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Oktatásinformatikai módszerek – Tanítás és
tanulás az információs társadalomban
ELTE EÖTVÖS KIADÓ, BUDAPEST, 2013.

Már régóta vártunk egy olyan módszertani se-
gédletre, amely érthetõen, a fogalmakat tisz-
tázva, gyakorlati javaslatokkal megtámogatva se-
gít eligazodni nekünk, pedagógusoknak ebben
a folyamatosan megújuló digitális világban.

2013-ban az ELTE Eötvös Kiadó gondozá-
sában megjelent oktatásinformatikai módszertani
könyv ezt a fontos hiánypótló szerepet kívánja
betölteni a tanítás- és tanulásmódszertani kiad-
ványok színes palettáján.

Az elsõ fejezetben Ollé János az infokommu-
nikációs technológia iskolarendszerre gyakorolt
hatását elemzi. Arra keresi a választ, hogy vajon
az oktatási folyamat szereplõi, vagyis a tanulók,
a szülõk és a pedagógusok hogyan tudnak al-
kalmazkodni az információs társadalom elvárásaihoz. A szerzõ arra is rávilágít, hogy az
internet és a számítógép nem csupán egy újabb eszközt jelentenek ahhoz, hogy még
több ismeretet próbáljunk a tanulóknak átadni, hanem lehetõséget biztosítanak arra,
hogy „játszva”, interaktívan, közösen egymástól és egymással tanulhassunk.

A következõ fejezetben a különbözõ digitális nemzedékek elnevezését és jellemzõit
ismerhetjük meg, kiemelt figyelemmel a legfiatalabb Z (vagy net-) generáció tulaj-
donságaira és szokásaira. Tóth-Mózer Szilvia szerint a mai digitális kor tanulóit a gyors
információszerzés iránti fokozott igény, a türelmetlenség, a megosztott figyelem, az
ismerõsökkel való online kapcsolattartás, a sajátos nyelv- és szimbólumhasználat a nap
24 órájában jellemzi. A fejezet második felében a digitális szubkultúrákról, az interneten
is jelenlévõ veszélyforrásokról, a digitális nemzedékkel kapcsolatos hiedelmekrõl olvas-
hatunk részletesebben.
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Papp-Danka Adrienn az online környezet tanulási szokásokra, módszerekre gyakorolt
hatását mutatja be, és hasznos tanácsokkal szolgál a továbbiakban. A szerzõ megismertet
azokkal az aktuális programokkal is, amelyek nélkülözhetetlen tartozékai „digitális tolltar-
tónknak” – például az online dokumentumkezeléssel, bloggolással, Wikipédiával,
YouTube-bal stb.

A negyedik fejezet az oktatási-nevelési folyamat egyik kulcsszereplõjével, a pedagó-
gussal szembeni elvárásokat, kompetenciákat fogalmazza meg. Az IKT eszközök oktatás
terén történõ térhódításával a pedagógusok szerepe is átértékelõdött. Többé már nem
az információk és az ismeretek egyedüli hordozói és közvetítõi, inkább a tanulási
folyamat támogatói, a tanulók mentorai az internet (vagyis az online közösségek)
világában. Lévai Dóra hasznos ötleteket, javaslatokat ad közre, amelyek segítségével
színesíthetik módszertani repertoárjukat a „digitális bevándorló” pedagógusok.

A továbbiakban Ollé János az infokommunikációs technológiák tanulás- és tanítás-
szervezésben, valamint oktatási módszerekben rejlõ alkalmazási lehetõségeit és elõnyeit
vázolja fel, példákkal illusztrálva. Az említett tanulásszervezési módszerek közül az
iskolai gyakorlatban elõszeretettel alkalmazott módszert, a páros munkát ragadnánk ki.
A páros munka során az alkalmazott technológiáknak köszönhetõen még azonos térben
és idõben sem kell együtt tartózkodniuk a tanulópár tagjainak. További elõny, hogy
egymás számára a közös munka teljes dokumentációja és ütemezése bármikor hozzá-
férhetõ és módosítható, a közös produktum késõbb felhasználható, átalakítható.

A könyv a sajátos nevelési igényû tanulók oktatását és tanulását támogató techno-
lógiák bemutatásával és alkalmazási lehetõségeivel zárul. A gyógypedagógia területén
már régóta kiemelt fontossággal bír ezen technológiák alkalmazása, legyen szó akár
iskolai integrációról, akár mindennapi (otthoni vagy szabadidõs) tevékenységekrõl.
Virányi Anita nagy alapossággal veszi sorra a sérülésspecifikus szempontoknak megfe-
lelõen a látássérült, hallássérült, mozgáskorlátozott és nehezen tanuló gyermekek szem-
pontjából az egyes támogató eszközöket és a felhasználásukban rejlõ lehetõségeket és
nehézségeket.

Összegezve az eddig leírtakat, ajánlom figyelmébe ezt a kiadványt mindazon kedves
érdeklõdõnek, akik jobban meg szeretnék ismerni az infokommunikációs technológiák
hatását az iskolai folyamatokra, továbbá azon olvasóknak is, akik nem kívánnak meg-
elégedni az osztálytermi keretek között nyújtható oktatási és tanulási lehetõségekkel.

A kiadvány ingyenesen letölthetõ az ELTE Reader digitális könyvtárból: 
http://www.eltereader.hu/kiadvanyok/oktatasinformatikai-modszerek/

Pongrácz Kornélia
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