Dale, Fannie W. Dunn, Charles F. Hoban, Jr., and Etta Schneider, Motion Pictures in
Education: A Summary of the Literature (New York: H.W. Wilson Company, 1937), 307.
4
Benjamin, L. T.: A History of Teaching Machines
http://blog.grendel.no/wp-content/uploads/2008/07/a-history-of-teaching-machines.pdf
5
Nádasi, A.: Az oktatógépek története. In: A szemléltetés évszázadai. OPKM. Bp., 2000. 140–155.
l. A szivardoboz nagyságú oktatógép hátoldalán lévő patent szövege: A m. királyi vallás- és
közokt. minisztérium 39442/931 sz., a Székesfőváros tanácsa 1888500/931 sz. alatt elismerte.
3
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szor úrtól tudom, hogy nagy visszhangot váltott ki itt, a szovjet Lev
Nakhmanovich Landa professzornak a „Pedagógia és kibernetika” c. előadása is,
amely már a rendszerszemléletű oktatástechnológia irányába mutatott6. (1977ben, Berkeley-ben, a UCLA-n, UNESCO ösztöndíjasként, volt szerencsém meghallgatni az akkor emigrált professzor „Cybernetics, Algorithmization and
Heuristics in Education” c. előadását, amelyről könyvet is írt7.)
A hazai előtörténethez tartozik még, hogy az oktatástechnika, később oktatástechnológia, megnevezés néhány szervezethez is kötődik. A Budapesti Műszaki Egyetem Oktatástechnikai Osztálya, az 1964-ben létrejött audiovizuális
csoportból fejlődött ki, amely 1966-ban, a két budapesti műszaki egyetem
egyesülésekor osztállyá alakult, 23 fős létszámmal. Vezetője és névadója Simon
Gyula villamosmérnök, aki 1973-ban, az UNESCO-UNDP támogatásával alapított
Országos Oktatástechnikai Központ (National Center for Educational
Technology) igazgatója lett. Az 1912-ben alapított Fővárosi Pedagógiai Szeminárium jogutódja 1969-ben Oktatástechnikai Csoportot létesít, amely a fővárosi
pedagógusok audiovizuális technikai és módszertani továbbképzése mellett a
filmtárat is működteti.

AZ OKTATÁSTECHNOLÓGIA ALAPÉRTELMEZÉSEI
Az oktatástechnológia fogalmával és értelmezésével kapcsolatos kutatásokat és vitákat azonban, minden bizonnyal máig is befolyásolja egy tanulmány,
amelyben A. Lumsdaine8 két oktatástechnológiát definiált. Ezek egyike a
„hardware megközelítés”, másik a „software megközelítés” címkét kapta. Az
OKTATÁSTECHNOLÓGIA-I. a mérnöki szemlélet és módszerek alkalmazását, az oktatás gépesítését jelenti; célja az oktatás hatékonyságának megnövelése. Mindez
azzal járt, hogy speciális taneszközöket kellett kifejleszteni, amelyek az oktatás
igényeit maradéktalanul kielégítik. Ebben az oktatógépi programok mellett, az
audiovizuális és tömegkommunikációs médiumok szerepe vitathatatlan. A tudatos fejlesztő tevékenységnek az elvi és gyakorlati tudnivalóit az OKTATÁSTECHNOLÓGIA-II. foglalja össze, ez a tudományos és egyéb szervezett ismeretek
felhasználását jelenti az oktatás eredményességének biztosítása érdekében.
A két értelmezés helyett I. K. Davies9 egy harmadikat ajánlott, mondván,
hogy a rendszerszemlélet e két megközelítést összehozhatja és, természetesen
6

Landa, L. N.: Az algoritmikus és heurisztikus gondolkodási modellek és a programozott oktatás.
Tankönyvkiadó, Budapest, 1969.
7
Landa, L. N.: Instructional Regulation and Control: Cybernetics, Algorithmization, and Heuristics
in Education. Englewood Cliffs, NJ: Educational Technology Publications, 1976
8
Lumsdaine, A.: Educational technology, programmed learning & instructional science. 1964.
9
Davies, I. K.: Contributions to an educational technology. London, 1972.
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más elemekkel együtt, egy új oktatástechnológia építhető fel, amely „a modern
szervezéselmélettel kiegészítve a tanítási és tanulási forrásokat is magában
foglaló optimális stratégiák alkalmazása a pedagógiai célok elérése érdekében”.
A pszichológus J. S. Bruner10-nek – aki Magyarországon is jól ismert, J. Piagetvel egyetemben, akinek követője volt – a nézeteire támaszkodva Davies11 kifejtette, hogy az OKTATÁSTECHNOLÓGIA-III., feltehetően elvezet egy új oktatáselmélethez, amely jellegét tekintve preszkriptív és normatív lesz, és amely képessé
tesz:
–

–

–

a tanulási környezet optimális irányítására, amelyben az előre meghatározott célok elérése, a követelmények teljesítése a tanulók számára a
legjobban biztosítható,
a tananyag sorrendjének és struktúrájának olyan kialakítására, amely
lehetővé teszi, hogy a tanulók a tervezett ismereteket és készségeket
könnyen elsajátítsák,
annak kifejezésére, hogy az egyik oktatási stratégia miért hatékonyabb
a másiknál, a tetszőlegesen használható taneszközök, és a tanulók számára lényeges médiumok megkülönböztetésére és ajánlására.

AZ INSTRUCTIONAL DESIGN AND DEVELOPMENT –
PARADOGMAVÁLTÁS
Meghatározó állomásnak tekinthető, a tanuláslélektani és rendszerelméleti
megalapozottságú, híres R. Gagne-alkotta „Instructional Design & Development”,
az oktatástervezés és fejlesztés, amely az oktatástechnológiának új keretet
adott. Az oktatástechnológia-iv., lényegében a rendszerszemléletű curriculumfejlesztés modellje, tanulási esemény, folyamat-tervezés, amelyhez integrált
multimédia oktató-csomag, pedagógiai program, vagy rendszer társul12.
Az 1970-es évektől a hazai didaktikai, tantervelméleti, oktatástechnológiai
kutatók, többek között Ágoston György, Ballér Endre, Báthory Zoltán,
Biszterszky Elemér, Brückner Huba, Gyaraki F. Frigyes, Falus Iván, Fekete József,
Kádárné Fülöp Judit, Kiss Árpád, Nagy József, Nagy Sándor, Orosz Sándor,
Rohonyi András, Tompa Klára, Vári Péter; s az OOK és az OPI munkatársai közül
még sokan, így magam is, egyrészt kötelezően P. J. Galperin, Ny. F. Talizina V. P.
10

Bruner, J. S.: Az oktatás folyamata. Tankönyvkiadó, Budapest, 1968. 87 old.
Davies, I. K.: Competency-Based Learning: Technology, Management & Design. McGraw-Hill
Book, 1973.
12
Gagne, R.M. – Briggs, L.J. : Az oktatástervezés alapelvei (Principles of Instructional Design,
Holt, Rinehart & Winston Inc. 1974.) [Ford. Uszkay, M., Szerk. és az „OT az USA-ban” c. tanulmányt írta Nádasi, A.] OOK, 1987.
11
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Beszpalko, L. B. Ityelszon, és L. N. Landa kutatásaira, másrészt gyakran és értelemszerűen, J. Bruner, E. Dale, R. Gagne, és B. Bloom elméleteire hivatkoztak.
Orosz Sándor131982-ben elméletileg kimutatta a tantárgyi taxonómiák ráépülését a pedagógiai és szaktudományi taxonómiákra. A rendszerszemléletű tantervfejlesztés és az oktatástechnológia USA-beli helyzetének elemzése, a “jó
gyakorlatok” adaptálási lehetőségeinek konkrét vizsgálata kapcsán, Nádasi András14 is erre jutott. (A multimédia-hívők és az e-learning fejlesztők máig is legtöbbször B. Bloom-ra és E. Dale-re hivatkoznak.)
Ekkortájt csatolódott hazánkban is az oktatástechnológia a tantervi változásokhoz, a „Curriculum Development” folyamatához, új paradigmát teremtve.
ill. ahhoz igazodva (1. ábra). A 80-as években az Országos Oktatástechnikai Központ és felsőoktatási intézményi bázishálózatának kutatói is több, oktatástechnológiai rendszert, tematikus,15 ill. tantárgyi oktatócsomagot fejlesztettek16,
főként nyomtatott, és audiovizuális elemekkel, tesztekkel, tanári módszertani
útmutatóval. A pedagógusok oktatástechnológiai felkészítése is általánossá vált.
Közben a programozott tanítás elvein felnövekedvén, a számítógépes tanítás és
tanulás számos új formája jött létre.

1. ábra A két paradigma

13

Orosz, S.: A taxonómiák elméleti problémája. (In: A Szombathelyi Tanárképző Főiskola tudományos közleményei III. – Neveléstudomány) 15–60. (1982)
14
Nádasi, A.: Oktatástechnológia az Egyesült Államokban (In: Tanulmányok a neveléstudomány
köréből. 1979–1984, Szerk. Nagy, S.) Budapest, Akadémiai Kiadó, 1984. p. 112–142.
15
Tompa, K.: Az oktatócsomagok tervezésének és alkalmazásának didaktikai kérdései. (Bölcsészdoktori disszertáció) ELTE, 1980. A dolgozat a „Főnevek világa” és „Ponthalamzok” c. oktatócsomagok fejlesztési és kiróbálási tapaszatalatait is tárgyalja.
16
Joó, A., Nádasi, A., Suba, I.-né, Szűcs, E.: Technisyst – a gimnáziumi technika tantárgy audiovizuális információhordozó rendszere. OOK Budapest, 1980.
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A 90-es évektől a multimédia, a tanulók számára lényeges médiumok és
módszerek megkülönböztetése, a tantárgyi taxonómiák és rendszemlélet alkalmazása, általánosan elfogadottá vált. A tantervek és pedagógiai programcsomagok szerves részévé váltak az értékelés eszközei. Ismételten kimutatták,
hogy a taxonómiai rendszerekre épített értékelés a tanítás-tanulás folyamatában sokféle feladatot láthat el. Bloom nyomán, Vidákovich17 (1990) ezeket a
tanítás-tanulás szabályozásának három visszajelentési köre és az értékelés folyamatbeli helye szerint rendszerezte. Az értékelés fő feladata egy-egy pedagógiai szakasz elején a tervezés, a szakasz közben az adaptáció, a szakasz végén
pedig, az innováció segítése – a harmadik feladat sikeres ellátása a kimenetszabályozás legfontosabb feltétele. Ehhez kapcsolódóan mutatjuk be a magyar
közoktatás egyik lehetséges, oktatásfejlesztési és tartalomszolgáltatási rendszer-modelljét, amelyben kitüntetett szerepet kap a visszacsatolás, és amelynek
elemei, műveletei és kapcsolatai az oktatástervezéshez, a tanterv-, és a pedagógiai rendszerfejlesztéshez, valamint a tanulásirányításhoz egyaránt támpontot adnak (2. ábra).

