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Absztrakt: Dolgozatomban a formális felnőttképzésekhez általánosan alkalmazható tanítási-

tanulási rendszermodellemet mutatom be, amelyet egy fegyveres küzdelem konfliktusos 

modelljéből fejlesztettem ki. A modell a felsőoktatás és a felnőttképzés esetén alkalmazható, 

azon belül használható a felsőfokú katonaképzésre, a katonai vezető- és továbbképzésre, az 

állami és önkormányzati szerveknél dolgozók képzésére is. 

A tanítási-tanulási folyamat mint konfliktusos rendszer két legfontosabb alrendszere a tanítási 

és a tanulási alrendszer. Az e-learninget alkalmazó oktatási rendszer a megjelenő 

konfliktusokon tud enyhíteni, olyan eszközöket-módszereket biztosít, amelyekkel hamarabb éri 

el célját (a képzési célt) a konfliktusba kerülő tanítási és tanulási alrendszer. Céljukat elérve 

befejeződik az adott kompetencia elérése érdekében zajló tanítás és tanulás folyamata, és 

ezzel megszűnik a vizsgált tanítási-tanulási folyamat mint rendszer – vagyis ennek célja 

önmaga megszüntetése, mint az analógiaként választott fegyveres küzdelem rendszeré is. 

Kulcsszavak: általános oktatási modell, tanítási-tanulási folyamat, kibernetikai rendszer, e-

learning 

Abstract: The study presents the author’s teaching-learning system model that can be adapted 

to various types of formal adult training in general and that was developed based on the 

conflict model of an armed fight. The model can be applied in adult training and education, 

including higher military education, military commander and further training and that of 

employees of state and local government organisations. 

The two key sub-systems of the teaching-learning process as a conflict system are the 

teaching and the learning sub-systems. An education system involving e-learning is capable of 

mitigating conflicts. It provides tools and methodology ensuring that the conflicting teaching 

and learning sub-systems can reach their objective (the aim of training) faster. When they 

accomplish this aim, the process of teaching and learning, conducted to master a certain 

competence finishes, and the teaching-learning process in question also ceases to exist as a 

system. Thus, similarly to the aim of the analogous system of an armed fight, its purpose is to 

bring itself to an end. 

Keywords: general teaching model, teaching-learning process, cybernetic system, e-learning 
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1. Bevezetés 

1.1. A kutatás körülményei, módszerei 

Az új info-kommunikációs rendszerek, technológiák, illetve az ezek nyomán használt 

eszközök és alkalmazások széles körben terjednek az oktatásban – például a most vizsgált 

felsőoktatás és felnőttképzés területén – résztvevők között, megváltoztatva az oktatási eszköz- 

és módszerkészletet is. Ezért az oktatási folyamatot leíró rendszermodelleket szükséges 

felülvizsgálni és módosítani. 

Irodalmi áttekintésemben a tanítási-tanulási folyamat rendszerének vizsgálatához is 

megfelelőnek tartott kibernetikus rendszerekről adok összefoglaló képet. Kiinduló modellem 

egy fegyveres küzdelem rendszermodell lesz, amelyet tanítási-tanulási rendszermodellé 

alakítok át. Az e-learning lehetőségeket is magában foglaló oktatási modellem készítéséhez 

ezen kívül felhasználtam még Báthory két tanítási-tanulási rendszermodelljét (Báthory, 1992.) 

(Simonné 2001. 16-17. p.). 

Feltárom az elektronikus eszközöket-módszereket is használó oktatási folyamat összetevőit és 

azok fő tulajdonságait, irodalmi hivatkozásokkal és saját oktatási 

tapasztalataimmal/megfigyeléseimmel alátámasztva. Modellem általános oktatási folyamatra 

készül, elméletorientált. Az eddigi modellekhez képest nagyobb súlyt fektet a rendszer 

technológia elemére, amely változatosan igénybe vehető lehetőségei révén csökkentheti a 

rendszerben keletkező konfliktusokat. 

