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Internet és oktatás
Változás és állandóság a pedagógiában

Közhelyszerű állítás, hogy az Internet megjelenése és elterjedése
gyökeres fordulatot eredményez írásbeli kultúránk, oktatásunk, is
kolarendszerünk fejlődésében.A változás várható eredményeit még
mindenki csak találgatja, a változás irányai azonban máris több
ponton kitapinthatóak. A felgyorsuló fejlődés a nehézkesen mozgó
magyar oktatáskultúrát maga mögött hagyhatja, nem kis feszültsé
get okozva ezzel a sokszor amúgy sem felhőtlen tanár-diák kapcso
latokban. A diákok esetenként felkészültebben érkeznek az órára,
mint az őket oktatni hivatott pedagógusok. A kialakuló helyzet egy
re kínosabbá válhat, a tanári hitelesség, a meggyökeresedett poro
szos módszertan könnyen meginoghat. Az Internet nyilvánossága
lehetőséget teremt, hogyadiákjogvédelem intézményesülésével az
alkalmatlan, vagy annak vélt oktatókat a diákság lehetetlen helyzet
be hozza, esetleg radikális módszertani reformokra kényszerítse.

Először az írásbeliség és az oktatás-módszertan egyes, a tárgy
szempontjából fontosabbnak vélt elemeinek kialakult értelmezése
it tekintjük át, amelyeket az Internet megjelenése jelentősen érint.
Azután az Internet és oktatás kapcsolatát vizsgáljuk, az alapo,
közép- és felsőfokú képzés fontosabb részeinek szükségszerű ál
landóságát, és több más, esetlegesen kialakult elem formai adott
ságait, amelyeket az Internet gyökeresen átalakíthat. Ez utóbbiak
esélyeiről a megjelenő publikációkban a vélemények igen széles
skálán mozognak. A majd ténylegesen bekövetkező változásokat
nyilvánvalóan sok előre nem látható tényező is befolyásolja. Talán
mégsem haszontalan elgondolkodni, hogy oktatás-rnódszerta
nunkat, iskolarendszerünket milyen várható változásokra készít
sük fel.

1. Írásbeliség, oktatás és kultúra kapcsolata

A kommunikáció jelek, szimbólumok által történik. A jelek átadá
sa a prehisztorikus közösségekben, az írás hiányában közvetlen
módon (személyes jelenlét), az írás megjelenésével egyre inkább
közvetett módon (a tér és idő korlátait áthidaló eszközök haszná
latával) történik. A folyamat az egyre elvontabb hordozóközegek
megjelenése, és azoknak egyre elterjedőbb használata felé tart. A
közösség növekedésével a közvetett kommunikáció szerepe nö
vekszik, majd az önmagának tudatára ébredő közösség fennmara
dásának alapjául szolgál. A kisebb közösségben automatikusan át
adódó, közösségszervezőelemek azonban egy nagyobb közösség-
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ben egyáltalán nem adódnak át automatikusan, hiszen a közösség
tagjai nem ismerik egymást személyesen, de még csak esélyük
sincs arra, hogy akárcsak lássák is egymást életük során vala
mennyien. Problémát jelent a közvetett kommunikációhoz hasz
nált szimbólumrendszernek, a használat módjának, a közösség
normarendszerének, a közösség identitásának alapjául szolgáló
elemeknek és sok minden másnak a továbbadása a generációk és a
földrajzilag elkülönülő életterek között. Ennek a problémának a
megoldására hozza létre a társadalom az iskolarendszer formali
zált és egységesnek szánt intézményrendszerét.

Az iskola a közvetlen kommunikáció színtere, azonban az itt
folyó kommunikáció tartalma túlnyomórészt valamely közvetett,
írásban rögzített tartalom. A kettőnek ez a sajátos kapcsolata jel
lemzi a társadalom intézményrendszerét, amelyben az egyén
életképességét elemi módon befolyásolja a közvetett és közvetlen
kommunikáció minél magasabb szintű tudatos használata, az
egyiknek a másikba való átalakítása.