2. ábra Oktatási rendszerfejlesztési modell (Nádasi, A.-2005)

A nemzeti szintű oktatástervezés és szabályozás, mint pl. a tantervek, kerettantervek, érettségi követelmények, tankönyv és taneszköz jegyzékek, iskolaépület és infrastrukturális szabványok a pedagógusok és az iskolafenntartók
17

Vidákovich, T: Diagnosztikus pedagógiai értékelés. Budapest, Akadémiai Kiadó. 1990.
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mellett, részben a szülőket és a diákokat is érintik18. A modell korábban készült,
a „tanterv-1” 2012-ben a Nemzeti Alaptanterv, a „tanterv-2” a kerettanterv
nevet viseli.
A pedagógiai folyamattervezéshez szükséges tanári ismeretek és készségek
– a helyi programok és tantervek szerepének növekedése következtében – jelentősen felértékelődtek. A taneszköz ill. média-kiválasztás és tanulási forrásértékelés mellett, az információhordozók, tananyagok didaktikai és szakmódszertani megtervezése, digitális eszközökkel történő megszerkesztése is új tanári
ismereteket és készségeket igényel.
A napi, konkrét tanítási-tanulási folyamatok irányítása támogatható a pedagógusoknak szóló, foglalkozásszervezési és módszertani mintákkal, ill. az
önálló tanulásra, differenciálásra alkalmas nyomtatott anyagok, könyvek ajánlásával, on-line audiovizuális és interaktív, multimédia tananyagok, készségfejlesztő feladat, és tesztbankok szolgáltatásával. Az IKT rendszerekre épített önálló és kooperatív tanulási folyamatok irányítása, megszervezése, az ehhez
szükséges informatikai tanulási környezet szintén új tanári ismereteket és kompetenciákat feltétez.
Az oktatástechnológia produktumok, szakismeretek és tevékenységek
szintjén egyaránt áttekinthető. Az oktatástechnológiai célú produktumok, taneszközök, médiumok és média rendszerek osztályozására korábban több rendszer és kategorizálás is készült (Dale, 1947, Romiszovsky, 1980, Nádasi, 1985,
Tompa, 1997), ezek továbbfejlesztett, az új információs és kommunikációs
technológiákkal, valamint a funkcionális szempontokkal kiegészített változata19
jól mutatja választékbővülést. A táblázat a hagyományos és elektronikus tankönyvek változatait, a legújabb m-learning eszközöket nem tartalmazza (3. ábra).

18

Nádasi, A.: Tartalomszabályozás - A pedagógiai rendszer és a taneszköz rendszerek. In: Könyv
és Nevelés 2010 4. sz. 29-39 l.
19
Nádasi, A.: Oktatáselmélet és technológia (elektronikus jegyzet) EKF, 2010
http://okt.ektf.hu/data/nadasia/file/tananyag/oktataselmelet/1_tananyag1.html
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3. ábra: A médiumok (taneszközök, információhordozók) rendszere

Az oktatástechnológiai modellek többnyire egy-egy tanuláselméletre építettek. A modellekben megjelenő dokumentumok, segédletek, létesítmények
és technológiák időközben új tartalommal telítődtek, a segédletek, pl. interaktív
multimédia rendszerré fejlődtek, a létesítmények sorában megjelent a valós és
virtuális elektronikus tanulási környezet, és összességében az IKT. A változások
ellenére, az oktatástechnológia produktumok, szakismeretek és tevékenységek
szintjén egyaránt áttekinthető.

A RENDSZERSZEMLÉLET ÉS RENDSZERELMÉLET
A modelleket illetően, gyakran hivatkoznak még az általános rendszerelméletre és a kibernetikára, mondván, hogy „Az oktatás központi problémája
nem a tanulás, hanem a tanulás irányítása. Nem számít, hogy melyik új oktatási
médiumot vezetik be; a helyzet, amelybe bevezetik, meg fog változni a bevezetés hatására. Ha elfogadjuk, hogy a tanulás irányítása a központi problémája a
szervezett, intézményes oktatásnak, akkor lehetővé válik a szélesebb skálán
mozgó alternatív eljárások, technikák, módszerek alkalmazása – anélkül, hogy
alapvetően, vagy fenyegetően megváltoztatnák az oktatás, a tanítás vagy a
tanulás alapvető feladatait.” A rendszerben való gondolkodás a vezetési terület
egyik fontos aspektusa lett.
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4. ábra Bánáthy Béla rendszer modellje (1968)

A kezdeti befolyás nem a tervezés, hanem a biológia területéről érkezett,
amikor von Bertalanffy20 (1950) először fogalmazta meg elméletét a nyitott
rendszerekről. A rendszer-teoretikusok átvették és továbbfejlesztették az elméletet az ötvenes években és a hatvanas évek elején, bár ők elsősorban nem az
új rendszerek fejlesztésével foglalkoztak, hanem elemezték és fejlesztették a
már meglévő rendszereket, és a társadalmi rendszerekre koncentráltak az ember-gép rendszerek helyett. A rendszer fogalma ráirányította a figyelmet a szervezet és környezete között zajló interakciókra, és a különböző alrendszerei közötti kölcsönös hatásokra, együttműködésekre. Kiemelkedő jelentőségű
oktatás-specifikus, gyakran idézett rendszerelméleti mű „A tanítási rendszerek”,

20

von Bertalanffy, Ludwig (1950). An Outline of General Systems Theory. British Journal of
Philosophical Science, 1:148.
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amelyet az USA-ba emigrált Bánáthy Béla21 írt, 1968-ban, majd kibővítve 1991ben. Ebben az elemzésnek és az értékelésnek kitüntetett szerepe van. Azon
oktatástechnológusok és tantervelméleti szakemberek számára, akik a változás
problematikájával foglalkoztak, döntő volt ez a fajta felfogás, és döntő volt az
ezt követő növekvő számú fejlesztő kutatás is, bár a rendszerben való gondolkodásnak ez az ága hosszabb időn keresztül csak gyenge befolyással bírt. Nálunk a pedagógiai kibernetika és a pedagógiai rendszerszemlélet kutatási eredményeinek figyelembevételével alakította ki Báthory Zoltán a tanulás és tanítás
rendszerszemléletű modelljét.
Bárdossy Ildikó22 interpretációjában: „Ez a modell a bemeneti tényezőket,
a folyamat-tényezőket és a kimeneti tényezőket, valamint a környezetet, és
mindezen komponensek közötti információáramlást és kölcsönhatásokat foglalja rendszerbe. A „bemenet” funkciója a célképzés, a célrendszer (a célok, tartalmak, követelmények) kialakítása. A „folyamat” az aktuális tanári munkát,
tanulói tevékenységet jelenti. A „kimenet” a tanulók tanulási tevékenységeinek
eredményét, a tanulókban bekövetkezett (tudás-, teljesítmény- és viselkedésbeli) változásokat fejezi ki. A tanulás és tanítás rendszerszemléletű modellje
alapul szolgál egyúttal azoknak a rendszerkomponenseknek az áttekintésére,
funkcionális szemléletű megközelítésére, melyek mindegyike figyelembe veendő a curriculum fejlesztésnél. E modell hozzájárul ahhoz, hogy a curriculumfejlesztés során a célrendszeri, metodikai kérdésekben egységes látásmód tükröződjön, és erősödjön a folyamatszemlélet. Az, hogy a célrendszer, a folyamat és
az eredmény közötti kapcsolatok ne hierarchikusak, ne egyirányúak legyenek,
az információk ne csak a célrendszertől a folyamathoz, és onnan az eredményekhez áramoljanak, hanem a pedagógiai értékelés, ellenőrzés visszajelző
csatornáin visszafelé is, ezáltal mintegy kikényszerítve a rendszeren belüli önirányítási, önszabályozási és önfejlesztési mechanizmusokat.”
Az oktatástechnológiai szakismeretek, szaktudás jelentős része tehát oktatásfejlesztési és tervezési modellek és folyamatok ismeretét és alkalmazását
jelenti. A modellekben és az oktatástervezés és fejlesztés gyakorlatában a rendszerszemlélet, ill. a kibernetikai elvek érvényesítését tekintjük a legfontosabbnak. Ez azt jelenti, hogy a tanulást eredményező hatásokat és tevékenységeket,
egy azonos pedagógiai célt szolgáló, dinamikus rendszer meghatározható és
egymással funkcionális kapcsolatban lévő komponenseinek tekintjük, amelyben
a visszacsatolásnak kitüntetett szerepe van. Az oktatástechnológiai modellek
21

Banathy, B: System Design of Education: A Journey to Create the Future. Educational
Technology Publications, Englewood Cliffs, New Jersey, 1991
22
Bárdossy, I.: Lehetséges kérdések és válaszok a curriculumfejlesztéshez (2011)
http://janus.ttk.pte.hu/tamop/tananyagok/curriculum/index.html
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különböző léptékű tevékenységrendszereket reprezentálnak, így kialakultak
médiumfejlesztési (tematikus), kurzus vagy programfejlesztési (curriculum szintű), és rendszerfejlesztési (pl. távoktatási) modellek, különböző számú műveleti
elemekkel. A modellek közös jellemzői:
–

–

–

–

–

–

–

A rendszerszemlélet érvényesítése, amely azt jelenti, hogy a tanulást
eredményező hatásokat és tevékenységeket egy azonos pedagógiai célt
szolgáló, dinamikus rendszer meghatározható és egymással funkcionális
kapcsolatban lévő komponenseinek tekintik.
Differenciált oktatási cél- és követelményrendszer, amely azt jelenti,
hogy az általános célkitűzések mellett az operacionalizált célok rendszerét is kidolgozzák, mégpedig olyan taxonomikus formában, hogy azt az
oktatási stratégiák, módszerek, médiumok kiválasztásához, a folyamattervezéshez és a teljesítményértékelési rendszer kidolgozásához is lehessen használni.
A formatív értékelés, a kibernetikai értelmű visszacsatolás alkalmazása,
mind a tanulók tevékenységének folyamatos segítése, szabályozása,
mind a rendszerösszetevők optimalizálása és a rendszerműködés tökéletesítése céljából.
Tanuló és tanulásközpontúság. Ez jelenti egyrészt a tanulásról alkotott
pedagógiai és lélektani elméletek valamelyikének elfogadását és azoknak a célpopulációra való lebontását. A tanulók életkori sajátosságainak, tényleges előismereteinek, tanulási motívumainak feltárása a folyamattervezés egyik alapja.
A tanítás-tanulás folyamatának tervezése. Ez jelenti a tanulói és tanári
tevékenységek tartalmának és sorrendjének, valamint irányítási rendszerének kidolgozását. (Leggyakrabban a Gagné-féle megközelítést alkalmazzák: figyelemfelkeltés – motiváció – a tanulók informálása a pontos elvárásokról – a szükséges előismeretek felidézése – az új anyag
prezentálása – a tanulói aktivitás kiváltása – visszacsatolás – a rögzítési
és transzfer folyamatok elősegítése – a teljesítmények értékelése).
Kidolgozott oktatási stratégiák és médiumok. A kidolgozottság a stratégiák és médiumok teljes körének és ezek bizonyított használhatósági
mutatóinak figyelembe vételén, valamint az adott célokhoz, tananyaghoz és tanulócsoporthoz igazodó döntés meghozatalát jelenti (médiakiválasztás).
Kritériumokon alapuló teljesítmény-értékelés. Ez elsősorban a tanulói
teljesítményeknek a szükségletelemzésből levezetett cél- és követelményrendszer szerinti megítélése, nem pedig, szubjektív, vagy helyi
normákhoz való viszonyítása. Az oktatásfejlesztési modellek áttekinté-
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sének egy gyakorlatiasabb alapja a Gustafson23 által felvázolt taxonómia
(5. ábra):

