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Köztudott, hogy a különböző tárgyak és természetes anyagok, a változa-

tos eszközök, illetve a technikai kellékek (készülékek, műszerek, gépek) alkal-
mazása az iskolai oktatásban a legrégibb időkbe nyúlik vissza. Túlzás nélkül 
lehetne azt mondani, hogy a különböző didaktikai anyagok és szemléltetőesz-
közök használata egyidős a szervezett oktatással. Az alkalmazható (és nyilván 
az oktatás sikerességét biztosító) didaktikai eszközök az idők során folya-
matosan, nyilván a technikai haladással párhuzamosan fejlődtek és egyre sokfé-
lébbé váltak. E hosszú fejlődési folyamat gyakorlatilag a táblától (palatáblától) a 
mai modern oktatástechnikai eszközökig, s azokon belül pedig a számítógépig 
terjed. Neveléstörténeti tény, hogy az iskolai oktatás fejlődésének egyik alapvető 
vetületét a tág értelemben vett oktatási anyagok és eszközök (öt nemzedéket 
felölelő) evolúciója alkotta. A gyakorló pedagógusok régi idők óta jól tudják, 
hogy a szükséges tárgyi és infrastrukturális feltételek hiányában nem lesznek 
képesek megfelelő eredményességű oktatás megvalósítására (még talán kiváló 
szaktudományos és pedagógiai felkészültségük esetében sem). Majd mindig 
meglehetősen erős és folyamatos nemzetközi pedagógiai trendként jelentkezett 
az új technikai produktumoknak, az iskolai tanulást elősegítő anyagoknak és 
(gépi) eszközöknek (az iskolaszerűen szervezett) oktatásba történő beépítésére 
vonatkozó pedagógiai szándék. Az iskolai szertárak vagy újabban szaktanter-
mek (kabinetek) fokozatos gazdagodása az idők során híven türközi e szán-
dékot. A neveléstörténeti visszatekintés is egyértelműen arra hívja fel a figyel-
met, hogy az oktatás mindig lépést próbált tartani a technika fejlődésével, 
mindig kereste az újabb és újabb technikai-technológiai teljesítményekben rejlő 
pedagógiai lehetőségeket. Ezzel magyarázható az is, hogy az oktatástechnológia 
talán minden más oktatási területnél (oktatásmetodológiánál, szervezeti módok-
nál, tevékenységrendszereknél stb.) jóval gyorsabban és látványosabban fejlődött. 
Sőt mi több, az oktatásban felhasznált eszközök és technológiai eljárások egyfajta 
húzóerőként folyamatos változásra, egyre intenzívebb fejlődésre ösztönözte a 
didaktikai gyakorlat többi (viszonylag elmaradottabb) dimenzióját is. Ismeretes 
továbbá az is, hogy egyes technikai eszközök megjelenése valóságos forradal-
mat idézett elő az oktatás terén. Gondoljunk itt csupán azokra a nagy horderejű 
fejleményekre, amiket az oktatási aktivitások, módszerek, eljárások és technikák 
terén a nyomdatechnika, a fényképezőgép vagy a hang- és képrögzítés készülé-
kei határoztak meg. A múlt század 70-es éveitől kezdődően pedig egyre 
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fokozottabb igény mutatkozott a csúcstechnika, illetőleg a legmodernebb 
információs és kommunikációs technológia vívmányainak oktatási célú alkal-
mazására. 

Alábbi fejtegetéseinkben az oktatási eszközök közül csupán az első nem-
zedékhez tartozó (közismerten jól bevált és évezredes múltra visszatekintő) 
táblára és az ötödik (pillanatnyilag az utolsó) generációt képviselő (csupán 
néhány évtizednyi múlttal rendelkező és alkalmazásának egyes titkait még 
mindig rejtegető) számítógépre óhajtunk kitérni. Ezt követően pedig azt szeret-
nénk kimutatni, hogy napjainkban az oktatás legrégibb időkből használt egye-
lemű, évszázadokon keresztül egyszerű deszkából készült eszköze szervesen 
(szinergikusan) integrálódik a hihetetlenül bonyolult, megszámlálhatatlan össze-
tevőből felépülő, a korszerű információs technológiák legcsodálatosabb készü-
lékével. 