1.2. A tanítás-tanulás kibernetikai rendszerként történő vizsgálata 

Szegediné szerint „az egyes oktatási modellek közös vonása a tanulás-tanítás céljának, a 

tanulás-tanítás környezetének közel azonos meghatározása”, „… eltérő vonása, sajátossága a 

tanulási-tanítási folyamat különbözőségében (oktatáselmélet, tartalom, módszer, 

tanulásszervezés) nyilvánul meg” (2011. 17. p.). Napjainkban, amikor a tanulásban, 

művelődésben, információszerzésben, munkában tömegek számára elérhetők új technológiai 

eszközök, szolgáltatások, illetve ezek alkotó/tartalomlétrehozó funkciói, újra kell gondolni a 

tanítási-tanulási modellek általános felépítését és működését is. 

Egyes gyakorlatbeli alkalmazásai esetén – ha a tanítás-tanulás támogatására IKT eszközöket 

akarunk használni, vagy ki kell választanunk például egy meglévő keretrendszert, esetleg újat 

akarunk készíteni – szervezetre vagy tanárra szabott e-learning modellt kell készíteni az 

általános oktatási rendszermodellből kiindulva. 

A tanítás-tanulás folyamatának rendszerszemléletű értelmezési lehetőségét a kibernetikai 

alapokon nyugvó pedagógia kezdte el használni az 1960-as években. A folyamat 
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rendszerszemléletű modellezésének célja, hogy a bonyolult rendszer működését megértsük, 

szabályozásának hatékonyságát javítsuk. Az első kibernetikai modellt az oktatásra Landa 

készítette 1968-ban. Magyarországon Nagy József és Báthory Zoltán honosították meg a 

pedagógiában a kibernetikai szemléletet. (Simonné, 2001. 16. p.) A programozott oktatás 

„divatja” idején vitatták, hogy mennyire lehet vagy kell irányításról, szabályozásról, 

vezérlésről beszélni az oktatás folyamatában. (Kovács, 1999. 22. p.) 

A rendszerelmélet a tanítási-tanulási modell esetén segít, hogy az oktatási rendszer 

vizsgálatának legcélszerűbb módját felismerjük, tisztázzuk, hogy mi mivel és hogyan függ 

össze, és hogy ezen tényezőket tudatosan és előrelátható módon alakítsuk. 

2. Az új e-learning modell felépítése 

2.1. A felhasznált fegyveres küzdelem modell ismertetése 

Az új tanulási-tanítási modell kialakításához a légvédelmi küzdelem és a légi szállítás (Seres, 

1987. 4–11. p.) melyet az 1. ábra, illetve továbbfejlesztését, a fegyveres küzdelem általános 

(Seres, 1991. 4–8. p.) rendszermodelljét veszem alapul, melyet az 2. ábra szemléltet. Ennek 

analógiájára készült a 3. ábra, a tanítási-tanulási folyamat strukturális modellje. 

A fegyveres küzdelem modelljében a légvédelmi rendszer és a légi szállítás konfliktusos 

rendszer. A légvédelmi rendszer a légvédelmet és a légitámadást foglalja magában, a légi 

szállítás rendszere pedig a légiforgalom-irányítást és a légi forgalmat. A két-két alrendszer és 

azok elemei között levő konfliktusok az első rendszernél antagonisztikusak. A légi szállítás 

rendszerében keletkező konfliktusok (például veszélyes légi megközelítések) ezzel szemben 

együttműködéssel feloldhatók, hisz alrendszereinek érdeke azonos, minden rendszerbeli 

repülőgép biztonságos leszállítása, vagyis az „átviteli tényező” maximalizálása. 
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1. ábra: A légvédelmi harc (légi szállítás) rendszermodellje (Seres, 1987. 7. p.) 

 

2. ábra: A fegyveres küzdelem rendszermodellje (Kende–Seres, 2005. 2. fejezet) 
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2.2. A tanítási-tanulási rendszermodell áttekintése 

Egy jól felkészült, jól felszerelt oktatási intézmény (iskola, egyetem, oktatási portál, 

magántanár stb.) konfliktusmentes tanítási rendszert alkot. A tanulóval való találkozáskor 

létrejön egy tanítási-tanulási folyamat, mint konfliktusos rendszer, mely két alrendszere a 

tanítási és a tanulási folyamat. A tanítási-tanulási folyamat rendszere most általános, több 

szinten értelmezhető: lecke-, tananyag-, kurzus-, képzésszinten. 