A modellek lényege, fókusza

Tantermi orientáltság

Termékközpontúság

Rendszer- orientáltság

A fejlesztés tipikus kimenete, végeredménye

Tantermi tanóra

Önoktató csomag

Kurzus, v. tantárgy

Nagyon alacsony

Magas

Magas

Egyéni tervezés

Egyénitől a csapatmunkáig

Team munka

Médiaválasztás,
beszerzés

Fejlesztés és/vagy
vétel

Fejlesztés

Alacsony

Alacsony, vagy
közepes

Nagyon magas

Alacsonytól a közepesig

Nagyon magas

Közepestől a
magasig

Egyik sem

Magas

Közepestől a
magasig

A folyamathoz rendelt
eszközök és források
Egyéni, vagy csapatban
folyó fejlesztés
Programfejlesztés, vagy
anyagok beszerzése
A front-end, vagy szükséglet-elemzés mértéke
Kipróbálásra, revízióra
fordított erőfeszítés
Megosztás, disszemináció
szándéka

5. ábra Az oktatásfejlesztési modellek taxonómiája (Gustafson-1998)

AZ ADDIE MODELL ÉS MÁS RENDSZERSZEMLÉLET IDISD MODELLEK
A mérhető célok, a B. Bloom és R. Mager-féle céltaxonómiák fontosságát
felismerő oktatási rendszerfejlesztés, az Instructional System Design, legismertebb, ADDIE ősmodelljét a Florida State University-n dolgozták ki, 1975-ben (6.
ábra).
Az ADDIE fázisok; az elemzés (Analysis), a tervezés (Design), a fejlesztés
(Development), az alkalmazás (Implementation), és az értékelés (Evaluation):

23

Gustafson, K. L.: Instructional Design Models. In: T. Husén, T. Postlethwhite, B. R. Clark and G.
Neave: Education. The Complete Encyclopedia (1998) Elsevier Science Ltd. ISBN 0-08-042979-3
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Elemzés – azonosítja a képzés végcélját, a feladatokat és a szükséges
lépéseket. Kérdéseket vet fel magáról a teljesítmény természetéről is:
Ki teljesít? Milyen feltételekkel és tűréshatárral? Mit kell megtanítani,
és mi a már meglévő tudás? Melyik média a legjobb a feladatra?
Tervezés – a képzés tervezetét elkészíteni. Mely oktatási stratégia felel
meg legjobban az adott tanulócsoportnak, az adott tananyagnak? Mivel
lehet segíteni a tanulásukat, hogyan lehetünk biztosak abban, hogy a
képzés végén, már „élesben” is a legjobbat tudják nyújtani?
Fejlesztés – tematikus tervek, tanmenetek, óravázlatok írása, feladatok,
programok készítése a számítógéppel segített képzésekhez, handoutok, videofilmek készítése.
Alkalmazás –képzés/oktatás az óravázlatok szerint, az értékelési feladatok folyamatos végrehajtása, problémakezelés, támogatás, a kurzus/tantárgy anyagának napra készen tartása stb.
Értékelés – meghatározni az analízis, a tervezés, a fejlesztés és az alkalmazás validációs értékeit. A képzésen az eredeti szándék valósult
meg? A különböző típusú értékelések visszajelzést adnak arról, hogy hol
kell változtatni, fejleszteni a képzést.

6. ábra A rendszerfejlesztés ADDIE modellje (FSU-1975)

A klasszikus ADDIE rendszerfejlesztési modell, amelyet 1977-ben, az
Indiana University hallgatójaként ismertem meg I. K. Davies, és M. Molenda
professzor urak óráin, jelentős fejlődésen ment keresztül, számos kritikát is
kapott, de azért máig az ismert fázisokat alkalmazzuk.
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7. ábra Az 5 fázisú oktatási rendszerfejlesztés ADDIE modellje

A sokféle vizuális reprezentáció24 lényeges különbséget nem, de fejlődést
mutat, miként a Dick & Carrey modell (6. ábra), és a következő megközelítések
igazolhatják. Ruth Colvin Clark25 modellje, például módosítja, felülírja ezt a
lineáris ábrázolást, és hangsúlyozza minden egyes lépcsőfok ismétlődő és interaktív jellegét, mely a gyakori ellenőrzéseknek köszönhető. Van Merriënboer26
és társai a tudást illetően, különbséget tesznek az ismeretek és a készségek
között, s a 4C/ID modelljükben nem csupán az elvárt ismeretekre, hanem a
tevékenységekre, készségekre fókuszálnak, valamint alkalmazzák a számítógépes tervezést és a kompetencia-alapú megközelítést.

24

Andrews, D, Goodson, L: A comparative analysis of models of instructional design. J. Instr. Dev.
3(4): 2-16, 1980
25
Clark, R. C.: Catalogue. Cortez, CO: Clark Training & Consulting, 2005.
26
Van Merriënboer, J.J. G., Clark, R.E., & De Croock: Blueprints for complex learning: The 4C/IDmodel. Educational Technology, Research and Development, 50(2), 39-64. (2002).
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8. ábra A Dick & Carrey modell

9. ábra Clarc ISD modellje és a Message Design (J. Kemp)

J. Kemp27 modelljének sajátossága, hogy a médiatervezési, kiválasztási
funkció üzenettervezésként – Message Design – jelenik meg a műveletek között,
amely a számítógépes oktatóanyagok alkalmazásával ismét felértékelődött. A
modell a komplex pedagógiai rendszerfejlesztés szintjén is alkalmazható.
A tanulási hierarchia Gagné és Briggs taxonómiai rendszerének egyik elterjedt megnevezése. Gagné és Briggs a tanulás öt típusát különbözteti meg:
1. attitűdök, 2. motoros készségek, 3. információ, 4. intellektuális készségek, és
5. kognitív stratégiák tanulása. E fő típusokat a tanulás egymástól minőségileg
különböző formáinak tekintik. A tanulás egyes típusait további alkategóriákra
27

Kemp J, Morrison G, Ross S: Designing Effective Instruction. Merrill, New York, 1994
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bontják. Az alkategóriákon belül hierarchikus egymásra épülést tételeznek fel,
ami módot ad arra, hogy tanításukat sorba rendezzük, az egyszerűbbtől a
komplex felé haladjunk. A tanulási hierarchia elméletére alapozza Gagné a feladatanalízisnek (task analysis) nevezett eljárást, amely segítségével azonosíthatók a tanulási feladatok egyes komponensei, továbbá az is, milyen sorrendben
érdemes tanítani azokat. Ez az alapja az oktatásfejlesztési modelljének28 is.

10. ábra Az AECT oktatástechnológia modellje – 2000

Gagné szerint a tanulási hierarchiák alapján tervezett tananyagok nagyrészt kiküszöbölik azt a g0yakori problémát, hogy azért nem tudnak megtanulni
valamit a tanulók, mert nem rendelkeznek a szükséges előzetes tudással. A R.
Gagne elveire épülő AECT modell29 az oktatástechnológiai ismeretek és készsé28

Gagné, R. – M.-Briggs, L. J.: Principles of educational design. New York, 1979 2., m.: Az oktatástervezés alapelvei. Bp. 1987.
29
Earle, R. (Ed.). Standards for the accreditation of programs in educational communications and
technology. Bloomington, IN: Association for Educational Communication and Technology.
2000.
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gek 5 csoportját ábrázolja, melyek az oktatástechnológia elméleti és gyakorlati
alapját képezik. Ezek a területek és részterületek alkotják az oktatástechnológiát tanító tanárok, és a professzionális oktatásfejlesztők számára elengedhetetlen ismereteket, kompetenciákat is.

A HUMÁN TELJESÍTMÉNYTECHNOLÓGIAI MODELL
A Human Performance Technology (HPT) szisztematikus eljárás az optimális humán teljesítmény eléréséhez. Középpontjában nem az iskolai oktatás áll,
de a tanulást-tanítást is humán teljesítményként kezeli. A hiányosságok feltárására, az egyén és közösség számára egyaránt értékes, eredményes, a hagyományos és az IKT megoldásokra egyaránt koncentrál (9. ábra).

11. ábra A Human Performance Technology modell (ISPI-2004)