A tábla. Az iskolában alkalmazott vizuális oktatási eszközök közül 
minden bizonnyal a legrégebbről alkalmazott, mindig a tanárok és a tanulók 
rendelkezésére álló, a tanulási tartalmak prezentálását jó minőségben szolgáló 
eszköz. A tanár a táblára rendszerint krétával ír és rajzol (néha valamit kifüg-
geszt), segítségével feladatokat és problémákat mutat be, sémákat, grafikonokat, 
diagramokat, szintetikus összefoglalókat, rövid szövegeket, ismétlési szemponto-
kat, mintamegoldásokat, rövid elemzéseket vagy kivonatokat szemléltet. Aligha 
kétséges, hogy a tábla és a kréta használata az iskolában – a táblafeliratokkal, 
valamint a képekkel való informálás és szemléltetés – a legrégibb idők óta meg-
szokott és általános pedagógiai jelenség. Napjainkban is nehéz lenne olyan 
iskolát találni, amely nélkülözné a táblában rejlő, mindenekelőtt a szemléltetés-
sel összefüggő didaktikai funkciókat. Bármennyire vagyontalan is volt a régebbi 
(az ókorig visszamenő) idők iskolája, illetve bármennyire is szegényes volt a 
régi osztályterem berendezése, a kisebb (könnyen kézbe vehető) egyéni vagy a 
nagyobb méretű (frontális bemutatásra alkalmas) agyagtábla (palatábla), viasz-
tábla vagy fatábla még sem hiányozhatott. 

A táblára feltüntetettek rendszerint a lecke legfontosabb, logikailag ren-
dezett elemeire, a kiemelten megőrizni szükséges (kulcsjelentőségű) fogalmaira, 
leglényegesebb vetületeire vonatkoznak. Az információs tartalmakon túlmenően 
a táblán bemutatottaknak (az úgynevezett táblavázlatoknak) modellértéke van, és 
ekképp szűkebb síkú nevelési célok teljesítését is szolgálják. A megfelelő méretű 
táblára vastag vonalvezetéssel és rendezetten (metodikusan és esztétikusan) felírt, 
a tanulási tartalom rövidített, szintetikus, tipikus és lényegesített elemeit (sémáit, 
szimbólumait, kulcsszavait stb.) az osztály összes tanulója rendszerint jól látja és 
füzetébe is leírja. A táblát a tanulók is sikeresen használják, elsősorban akkor, 
amikor írásos vagy rajzos feladatok elvégzéséről, problémák megoldásáról vagy 
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begyakorló (készségképző) műveletek végrehajtásáról van szó. A tábla minde-
nekelőtt a megtanítandó ismeretek vizuális közlését, de közvetett módon az 
emlékezetben való gyors elraktározását és rögzítését, mint ahogyan a fogalmak 
rendszereződését is elősegítő, viszonylag egyszerű (mondhatnánk banális) tan-
eszköz. Egyes tantárgyak tanítását (pl. matematika, kémia stb.) elképzelni sem 
lehetne a tábla hiányában, hiszen a magyarázatok közben a tanárnak szükség-
szerűen el kell készítenie a megfelelő vázlatokat, demonstrációkat, levezetése-
ket, ábrákat, modelleket stb. Ugyanis a tábla a pedagógus előbeszédét vagy ma-
gyarázatát grafikai síkban leleményesen, megválasztható ütemben, szemléle-
tesen és a szükséges kronológiai sorrendben, egyszóval sikeresen tudja alá-
támasztani. A tábla nagyon könnyen kezelhető, általában rezisztens és tartós, s 
ami pedig kivételesen lényeges, az az, hogy mindig kéznél van és minimális 
energia- és eszközigényű (hisz rendszerint csupán krétát és törlőt igényel), és 
ugyanakkor relatíve olcsó. A táblai kép, a pedagógus táblai vázlata mindig 
valamilyen meghatározott tananyag bemutatásához és feldolgozásához kapcsoló-
dik, és a tanítási-tanulási folyamatba integráltan zajlik le. A táblavázlat hátránya, 
hogy elkészítése relatíve időigényes, olykor esztétikai kivitele sem a legoptimáli-
sabb, és hogy múlandó, hisz általában hamar letörlik. Vitathatatlan, hogy a tanári 
táblavázlat nem veheti fel a versenyt, például az előre elkészített, gyári minőségű 
információhordozókkal vagy a korszerű audiovizuális eszközök lehetőségeivel. 
Mindezek ellenére a tábla, illetőleg a táblai kép az iskolai képi szemléltetés talán 
legelterjedtebb, erős hagyományokkal rendelkező klasszikus formája. 