Amennyiben egy intézményesített tanítási-nevelési bázis nél
küli közösséget képzelünk el, azt csak egy valamilyen módon
egységes normarendszerrel, és az adott normarendszer átadásá
nak képességével rendelkező közösség képében tehetjük, máskü
lönben a "közösség" megjelölés külön indoklást igényel.

Az ókori közösségeket a személyes kapcsolatok és jelenlét ha
tározta meg, a közös identitás kialakításának és megőrzésének

az iskola periférikus eleme volt csupán. M. L. Clarke megállapí
tása szerint Periklész idején a fiatal athéniak megtanultak írni és
olvasni, de nem annyira az iskolákban, mint inkább magától a
várostól, a demokratikus politika intézményeiből, ünnepségeiből

s társadalmi összejöveteleiböl.' A felsőoktatás magánvállalkozások
keretében zajlott, amelyekben egyetlen tárgyat tanítottak. A kö
zösségek nem formalizálták a maihoz hasonló egységes rendben
és követelményrendszerrel az oktatást; a görög társadalmak mé
rete nem tette elkerülhetetlenné a közvetett kommunikáció ele
meinek intézményesítetten egységes átadását.

Az írásbeliség (közvetett kommunikáció) jellegével kapcsola
tosan az ókori filozófia megfogalmazza, hogy valamiféle szemé
lyes jelenlét nélkül az írás igazi tartalma tulajdonképpen ho
mályban marad (ezt ma hiányzó interaktivitásnak nevezhet
nénk): "Aki azt hiszi, hogy művészetét írásban hátrahagyhatja,
nemkülönben az, aki átveszi, abban a hiszemben, hogy az írás
alapján világos és szilárd lesz a tudása, együgyűséggelvan telít
ve. A hozzáértő ember eleven és lelkes szavának az írott szó
csak árnyképe. az írások látszólag értelmes lényekként beszél
nek, de ha megkérdezed valamelyik szavukat, hogy jobban meg
értsd: egy és ugyanaz mindig, amit jelezni tudnak.v' Az írás Pla
tón számára nem pusztán új közeg volt filozófiájának kifejezésé
re, hanem ellenkezőleg: az írásbeliség élménye a platonizmus
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Az újkori változások

tényleges forrása.' A platoni filozófia "ideatana" az írott,
kontextusmentes szavaknak és az élő, interaktív, kontextusba
ágyazott szavaknak a szembeállításából származik.

A középkori egyetemek az írásbeliség fellegvárai. Akorszakot
jellemzi az írott szövegek vallásos tisztelete, amely részben azon
alapszik, hogy az írott szövegek előállítása rendkívül fáradságos
és drága foglalatosság volt. Az egyszer leírt szöveg javítása na
gyon körülményes, ezért a szövegek leírás előtt pontosan meg
formálódnak a szerző elméjében. A folyamat nagy gyakorlatot és
speciális, nehezen fejleszthető készségeket igényel. A korabeli is
kolarendszer ezeknek a készségeknek a fejlesztését célozza. A
korszak tudományosságának nagy eredménye az elődök szöve
geinek megőrzése, rendszerezése és gondolataik továbbfejleszté
se. Az írásos szövegek kultusza mellett a szövegek akusztikus
megjelenése a meghatározó, a leírt szöveget a felhasználás, fel
dolgozás során felolvassák. Az egyetemeken a szövegek szóbeli
megformálása áll a tartalom előtt. Az egyetemek hallgatói szá
mára egyszerűen elengedhetetlen, hogy a velük egykorú és idő

sebb társak csoportjai vegyék körül, ők alkotják az eleven műve

lődés eszközeit, a gyakorlatokhoz igénybe vehető tudományos
anyag hordozóit.4 Az oktatók a tudás forrása, az oktatók és az
auktorok a tananyagot megkérdőjelezhetetlenülhitelesítik.