Az International Society for Performance Improvement (ISPI) honlapján
olvashatjuk: „A HPT gyökerei az oktatási rendszerből, a humán erőforrás területéről, a környezeti és humán tényezők gazdaságos megszervezésének elméleté-
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ben, és a szervezetfejlesztésben erednek. Az egyén teljesítménye az, és a HPT
erről szól, amellyel egy szervezet eléri a céljait. A rendszerfejlesztés az oktatási
rendszerbe a második világháborús katonai képzés nyomán került bele. Az ötvenes évekre kialakultak az oktatási célok taxonómiái; a hatvanas években a
programozott oktatás és a kognitív pszichológia váltak meghatározó elemekké.
A 60-as évek vége felé az oktatástechnológiát felhasználó teljesítményalapú
képzést alkalmazták. 1970-ben Joe Harless kitalálta a Front-End analízist: szerinte azok a projektek, amelyekben dolgozik, sokkal sikeresebbek lennének, ha
az elején végeznék az analíziseket, nem a végén. Vagyis a képzést kell fejleszteni, nem pedig a teljesítmény problémáit megoldani. A hetvenes évek vége felé
Thomas Gilbert új módokat javasolt a megfelelő vagy kiváló teljesítmény megtervezéséhez. A 80-as években a teljesítményen volt a hangsúly, a kilencvenes
években az üzleti élet is felfedezte a teljesítménytechnológia értékét - az analízis
során javasolt beavatkozások érintették a termelés mennyiségét, ami fontos az
üzleti életben. Annak az értéke, hogy sikerült megoldani a problémát, túlszárnyalta a beavatkozás költségét, még a képzés díját is.”
Az ISPI modell tehát, deklaráltan az oktatástechnológiai rendszerszemléletre, az oktatási rendszerfejlesztés ADDIE modelljére, és főként R. Gagne és T.
Gilbert munkáira épül. A modell kiinduló pontja, hogy a teljesítmény elégtelenségének több oka lehet, pl. ha a következők bármelyike hiányzik egy működő
rendszerből: konzekvencia-felismerés, ösztönzés, jutalmazás; adat, információ
és visszacsatolás; támogató környezet, erőforrások, eszközök; egyéni teljesítőképesség; motiváció és elvárások; tudás és képesség. Ha ezeket az okokat azonosították, akkor meg lehet tervezni a megfelelő beavatkozást a probléma
megoldására. Például ha a problémát a tudás vagy a szakképzettség hiánya
okozza, akkor a megfelelő oktatással/képzéssel megszűntethető. A megfelelő
ember kiválasztásával az egyéni teljesítőképesség (fizikai erő, intelligencia)
problémája is megoldható. A HPT szakembereket bevonhatják a beavatkozás
tervezési folyamatába, akár képzésről van szó, akár nem. Például a megfelelő
személy kiválasztásakor szükség lehet az elvégzendő munka/feladat elemzésére. Egy ilyen analízis megmutathatja, milyen tulajdonságok kellenek a munka
sikeres elvégzéséhez. A beavatkozás egy másik példája, amikor visszacsatolási
rendszert terveznek meg, hogy a feladatban érdekeltek tudják mi az elvárás, és
hogy teljesítik-e azt. Néha a megfelelő vezetés, máskor a jó technológiai rendszer jelenti a megoldást. Az elemzések sorában nagy jelentőségű a feladatanalízis, vagy munkaelemzés (Job Analysis vagy Job/Task Analysis). Egy adott munka
elvégzéséhez szükséges feladatok tulajdonságainak az azonosítását jelenti,
amelyből megtudhatjuk, hogy képzésre van-e szükség, vagy másfajta teljesítménytámogatás segítené a teljesítmény növekedését. Amikor a képzés bizonyul
a megfelelő beavatkozásnak, akkor a HPT szakemberek aprólékos gonddal dolgozzák ki a képzés rendszerét, hogy annak hatékonyságát és eredményességét
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biztosítani tudják. Ekkor a már bemutatott ISD – ADDIE oktatástechnológiai
modellek szerint járnak el. Az eredmények alapján az oktatásfejlesztők, bevált
algoritmusok segítségével, kiválasztják a képzéshez szükséges feladatokat és
módszereket. Gyakran szükség lehet, pl. a teljesítménytámogatás egyik fajtájára, a job aid-re. Ez segítséget jelent a feladatvégzőknek, nem fejből kell az adott
feladat lépéseit végrehajtani. Ez állhat egy egyszerű ellenőrzési listából, vagy
lehet egy komplex algoritmus. Elektronikus formáját elektronikus teljesítménytámogató rendszernek (electronic performance support system, EPSS) nevezzük, amely pl. a hazai tanárképzés gyakorlatában is bevált30.

12. ábra Egy EPSS modell: The conceptual framework for data-driven decision making
(http://cgit.nutn.edu.tw:8080/cgit/PPTDL/TKW_081127225849.pdf)

Ami az oktatási, oktatástechnológiai megoldásokat illeti, a hagyományos
előadás-magyarázat, demonstráció, vita, szerepjáték, esettanulmány, szimuláció, „hands on exercises” módszerek és oktatási formációk mellett, egyre több
HPT szakember fordul az újonnan megjelenő oktatási forma, az „alternatív”
fejlesztés felé. Ezek a technológiai és oktatástechnológiai fejlesztésekre, multimédia és, más IKT előnyökre épülnek. A leggyakoribb IKT keretek:
–
–
–
30

Számítógépes „e-learning”, Interactive Courseware;
Interactive Video Teletraining;
Web alapú szolgáltatások, interaktív képzés a weben;

Komenczi, B. – Kis-Tóth, L.: Elektronikus Tanári Teljesítménytámogató Rendszer
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–
–
–
–
–

Intranet (a saját szervezet belső hálózata);
Extranet, két vagy több szervezet saját közös hálózata;
Szimulátorok;
Oktatócsomagok videóra;
Beágyazott teljesítmény-támogatás - embedded performance support.

Általánosságban elmondható, hogy ezeknek a módszereknek a fejlesztése
sokba kerül, de nincs szükség bonyolult infrastruktúrára, így viszonylag hamar
megtérül.
A HPT legismertebb képviselőinek jelentős része az oktatástechnológia
(Educational Technology) szakembere, professzora. A HPT model megalapzói:

13. ábra A Human Performance Technology modell előzményei

A humán teljesítménytechnológia31 (Human Performance Technology
HPT), amelynek kiemelkedő képviselője az oktatástechnológus professzor, H.
Stolovich, lényegében az OKTATÁSTECHNOLÓGIA-V., vagy legalábbis az egykori ok31

Stolovich, H. : Handbook of Human Performance Technology. John Wiley & Sons, 2006.
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tatástechnológia kiteljesedése. A HPT, a tanári teljesítmény fokozása szempontjából, azért is jelentős, mert a tanulási teljesítmény növelésének módozata,
bármilyen munka esetében eredményesnek bizonyult. A rendszer egyik legfontosabb komponense a pedagógusok által kellően ismert „előismeretfelmérés”,
„feladatelemzés”, és a követelmények, az elvárt teljesítmény gondos megfogalmazása.
Egy munkakör ellátásához kellő cselekvőképes tudás, kompetencia kifejlesztése többnyire tanulási folyamatok végeredménye. A HPT alapvető folyamata a teljesítmény elemzése, a folyamatba történő beavatkozás mikéntjének
kiválasztása, a szervezet működésének ismeretében, a beavatkozási stratégia és
az értékelési folyamatok aktiválása. Természetesen az okok keresése is része a
rendszernek, az egyéni teljesítmény értékelhető területeinek ismeretében,
számos megoldás ismeretes. A folyamat tervezése megkívánja a jelenlegi és a
kívánt egyéni, ill. közös teljesítmény elemzését.
A cél megvalósítása érdekében, a teljesítménykülönbség elérése beavatkozási pontok, módszerek, kidolgozását igényli. Mindez fejlesztési stratégiának is
nevezhető. Az elemzések sorában nagy jelentőségű a feladatanalízis, vagy munkaelemzés (Job/Task Analysis – JTA). Egy adott munka elvégzéséhez szükséges
feladatok tulajdonságainak azonosítását jelenti, amelyből megtudhatjuk, hogy
képzésre van-e szükség, vagy másfajta teljesítménytámogatás segítené a teljesítmény növekedését. A feladatanalízis elvégzésének két fő módja van: az egyik
során a feladatvégzőket és az ellenőröket mérik fel, a másik során szakértők
elemzik a feladatot. Mindkét eljárás során a JTA azonosítja az elvégzendő feladatokat, a feladatok fontosságát az összteljesítmény szempontjából, a teljesítmény (performance) gyakoriságát és a teljesítmény nehézségeit, bonyolultságát. Amikor a képzés bizonyul a megfelelő beavatkozásnak, akkor a HPT
szakemberek aprólékos gonddal dolgozzák ki a képzés rendszerét, hogy annak
hatékonyságát és eredményességét biztosítani tudják.

A TAXONÓMIAI RENDSZEREK SZEREPE A HPT
ELEMZÉSI ÉS FEJLESZTÉSI FOLYAMATAIBAN
A rendszertan, avagy a taxonómia (ταξινομία) görög kifejezés, a dolgok hierarchikus osztályozására vonatkozik, vagy az osztályozás alapjául szolgáló elvekre. Jelentése rendezés, rendszer; események, jelenségek vagy tárgyak olyan
speciális osztályozása, amelyben az osztályok egymásutánját egységes elv határozza meg. Az osztályozandó jelenségeknek gyakran természetes rendezőelve
van. Szinte mindent, élő dolgokat, élettelen tárgyakat, helyeket és eseményeket lehet valamilyen osztályozási keretben rendszerezni. A konkrét osztályozási
kereteket és azok alapját a kategorizálási módszerek adják. Taxonomikus osztá-
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lyozás, pl. az elemek periódusos rendszere, az állat- és növényvilág törzsfejlődésen alapuló klasszifikációja, vagy a taneszközök történeti, vagy érzékszervi
hatás alapján differenciáló osztályozása. Mivel a taxonómia specifikuma a belső
rendező elv alapján történő osztályozás, a rendszer nyitott, hiszen csak az osztályozás elvét tártuk fel, aminek ismeretében elővételezhető újabb és újabb
osztályozandó elemek megléte. Azok a belső rendező elvek és törvényszerűségek, amelyek a taxonómia alapját képezik, elméleti magyarázatul szolgálnak az
osztályozott jelenségek egymáshoz való viszonyának értelmezéséhez.
Az oktatás és képzés, az ISD és HPT területén, Benjamin S. Bloom, amerikai
oktatáskutató pszichológus és társai, köztük David R. Krathwohl, és a belga De
Block professzor taxonómiája a legjelentősebb. Munkásságuk a curriculum elmélet és fejlesztés megreformálása mellett, a tanulók teljesítményének értékelése szempontjából is új gyakorlatot eredményezett. Természetesen a pedagógiai taxonómiák jelentős fejlődési folyamatok után jutottak mai állapotukba, és
nyerték el technológiai szerepüket, nem csupán a képzés, hanem a HPT egyes
területén is.

14. ábra A taxonómiák fejlődéstörténete és kidolgozói

A tantervfejlesztők, kutatók, oktatásfejlesztési szakemberek körében jól
ismert a taxonómia fogalma, ezért a képzési szintek, teljesítmény elvárások és
kompetencia profilok létrehozásához, pl. a SCID, vagyis a rendszerszemléletű
tanterv és oktatásfejlesztési számos, műveletéhez, a pedagógiai taxonómia ad
használható segítséget. A munkakör-, és feladatelemzésnek, a követelményszintek konkretizálásának, a formatív és szummatív értékelésnek kiváló segéd-

PEDAGÓGIAI TECHNOLÓGIAI RENDSZERTERVEZÉSI ÉS HUMÁN …

27

eszköze. A követelmények hidat alkotnak a célok és a tanulási eredmények
között; biztosítják a célok és az eredmények kívánatos megfelelését. A követelményekből közvetlenül, operatív módon vezethetjük le a tanulásszervezés éppen aktuális feladatait, módszereit és optimális taneszközök rendszerét.

