
Online közösségi tanulási formák

IKT eszközök a társadalomban

Célunk az intézetünkben kialakult online közösségi tanulási formák és a kommunikáció
fejlődésének nyomon követése. Be szeretnénk mutatni, hogy melyek azok a formális és
informális kommunikációs módok, felületek, amelyeket az elmúlt dekádban az
információs társadalmi átalakulás életre hívott a Debreceni Egyetem Nevelés és
Művelődéstudományi Intézetében és amelyek 2020 márciusától elsődleges tanulási és
kommunikációs szerepet töltöttek be a Covid-19 járványügyi intézkedéseihez igazodva
az utóbbi időszakban.

Ebben a helyzetben még inkább megtapasztalhattuk, hogy megújuló társadalmunk
megértésében az elektronikus, információs és kommunikációs eszközök kitüntetett
szerepet játszanak. A legjobb módja a társadalmi élet változásainak követésének és
megértésének az internet használatának feltérképezése. Az internet és a számítógép az
egyéni szocializáció részévé váltak. Az IKT elemek képesek elősegíteni a társadalmi
kohéziót. Az IKT-eszközök által létrehozott tér alkalmazkodik a hagyományos társadalmi
struktúrákhoz, ám újfajta mintázatokat is képes kialakítani (Herczegh 2014).
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A felsőoktatás IKT-politikájának célja kell hogy legyen azonban a formális utak mellett
az ifjúság felkészítése a kreatív részvételre egy tudásalapú társadalom létrehozásában,
fenntartásában és növekedésében, amely az adott nemzet teljes körű társadalmi-
gazdasági fejlődéséhez és a globális versenyképességhez vezethet. Az IKT bevezetése
a felsőoktatásba átfogó következményekkel járt az egész oktatási folyamatban, a
beruházástól a technológiák használatáig, a hozzáférés, a menedzsment, a
hatékonyság, a pedagógia és a minőség kérdéseinek kezelésében. A
problémamegoldási utak keresése is virtuális platformokra terelődött (Toro-Joshi
2012).

Az IKT eszközrendszer kiépítése és használata intézeti szinten is változásokat hozott, a
globális sémákhoz igazodva.

Noha a tanulmányok szoros kapcsolatot mutattak a társadalmi helyzet és az IKT
használata között, ez a kapcsolat nem egyértelmű a felsőoktatásban résztvevő
korcsoportokban, mivel a speciális társadalmi helyzetükben a családjuk gazdasági
függőségén túl az egyetemi infrastruktúra biztosítja számukra bizonyos eszközök és
platformok használatának lehetőségét. A hallgatóink társadalmi és demográfiai
szempontból meglehetősen heterogén csoportot alkotnak. Különböző lakóhely,
családi állapot, településtípus, életkor, valamint a gazdasági javak és az IKT-eszközök
eltérő aránya jellemzi őket. A különböző társadalmi és gazdasági státuszok ellenére is

megfigyelhetjük az IKT eszközök használatának meglehetősen magas gyakoriságát.

Mind a számítógépnek, mind az internetnek nagy szerepe van a tanulási folyamataik
megkönnyítésében. A szórakoztató tartalom és időtöltés azonban szintén megjelenik a
tevékenységeik között: zenehallgatás, böngészés, játékok, fórumok, blogok olvasása és
filmek nézése, letöltése formájában. A hallgatók rendszeresen kihasználják az ezen
eszközök által kínált technikai és kommunikációs és közösségteremtő lehetőségeket.

Az internet-alapú kommunikáció, az IKT eszközök használata az interperszonális
kommunikáció és közösség építés új eszközeként jelent meg, amelyet az egyén
kapcsolatok kiépítésére és fejlesztésére, valamint kapcsolattartási eszközeinek
továbbítására használnak fel mind a hallgatók, mind intézményi szinten az oktatók és
adminisztrátorok.

A napi szintű aszinkron oktatói-hallgató-adminisztrációs kommunikációt és információ
átadást a Covid 19-hez kötődő intézkedések a napi szintű szinkron kommunikációs
lehetőségek egyéni és intézményi szintű kiszélesítésével erősítették

Az IKT eszközök által biztosított felületek gyors és hatékony kommunikációs és
közösségi tanulási formákat kínálnak, amelyek az elmúlt időszakban nem
zökkenőmetesnek, de működőképesnek bizonyultak.