 

3. ábra: A tanítási-tanulási folyamat strukturális modellje 

A tanítási-tanulási folyamat rendszerének – mint minden konfliktusos rendszernek – a célja 

önmaga megszüntetése, hiszen két alrendszerének azonos a célja, a záró követelményekben 

meghatározott kompetencia elérése, és ezért együttműködnek a folyamat megszüntetésén. A 

folyamat – mint rendszer – környezete azonos, és meghatározza mindkét alrendszer 

működésének feltételeit. 

2.3. A rendszer célja 

A tanítási és a tanulási alrendszer célja tehát azonos. A folyamat, az adott tanítási-tanulási 

folyamat befejeződik, ha az oktatási intézmény részéről célkitűzésként megfogalmazott 

kompetencia megszerzéséhez szükséges tanítás befejeződött – az erre tervezett tananyag 

átadása megtörtént, vagy a tanulási időszak a végéhez ért –, és a kompetenciaszint mérése 

lezajlott. Illetve a tanuló(k) részéről a célkitűzésként megfogalmazott kompetencia 

megszerzéséhez szükséges tanulás befejeződött, és a kompetenciaszint mérése lezajlott. 

Ha a célkitűzésként megfogalmazott végső kompetenciaszint mérése eredménytelen, az adott 

tanítási-tanulási folyamat, mint rendszer újra létrehozható. Ha eredményes volt, új folyamat – 

új képzés – indulhat. A folyamat további céljaiként társadalmi és nevelési célok (például 

szakterületi szemléletmód kialakítása) fogalmazhatók meg. 
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2.4. A rendszer bemenete 

A rendszer környezetének tekintünk mindent, amelyre a rendszernek nincs közvetlen 

befolyása, de hatása van a determinisztikus rendszer céljaira. Ugyanakkor a rendszer a 

környezetéhez kapcsolódik, annak révén él, illetve a környezet meghatározza a rendszert, és a 

rendszernek visszacsatolással hatása van környezetére. Vagyis minél jobban 

illeszkedik/alkalmazkodik a környezetéhez az oktatási rendszer, annál sikeresebb lesz, illetve 

annál sikeresebben fejlődik. Másik oldalról megközelítve, minél jobban értjük a környezetet, 

annál jobb rendszert tervezhetünk. 

A tervezett rendszermodellben a környezetből felveszünk (és oda kibocsátunk) esetünkben 

tanulni vágyó felnőtteket és képzett tanárokat. Lehetnek versenykapcsolataink is, amelyekben 

most egyformán a tanulókért és a jó tanárokért versenyezhet a rendszerünk. 

Az általános tanítás-tanulás rendszermodell számára a főbb bemeneti területek – amelyeket 

szintén vizsgálhatnánk rendszerekként, de most fekete doboznak tekintünk –: a család, a 

társadalom, a tudás. A környezet igen komplex, ezért ebbe a három területbe számos mást is 

beleértek. 

A családba beleértem a szűkebb rokonságot és ismeretségi kört (barátokat, kortársakat) is. A 

család biztosít általános értékeket, motivációt, érzelmi támogatást és szeretet, valamint 

életszínvonalat és anyagi lehetőségeket. Nagy befolyása van például a tanuló előrehaladására 

a szülők iskolázottságának, a család életstílusának, annak, hogy milyen feladatai vannak a 

tanulónak a családban, illetve van-e saját családja a felnőtt tanulónak. Erről a területről sok 

kérdőíves kutatás készült és készül. 

A társadalom magasabb szinten közvetít célokat, értékeket. Ebbe a területbe beleértem a 

gazdaságot is, amelynek igényei vannak bizonyos képzési területekre, szakmákra, tovább- és 

átképzésekre. A felső-, illetve felnőttoktatásban tanulók egy jó része munkavállaló is. A 

munkahely (a cég formális és informális csoportjai is) közvetít általános értékeket, motivációt, 

szakterületi tudást, sőt strukturálja a tanuló idejét stb. A három terület közül ide sorolandók a 

tanítási alrendszer versenytársai, illetve együttműködő partnerei. Valamint ide tartoznak a 

törvényi szabályozók, például oktatási és szakképzési törvények. Végül a média. 