Az újkorban a könyvnyomtatás megjelenése az írott szöveg
tömeges elterjedéséhez vezetett, megváltoztatva ezzel az írói és
olvasói szokásokat. A közös, hangos olvasást lassan az egyéni
olvasás váltotta fel, a szerzők köre jelentősen bővült, az ellenőr

zés a közzétett tartalom felett még kialakulatlan. Az írott szöveg
tömegében, az írás iránti tisztelet csökkenésével a tartalom válik
fontossá, az író szabadon kifejtheti mondanivalóját, ugyanakkor
lehetőséget kap az olvasó is a válogatásra. A tizennyolcadik szá
zad közepére a könyvkínálat bőségessé és viszonylag olcsóvá
válik. Az egyetem szerepe a megkülönböztetetten szakmai
könyvtárak kialakítása és az azokban való eligazodás oktatása
felé hajlik, a szóbeliség egyre inkább háttérbe szorul, az oktatók
tudása mellett a szemléletük válik fontossá. Az információk for
rása az oktatón túl a könyvtár és a tapasztalat. A modern egye
tem az egyetemi könyvtár, mint enciklopédikus kutatókönyvtár
köré szerveződik. A "köztudat", a nemzeti érzület formálójává a
tömeges olvasnivaló válik: Samuel Johnson Britanniát az "olva
sók nemzetének" nevezte. A könyvek és újságok lettek a közös
ségi érzés legfőbb hordozóivá, amelyek révén a nemzeti identi
tás megformálódik.

A modern ipari társadalom igénye, hogy tagjai a kontextus
mentes kommunikatív kompetencia magas fokával rendelkezze
nek. Ezt a kompetenciát a kiterjedt, egységes iskolarendszert hi
vatott kialakítani. Az állam minden polgára egyformán írástudó,
ugyanannak a kultúrának, szokás- és normarendszernek a tagja.
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A kulturális homogenitást az írásbeliség közvetítésével együtt az
egységes iskolarendszer adja tovább, az elemi oktatás homogeni
tása a magasabb iskolákat elvégzettek közös műveltségén alap
szik, amit az egyetemek közvetítenek, az egyetemek összhangját
pedig az akadémia biztosítja.'

Az iskolarendszer a fentebbi normák szerint szükségképpen
folyamatosan átalakul. Az oktatási intézmények az ókor közvet
lenségét követően kialakult tekintélyelvű, bevésés központú
módszertana mára egyre inkább a tanuló személyisége, adottsá
gai, készségei felé fordul.

A neveléselméletben megjelennek a reformpedagógiák, amelyek
a gyermek személyiségét, tevékenységét helyezik középpontba.
A tanuló addigi passzív befogadó szerepét az aktív, kísérletező

szabad tevékenység váltja fel, amelyben a tanár szerepe az önál
ló ismeretszerzés feltételeinek megteremtésére korlátozódik.
Piaget elmélete alátámasztja a kialakuló módszertant: a megis
merés nem más, mint a valóság viszonyainak interiorizációja, ez
pedig csak cselekvés által válhat valóra. A tanári szerep teljesen
átalakul: megszűnik a tekintélyelvűség, a tanárok és a tanulók
közőtti távolságtartás, a közvetlen, direkt vezetés. A tanár a ta
nulók munkájának szervezője, a segítségnyújtás, támogatás, ta
nácsadás válik elsőrendű feladatává.

Az oktatás konstruktivista elmélete abból a feltételezésből indul
ki, hogy a gyermek saját személyiségének kialakításában döntő

szereplő. Tudását nem képes kész rendszerként átvenni, hanem
azt aktív "konstrukcióval" saját maga alakítja ki. Ennek megfele
lően az optimális tanulási környezet a tanuló természetes érdek
lődését segíti megoldásokhoz, az információ befogadásának üte
mezése és sorrendisége a megértés tényleges ütemét és útját kö
veti. Megoldásként a valósághű problémahelyzetek kínálkoznak,
és a feladat megoldása során az oktató a szükséges mértékben
segíti a tanulót. A folyamat főszereplője a tanuló, a tanári segít
ség az ő szükségletéhez alkalmazkodik."