Az IKT-eszközök és a közösségi média platformjai révén könnyen kiépíthetők szociális interakciók a hallgatók az oktatók, valamint az adminisztráció között. Ez a kialakult formális és a
mellé szövődő informális struktúra a 2020 márciusától kezdődő Covid-19 járványügyi intézkedésekhez kapcsolódóan az online felsőoktatási rendszer gyors reagálású átalakításában
elengedhetetlen megtartó erővel bírt.

Az IKT tudáselemek elsajátítása és a gazdasági valamint társadalmi növekedésre gyakorolt hatásának maximalizálása érdekében maximális összekapcsolhatóságot, megfelelő hálózati
kapacitást és minimálisan szükséges infrastruktúrát kell létrehozni. Ezenkívül ennek a folyamatnak a gyors terjedése az emberi tényező azon képességétől függ, amely a technológia
előnyeinek felismerését és kiaknázását jelenti. A politikai keret és az intézményi mechanizmus a technológiához és az emberi kapacitásépítéshez kapcsolódó költségek felvételének
és beruházásának képességével együtt befolyásolja az IKT szerepét a tudás és a növekedés támogatásában. A fenntartható oktatási kapacitás kiépítése az IKT révén a mai fejlett
globalizációs folyamatban és a kommunikációs infrastruktúrában a fenntartható helyi kapacitás integrálását jelenti a globális oktatási környezetbe. A fenntarthatóság kulcsfontosságú
elemei a globalizált kereteken belül nem csupán a világszintű kommunikációs folyamatokhoz való hozzáférés, hanem olyan aktív csomópontok létrehozása is, amelyek kommunikáció
alapúak és összekötik a felsőoktatás minden hangsúlyos intézményi elemét: oktatót, hallgatót, adminisztrációt (Byungura 2016).

IKT eszközök a felsőoktatásban
A közösségi hálózatok a kommunikáció és az információáramlás színterei, amelyek nem csak a
szocializáció szempontjából töltenek be tanulási funkciókat. Számos nemzetközi és magyar tudományos
kutatás vizsgálja a számítógépek és az internet hatásait a társadalmi struktúrákra, a gazdaságra vagy akár
az egyénre, és jelen esetben: az oktatásra és a felsőoktatásra. Alapvetően az IKT eszközöket már nemcsak
az oktatás adminisztrációjában, hanem a teljes pedagógiai és tanítási-tanulási folyamatban is használják
(Byungura et.al. 2016).

Tapasztalhatjuk a felsőoktatásban oktatóként, kutatóként,, hogy egyre hangsúlyosabbá válik az emberi
erőforrás használatához az IKT-infrastruktúra-kapacitások kiépítése az egyetemeken, kezdve a
felsőoktatás-politikától a végrehajtásig (Byungura et.al. 2016). Az oktatási rendszerben, különösen
kiemelve a felsőoktatás szegmensét, a globalizációs kihívásokra reagálva elengedhetetlen a
hálózatosodás, az online terek és rendszerek létrehozása, az IKT eszközök tanulási célú felhasználása mind
formális (az intézmény által létrehozott platformok segítségével), mind informális (a hallgatók által
kezdeményezett felületeken) módokon.

2020 tavaszi szemesztere a Covid-19 járványügyi intézkedéseinek következtében 100%-ban IKT alapokra
helyezte a helyzetben kényszer pályán mozgó felsőoktatást, és felgyorsította az intézményi digitális átállási
lehetőségek bevezetését.
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1. ábra: IKT Eszközök kiépítése az intézményi struktúrában (forrás: Byungura 2016)

2. ábra: UNESCO IKT kompetencia szabványok Oktatóknak/Pedagógusoknak (forrás: Unesco 2008)

3. ábra:  Elektronikus tanulási felület az elearning.unideb.hu oldalon 4.ábra: Oktató által koordinált formális hallgatói facebook csoport
5.ábra: Hallgatók által koordinált informális messenger csoport
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