A PEDAGÓGIAI TAXONÓMIÁK, BLOOM ÉS KÖVETŐI
Az oktatás és képzés, az ISD és HPT területén, Benjamin S. Bloom, amerikai
oktatáskutató pszichológus és társai, köztük David R. Krathwohl, és a belga De
Block professzor taxonómiája a legjelentősebb. Munkásságuk a curriculum elmélet és fejlesztés megreformálása mellett, a tanulók teljesítményének értékelése szempontjából is új gyakorlatot eredményezett. Ezeknek a taxonómiáknak
köszönhetően, tanulóktól elvárt tudást pontos követelményekben fejezzük ki,
amely kiterjed a kognitív, az affektív, és a pszichomotoros területre egyaránt. A
híres taxonómiát32 Bloom és társai 1956-ban publikálták
A nagyreményű programozott tanítási módszer, amely a számítógéppel segített tanulás és az e-learning előfutára, illetve a programozott tananyagok kidolgozásának kulcseleme volt a Robert Mager33 által kidolgozott „operacionalizált,
mérhető célok”, eredmények rendszere. Ez az oktatástechnológia, az oktatásfejlesztés, majd a tantervfejlesztés, napjainkra pedig, a humán teljesítménytechnológia egészét befolyásolta. A Bloom-féle taxonómia a tudás fejlődési
szintjeit kategorizálta, az ismeretek hierarchikus rendszerét, a személyiségfejlesztés kognitív-értelmi, affektív-érzelmi-akarati, valamint a pszichomotorosmozgásos területekre definiálva. A belső rendező elv alapján kialakított hierarchiában az egymás fölé rendelt célok mindig magukban foglalják az alacsonyabb
szintűeket, ezek a fő- és részcélok. Leginkább kimunkáltak a kognitív szintek,
amelyeket a tantervfejlesztés, a követelmény-meghatározás és konkrét tanításitanulás folyamattervezés szintjén egyaránt használhatunk.

32

33

Bloom, B.S. (Ed.), Engelhart, M.D., Furst, E.J., Hill, W.H., & Krathwohl, D.R. Taxonomy of
educational objectives: The classification of educational goals. Handbook 1: Cognitive domain.
New York: David McKay. (1956).
Mager, R.: Preparing Instructional Objectives (2nd Edition). Belmont, CA: Lake Publishing Co.
(1975).
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Értelmezés
az emlékezésre, felismerésre, felidézésre építő tények, információk,
fogalmak, törvények, szabályok, elméletek, rendszerek ismerete
összefüggések értelmezését, saját szavakkal történő leírást jelent (öszszefoglalás készítése, rendezése, tételhez példák keresése, szabályok
saját szavakkal való leírása, bizonyos jelenségek definiálása)
a probléma felismerése, a megoldás keresése és a megoldás végrehajtása (terminológiák, szimbólumok használata, feladatok megoldása)
az elemző gondolkodáson kívül magyarázatokat is tartalmaz, tehát
összehasonlító és értékelő részei is vannak, az analízis szintjének feladatai több részre oszthatók (fel kell tárni, hogy egy komplex folyamat
vagy jelenség elemei hogyan állnak össze egységes egésszé; meg kell
ítélni, hogy az elemek együttműködése logikusan következik-e a folyamat, vagy jelenség struktúrájából; ill. meg kell fogalmazni a cselekmény, tartalom és más természetű összefüggések mögött álló motivációkat.)
új eredmény létrehozása, amelynek összetevői a tervezés, kivitelezés
és az eredmények értékelése
a különböző nézetek összevetése, elemzése, azaz önálló véleményalkotás és ítélkezés (egy kijelentés értelemszerű-e, igaz-e, elegendőek-e
az adatok a megoldásra, vannak-e fölösleges, illetve ellentmondó adatok, a megoldás megfelel-e a feltételeknek)
15. ábra Bloom eredeti taxonómiája – kognitív szintek

Bloom szerint tehát, gondolkodásunkat hat, fokonként egyre bonyolultabb
szintre lehet osztani az egyszerű tények előhívásától (legalsóbb szint) az értékelés jelentette folyamatokig (legmagasabb szint). A Bloom-féle taxonómiát gyakran használják tanulási eredmények, követelmények megalkotásához, mivel a
taxonómia kész szerkezetet ad, valamint a követelmények leírásához szükséges
igéket is tartalmazza. Ezek az igék kulcsfontosságúak a tanulási elvárások megalkotásában.
Bloom igéket tartalmazó, eredetileg használt listája csak korlátozott számú
elemet tartalmazott, amit az évek folyamán számos szerző egészített ki saját
igéivel. A tanulási eredmények arra vonatkoznak, hogy a diákok mit képesek
elvégezni az egyes tanulási tevékenységek után, vagyis mire lesznek képesek, az
összes, táblázatban is felsorolt ige aktív, azaz cselekvést jelentő ige. Bloom taxonómiája nem egyszerűen csak egy besorolásra alkalmas, mesterséges rendszer; segítségével a különféle gondolati folyamatokat kívánta azok hierarchikus
elrendeződésében bemutatni.
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16. ábra A célok és követelmények megfogalmazásához használatos, cselekvést jelentő
szavak
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A tanítás kapcsán Bloom mindig is azt javasolta, hogy a diákok tanításakor,
illetve értékelésekor nem szabad elfelejtkeznünk arról, hogy a tanulás valójában
folyamat, és a tanárnak az a feladata, hogy a diákot abban segítse, hogy gondolati folyamatok során lehetőleg eljussanak a hierarchiában a szintézis, és az
értékelés művelésének szintjére. 1977-ben, az oktatástechnológiát tanulmányozandó UNESCO ösztöndíjasként, a University of Chicago neves pszichológus
professzorával volt szerencsém személyesen is találkozni. Megajándékozott egy
könyvével34, amelyet most is gyakran forgatok. Bloom taxonómiáját több százezer, USA-beli gyakorló tanár által készített, tudásértékelésre szánt iskolai feladat elemzése, értelmezése és kategorizálása alapján alkotta meg. Ebben a hierarchiában mindegyik szint sikeressége attól függ, hogy a diák képes-e az adott
szint alatti szinteken teljesíteni. Például, ha egy diák az ismereteit alkalmazni
szeretné, akkor ehhez szüksége van a megfelelő információkra, és ezen információk megértésére. A taxonómiáknak köszönhetően, tanulóktól elvárt tudást
pontos követelményekben fejezzük ki, amely kiterjed a kognitív, az affektív, és a
pszichomotoros területre egyaránt.
A tanítás kapcsán Bloom mindig is azt javasolta, hogy a diákok tanításakor,
illetve értékelésekor nem szabad elfelejtkeznünk arról, hogy a tanulás valójában
folyamat, és a tanárnak az a feladata, hogy a diákot abban segítse, hogy gondolati folyamatok során lehetőleg eljussanak a hierarchiában a szintézis, és az
értékelés művelésének szintjére. 1977-ben, az oktatástechnológiát tanulmányozandó UNESCO ösztöndíjasként, a University of Chicago neves pszichológus
professzorával volt szerencsém személyesen is találkozni. Megajándékozott egy
könyvével35, amelyet most is gyakran forgatok. Bloom taxonómiáját több százezer, USA-beli gyakorló tanár által készített, tudásértékelésre szánt iskolai feladat elemzése, értelmezése és kategorizálása alapján alkotta meg. Ebben a hierarchiában mindegyik szint sikeressége attól függ, hogy a diák képes-e az adott
szint alatti szinteken teljesíteni. Például, ha egy diák az ismereteit alkalmazni
szeretné, akkor ehhez szüksége van a megfelelő információkra, és ezen információk megértésére. A taxonómiáknak köszönhetően, tanulóktól elvárt tudást
pontos követelményekben fejezzük ki, amely kiterjed a kognitív, az affektív, és a
pszichomotoros területre egyaránt.

34

35

Bloom, Benjamin S.: Human characteristics and school learning. New York, NY, US: McGrawHill. (1976).
Bloom, Benjamin S.: Human characteristics and school learning. New York, NY, US: McGrawHill. (1976).
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17. ábra Benjamin Samuel Bloom (1913 –1999)

Miként már említettük, Bloom és társai 1956-ban publikálták a híres taxonómiát, amelynek módosított verziója 45 év múltán, csak 2002-ben jelent meg
az egyik egykori szerzőtárs, Krathwohl36 munkájaként.

18. ábra A Bloom taxonómia evolúciója – kognitív kategóriák és hierarchia

36

Krathwohl, David R.: A Revision of Bloom's Taxonomy: An Overview In: THEORY INTO
PRACTICE, Volume 41, Number 4, Autumn 2002. College of Education, The Ohio State University (2002)
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A Bloom taxonómia napjainkban is jelentős szerepet játszik37. „A tanulási
eredmény, illetve a kompetencia alapú megközelítés irányába tett lépéseket
főként a munkaerő piaci igényeket jobban kielégítő követelményvezérelt modell, a munkahely központú, adaptív képzések, valamint az informális és nem
formális tanulás fontosságának európai szintű felismerése váltotta ki. Az informális és nem formális tanulás eredményeinek elismerése és validálása Európaszerte jelentős kihívásnak számít, ami viszont nem valósítható meg a tanulási
eredmény alapú megközelítés nélkül.”

A KOMPLEXEBB PEDAGÓGIAI TAXONÓMIÁK
A kognitív szintek mellett az affektív (érzelmi- akarati) fejlesztés szintjei:
odafigyelés (nyitottság a külső hatásokra), reagálás (aktív válasz, együttműködés), értékelés (egyes értékek preferálása), organizáció (értékrend kialakítása),
az értékrendet tükröző viselkedés (jellem és cselekvés harmóniája). A
pszichomotoros (mozgási, cselekvési) képességek fejlesztési szintjei: utánzás,
manipulálás (hibák kiküszöbölése), artikuláció (mozgáskoordináció kialakulása),
automatizáció (mozgások automatikus végrehajtása, rutin). De Block taxonómiájának egy szöveges reprezentációját mutatjuk be, Nyéki Lajos38 tanulmányára
támaszkodva, amely kiterjed az értelmi, tevékenységi, akarati és érzelmi területre egyaránt:
Terület
Szint
Ismeret

Megértés

Kognitív
(értelmi)
tudatában
van valaminek
reprodukál

Pszichomotoros
(tevékenységi)
érzékszervvel
érzékel

Volucionális
(akarati)
nem tanúsít
ellenállást

Affektív
(érzelmi)
figyelmes

példát utánoz

felfogja értelmét

átlátása van

elvállal valamit
beleéli magát

nyitott valamire
átérez valamit
áhítattal van
valami iránt

bemutat
elmondja
saját szavaival
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kiválaszt
érzékeléssel
föl/leszerel

hajlandó
valamire
helyesel

teljesítésre
talál

Typology of knowledge, skills and competences: clarification of the concept and prototype
Jonathan Winterton, Françoise Delamare – Le Deist, Emma Stringfellow, CEDEFOP Reference
series; 64 Luxembourg: Office for official Publications of the European Communities, 2006
38
Nyéki Lajos: De Block taxonómiája http://rs1.szif.hu/~nyeki/okt/DeBlock.pdf
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Alkalmazás

alkalmazni
tud új helyzetben
tervez
kiegészít

Integrálás

önkéntelenül
alkalmazza
sajátjaként
éli meg

ural valamit

kész valamire

föl/leszerel
valami újat
elkészít
összeállít
gyors valamiben

ajánl valamit

biztos valamiben
szakértelmet
bizonyít
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élvez valamit

kíván valamit

kielégítésre
talál

vágyakozik
valamire

meghatódik
valamitől

törekszik
valamire
önkéntese
valaminek

kiáll valami
mellett
csodál valamit

19. ábra De Block taxonómiája – a viselkedés különböző pszichikus funkciókban

R. F. Mager, „A nevelési célok meghatározása” c. könyvében azt írja, hogy
az operacionalizált cél három jellegzetes része a tevékenység, a szint, és a feltételek. Szerinte a tevékenység megadása kötelező, a szint és a feltétel megadása
elmaradhat, ha magától értetődő. A szint valamilyen pontossági előírás, idő- és
távolságnorma, bizonyos előírások betartása. A feltételek a tevékenység végrehajtásának körülményeit adják meg, ide értve az esetleg felhasználható, vagy
tiltott segédeszközöket is. Az általános pedagógiai követelményrendszer, az
előzőek egyesítésével, az affektív tanulással összefüggő követelmények (befogadás, válaszadás, értékek kialakítása, értékrendszer kialakítása, világnézet
kialakítása), a pszichomotoros követelmények (utánzás, manipulálás, artikuláció, automatizálás), a kognitív követelmények (ismeret, megértés, alkalmazás)
ismert és új szituációban, valamint a magasabb rendű ismeretek (analízis, szintézis, értékelés) rendszere. Ilyen pl. Dave integrált taxonómiája, amely 1970ben készült, s amelynek a pszichomotoros területéről 2012-ben újabb interpretáció39 jelent meg.