2. Az Internet szerepe az oktatás módszertanának átalakulásában

A képek illusztratív
szerepének

átértékelődése, az
interaktív környezet

7Balázs Béla: A látható
ember. Bibliotheca, Bu

dapest, 1958, idézi:
Nyíri Kristóf: i. m.

Az írott szöveg linearitása az egyik adottság, ami az intézményesült
oktatási rendszer mai alkalmazott módszertanában is tükröződik. A
reformpedagógiák, az új elméletek feltárták ugyan azokat a lehető

ségeket, amelyeken az oktatás hatékonysága növelhető lenne, a ren
delkezésre álló technika azonban ennek csak igen korlátozott meg
valósítását tette lehetővé. Az audiovizuális elektronikus kommuni
káció viszont enyhít ezen, a képet nem kötik a linearitás béklyói.

Balázs Béla felfogása a filmről már ezt az új szemléletmódot
tükrözi 1924-ben: ez az új médium visszahozza fIa boldog kort",
amikor, szemben a könyvnyomtatás elterjedése óta tartó idő

szakkal, fIa képeknek még lehetett témája, tartalma"? A szöveg
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Virtuális oktatás,
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Picture Language
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rögzíti, leírja az összefüggéseket, a kép viszont megmutathatja,
hogy a dolgokkal hogyan bánjunk. A szöveg uralma a kép felett
egyszersmind az elméleti tudás uralmát jelenti a gyakorlati tu
dás felett. A huszadik századi filozófia fő felfedezése azonban,
hogy minden tudás gyakorlati tudáson alapszik. Nem könyvek
ből tanuljuk, hanem utánzás és tapasztalás által."

R. Lanham véleménye szerint a tudományos érvelésnek a ké
peket olymódon kell használnia, hogya problémákat gondolatilag
tagolják, megjelenítsék, konceptualizálják, nem pedig pusztán il
lusztráljanak olyan megoldásokat, melyekhez más módon nehe
zen juthatunk e1.9 Otto Neurath megállapítja, hogy igen nehéz
szavakban elmondani, ami a szemnek nyomban világos. Szükség
telen szavakban elmondanunk azt, amit világossá tehetünk képek
által." Francis Bacon hasonlóképpen vélekedik a képek szerepé
ről: "Az emblémák az intellektuális fogalmakat érzékletes képek
ké redukálják. amelyek erősebben hatnak az emlékezetre. Ariszto
telész helyesen mondta, hogy a szavak leképezik a gondolatokat,
az írás pedig leképezi a szavakat. Azonban nem szükségszerű,

hogya gondolatokat a szavak közvetítésével fejezzük ki."]]
Az interaktív tanulási környezet információtartalma kevésbé

absztrakt, mint az egydimenziójú könyvek szövege, részleges vagy
teljes interaktivitás biztosítható, ugyanakkor az egyes információ
elemek több forrásból is értelmezhetőek. Nem csupán szövegek,
de képek és hangok is részt vesznek a tudás közvetítésében, a
magyarázatban, az érvek formálásában. A kibertér világa audiovi
zuális. Az írásbeliség előtti korok kultúrája is audiovizuális kultú
ra: a beszéd cselekvésbe ágyazott, a hosszabb szövegek megje
gyezhetőségük okán ritmikusak. Cseppfolyóssá válnak a határok
gyakorlati és elméleti tudás között. Az alsó-, a közép- és a felsőfo

kú oktatás átfedik egymást tartalmukban és mádszertanukban is.
M. Castells egy lépéssel továbbmenve az állítja, hogy a

kibertérben tapasztaltak valóságossága összeolvad a hétköznap
jaink valóságával. "Nincsen választóvonal a »valóság- és a szim
bolikus reprezentáció között. Története folyamán az emberiség
mindig szimbolikus környezetben létezett és cselekedett" .12