Neveléstörténeti tény, hogy régebben az iskolai tábla feketére festett fá-
ból készült és háromlábú állványon állt (állványostábla), a pedagógusok pedig 
rendszerint fehér krétával írtak rá. A későbbiekben inkább a falra rögzítették, és 
ekkor falitáblának nevezték. Az utóbbi időkben az oktatási eszközöket gyártó 
cégek nagy hangsúlyt fektetnek a tábla alapanyagára, színére, méretére, és 
dinamikus, illetve polifunkcionális lehetőségeire, mint ahogyan a szükséges 
írókréták minőségére is. A modern tábla, illetőleg táblarendszer – munkafelüle-
tét növelendő – függőleges irányban (fel-le) mozgatható, vízszintesen pedig 
nyitható-csukható (ellenmozgó vagy forgatható táblarendszer, szimpla vagy 
dupla oldalszárnyas táblarendszer). Ekképp a bemutatásra szánt információtar-
talom nagyobb mennyisége és minél megfelelőbb térbeli elrendezettsége 
valósítható meg. A fából készült és hagyományos táblamázzal festett táblákon 
kívül ma már választhatunk nagyon tartós kerámiás vagy zománcozott acélból 
gyártott, rendszerint fehér vagy zöld színű és mágneses írásfelületű táblát is, 
amelyre (pormentes) táblakrétával írnak és száraz vagy vizes szivaccsal törölnek. 
Úgy tűnik azonban, hogy napjainkban nagyon divatosak az üveg alapanyagú, 
extrém sima felületű, általában fekete és zöld színű, speciális (fehér és színes) 
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krétát igénylő táblák. A szakértők úgy vélik, hogy a legjobb (legláthatóbb) kont-
rasztot a zöld színű tábla és a sárga színű kréta alkalmazása adja. A leg-
modernebb (rendszerint fémalapanyagú, gyakorta mágneses) tábla színe fehér 
(white board), amelyekre színes filctollakkal (úgynevezett markerekkel) írnak, és 
filcbetétű törlővel törölnek (és amelyekre mágneses szemléltető anyagokat is ki 
lehet tűzni). Sok osztályban a klasszikus tábla mellett változatos méretű, 
úgynevezett szurkatábla vagy kitűző (parafatábla, textiltábla, viniltábla vagy 
öntapadós flaneltábla) is található, amelyekre képeket, fényképeket, szövegeket, 
kisebb tárgyakat stb. lehet könnyűszerrel rögzíteni. Kisebb osztálytermekben 
vagy kisebb létszámú osztályokban eredményesen alkalmazható az úgynevezett 
„Flip Chart” tábla, amely voltaképpen egy különböző módon állítható, és a (fix 
lábú, mozgatható körlábas vagy gurítható) állvány (háromlábú táblatámasz, 
sokszor teleszkópos alumíniumlábakkal), amelyen nagyobb méretű fehér ívpa-
pírok vannak. Ezekre rendszerint fekete szénceruzával lehet felírni a szükséges 
didaktikai üzeneteket, és nagy előnyük, hogy a tanítás során elkészült vázlatok 
megmaradnak (s ekképp a későbbiekben is ismételten észlelhetők, elemezhetők 
vagy kollekciókba gyűjthetők), ellentétben a hagyományos fali iskolatáblával 
(amelyről a vázlatokat mindig letörlik). A legtöbb Flip Chart tábla papírtartó 
felülete is tábla gyanánt használható, amennyiben az lehet fehér vagy színes 
(írható és száraz szivaccsal törölhető) melamin vagy (esetenként) mágneses acél 
alapanyagú. 