39

Atkison, S. Paul: Taxonomy Circles – Visualisations of Educational Domains
http://spatkinson.wordpress.com/tag/daves-taxonomy/
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20. ábra A Dave taxonómia pszichomotoros területének reprezentációja
(Atkinson, 2012)

Ez az érdeklődés nem véletlen; már utaltunk rá, hogy a tanulási eredmény,
illetve a kompetencia alapú megközelítés irányába tett lépéseket főként a munkaerő-piaci igényeket jobban kielégítő követelményvezérelt modell, a munkahely központú, adaptív képzések, valamint az informális és nem formális tanulás
fontosságának európai szintű felismerése váltotta ki. Az informális és nem formális tanulás eredményeinek elismerése és validálása Európa-szerte jelentős
kihívásnak számít, ami viszont nem valósítható meg a tanulási eredmény alapú
megközelítés nélkül. A taxonómiai rendszerek léte, evolúciója, a kategóriák
finomodása napjainkra a Tudás – Képesség – Kompetencia (TKK) tipológiákhoz
vezetett. Láttuk, hogy az első és legjelentősebb TKK tipológiát Bloom és munkatársai fejlesztették ki a 60-as évektől kezdődően, ezt gyakran TKA modellnek
(tudás, képességek, attitűdök) nevezik.
„A tudás, készségek és kompetenciák tipológiája” c. CEDEFOP (European
Centre for the Development of Vocational Training – Európai Szakképzésfejlesz-
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tési Központ) kutatási jelentése40 jól összefoglalja TKK modern értelmezését. A
kiadvány összefoglalója magyar nyelven is elérhető41, ebből idézzük a kulcsfogalmak értelmezését.
A tudás az intelligencia (tanulási képesség) és a szituáció (lehetőség a tanulásra) kölcsönhatásaként jön létre, sokkal inkább társadalmilag konstruált, mint
az intelligencia. A tudás magában foglalja a megalapozó fogalmakat és elméleteket, valamint a különböző tevékenységek keretében létrejött tacit tudást is.
Az angol skill a magyarban három egymástól jól elkülönülő pszichikus képződményt foglal magába: az egyszerű műveletek automatikus végrehajtását
jelentő gyakorlati készségeket, a bonyolultabb műveletek részben automatizált
végrehajtását jelentő jártasságokat, és egy átfogóbb tevékenység elvégzésére
való alkalmasságot, a képességet. A képesség színvonalát általában a tevékenységek végrehajtásának pontosságával és sebességével jellemzik.
Több kutató a néha zavaros kompetencia fogalomnak három értelmezését
különbözteti meg: kimenetek (szakmai sztenderdek, amelyek megmutatják,
hogy mit kell tudnia valakinek a szakma ellátáshoz); feladatok, amelyeket az
ember végrehajt (annak a leírása, ami éppen történik); személyes tulajdonságok, jellemzők (leírja, hogy valaki milyen).

40

Typology of knowledge, skills and competences: clarification of the concept and prototype.
Jonathan Winterton, Françoise Delamare – Le Deist, Emma Stringfellow. CEDEFOP Reference
series; 64 Luxembourg: Office for official Publications of the European Communities, 2006.
http://www.cedefop.europa.eu/en/Files/3048_EN.PDF
41
A tudás, készségek és kompetenciák tipológiája: fogalmi tisztázás és egy prototípus létrehozása
– a CEDEFOP megbízásából elkészített kutatási beszámoló alapján. Az összefoglalót készítette:
Falus Iván
http://www.tpf.hu/document.php?doc_name=konyvtar/egyeb/kompetencia_kiadvany_2009.pdf
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21. ábra Dave integrált taxonómiája

Egy munkakör ellátásához kellő cselekvőképes tudás, kompetencia kifejlesztése többnyire tanulási folyamatok végeredménye. A HPT alapvető folyamata a teljesítmény elemzése, a folyamatba történő beavatkozás mikéntjének
kiválasztása, a szervezet működésének ismeretében, a beavatkozási stratégia és
az értékelési folyamatok aktiválása. A tantervfejlesztők, kutatók, oktatásfejlesztési szakemberek körében jól ismert a taxonómia fogalma, ezért a képzési szintek, teljesítmény elvárások és kompetencia profilok létrehozásához, pl. a SCID42,
vagyis a rendszerszemléletű tanterv és oktatásfejlesztési számos, műveletéhez,
a pedagógiai taxonómia ad használható segítséget.

42

Competency-Based Education via the DACUM and SCID Process: An Overview
http://www.unevoc.unesco.org/e-forum/CBE_DACUM_SCID%20article%282%29.pdf
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21. ábra Systematic Curriculum and Instructional Development – SCID
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A TAXONÓMIAI RENDSZEREK ALKALMAZÁSÁNAK
KITERJESZTÉSE
Természetesen az okok keresése is része a rendszernek, az egyéni teljesítmény értékelhető területeinek ismeretében, számos megoldás ismeretes. A
folyamat tervezése megkívánja a jelenlegi és a kívánt egyéni, ill. közös teljesítmény elemzését. A követelmények hidat alkotnak a célok és a tanulási eredmények között; biztosítják a célok és az eredmények kívánatos megfelelését. A
követelményekből hagyományosan, közvetlenül, operatív módon vezethetjük le
a tanulásszervezés éppen aktuális feladatait, módszereit és optimális taneszközök rendszerét. A taxonómiáknak köszönhetően, tanulóktól, ill. a dolgozóktól
elvárt tudást pontos követelményekben fejezzük ki, amely kiterjed a kognitív, az
affektív, és a pszichomotoros területre egyaránt. A HPT gyakorlat igazolja, hogy
taxonómiai rendszer a munkakör-, és feladatelemzésnek, a követelményszintek
konkretizálásának, a formatív és szummatív értékelésnek kiváló segédeszköze.
Az 1990-es évek végétől a kompetencia alapú humánerőforrás menedzsment az
Egyesült Államokban széleskörűen elterjedt, és ugyanez jellemzi a humánerőforrás fejlesztést is.

VÁLTOZÓ PEDAGÓGUS SZEREPEK, A HPT
ALKALMAZÁSÁNAK AKTUALITÁSA
Jelenleg rendkívül időszerű a tanárok változó szerepének vizsgálata, ennek
egyik fő eleme az IKT hatása a pedagógus szakmára, valamint az oktatásfejlesztők, oktatástechnológusok és pedagógusok közös ismeretrendszere. A pedagógus szakma alapvetően érintett, nem véletlen, hogy több szervezet és kutató
különös figyelmet fordít a pedagógusok IKT ismereteire és kompetenciáira. Az
UNESCO rendszerében pl. négy kompetencia-területet különböztethetünk meg:
1. Pedagógiai kompetenciák: a tanár oktatási gyakorlata, amelyben felhasználja az IKT módszereket és -tartalmakat; felismeri, hogy tantárgya keretében mely témaköröknél, milyen módon használhat IKT eszközöket a tantervi
követelményekhez kapcsolva; képes megtervezni, megszervezni és lefolytatni
távoktatásos és jelen idejű képzési elemeket egyaránt tartalmazó, nyitott és
rugalmas oktatási keretrendszerben megvalósított pedagógiai programokat;
képes ezeket a folyamatokat értékelni és megújítani.
2. Együttműködés, hálózatépítés: az IKT technológiák használata nem ér
véget az osztályterem ajtajánál, ellenkezőleg, lehetőséget nyújt a tanárnak
arra, hogy szakmai közösségekhez csatlakozzon, maga is létrehozzon ilyeneket.
Továbbá, hogy értékelje és felhasználja a tanulási hálózatok előnyeit; maga is
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képes legyen olyan hálózatokat létrehozni, amelyek többletértéket visznek az
oktatásba; együttműködésre képes országon belül és nemzetközi keretek között; képes tanulóként és tanárként egyaránt dolgozni a nyitott és rugalmas elearning- rendszerekben; képes különféle képességekkel, adottságokkal és társadalmi háttérrel rendelkező tanulóknak megfelelő tanulási környezetet kialakítani, beleértve a fogyatékkal élőket is.
3. Az információs társadalom problémái és az informatikai eszközök
használatában rejlő egészségügyi kockázatok felismerése és kezelése. A tanár
megérti és képes használni az informatikai eszközökkel kapcsolatos jogi és erkölcsi szabályokat; tiszteletben tartja a szellemi tulajdont; értékeli és másokkal
is megvitatja az új technológiák hatását a társadalomra; megtervezi a környezetet, és bevezeti azokat a szabályokat, amelyek szükségesek az egészséges IKT
használathoz (megfelelő munkakörülmények: ülés, megvilágítás, hang, környezettudatos energiafelhasználás stb.).
4. Egész életen át tartó tanulás: a folyamatosan korszerűsödő technika releváns elemeinek megismerése, integrálása már birtokolt oktatási informatikai
ismeret- és képességrendszerbe. A tanár olyan IKT eszközöket alkalmaz, amelyek növelik a személyes és a szakmai hatékonyságot; rendszeresen fejleszti
tudását az új fejlesztések oktatási felhasználása végett.
A következő fejezetekben Kárpáti Andrea, Hunya Márta: „Kísérlet a tanárok IKT-kompetenciája közös európai referenciakeretének kialakítására – a UTeacher Projekt II” c. tanulmánya43 alapján összefoglaljuk a tanári IKT kompetenciákat. Kis-Tóth Lajos: „A tanári mesterség IKT elemei”, és Nádasi András: Az
oktatástechnológia és az oktatásfejlesztés digitális eszközrendszere” c. jegyzete
alapján az oktatástechnológusok, oktatásfejlesztők, médiaszerkesztők általános
készségeit is, amelyek egy része a tanári mesterségnek is szükségszerűen részévé vált. Támaszkodtunk az ICTeacher elnevezésű Európai Uniós projekt (száma:141882-2008-LLP-AT-COMENIUSCMP) keretében 2010-ben elkészült kézikönyvre, ill. kurzusra is, amely a Comenius-projekt részeként, az Európai
Közösség pénzügyi támogatásával jött létre.