Esther Dyson véleménye: "Az egyik legfontosabb dolog, hogy
a Net alapvetően megváltoztatja majd az emberi társadalom in
tézményeit, ám érintetlenül hagyja az emberi természetet, sem
miképpen sem kényszerít bennünket valamiféle steril, digitali
zált világba. Hozzásegít, hogy értelmi és érzelmi életünk kitélje
sedjék, de nem változtatja meg természetünk alapvető jegyeit,
mélységesen tiszteletben tartja, sőt élteti az emberi természetet
és az emberek sokféleségét, ha megfelelően használjuk.r '"

Az írásbeliség tehát maga is változásban van, vele együtt
pedig az oktatás gyakorlata és elmélete is. A legfontosabb elemek,
amelyek napjainkban élesebben jelennek meg (ezek az elemek
nem most jelentek meg újdonságként, de a változás most inkább

47



Department of
Typography & Graphic

communication,
University of Reading,

1980, 26., idézi:
Nyíri Kristóf: i. m.

12Manuel Castelis: The
Information Age:

Economy, Society and
Culture I. köt., The Rise
of the Network Society.

Blackweli, Oxford, 1976,
372., idézi: Otto

Neurath: International
Picture Language

(1936), Újranyomtatva:
Department of

Typography & Graphic
communication,

University of Reading,
1980, 26., idézi:

Nyíri Kristóf: i. m.
13Dyson, Esther: Életünk

a digitális korban 2.0
verzió, HVG Kiadó, Bu
dapest, 1998, idézi: Fe
hér Péter: Milyen legyen
egy Internet-pedagógus.

www.mek.iif.hu
14Komenczi Bertalan:

On-line. Az információs
társadalom és az

oktatás. Új Pedagógiai
Szemle, 199717.

15Bertil Thorngren: Silent
Actors: Communication

Networks for
Development. In: Ithiel
de Sola Pool (szerk.):

The Sociallmpact of the
Telephone. Idézi:

Nyíri Kristóf: i. m.
16Komenczi Bertalan:

Nyitott tanulási környezet
és forrásközpontú tanu

lás az informatizálódó
társadalomban.

előtérbe tolta ezeket), alább összehasonlítva találhatók: az "ipari
társadalmak" gyakorlata és az "információs társadalmak" elkép
zelt gyakorlata.

Az ipari társadalom oktatási gyakorlatát meghatározó főbb

elemek: Tények és szabályok, kész megoldások megtanítása.
Zárt kész tudás átadása. A tudás forrása az iskola, a tanár. Osz
tálykeretben történő tanítás. A tanári instrukció dominanciája.

Az "információs társadalom" oktatási gyakorlatát meghatáro
zó elemek: Készségek, kompetenciák, jártasságok, attitűdök ki
alakítása. Az egész életen át történő tanulás képességének és
készségének kialakítása. A különböző forrásokból és perspektí
vákból szerzett tudáselemek integrációja. Kisebb, gyakran hete
rogén csoportokban történő tanulás. Komplex, inspiráló tanulási
környezetben a tanuló önállóan építi fel tudását."

Az Internetre alapuló oktatás radikálisan új didaktikai megkö
zelítést igényel, alapvetően új vizsgálódásokat a képek és han
gok logikájára vonatkozóan, hogy ez a logika miképpen ötvöző

dik a szövegek logikájáva1. A személyes jelenlét szerepe azonban
nem szorulhat háttérbe az empirikus vizsgálatok szerint sem. A
telekommunikációnak nincsen meg az a hatékonysága, mint a
személyes találkozásnak. A telefon hatásait vizsgáló tanulmá
nyok egyöntetűen megállapítják, hogy amikor más kapcsolatra
nincs lehetőség, a telefon-kapcsolat nagyon is fontos, ugyanak
kor a személyes találkozásokkal ellentétben ezeknek a kapcsola
toknak kicsi a hatásuk új kapcsolatok létrehozására. A telefon
kapcsolatok akkor hatékonyak, ha korábbi személyes találkozá
sok háttér-információi megerösítík." A virtuális tanulási környe
zetnek mindenképpen ki kell egészülnie fizikai tanulási környe
zetekkel. Önmagában nem képes sem a szükséges tanulási kész
ségek megtanítására, sem a pszichológiailag megfelelő tanulási
klíma megteremtésére, sem pedig arra, hogyadiákszocializáció
valamiféle kielégítő folyamatának medre legyen.