A tudás elem a bemenetben a tudományos szinten elfogadott tudást jelenti. Ezt az oktatás, 

könyvtár, internet, mester stb. közvetíti. Az oktatást kiemelve vizsgálhatók például az előző 

iskolákban kapott értékek, motiváció, légkör, tanulási tapasztalatok, elképzelés a tudásról, 

olvasmányok. 
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A tanuló motivációi a környezete hatására jönnek létre. A tanítási-tanulási folyamatba 

csatlakozását inspirálhatja továbbtanulás, előléptetés, a szülők kívánságának teljesítése, vagy 

„csak úgy”, hobbiként akar tanulni. 

A technológiák elem bár nem fordul elő külön kiemelve a 3. ábrán a bemenetben, de jelen van 

a környezetben (infokommunikációs eszközökkel kapcsolattartás, informálódás, művelődés, 

szórakozás, munkavégzés stb.). 

2.5. A tanítási alrendszer elemei 

A tanítási alrendszernek négy fő eleme van: a szervezet, a tanár, a tananyag és a technológia, 

amelyek magukban is komplex rendszerek. A szervezet az iskola/képző 

intézmény/magántanár kettős funkciónak kell, hogy eleget tegyen. Egyrészt 

konzervatív/értékmegőrző funkciója van (a kulturális és a technikai örökség megőrzésére 

irányul), másrészt jövőre előkészítő funkciói vannak (tanulók felkészítése a megoldandó 

feladatokra). 

A tanárt most a folyamat gazdájának/tulajdonosának tekintjük, aki felelős is a tanóráért, 

konzultációért stb. és a folyamat javításáért. A tanár legfontosabb feladata, hogy tanulóival 

adott tudást/készséget/szemléletet sajátíttasson el. A tanárnak egyben tudósnak is kell lennie, 

szakterületét magas szinten kell művelnie. 

A tanárra és tanulóra is igaz, hogy a közös célnak, a képzés kimeneti követelményeinek 

teljesítéséhez az alábbiakkal rendelkezik (Kovács, 1999. 22–41. p.): 

 (saját) célok rendszere; 

 célok elérését szolgáló eszközök és módszerek; 

 célok teljesítésének értékelésére, mérésére konstrukciók; 

 megfontolt, céltudatos és tervszerű cselekvési sorozat. 

Az e-learning környezetben a tanár több szerepkört is betölt(het): tutor, facilitátor, coach, 

tanácsadó, mentor, konzulens. (Ollé, 2013d 27.30-31.40 perc). 

A tanároktól az info-kommunikációs technológiák magas szintű használata és tanítása elvárt. 

2011-ben az ISTE (International Society for Technology in Education, www.iste.org) 

frissítette 2008-ban kiadott tanári kompetencialistáját, részben pedig új elvárásokat 

fogalmazott ezen a területen. (Ollé, 2013c) (ISTE Standards•T) 

A hagyományos képzések esetén a tanár a fő információforrás. A tudást személyes jelenlétet 

igénylő előadásokon és gyakorlatokon adja át. A tanulásra készített tananyagokban is ott van 

a tanár: kiemeli a lényeget, rendszerez, vagy például ellenőrzésre, továbbgondolkodásra 

késztető kérdéseket és feladatokat ad fel. 
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Tiszta e-learning alapú oktatás, illetve online tanulás ritkán valósul meg. Ehhez a tanítás-

tanulás minden elemét elektronikusan kell megvalósítani a képzésre jelentkezéstől az (akár) 

egyéni igényeknek megfelelő multimédiás tananyagokig és a számonkérésig. A tiszta e-

learnig ezen kívül magas tanulói motivációt és önálló tanulási készségeket feltételez. 