A leggazdagabb vagy a sikeresen pályázó iskolákban ma intelligens, 
multifunkcionális, úgynevezett digitális interaktív („smart board” típusú, a múlt 
század 90-es éveitől mindenekelőtt az üzleti szférában alkalmazott) táblákat is 
találunk, amelyekre kézzel, stylus ceruzával, illetve virtuális markerekkel 
(vaktollal) vagy elektromágneses tollal lehet írni. A digitális tábla voltaképpen 
egy olyan elektronikus prezentációs eszköz, amely egy nagyobb átmérőjű (sok-
szor vandálbiztos) érintőernyő (egyfajta képernyő) formáját ölti. Ez részint egy 
digitális projektorral, részint pedig egy számítógéppel van összekapcsolva, és 
rendszerint ceruza, ecset, radír, vonalzó, szögmérő, nagyító, számológép, egér 
és más funkciókkal rendelkezik. A számítógépes képeket a projektor segítsé-
gével vetítik ki a táblára, ahol azok alakíthatóak vagy kiegészíthetőek lesznek. A 
pedagógus tetszés szerint akár a számítógépen, akár a táblán keresztül 
könnyedén kezelheti a szoftvert. A digitális tábla interaktív felülete – és nyilván 
komplex szoftverkészlete – roppant változatos módszertani lehetőségeket, 
bámulatos prezentálási módokat, valamint (lenyűgöző) vizuális ingerekben 
igencsak gazdag tanítási óraszerkezeteket tesz lehetővé.  

Az interaktív táblák használatának alapjait, a táblaszoftverek funkcióit 
azonban a pedagógusnak előzetesen jól el kell sajátítania. Ugyanakkor a tanórák 



Fodor László                                                                      A táblától a számítógépig 
 

 11

tervezésének, a különböző tananyagok bemutatásának, a táblaképek megrajzo-
lásának és megjelenítésének, a készségek gyakoroltatásának, az ismeretek rend-
szerezésének vagy számonkérésének széles ívű lehetőségeit meg kell tanulnia. 

A számítógép. Aligha vonhatja kétségbe valaki, hogy napjainkban, az 
iskolai oktatásban sikeresen alkalmazható és nagyobb horderejű eszközök 
közül a számítógép a legújabb. E roppant magas komplexitású, kivételesen 
széles ívű didaktikai lehetőségeket is magában foglaló, gyors ütemben fejlődő 
eszköz az oktatás számára egyfelől új kihívásokat jelent, másfelől eddig nem is 
gyanított dimenziókat nyit. Mint ismeretes, segítségével nagyon változatos ada-
tokat, szövegeket, grafikákat, animációkat, szimulációkat, illusztrációkat, 
demonstrációkat, álló- és mozgófényképeket, kísérleteket, valamint sokrétű 
hanganyagot lehet szemléletes és látványos módon, nagy mennyiségben, kifo-
gástalan minőségben és esztétikusan megjeleníteni. A számítógép az oktatási 
folyamat viszonylatában az éppen szükséges információk gyors felkutatásának, 
megszerzésének, feldolgozásának, rögzítésének, asszimilálásának, tárolásának, 
hasznosításának és továbbításának alapeszköze. Éppen ezért a tanítási-tanulási 
folyamatokban való alkalmazása már a kezdetekben nagy reményeket keltett, 
ami nemcsak az iskolai tanulás sikerességének növelését, de az iskolai 
pedagógiai munka korszerűsítését, valamint az egész közoktatás jövőjét illeti. 
Egyes szerzők – minden bizonnyal kissé túlózva – úgy vélik, hogy a számítógép 
szinte az összes többi hagyományos vagy modern oktatási eszközt helyettesíteni 
tudja (hisz számos korábbi audiovizuális eszköz megannyi lehetőségét integráltan 
foglalja magában), sőt mi több, funkcionalitása, teljesítőképessége, hatékonysága 
és hatásszférája azokénál jóval szélesebb körű. Olykor a jövő iskolájára 
vonatkozó (némiképpen szélsőséges) elképzelésekben a számítógép még a 
tanár feladatait is átvállalja. Jó okunk van azt mondani, hogy a számítógép 
segítségével gyakorlatilag minden (reális vagy elképzelt), képi vagy hangi alakot 
ölthető dolgot be lehet mutatni a tanulóknak. A számítógép kivételes didaktikai 
jelentőségét az is frappánsan igazolja, hogy lehetővé teszi az önálló tanulást, és 
hogy interaktivitásra, illetőleg interaktív kommunikációra serkenti a tanulót. A 
korábbi klasszikus vagy korszerű (például térkép, makett, tankönyv, magnetofon, 
lemezjátszó, diavetítő, epidiaszkóp, írásvetítő stb.) eszközökre jellemző passzív 
és statikus bemutatás helyett a számítógép a tanulók aktív közreműködését 
igényli, gyakran még az elméleti tananyagok esetében is. A számítógép ered-
ményesen szolgálja mind az új ismeretek tanítását, mind a korábbi ismeretek 
ismétlését, rögzítését és rendszerezését, mind pedig a gyakorlást (készségkép-
zést) és az ismeretek ellenőrzését (próba-, feladat- és tesztalapú tudásmérést). 
Továbbá elsőrendű színterepet kínál nemcsak az egyéni esetelemző, helyzet-
vizsgáló vagy problémamegoldó típusú tanulásnak, hanem a közös vagy koope-
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rációs elsajátítási munkának is, hisz számos internetalapú együttműködést elő-
segítő lehetőséget is tartalmaz (fórum, chat, levelezés, üzenet-, kép- vagy film-
küldés stb.). A számítógép segítségével nagy tömegű adatbázisokat lehet létre-
hozni, szövegeket lehet szerkeszteni, dolgozatokat lehet bemutatni, kísérleteket 
lehet végezni, honlapokat, illetőleg programokat, virtuális könyvtárakat, múzeu-
mokat vagy kiállításokat lehet elérni. A számítógép alkalmazásával akár teljes 
tananyagokat, akár kisebb tananyagrészeket lehet megtanítani, a tanulók általi 
elsajátítás mértékét fel lehet mérni (a tanulók teljesítményeit pedig rögzíteni 
lehet, a hibákat rögtön javítani, a hiányosságokat gyorsan pótolni, a szükséges 
útmutatásokat vagy segítő támpontokat célirányosan nyújtani stb.), a készségek 
fejlődéséhez szükséges gyakorlásokat el lehet végezni. A számítógép tehát 
egyrészt a tanár által alkalmazható rugalmas didaktikai stratégiák sokféleségét 
határozza meg, másrészt a tanuló számára nagyobb mennyiségű, jobban szerve-
zett, logikusabban elrendezett, szemléletesebben és élménykeltőbben bemutatott, 
valamint változatosabb információhoz való hozzáférést tesz lehetővé. Jó alapot 
szolgál ugyanakkor speciális kísérletezésekre, folyamatok szimulációjára, pro-
jektek létrehozására vagy jelenségek több szempontú és eltérő síkban történő 
vizsgálatára is.  

