Komenczi Bertalan Elektronikus tanulási környezetek
Az Elektronikus tanulási környezetek című könyv a Gondolat Könyvkiadó Kognitív szeminárium
sorozatában jelent meg azonos címmel 2009-ben . A könyv megírását az a remény motiválta, hogy
tartalma hozzájárul az új típusú tanulási környezetek jobb megértéséhez, ezzel növeli az esélyét annak,
hogy az oktatás megszervezésében és a tanulási-tanítási folyamatokban nagyobb mértékben
érvényesüljön a pedagógiai racionalitás. A téma elemzésének egyik fókuszpontja az elektronikus
tanulási környezet fogalmának értelmezése, és az ilyen tanulási környezetek jellemzőinek leírása.
Olyan modelleket és megközelítéseket kerestünk, amelyek alkalmasak lehetnek az elektronikus
tanulási környezetekben megjelenő lehetőségek bemutatására és rendszerbe foglalására. Azt is
vizsgáltuk, milyen hatással lehetnek az új elektronikus infokommunikációs eszközök a tradicionális
tanulási környezetekre, hogyan alakulhat a tradicionális és az elektronikus tanulási környezet közötti
viszony. Mi változik meg, és mi marad változatlan? Minden küszöbön álló, tervezett illetve
folyamatban lévő változás egyformán szükséges és pozitív? Mennyire megalapozott az a pozitív
jövőkép és radikális változtatásigény, amely az információtechnikai eszközök feltétel és kétely nélküli,
átfogó oktatási alkalmazásának híveit jellemzi? Alapvető kérdés továbbá az is, hogy hogyan
módosulnak a tanulás és a tanítás mibenlétéről kialakult elképzeléseink az új eszközvilág hatására.
Lehetséges-e, hogy az elektronikus tanulási környezetekről gondolkodva a megszokottól eltérő módon
értelmezzünk bizonyos, a pedagógia tárgyát képező jelenségeket? Lehet-e és szükséges-e új elemeket
beemelni a didaktikai gondolkodásba? Elképzelhető és hasznos lehet e a társadalomtudományi jellegű
neveléselmélet és neveléstörténet mellett egy másfajta, nagyobb ívű megközelítés, amely az evolúciós
történetiség mentén vizsgálja a tanítási és tanulási folyamatokat?
A könyv négy részre tagolódik. Az első részben (A tanítás és tanulás rendszerszemléletű
megközelítése) a fejezet címében megjelölt nézőpontból vizsgáljuk a tanítási és tanulási folyamatokat.
Először a pedagógiai interakciók hátterét képező emberi kogníció egymásra következő „kognitív
habitusait” vázoljuk fel a kulturális evolúció perspektívájában, Merlin Donald teóriája alapján. Ezután
a tanulási környezet fogalmát értelmezzük, bemutatva a kialakításának módját meghatározó filozófiai,
ismeretelméleti diszpozíciókat és szervezésének alaptípusait.
A könyv második részében (A tanítás és tanulás új koncepcionális keretei) a tanítási és tanulási
folyamat értelmezésének új keretrendszerét vázoljuk fel. Felidézzük a tanulás formáit és dimenzióit,
bemutatunk néhány, a tanulási környezetek korszerűsítésére vonatkozó normatív elképzelést illetve
trend-feltételezést. A továbbiakban konkrét példák, esettanulmányok alapján az információtechnika
alkalmazására épülő felsőoktatási modernizációs törekvések néhány jellemző formáját mutatjuk be,
kitérve a tanár és technika, a tradicionális és online oktatás viszonyának kérdéskörére is. Ezt követően
tesszük kritikai vizsgálat tárgyává az infokommunikációs technika felhasználásával megvalósítható
pedagógiai innovációra vonatkozó jellegzetes jövőelképzeléseket.
A könyv harmadik része (Elektronikus tanulási környezetek) a mai tanulási környezetek
karakterisztikus jellemzőit mutatja be. Az elektronikus tanulási környezet fogalmának értelmezést
követően két rendszermodell segítségével felvázoljuk az elektronikus tanulási környezetek új vonásait
a tradicionális tanulási környezetekhez képest. Ezután számba vesszük azokat az alapvető funkciókat,
amelyeket az információs- és kommunikációs eszközrendszer az oktatási intézményekben betölthet.
Ezt követően rendszerbe foglaljuk azokat az új lehetőségeket, amelyeket az új technológia nyújt az
információk kezelését illetően, rávilágítva az efemer képernyő-világ mögötti innovatív megoldások
tényleges belső logikai összefüggéseire. A továbbiakban a hálózati tanulás alapfilozófiájának fő
vonalait bontjuk ki. Bemutatunk egy elképzelést az oktatási – elsősorban felsőoktatási – intézmények
internet-használatának „evolúciójáról” és kategorizáljuk a hálózati tanulás változatos, sokrétű
lehetőségrendszerét. Az elektronikus tanulási környezetek kialakításának és működtetésének módja
nagymértékben függ attól, hogy az érintett aktorok hogyan ítélik meg az eszközök, a technika, a
„médium”, illetve a pedagógiai módszer szerepét az innovációban, a tanulás eredményességét illetően.
A harmadik rész záró részfejezetében ezzel a problémakörrel foglalkozunk.
A könyv negyedik részének (Az e-learning fogalmának értelmezése) tárgya az e-learning
fogalomkör értelmezése. Az e-learning ma az infokommunikációs technológia oktatási-képzési
felhasználására vonatkozó legelterjedtebb elnevezés. A szakirodalomban sokféle meghatározása

található, amelyek a rendkívül komplex fogalom egy-egy részelemére helyezik a hangsúlyt. Az itt
részletesen kifejtésre kerülő e-learning értelmezés a belső logikai koherenciája alapján átfogó
keretrendszert alkot, és - design-orientált jellegéből következően - elektronikus tanulási környezetek
illetve elektronikus tananyagok tervezése és értékelése során is használható lehet. Átfogó jellegéből és
modernizációs jelszószerűségéből adódóan az e-learning fogalom sajátos oktatásstratégiai dimenzióval
rendelkezik. Az oktatás különböző rendszerszintjein - a hagyományos oktatással való viszonyának
megítélése szerint – jelentése más és más lehet. Ezeknek az eltérő jelentéseknek a bemutatása történik
meg ennek a résznek a záró fejezetében.