A tanár szerepe is változóban van. Az adott szempontból te
hetséges diák bármely területen specialistává nőheti ki magát,
megfelelő idő és energia ráfordítása esetén. A tanár az eddigi
előadóból, főnökből, felügyelőből új szerepkörbe lép át, irányító,
tanácsadó, konzultáns lesz." A tanár a tanulási folyamat során
diákjai önálló tanulását kíséri figyelemmel és segíti, szemléleté
vel új látásmódot, perspektívát nyit. Megérteti a diákjaival, hogy
felelősek saját tanulásuk eredményességéért; segít nekik abban,
hogy képesek legyenek felmérni saját tudásuk szintjét; motiválja
és biztatja őket.

A tanár maga is folyamatosan tanul az új, nyitott rendszer
ben, így tanulótárs, aki számos tapasztalata következtében
egyúttal szakértő és tanácsadó is ezen a területen. Előfordulhat,

hogya diák valamit előbb tanul meg, vagy hamarabb fedez fel,
mint a tanár. Természetesnek kell elfogadnia, hogy nyitott, válto-
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zó és folyamatosan bővülő információs környezetben tevékeny
kedik." A tanár nem léphet fel többé úgy, mint az információk,
a tudás egyedüli forrása. Nem rendszerezett tudományos igazsá
gokat kell közölnie, hanem az ellentmondásokat kell ternatizál
nia, elismertetnie. Az információk igazságtartalmának viszonyla
gosságát szükséges tudatosítania. A kulturális különbségekkel
való bánás, a tolerancia tanári alapkövetelménnyé válik. A nor
matív vezérlés helyébe tehát a kommunikatív vezérlés lép."

Werner Jaeger megállapításával összhangban Ifa tanítás-neve
lés az a folyamat, amelynek révén a közösség megőrzi és átadja
fizikai és szellemi természetét-jellegzetességeit" .19 Ez alapján a
következő fontosabb megállapításokat tehetjük:

Az iskola társadalmi berendezkedésünk működésének integ
ráns része, több olyan nem változtatható elemmel rendelkezik,
amelyeknek változásától tartunk, vagy amelyek megszűnését

máris többen jósolják.
Az iskola nem utolsósorban a gyerekek számára rendszeres

napi elfoglaltságot biztosít a szülők munkaideje alatt. Ez a rend
szeresség még a "kevéssé hatékony" foglalkozások alatt is, a ta
nár szándékától függetlenül több elvárt eredményt hoz. Világo
san közvetíti, hogya társadalom élete erre, vagy ehhez hasonló
rendszerességre épül, amelyhez biológiai szükségeinket, kedvün
ket és szeretem/nem szeretem dolgainkat igazítanunk kell. Az
ebből eredő stresszt kezelnünk kell, és akkor is meg kell jelen
nünk a foglalkozásokon, ha azt a józan ész más esetben egyálta
lán nem támasztaná alá.

A rendszeresen elvárt munkát egyénileg és közösségben is el
kell tudni végezni. A közvetlen felügyelet nélkül végzett munka
eredményéért utólag felelősséget kell vállalni. A felelősséget

egyénileg kell vállalni, nem lehet a közösségre, környezetre, tár
sakra, semleges okokra hárítani.