AZ IKT KOMPETENCIÁK KÖZÖS EURÓPAI
REFERENCIAKERETE
A szerzők által bemutatott U-Teacher projekt során elkészült a CEF
(Common European Framework) első változata „egy mátrix, melyben az oszlo43

Kárpáti Andrea, Hunya Márta: Kísérlet a tanárok IKT-kompetenciája közös európai referenciakeretének kialakítására – a U-Teacher Projekt II. http://www.ofi.hu/tudastar/karpati-andreahunya-090930
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pok a tanár társadalmi kapcsolatait, az érintett személyek és szervezetek körét
reprezentálják, míg a sorok azokat a területeket, amelyeken a cselekvés zajlik.
Az összes terület közös tényezője az a szándék, amellyel a tanár az IKT-t mint az
innováció motorját alkalmazza az osztályban, s az a képesség, hogy az oktatás
átalakításának aktív szereplője legyen.”
Szereplők
Területek

A tanár maga
A tanárszemélyiség folyamatos
építése

Tanulók
Kollégák
A tanulók tanulá- Együttműködés
sának és fejlődé- az iskolában és
sének elősegítéegyéb tanári
se
közösségekkel

Környezet
Interakciók
az iskola külső
környezetével

Az IKT tanulásra,
iskolára és társadalomra gyakorolt
hatásának tudatoPedagó- sulása. Személyes
gia
filozófia kialakítása
a tudástársadalomnak megfelelő
tanulásról és pedagógiáról

Olyan tanulási
környezet kialakítása, amely összhangban van személyes víziójával
és a tudástársadalom kihívásaival

A vízió, a tapasztalatok és a módszerek megosztása.
Együttműködés
interdiszciplináris
oktatási tevékenységekben

A helyi és a
globális környezet felhasználása
a tanulás forrásaként és színtereként

Az IKT szerepe a
tantárgy tanításáTanterv, ban a tudástartatanmelom gyors növekenet,
désére való
tananyag tekintettel, a tantárgy kulcsterületei,
legfontosabb témái

Olyan tanulási
környezet tervezése és kialakítása,
amely számol az
IKT lehetőségeivel
és korlátaival az
adott szakterületen

Az IKT használat
tapasztalatainak
és módszereinek
megosztása az
iskolában és
egyéb tanári
közösségekkel

A helyi és a
globális források
kihasználása az
adott tantárgy
tanulásának
előmozdítására

Szervezet

A korlátokon belül
Személyes vízió
olyan iskokialakítása a tudáslai/osztályszerveze
társadalom követ kialakítása,
telményeinek megamely megfelel a
felelő
tudástársadalom
iskolaszervezetről
kihívásainak

Tapasztalatok,
módszerek és
szerve-zeti elképzelések megosztása,
együttműkö-dés
az osztály- és
iskolaszervezet
átalakításában

Közreműködés a
helyi és a globális környezethez
kapcsolódó iskolaszervezet kialakításában

Technológia

A megfelelő IKT
A technikai tudás
eszközök kiválaszfolyamatos fejlesztása a tanulás
tése
segítésére

Az IKT eszközök
használata szakmai kommunikációra

Hozzáadott értéket képviselő
helyi és globális
tanulási hálózatok kialakítása

Szakmai A folyamatos
fejlődés szakmai fejlődés

Szakmai fejlődés Az IKT lehetősé- A helyi és a
tervezése és meg- geinek megisme- globális környe-
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Szereplők
Területek

A tanár maga
A tanárszemélyiség folyamatos
építése

Tanulók
Kollégák
A tanulók tanulá- Együttműködés
sának és fejlődé- az iskolában és
sének elősegítéegyéb tanári
se
közösségekkel

szükségességének valósítása a tanués lehetőségeinek lók fejlődése és
felismerése
jóléte érdekében

A gyerekek tanításának és jólétének
elsőrendű céllá
emelése. Annak
elfogadása, hogy
az IKT fontos szerepet kap a tudástársadalom alakításában

Környezet
Interakciók
az iskola külső
környezetével

rése a szakmai
zet által kínált
kommunikációban szakmai fejlődési
lehetőségek
megisme-rése és
kiaknázása

Annak elfogadása,
hogy a tanár elsőrendű felelőssége
a rábízott tanulók
oktatása és jóléte

Pozitív és aktív
szerep a tanári
közösségekben
az IKT eszközök
és források szakszerű használatával

A felelősség
felismerése a
szociális és fizikai környezettel
harmóniában élő
állampolgárok
nevelésében

A tantárgy tartalmi
A kormányzat IKT korlátainak figyepolitikája és straté- lembevételével
giája iskolai meg- olyan tevékenyséSzakmavalósulásának
gek, amelyek
politika
kritikus szemlélete, segítik a szakmasaját vízió kialakí- politika célkitűzétása
seinek megvalósulását

A kormányzat IKT
politikája és stratégiája iskolai
megvalósulásának kritikus
szemlélete iskolai
tanári körben,
hozzájárulás az
implementáláshoz
és az értékeléshez

Az egyén adott
korlátai között
hozzájárulás a
szakpolitika IKT
célkitűzéseinek
kiala-kításához,
szigorúan az
adott környezetre
vonatkozóan

Etika

Innováció

A tájékozottságon alapuló
Kritikus, aktív sze- Az IKT vezérelt
Együttműködés
változás kultúrep-vállalás az IKT változások alakítá- az innovatív IKT rájának kialakívezérelt innováció- sa és újraalakítása használat kialakí- tásához való
ban és az átalaku- a tanulás és a
tásában és alkal- hozzájárulás az
lásban
tanítás területén
mazásában
iskolán kívül,
szélesebb körben

23. ábra A CEF mátrix

A keretrendszer értékeléséhez egy korábbi kutatási jelentés megállapításait idézzük, amelyet az IKT stratégiák kurzus anyagában már feldolgoztunk: „Három nagy kutatás (OECD 1999-2001.) is megállapította, hogy világszerte nem az
infrastruktúra megléte vagy hiánya, hanem sokkal inkább a tanárok szerepvállalása vagy ellenállása határozza meg az oktatási módszertani újítások elterje-
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dését, illetve a tanulási teljesítményeket. Egyértelmű, hogy bizonyos oktatás- és
információtechnikai invesztálások eredményessége és hatékonysága megkérdőjelezhető, és gondot okoz az erre vonatkozó oktatástechnológiai kutatások
eredményeinek hasznosíthatósága is.”

24. ábra A keretrendszer szerkezetének dinamikus ábrája (Kárpáti, A.- Hunya, M. 2009)

Általánosan elfogadott, hogy az oktatástechnológiával, IKT alkalmazással
kapcsolatos kutatások irányát és metodikáját megszabó kulcsfaktorok között
fontos az adott elektronikus tanulási környezet, infrastruktúra állapota, a tartalomipar és szolgáltatás rendszere, de a pedagógusok kulcsszerepe vitathatatlan.
A CEF éppen ezért, és a rendszerszemlélete miatt ad biztos struktúrát egy
eredményes stratégiához, miként az ábra is szemlélteti.

A PEDAGÓGUSOK IKT ISMERETEI ÉS KOMPETENCIÁI,
KÉPZÉSI PROGRAMOK
Az oktatási szektorra vonatkozó nemzetközi és nemzeti IKT stratégiák és
fejlesztések eredményei, az iskolaszámítógépes programok, az elektronikus
tanulási környezet és általában a digitális kultúra, az IKT ismeretek és készségek
megjelenése a tanárképzésben és továbbképzésben. Ez utóbbi több 10.000
aktív pedagógust érint Magyarországon is, akik tanulmányaik során legfeljebb
hagyományos audiovizuális technikai, oktatástechnikai, és jó esetben oktatás-
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technológiai, képzésben részesültek. Az IKTanár-ICTeacher elnevezésű Európai
Uniós projekt44 célja hogy elősegítse az IKT alkalmazását az általános és a középiskolai oktatásban. A konzorcium tagjai: Nyugat-magyarországi Egyetem
(HU), Österreichische Computer Gesellschaft (AT), Universidade de Santiago de
Compostela (ES), VIA University College – Lćreruddannelsen i Ĺrhus (DK) és a
University of Westminster (EN).
Az IKTanár programmal a konzorcium azt a szükségletet kívánja kielégíteni,
hogy a tanárok megfelelő IKT képzettséggel rendelkezzenek. A tanítás és tanulás minősége javulni fog, és a tanárok munkavállalási lehetőségei is bővülnek, az
alábbiak következtében: az IKT alkalmazások szükségességének és előnyeinek
tudatosítása; a tanárok alapvető IKT kompetenciáinak megerősítése; a pedagógiai gyakorlathoz szükséges IKT kompetenciákat segítő kurzusok kidolgozása; a
kurzus bevezetése európai standard IKT képesítésként. Az IKTanár (IKTanár)
továbbképző programot azért dolgozták ki, hogy a tanárokat segítse alapvető
IKT-kompetenciáik fejlesztésében. „A program segíti a tanárokat abban is, hogy
meglévő tanítási módszereikre, eszközeikre, forrásaikra és pedagógiai ötleteikre
támaszkodva alkalmazzák a web 2.0-ás eszközöket, és ezzel elérjék, hogy a
„média-kultúrsokk” pozitív hangsúlyt kapjon. Az IKTanár minden tanár számára
elérhető, szaktól és iskolafokozattól független átfogó számítógéppel kísért
(blended learning) tanfolyam. Hogy ennek a heterogén célcsoportnak hatásos
továbbképző programot kínáljon fel, az IKTanár-tanfolyam úgy szerveződött,
hogy nagyfokú pedagógiai szabadságot és kreativitást biztosítson. Ez segít abban, hogy a tanárok korábbi szakmai tapasztalatai hasznosuljanak.” Az
ICTeacher projekt egyik legfontosabb vívmánya, az ICTeacher tantervének és
tesztjének, mint az ECDL által támogatott terméknek az akkreditációja. Ily módon a tanárok egy széles körben elismert bizonyítványt szereznek. Az „IKTanár
kézikönyv a trénerek számára” c. 2010-ben megjelent Interneten is elérhető
kiadvány45 a továbbképző kurzus vezérfonala, amely tanterv, a tananyag és
tesztek mellett egy kompetencia térképet is tartalmaz. Ez lényegében az IKT-vel
kapcsolatos pedagógiai technológiai teljesítménycélok rendszere, amely az
önálló tanuláshoz is jól használható.

