Virtuális tanulási környezetek a felsőoktatásban
Általános bevezető a témához, melynek kulcs üzeneteit a következő bekezdésekben foglaltuk össze.
Feltételezzük, hogy a tömör „kognitív előstrukturálás” elegendő információt jelent azok számára, akik
szeretnének betekintést nyerni a témakörbe.

A tanulási környezetek virtualizálásának igénye a közoktatás, a felsőoktatás és a
felsőoktatáson kívüli felnőttképzés szintjén egyaránt megjelenik. Az új tanulásszervezés
használatának bevezetése és általánossá válása forradalmasítja, felforgatja, és alapvetően
átrendezi a felsőoktatás működésmódját. A virtuális tanulási környezetekre jellemző
kooperatív tanulás a tudásszerzést elsősorban társas folyamatnak tekinti, ahol a tanulók a
többiekkel folytatott interakciók eredményeképpen építik fel tudásukat. A virtuális tanulási
környezetek kialakítása, működtetése és folyamatos továbbfejlesztése új - a korábbiakat
részben kiegészítő, részben „felülíró” - tanári tudáselemeket, attitűdöket és az ilyen tanulási
környezetek tervezése, szervezése és működtetése során a tanár rákényszerül a következetes,
minden részletre kiterjedő tervezésre, a teljesíthető és mérhető, egyértelmű és világosan
megfogalmazott követelményrendszer megfogalmazására.
Az egyetemek virtuális dimenziójának kialakulása pluralisztikus, nem egyetlen modell
alapján történik. Az információs technológia – amellett hogy proteuszi jellegénél fogva szinte
bármire használható – gyorsan változik. Ennél még fontosabb az a felismerés, amit a
szakirodalom a technika társas konstrukciójának nevez („The social construction of
technology” (SCOT)). A kialakulóban lévő, „emergens” technológiák igen képlékenyek,
elterjedésük, szerepük, jelentőségük elsősorban a társadalom fogadókészségétől függ
(„interpretive flexibility”).1 Oktatási szempontból (is) az internet - szaporodó, változatos
szolgáltatásaival egyetemben - jelenleg (2013) az értelmező flexibilitás fázisában van. Nem
tudhatjuk, mi lesz a szerepük néhány év múlva, és azt sem, milyen új alkalmazások fogják
átformálni az efemer hálózati világot.
Ma már azonban jól körvonalazhatók a virtuális oktatás ígéretei - szemben a majdani
ténylegesen manifesztálódó jövővel . A pragmatikus, gyakorlatias gondolkodás számára az
infokommunikációs technológia implementációjában az eredményesség és hatékonyság
javításának az ígérete rejlik. A felsőoktatásban történő részvétel iránti igény
megnövekedéséből és az erőforrások korlátozott jellegéből adódóan az oktatáspolitikák
számára az oktatás informatizálásának ez a legfontosabb aspektusa, és minden más csupán
ezen az összefüggésrendszeren belül értelmezhető. Az újdonságok iránt fogékony, kísérletező,
kíváncsi ember számára azonban az elektronikus információ- és kommunikációtechnikai
eszköztár egyre újabb produktumainak megismerése és használata önmagában motiváló, és ez
a késztetés ma a pedagógiai innováció egyik fontos forrása. Akár a hatékonyságra törekvés
akár az eszközhasználatra épülő pedagógiai kreativitás nézőpontjából közelítünk az új
technikához, nem haszontalan, ha megpróbáljuk tágabb kontextusban is értelmezni a tanári
professzió és az információtechnika kapcsolatát - a jelenben és a jövőbe kivetítve.
A tanulási környezetek virtualizálásának igénye a felsőoktatásban különböző
rendszerszinteken jelenik meg. Az Európai Uniós dokumentumokban az átalakulás jellegére,
irányaira, tartalmára nézve – többek között – olyan kifejezéseket olvashatunk, mint
„transznacionális európai virtuális campusok” létrehozása, a felsőoktatás „e-learning
dimenziójának” a kialakítása, „virtuális mobilitás” és dual-mode curricula fejlesztések (utóbbi
a tradicionális és az online oktatás módszereinek együttes alkalmazását jelenti). A tanítás
tradicionális „on campus” módját először a levelező és távoktatási képzések változatos formái
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bontották meg, ezek azonban nem sok változást eredményeztek a tanítás alapfilozófiájában és
módszereiben. Az eredetileg informatizált távoktatásnak indult online képzések és a webes
oktatási anyagok azonban várhatóan nem maradnak hatástalanok a campusokon folyó tanítás
és tanulás évszázadok alatt kialakult „mainstraim” formáira. Egyes szerzők szerint az új
technika használatának bevezetése és általánossá válása forradalmasítja, felforgatja, és
alapvetően átrendezi a felsőoktatás működésmódját.
The old-style lecture, with the professor standing at the podium in front of a large group of students,
is still a fixture of university life on many campuses. It's a model that is teacher-focused, one-way,
one-size-fits-all and the student is isolated in the learning process. Yet the students, who have grown
up in an interactive digital world, learn differently. Schooled on Google and Wikipedia, they want to
inquire, not rely on the professor for a detailed roadmap. They want an animated conversation, not a
lecture. They want an interactive education, not a broadcast one that might have been perfectly fine
for the Industrial Age, or even for boomers. These students are making new demands of universities,
and if the universities try to ignore them, they will do so at their peril. 2

A virtuális tanulási környezet a tanulóknak – hozzáértő tanár esetében – addig nem tapasztalt
tanulási élményeket adhat. Az online szeminárium diákja megtapasztalhatja, hogy valaki
folyamatosan figyelemmel kíséri a munkáját, érdeklődik előrehaladása iránt, átsegíti a
nehézségeken, esetenként reflektál gondolataira, örül sikerének. A diákok a jól szervezett
kooperatív tanulás esetén egymás leírt gondolataira is reflektálhatnak, élénk és konstruktív
eszmecsere alakulhat ki közöttük. A virtuális szeminárium kiváló eszköz tanuló közösségek
létrehozására is. 3
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