Az internetnek mint világméretű számítógép-hálózatnak az elterjedése 
pedig új és mérhetetlen dimenziókat nyitott az információszerzés terén, hisz az 
általa elérhető információforrások száma ma gyakorlatilag végtelen, következés-
képpen az információk beszerzésének vagy cseréjének lehetőségei hihetetlenül 
multiplikálódtak. Megfelelő böngészőprogramok segítségével tengernyi méretű 
(több-kevésbé hiteles) információkészletek között lehet úgymond navigálni, 
keresgélni, kutatni, kalandozni. Ezek szerint az internet ma tulajdonképpen a 
világ legnagyobb, legszerteágazóbb és legbonyolultabb tanulási eszköze. Úgy 
tűnik azonban, hogy az internet lehetőségei napjainkban még jóval meghaladják 
az iskola arra vonatkozó képességét, hogy az internet által felajánlott szolgálta-
tásokat a pedagógiai folyamatokba szervesen beépítse. Erre vonatkozóan az 
iskola (legalábbis hazai vonatkozásban) sajnos nem is mutat fokozottabb haj-
landóságot. Pedig azt lehetne mondani, hogy a mai iskolának elnapolhatatlan 
kötelessége nemcsak megtanítani a diákokat az információszerzés számítógépes 
formájára, hanem felkészíteni azokat az internetnek oktatási célokat szolgáló 
használatra is.  

Nem kétséges, hogy a számítógép új távlatokat nyitott a differenciált okta-
tás viszonylatában is, hisz nagyon alkalmasnak bizonyult az individualizált tanú-
lási programok alkalmazására, az egyéni és értelmi aktivitási ütemben történő 
személyes (személyre szabott) tanulás megvalósítására, mint ahogyan az egyéni 
és önálló tanulási tevékenység megszervezésére is. Nyilván nemcsak maga a 
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számítógép, mint tárgyi eszköz produkálja a közvetlen pozitív pedagógiai hatá-
sokat, hanem a számítógép hardverelemeinek működtetését végző (rendszerint 
drága) programok (szoftverek) minősége is. 

A fentiekből az iskolák számítógépekkel való ellátásának (azok időnkénti fel-
újításának, hisz meglehetősen hamar elavulnak) kikerülhetetlen szükségessége 
bontakozik ki (jóllehet az még ma is jelentős költségeket implikál).  