Napjainkra az „olvasott web”-ről, a web 1.0-ról fokozatosan az „írott-olvasott web”, a web 

2.0 irányába haladunk a tanítás-tanulás során is. A tanulók akár egymással együtt dolgozva is 

új tartalmakat készítenek – amely tanári moderálással szintén részét képezi a magas 

színvonalú e-learningnek. 

A technológia elem az elektronikus tanulási környezet összefoglaló neve. A technológia 

tulajdonságai például: kommunikációra és/vagy ismeretközlésre egy-egy, egy-több személy 

között; használt hardverek; online vagy offline; szinkron vagy aszinkron. A tanár tiszta e-

learning esetén csak a technológia elemen keresztül van kapcsolatban a tanulási alrendszer 

technológia elemével, azon keresztül a tanulóval. 

2.6. A tanulási alrendszer elemei 

A tanulási alrendszernek két fő eleme van, a tanuló és a technológia. A tanulót magát 

vizsgálva Bloom modellje a tanulás eredményességét a tanulók előzetes tudásának és a 

tanulási motivációinak, valamint a tanítás minőségének tulajdonítja (Báthory, 1992.). Carroll 

tanulási modelljében a tanulásra fordított idő kapta a meghatározó szerepet (Báthory, 1992.). 

A modell alapján a sikeres tanulás attól függ, hogy a tanulásra fordított idő és a tanuláshoz 

ténylegesen szükséges idő aránya megfelelő-e. 

A tanuló lényegesen különbözik a tanártól abban a tekintetben, hogy a tanulási folyamat során 

„közvetítők” (tanár, iskolai szervezeti egységek, tananyag stb.) segítségét veszi igénybe céljai 

eléréséhez. 

A tanuló több területen használ(hat)ja a technológia adata lehetőségeket a tanulás során. 

Személyes tanulási környezete (Personal Learning Environment, PLE) sok kutató által 

vizsgált. A digitális környezetet lehet 

 oktatási környezethez igazodó személyes tanulási környezet – oktatási környezet 

tipológia szerint: kontakt oktatási környezet, hálózattal támogatott kontakt 

tevékenység, online oktatási környezet, virtuális oktatási környezet, hibrid oktatási 

környezet; (Ollé, 2013a) 

 önálló tanulást támogató személyes tanulási környezet (akkor is van, ha nem tudatosul 

a tanulóban) – típusai: társas környezet (tanulóközösség), kulturális környezet 

(tanulásértelmezés), tárgyi, technológiai környezet (digitális tolltartó). 
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2.7. A tanítási-tanulási folyamat és eredményessége 

A tanítási-tanulási folyamatban zajlik le a tényleges információközvetítés (klasszikus tanári 

feladat), itt tanul a hallgató/felnőttképzésben résztvevő. A résztvevők számára itt zajlanak le a 

tudás kialakulásához vezető legfontosabb események. A tanítás-tanulás folyamata reális, 

dinamikus, kommunikatív jellegű. 

A tanítás-tanulás folyamatba az alábbiak tartoznak: 

 tanítás-tanulás metodikai kérdései (módszerek, szervezési módok, stratégiák); 

 tanítás-tanulás szervezeti formái (tanítási óra, tanítási órán kívüli tanulási 

lehetőségek); 

 pedagógus és tanulók tevékenységei; 

 tanítás-tanulás feltételrendszere, infrastruktúrája, taneszközei. 

A folyamatban átalakítás folyik, a feladatok, tevékenységek értéket adnak hozzá a tanuló 

tudásához/világnézetéhez/szemléletéhez, illetve alakítják/átalakítják azokat. Ezt egy tanulási 

folyamatban a beiratkozástól a teljesítésig terjedő időszakban (a képzésre/kurzusra 

beiratkozás és a képzés/kurzus elvégzése között) éri el a tanuló. 

A technológia hatással van a tanuló tanulási technikáira, módszereire, stratégiáira. A tanulási 

szokásokat érő technológiahatások közül néhány lényegesebbet emel ki Ollé (2013b 30-36. 

perc): multimédiás tartalmak bevonása (tervezett többcsatornás kommunikáció), 

visszacsatolás szerepének felértékelődése (szavazórendszer, társak, e-portfólió, online), 

multitaskingra való képesség (információfeldolgozás változása), információ-megosztás 

fontossága (digitális információkezelés, társas tevékenység). 