44
45

http://www.icteacher.eu/index.php?id=60&L=8
http://ict.cesga.es/courses/ICTWS/document/TrainingManuals/ICTeacher_Training_
manual_HU.pdf?cidReq=I
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A tanári mesterség IKT alapjai szakirányú továbbképzési szak, szintén konkrétan is megjelöli azokat a készségeket, amelyekre a tudástársadalom iskoláiban szükség van. Ennek a képzésnek a résztvevői a pedagógus mesterséghez
elengedhetetlen korszerű oktatás- és információtechnológiai műveltséget szereznek, amelynek részeként megismerik az oktatás- és infokommunikációs eszközrendszer alkalmazásának módszertani alapjait, különös tekintettel a világhálón elérhető szolgáltatásokra. A szakterülethez kapcsolódóan képesek lesznek
az információk hatékony keresésére, sokoldalú hálózati kommunikációra, adatok, információk elektronikus kezelésére, digitális tartalmak létrehozására, mó-
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dosítására, közreadására. Elsajátítják a taneszközök és elektronikus tananyagok
értékelésének és tervezésének szempontjait, a kivitelezés gyakorlatát, valamint
az új pedagógiai technológiai, IKT innovációkat. Példaként az Eszterházy Károly
Főiskola programját46 mutatjuk be:
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A szakirányú továbbképzési program címe: TANÁRI MESTERSÉG IKT ALAPJAI
Programfelelős: Dr. Forgó Sándor, tszv., főiskolai tanár
Jelentkezési feltétel: Pedagógusképzés alapfokozatú végzettséggel rendelkezők.
Képzési idő: 2 félév (180 óra) Megszerzendő kreditek száma: 60 kredit
A szakképzettség oklevélben szereplő megnevezése: infomédia szakpedagógus
A képzési program rövid tartalma:
A képzés során elsajátítandó kompetenciák:
informatikai eszközök és szoftverek pedagógiai szempontú értékelésének
képessége,
műveltségtartalmak tanulását segítő digitális oktatási segédanyagok készítésének képessége (ehhez szükséges szaktudás birtoklása),
információszerzés és válogatás, információfeldolgozás, továbbítás, tárolás
és elrendezés módjainak, tanulási-tanítási eljárásainak alkalmazása,
informatika, számítástechnika korszerű eszközrendszerének megismerési,
tanulási eljárásainak képessége,
az iskolai számítógépes hálózati infrastruktúra oktatási célokat szolgáló
üzemeltetése,
informatikai alapszoftverek tanulási, közvetítési eljárásainak szakszerű ismerete, képessége,
jártasság többféle módszertani paradigma szerinti ismeretközvetítésben,
tanulásmenedzselésben és képességfejlesztésben, ezek informatikai vetületeinek ismeretében. (pl. projektmunka, kooperatív tanulási technikák).
Tudáselemek, megszerezhető ismeretek:
informatikai eszközismeret;
médiaismeret;
elektronikus tanulási környezetek ismeretei;
speciális pedagógiai ismeretek;
speciális módszertani ismeretek;
oktatás- és infokommunikációs eszközalkalmazási módszertana;
e-tananyagok;
digitális taneszköz-ismeret;
gyakorlati ismeretek.
informatikai eszközök és szoftverek pedagógiai szempontú értékelésének
képessége,

http://www.ektf.hu/ujweb/upload/szabozs/files/TanariIKT_szakir.pdf
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műveltségtartalmak tanulását segítő digitális oktatási segédanyagok készítésének képessége (ehhez szükséges szaktudás birtoklása),
 információszerzés és válogatás, információfeldolgozás, továbbítás, tárolás
és elrendezés módjainak, tanulási-tanítási eljárásainak alkalmazása,
 informatika, számítástechnika korszerű eszközrendszerének megismerési,
tanulási eljárásainak képessége,
 az iskolai számítógépes hálózati infrastruktúra oktatási célokat szolgáló
üzemeltetése,
 informatikai alapszoftverek tanulási, közvetítési eljárásainak szakszerű ismeretének képessége,
 jártasság többféle módszertani paradigma szerinti ismeretközvetítésben,
tanulás-menedzselésben és képességfejlesztésben, ezek informatikai vetületeinek ismeretében. (pl. projektmunka, kooperatív tanulási technikák).
Személyes adottságok, készségek:
 Szakmai készségfejlesztés;
 Team-munka, együttműködés, kooperációs készségek fejlesztése;
 Önművelődés, lifelong learning készségének fejlesztése.
A szakképzettség alkalmazása konkrét környezetben, tevékenységrendszerben:
Az infomédia szakpedagógus olyan, pedagógiai végzettséggel rendelkező szakember, aki ismeri a taneszközök és elektronikus tananyagok értékelésének és
tervezésének szempontjait, a kivitelezés gyakorlatát, valamint az új pedagógiai
technológiai, IKT innovációkat, pl. digitális tábla, e-prezentáció, e-portfólió, és a
tantervi követelményeket az informatikai és médiakommunikációs módszereinek kreatív alkalmazásával tudja közvetíteni.

SZTENDERDEK, OKTATÁSFEJLESZTÉSI, -TERVEZÉSI
KOMPETENCIÁK
Az oktatástechnológusok, oktatásfejlesztők, médiaszerkesztők általános
készségei, amelyek egy része a tanári mesterségnek is szükségszerűen részévé
vált, a következőkben foglalhatók össze:
–
–
–
–
–

Információ-strukturálás (információ felvétel, -rögzítés, -tárolás, osztályozás, -rendezés stb.)
problémamegoldás (soktényezős rendszerek felmérése, összefüggések
meglátása, alternatív megoldások kidolgozása stb.),
a viselkedés és kognitív tudományok eredményeinek, különösen a tanulással kapcsolatos ismeretek alkalmazni tudása (nemcsak ismerete),
információ-visszakeresés, tartalmi, formai és technológiai szelektálás (a
források megfelelő használata).
interperszonális készségek (team-vezetés, tárgyalás, kapcsolatteremtés,
szervezés stb.)
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Mindezen kompetenciák adott tanulócsoportokra, célközönségre vonatkoztatott, pedagógiai, pszichológiai, szaktudományos, szaktantárgyi és szakmódszertani ismeretekre épülnek. Az „Instructional Design and Develeopment”
ismeretek és készségek térképe. Az általános készségeken alapuló speciális
készségeket, tevékenységeket a szakma legerősebb szervezete, az Association
for Educational Communication and Technology Oktatásfejlesztési Szakosztálya47 speciális munkabizottságának kutatásai, és a hazai felsőoktatási gyakorlat48
szerint – a következők alkotják:
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–

az oktatás fejlesztésére alkalmas projectek meghatározása,
a szükséglet-meghatározás irányítása,
a tanulók, hallgatók jellemzőinek megállapítása,
munka-, feladat és tartalomstruktúrák jellemzőinek elemzése,
tanulási eredmények megfogalmazása,
a tanulási környezet jellemzőinek elemzése,
a tanulási tevékenységek megfelelő sorrendjének meghatározása,
oktatási stratégiák specifikálása,
célhierarchiák képzése,
a tanítási-tanulási folyamatoknak megfelelő tanulási források kiválasztása,
tankönyvek és taneszközök, oktatócsomagok értékelése,
nyomtatott segédletek, audiovizuális szemléltető anyagok készítése,
elektronikus tananyagok szerkesztése,
az oktatás, képzés értékelése,
képzési csomagok, kurzusok kidolgozása,
tanár-továbbképzési szemináriumok vezetése,
oktatásfejlesztési projectek tervezése és irányítása,
hatékony kommunikáció vizuális, orális és írásos eszközökkel,
megfelelő interperszonális kapcsolatok, team-vezetés,
oktatásfejlesztési folyamatok indoklása, terjesztése, elfogadtatása.

Az oktatástechnológiai szakismeretek, szaktudás jelentős része a már bemutatott oktatásfejlesztési és tervezési modellek és folyamatok ismeretét és
alkalmazását jelenti.49 Az egyes modellek különböző léptékű tevékenységrend47

Association for Educational Communication and Technology Standards
http://aect.site-ym.com/resource/resmgr/AECT_Documents/AECTstandardsREV2005.pdf
48
Nádasi András: Az új oktatástechnológia és az oktatásfejlesztés digitális eszközrendszere
http://okt.ektf.hu/data/nadasia/file/tananyag/oktataselmelet/1_bevezet___clok_s_kompete
ncik.html
49
Nádasi András: Oktatástechnológiai, rendszerfejlesztési, és humán teljesítménytechnológiai
modellek
http://www.ektf.hu/agriamedia/index.php?page=presents&present=140
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szereket reprezentálnak, így kialakultak médiumfejlesztési (tematikus egységekre vonatkozó), kurzus vagy programfejlesztési (curriculum szintű), és oktatási
rendszerfejlesztési (pl. távoktatási, e-tananyag) modellek. Mindezekhez speciális
ismeretek és készségek kapcsolódnak. A legismertebb az FSU-ADDIE modellen
alapuló AECT oktatásfejlesztési modell, a legkomplexebb, pedig az International
Society for Performance Improvement (ISPI) által ajánlott modell.
Az International Board of Standards for Training, Performance and
Instruction50 kidolgozta a kompetenciák, ill. sztenderdek rendszerét, ezek: Online tanulói kompetenciák; Oktatástervezési kompetenciák; Értékelési kompetenciák; Oktatói kompetenciák; Training manager kompetenciák. Az ibstpi által
kifejlesztett modell alapján az oktatástechnológusok, oktatásfejlesztők, médiaszerkesztők, pedagógiai technológiai rendszertervezők mester és doktori képzéséhez számos kompetencia-alapú51 egyetemi tanterv és program készült52.

50

International Board of Standards for Training, Performance and Instruction
http://www.ibstpi.org/competencies.htm
51
A competency is defined as a “knowledge, skill, or attitude that enables one to effectively
perform the activities of a given occupation or function to the standards expected in
employment” (Richey, Fields, & Foxon, 2001, p. 31). Source: Richey, R.C., Fields, D.C., & Foxon,
M. (2001). Instructional design competencies: The standards (3rd ed.). Syracuse NY: ERIC.
52
Competencies and Standards for Instructional Design and Educational Technology - Discussion
Paper for ITFORUM, April 17-21, 2006
http://itforum.coe.uga.edu/paper89/ITForumpaper89.pdf
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25. ábra Az ibspti kompetencia fejlesztési modell

Az elektronikus tanulási környezetben megvalósuló folyamatok tervezéséhez különösen hasznos az Instructional IDOL-200853, amelyet a Capella University dolgozott ki, szintén az ibstpi sztenderdek alapján.
http://www.oktatas.hu/kozneveles/projektek/tamop_315_pedkepzes_f
ejl/projekhirek/tamop315_nemzetkozi_kitekintes
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Capella University: Instructional Design for Online Learning (IDOL) Specialization Outcomes and
Specialization Competencies http://www.capella.edu/idol/idol_competencies.pdf