Az egy számítógépre eső diákok száma ma az iskolai oktatás egyik 
jelentős minőségi mutatója. Nyilvánvalónak tűnik, hogy a számítógépnek a 
tanítási-tanulási folyamatba történő bevezetése a tanulók megfelelő számító-
gép-ismeretét, a számítógép kezelésére és a programok felhasználására vonat-
kozó tudását feltételezi. Célszerű tehát a számítógéppel történő kommunikáció 
technikáinak és szabályainak – a tanulást elősegítendő – minél korábbi megtaní-
tása a tanulóknak. Örvendetes ebben az irányban, hogy a számítógép által 
támogatott oktatás egyes elemei már az óvodában megjelennek.  

A számítógépnek (általában az elektronikus információs és kommunikációs 
technikáknak) az iskolai oktatási folyamat megszervezésére és menedzsmentjére, 
valamint a tanításmódszertanra és a tanulásirányításra gyakorolt roppant sokrétű 
hatásait a didaktikai és tantárgy-pedagógiai szakértők még napjainkban is folya-
matosan kutatják. Ugyanis a számítógép didaktikai célokkal történő alkalmazá-
sának még mindig újabb és újabb, egyre hatékonyabb, az iskolai oktató-nevelő 
tevékenységek jellegét számottevően módosító lehetőségeit lehet felszínre 
hozni. Azt azonban nagy bizonyossággal feltételezhetjük, hogy a számítógép 
még kivételes lehetőségei révén sem lesz képes egyhamar megsemmisíteni a 
klasszikus tanítási órát, mint az oktatási folyamat alapvető szervezeti formáját, 
jóllehet a leckék teljesen újszerű lezajlási formáját, rendhagyó történésbeli szer-
kezetét és felépítését teszi lehetővé, illetve határozza meg. Véleményünk szerint 
annak a pedagógusi félelemnek sincs alapja, amely a tanárnak a számítógép 
általi háttérbe szorítására vagy éppenséggel helyettesítésére vonatkozik. Igaz 
viszont az, hogy a számítógép a gyakorló tanár szerep- és feladatkörét gyökeresen 
újrastrukturálja, számos újabb vetülettel gazdagítja. A számítógéppel támoga-
tott oktatás, továbbá az úgynevezett e-learning (elektronikus tanulás), az online 
és web alapú tanulás olyan új pedagógiai orientációkat keltett életre, amelyek 
megváltoztatva a hagyományos tanár-diák személyes (személyközi) kapcsolatot, 
dominánsan a tanuló és a gép interaktív kommunikációs (párbeszédes) és 
tanulási interakcióján alapul.  

Ma már senki nem tagadhatja, hogy a számítógép és a számítástechnika 
bevezetése – és nyilván megfelelő szakértelemmel történő használata – eredmé-
nyesebbé teheti az iskolai oktatási folyamatot. Ehhez azonban arra van szükség, 
hogy a pedagógusok is egyfelől rendelkezzenek az elengedhetetlen oktatástech-
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nikai tudással, másfelől pedig szerepüket az elkövetkezőkben ne annyira tudás-
forrásként, mint inkább az információszerzés és -feldolgozás facilitátoraként 
(mediátoraként) fogják fel és éljék meg.  

A számítógép iskolai jelenléte azonban nemcsak az oktatás elősegíté-
sének, illetve a tanulási eredményesség növelésének érdekében szükséges, 
hanem annak távlatában is, hogy a tanulók elsajátítsák a számítógép-kezelés 
technikáit. Ez pedig éppen azért fontos, mert ma szinte már nincs olyan szak-
ma a világon, amelyhez legalább minimális számítástechnikai ismeretek és kész-
ségek ne lennének szükségesek. Ennek pedig az a közvetlen következménye, 
hogy napjainkban a számítástechnikai műveltség az általános műveltség elen-
gedhetetlen és szerves alkotó elemévé vált. A számítógépes technikák és azok 
alkalmazásának ismerete napjainkban a társadalmi életben való részvétel alap-
követelménye. Amennyiben ma a társadalomnak talán egyetlen szektora sem 
nélkülözheti a számítógépet, akkor az iskolának szükségszerűen számítógépes 
környezetként kell megjelennie a növendékek számára.  