Számos tanulási forma, illetve tananyagtípus megkülönböztethető. A 12/2013. (III. 14.) 

KIM utasítás a közszolgálati tisztviselők továbbképzésének minőségirányítási szabályzatáról 

terminusaival: a jelenléti oktatáson kívül a klasszikus távoktatás forma mellett az e-learning 

1.0 (alapszintű stúdium, amely az IKT-val támogatott tanulás, magában foglalja az oktatási 

rendszerek és módszerek átalakítását az IKT alkalmazásokhoz; e-Learning 2.0 (emelt szintű 

stúdium) már használja a mobil kommunikációs eszközöket és az egymásba kapcsolódó 

hálózatokat is. Az online és offline alkalmazható tanítási és tanulási eszközök és módszerek 

egymás megfelelői (például amikor a tanár csoportmunkát ad ki, a tanulók csoportban 

dolgoznak). 

A kontakt környezetben való tanulás nem fog kiszorulni a felső- és felnőttoktatásból, a nem 

gyakorlatorientált képzések esetén sem, de az e-learning nyomása erősödni fog a nappali 

képzésben is. Komplex távoktatási és e-learning megoldásokat szükséges alkalmazni. Az 
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oktatás-módszertani stratégiák korszerű oktatási környezetekben konkrét képzések esetén 

keverednek. Ollé négy típusát különbözteti meg az e-oktatásmódszertani stratégiáknak (Ollé, 

2013e–h): instruktív modell (ahogy a többség a Moodle-t használja), tevékenységközpontú 

(egyéni tevékenység [PLE], közösségi interaktivitás [web 2.0, social media] stb. jellemzi), 

nyílt oktatás (például MOOC, Massive Open Online Course), virtuális oktatás (például 

Second Life) és hibrid oktatás (felhasznál offline, online, virtuális elemet is). 

Az innovatív oktatási stratégiák bár önmagukban nem üdvözítőek, de bővítik a tanár 

módszertani repertoárját, például digitális történetmesélés, játékalapú oktatás, tükrözött 

osztályterem. Ugyanígy hasznos alkalmazni a tanítás során megfelelő helyeken az atipikus 

tanítási-tanulási formákat: egyéni munka, tapasztalati tanulás, coaching, projekt-oktatás stb. 

Áttérve a tanítási-tanulási folyamat eredményére, az alábbi pontokban foglalható össze: 

 a folyamat kimenő jellemzője; 

 a tantárgyi teljesítmények, a tudás; 

 a tanulók személyiségváltozásai, magatartásuk változásai; 

 a pedagógusok, tanulók, szülők, iskola tapasztalatai. 

Rendszerszemléletű megközelítésben az oktatás problémái Báthory szerint (1987.) alapvetően 

három halmazban vizsgálhatók: előzményváltozók, folyamatváltozók, eredményváltozók. 

Ezek alkalmazását is magában foglalja Gerő élethelyzethez igazított tanulás (Life-Tailored) 

tanítási tanulási folyamata (2012.). 

Az előzményváltozók a tudáselemek és képességek, amelyek a következő oktatási folyamat 

(fejezet, tantárgy, iskolafokozat) megkezdéséhez minimálisan elvárhatók. (Báthory, Falus 

1997.) A folyamatváltozók a tanítási-tanulási folyamat szabályozásához szükségesek. A 

folyamat sikeréhez hozzájárul a résztvevők tanulásban előrehaladásának bizonyos pontokon 

való ellenőrzése és értékelése. (Falus, 2003. 402–403. p.) Az eredményváltozókat könnyen 

értelmezik a rendszer résztvevői és a környezet, és az oktatást eredményével vagy 

eredménytelenségével minősítik. A tanuló eredménye/eredménytelensége jelzi a folyamat 

hatékonyságát: tanár és iskola hatékonyságát, tananyagtartalom tanulhatóságát, oktatás és 

képzés szabályozásának helyes/hibás elemeit. (Falus, 2003. 404-407. p.) 