Bár a tanári tekintély értéke az utóbbi időben erősen csökkent,
a tekintély alapjának ("a tanár a tudás forrása") folyamatos ero
dálódása miatt további csökkenésre számíthatunk. Csak megfele
lően képzett oktatók képesek a személyes értékükkel, szemlé
letűkkel a diákok tiszteletét kivívni. A tanári tekintély mindazonál
tal a szocializálódás fontos eleme. A diákoknak meg kell tanulniuk,
hogy munkájuk része lehet egy nagyobb rendszernek, amelynek
céljait nem ők jelölik ki, és talán értelmét sem látják világosan. Eb
ben a rendszerben az eredményességet, az egyéni boldogulást a
vezető utasításainak betartása biztosítja, az utasítások betartása
pedig a vezető tekintélyén alapszik. A hagyományos oktatási mo
dellben a tájékozódás referenciapontja ez a külső tekintély volt. Az
Internet alapú oktatás esetén a külső tekintélynek interiorizálódnia
kell. Megfelelő számú külső referenciapont és minta értékű döntést
követően a diáknak magának kell képesnek lennie egy adott hely
zet megítélésére, és így hamarabb tud felnőtt módon dönteni.
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A szocializáció jelentős eleme az együttműködés megtanulása
a baráti kör ön kívül lévő, esetlegesen ellenséges személyekkel. A
felnőtt a bonyolultan működő társadalom része, ahol egyéni ké
pességei csak egy kicsiny területen teszik képessé a mindent át
tekintő tájékozódásra. A kizárólag az ösztönös barátok-ellensé
gek sémát alkalmazó személy nem nyerhet organikus szerepet a
társadalomban.

Nicholas Negroponte, a MIT igazgatója szerint a képernyő

alapú tanulás látványos eredményeket hozhat: "Mint diszlexiás
nem szeretek olvasni"." A diszlexiások számítógépes közegben
jobban teljesítenek, mint hagyományosban. Jelenleg a funkcioná
lis analfabetizmus népbetegség (Magyarországon a népesség
10-20%-a21

) . A képernyő előtt ülve az értelmes olvasás, sőt egy
általán az olvasás könnyebben és sikeresebben megtanulható,
mint könyvet betűzgetve, és az elektronikus szövegszerkesztő

használata radikálisan javítja a fogalmazási készséget. Ugyanak
kor a kultúrát teremtő és hordozó embernek képesnek kell len
nie az önfegyelemre és a jutalom késleltetettségének elviselésére
ilyen "könnyített" környezetben is.22

Az amerikai Tanárok Szövetsége által a közelmúltban kiadott
jelentés elvárása szerint semmilyen graduális képzést ne lehes
sen a maga teljességében úgymond távolból adni. Minden peda
gógusi tapasztalatunk azt mondatja velünk, hogya campus kö
zös emberi terében zajló tanítás és tanulás a kezdeti egyetemi
évek tapasztalatának lényegéhez tartozik, és nem áldozható fel
nagyobb mértékben, hacsak az oktatást-nevelést nem akarjuk el
fogadhatatlan színvonalra süllyeszteni.P

Nyíri Kristóf véleménye ezzel szemben az, hogya diákévek
nem sokat alakítottak rajta. Amit valaha is elsajátított, annak túl
nyomó részét a maga választotta könyvekből vagy konferenciá
kon tanulta, a hasonló érdeklődésselbíró kollégák informális há
lózatához tartozva. Egyetemi oktatóként sikeressége ellenére az
évtizedek során szakmai energiáiból csupán töredéknyit fordított
hallgatóira, és gyakorlatilag semennyit tanárkollégáira." Parker
Rossman szerint is a kialakuló világméretű elektronikus egyetem
mellett végét járja a még élő egyetem: 1990-ben az amerikai
egyetemi hallgatók fele idősebb volt a hagyományos college élet
koránál, alap- vagy graduális egyetemi tanulmányikat sokan
részidőben és ide-oda utazva végzik, miközben éveken át már
állásban vannak."

Konkrét következtetések és várható fejlődési irányok megjelö
lése nélkül megállapíthatjuk, hogy az írásbeliség és a pedagógia
fejlődésének egy számunkra nem teljesen idegen pontján állunk,
a fejlődés szerves és áttekinthető egységet alkot az évezredek so
rán. A jövő valami érdekeset és forradalmian újat tartogat, belát
hatatlan veszélyeket azonban egyelőre nem látni a horizonton.
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