Némi túlzással azt mondhatjuk, hogy a számítógép oktatási eszközként 
való felhasználása szinte egyidős magával a számítógéppel, hisz a kezdetek a 
múlt század 70-es, sőt a 40-es és 50-es éveihez nyúlnak vissza. Ismeretes, hogy 
a számítógépek fejlődése is öt generációt ölel fel, és hogy az első (még elektron-
csövekkel készült) generáció a 40-es évek közepe táján látott napvilágot az 
Amerikai Egyesült Államokban, az ötödik pedig a 80-as évek második felétől 
számítható. 

A számítógép nagyobb körű iskolai alkalmazására azonban csupán a 90-
es években, illetve az ezredforduló éveiben került sor. A számítógépeknek az 
iskolai oktatásban történő meglehetősen lassú elterjedése mindenekelőtt a 
magas költségekkel magyarázható (és nem a technikai lehetőségek hiányával 
vagy a számítógépben rejlő didaktikai szempontú cselekvési módok elégtelensé-
geivel). Tehát a 90-es évek elejére tehető az a fontos időszakasz, amelyben a pe-
dagógia egyrészt világosan ráeszmélt arra, hogy a számítógép milyen nagyszerű, 
mennyire szerteágazó és sokoldalú lehetőségeket kínált a tanítási-tanulási 
folyamat hatékonyságának növelésére, az egész iskolai oktatás színvonalának 
emelésére, másrészt a megfelelő alkalmazások feltárására tudományos kutatásokat 
szervezett. Napjainkban, amikor a személyi számítógépek tömeges elterjedésé-
vel, valamint teljesítményük rohamos növekedésével állunk szemben, azok 
oktatási célokkal való iskolai felhasználását minden szakember támogatja, az 
iskolák számítógépekkel való ellátására a világ számos országában átfogó nem-
zeti programokat futtatnak. 

Végezetül arra következtethetünk, hogy a számítógép, illetve a 
számítógéppel támogatott oktatás minden idők legjelentősebb, a tanítási-tanulá-
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si folyamatra a legmélyebb és legszerteágazóbb hatást gyakorló technológiai 
innovációja. Ilyen nagy mérföldkövet és ekkora forradalmi átalakulásokat az 
oktatás terén még csak két eszköz váltott ki az oktatás történetében, éspedig az 
írás kialakulása és a könyvnyomtatás feltalálása (és nyilván a tankönyv 
megjelenése). A számítógép hatásainak felmérése, szerepének pedagógiai 
tisztázása, didaktikai lehetőségeinek felleltározása ma még távolról sem teljes és 
nem zárult le. Noha bebizonyosodott, hogy a számítógéppel segített oktatás 
többek között ösztönzi az érdeklődést, fejleszti a képzeletet, támogatja a 
logikus, kreatív és kritikai gondolkodást, hogy serkenti az élménymegélést, hogy 
egyrészt elősegíti az interaktivitást,  másrészt lehetővé teszi a kooperativitást, 
vagy hogy megalapozza a távoktatást és az egész életen át történő tanulást, 
ezért még mindig égető szükség van olyan tudományos kutatásokra, amelyek az 
információs és kommunikációs technológiában, elsősorban a számítógépben 
rejlő pedagógiai célú alkalmazási módok feltárására és tisztázására fókuszálnak. 

Noha a fenti bemutatásban elkülönülő elemzési síkokat használtunk, úgy 
véljük mégis fény derült arra, hogy e két, egymástól évezredes távolsággal elha-
tárolt eszköz napjainkban az iskola színterén izgalmas módon összeér, egy-
szersmind egybeolvad. Úgy is fogalmazhatnánk, hogy egyfelől a számítógép, 
mint napjaink legkomplexebb eszköze nagymértékben felkarolja (és nyilván 
tökélyre viszi) a tábla alapvető didaktika funkcióit, másfelől pedig a korszerű 
interaktív tábla alapfunkcióinak érvényesítéséhez kikerülhetetlenül számítógépre 
van szükség. Könnyen belátható, hogy a viszonylag új, rendkívül bonyolult és 
korszerű (ipari folyamatok révén előállított) eszköz nem zárja ki a régebbi, 
egyszerű és egyelemű (a tanár által is elkészíthető) bemutatást szolgáló 
hagyományos eszközt. Az oktatás terén az mutatkozik tehát járható útnak a 
jövőben is, amely egyesíti, összehangolja és integrálja a régit az újjal, a klasszi-
kust a korszerűvel, az egyszerűt a bonyolulttal, és nyilván a gépi eszközt a 
humán tényezővel.  