2.8. Konfliktusok a rendszerben 

Optimális esetben a tanítási és a tanulási alrendszer súrlódás nélkül együttműködne, nem 

lennének konfliktusok, minden elem optimálisan végezné a dolgát, illetve jól működnének a 

technológiai eszközök, a folyamatok jól szabályozottak lennének. De a hétköznapi életben a 
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rendszer elemei között konfliktusok adódnak, sőt, ha az egyes alrendszereket nézzük, azokban 

is találunk bőven konfliktusokat. 

Tiszta e-learning esetén a két alrendszer csak a technológia elemen keresztül van 

kapcsolatban. A technológia lehetőségeit okosan kihasználva törekedhetünk a konfliktusok 

megelőzésére és hatékony kezelésükre. Az alábbiakban csak néhány tanár-tanuló elem között 

előforduló konfliktust emelek ki, példákat adva azok technológiával támogatott megelőzésére. 

Majd néhány olyan lehetőségre hívom fel a figyelmet, amelyek használata a tanári munka 

hatékonyságát emelik. 

A tanár-tanuló elemek közötti konfliktusok fakadhatnak abból, hogy a tanuló nem az elvárt 

optimális teljesítményre törekszik, nem korrekt eszközökkel akar érdemjegyet/minősítést, úgy 

érzi, hogy a tanár az értékelés során elfogult, vagy késik a dolgozatok kiértékelésével. Az 

ilyen problémák felmerülése is jól kiküszöbölhető a technológiai lehetőségek okos 

felhasználásával. 

Például elektronikus vizsgateszteket használhatunk, amelyek azonnal kiértékelődnek és 

objektívek. A folyamatos tanulást is biztosító, határidőre való önálló feladat elkészítése jól 

támogatható az e-gyakorlat objektumokkal – keretrendszerbe kell feltölteni a megoldást, ahol 

online kap értékelést a tanuló, illetve a részteljesítés beszámít a teljes kurzusban való 

értékelésbe. 

A tanuló esetenként igyekszik átvenni a tanári szerepet, például nem ért egyet a tantárgy 

foglalkozásainak, számonkérésének időbeli ütemezésével, tartalmával. A tanuló partnerként 

bizonyos mértékig folyamatosan bevonásra kerülhet az oktatás szervezésébe és a tananyag 

alakításába is. A követelmények együtt is értelmezhetők, amely eredménye online elérhetővé 

tehető a kurzusban résztvevőknek. Nem csak jelentéti órán, hanem azon kívül is bevonhatók 

esetenként a tananyag bizonyos mértékű alakításába a tanulás során születő produktumokkal. 

A tematikával-tananyaggal összhangban álló értékelési szempontok, valamint a teljesített 

rész- és végeredmények folyamatosan mindenki által online láthatók és átláthatók lehetnek. A 

tanári kommunikativitás lényeges, ehhez kapcsolódik a gyors és korrekt reagálás a tanulói 

kérdésekre. A tanulók szakmai és adminisztratív kérdéseiket feltehetik a teljes tanulóközösség 

által elérhető felületen vagy magánlevelezésben, chatben, video beszélgetésben is. 

A tananyagok és segédletek online publikálása megkönnyíti bővítésüket és módosításukat is, 

így a kurzus azokon a területeken is közel naprakész lehet, amelyek gyorsan fejlődnek – a 

tanuló pedig nem kerül konfliktusba az elavult tananyaggal. 

A szakterületnek és a képzésnek megfelelően, illetve a tanár módszertana és a tanulói igények 

szerint jól felépített és „feltöltött” online oktatási környezet lehetővé teszi azt is a tanár 



Berecz Antónia: Egy fegyveres küzdelem modell átalakítása e-learning modellé,  

In: Szelei Ildikó, Berki Gábor (szerk.): A hadtudomány és a 21. század 2015 (tanulmánykötet), Budapest, 

Doktoranduszok Országos Szövetsége, 2015, ISBN: 978-615-80044-8-0, pp. 145-162. 

számára, hogy szinte automatikusan folyik a kurzus, tanár és tanuló mindig tudja, mit kell 

tennie. Emellett a tanárnak több ideje és figyelme jut a tanulók tanulásirányítására, 

motivációjára, a velük való kommunikációra és a tehetséggondozásra is. 

2.9. A rendszer kimenete 

Ahogy feljebb láttuk, a tanítási-tanulási folyamat változásokat idéz elő a tanulóban 

(eredmény). Ezek lehetnek pozitív jellegű hatások, de negatívok is. Az 

eredményt/eredménytelenséget az előzmények és a folyamat minősége határozza meg. 

A tanítási-tanulási rendszer kimenetei összefoglalóan az alábbiak: 

 megnövekedett tanulói tudás, készség, kompetencia, gyakorlat; ide értem a tanulóban 

bekövetkezett szemlélet- és attitűdbeli változásokat is; 

 lehetőségek növekedése: előléptetés (erkölcsi, anyagi, társadalmi), továbbtanulás; 

 tanulói elégedettség. 

2.10. Visszacsatolások, szabályozás a rendszerben 

A tanárnak (tutornak) „folyamatosan meg kell figyelnie a tanulókat, tisztában kell lennie 

azzal, hogy mi érdekli őket, hogy hogyan tanulnak, milyen a tanulási stílusuk, hogy miként 

lehet az érdeklődésüket felkelteni, és ha mindezeken túl képes a tudást, az információt a 

rendelkezésre álló eszközök segítségével hatékonyan közvetíteni, akkor a virtuális tanítási-

tanulási folyamat minőségi működése biztosítható.” (Szegediné, 2011. 28. p.) 

A Simonnénál részletesen ismertetett (2001. 18–20. p.) Báthory-modell szerint az oktatás 

irányítását hosszú ideig vezérlésnek tekintették (nyitott hatásvonalú irányítás), mert a 

pedagógiai célrendszer  tanítás-tanulási folyamat  eredmény hierarchikus kapcsolat 

érvényesült a rendszerben. Nem spontán, hétköznapi helyzetekben való, hanem intézményi 

keretek közötti tanulás esetén a tanárnak kiemelt szerepe van. Viszont az utóbbi évtizedekben 

egyre inkább áthelyeződik a hangsúly a tanítási-tanulási folyamatban a tanulóra. A tanítva- 

tanulás helyett elsődlegesnek a tanulót tekintik, ahogy ő a tanulási folyamatát megszervezi, és 

a tanár inkább tanulást támogató stb. szerepbe kerül. 

Ha a tanulóknak nagyobb szerepet adunk a tanulásban, annak irányítását is rájuk akarjuk 

bízni, akkor előbb tanárokká és tapasztalt, általános törvényszerűségeket levonni képes 

tanulókká kellene válniuk, elfogulatlanul kellene megítélni képességeiket és teljesítményüket. 

De annyi bizonyos, hogy tudatos tanulókká kell válniuk, akik felelősséggel vannak munkájuk 

iránt. Meg kell velük azt is tanítani, hogy tudják, mit nem tudnak, és tudjanak kérdezni, 

„felfedezni”. 
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A rendszerben több fajta visszacsatolási kör is van: (Simonné, 2001. 19. p.) 

 eredményre irányuló visszacsatolás: a tanuló tájékoztatása tanulásának 

eredményességéről látszólag irányul csak az eredményekre, valójában a tanulásra hat, 

mert tanulási módszereinek, szokásainak megtartására vagy javítására ösztönzi; 

 folyamatra irányuló visszajelzés: a tanár az eredmények függvényében elemzi a 

tanítási-tanulási folyamatokat, és ha szükséges, módosítja, javítja; 

 pedagógiai célrendszerre irányuló visszacsatolás: a tanár a tanulói teljesítmények 

alapján megvizsgálja a célrendszer megvalósíthatóságát, és felsőbb szinten való 

módosítását kezdeményezheti. 

A bemeneti objektumokra visszacsatolás történik. Ezek közül néhány példa: Eredményes 

oktatás esetén nő az intézmény rangja a család és atársadalom területeken, és több tanuló 

iratkozik be. Ha jól képzett tanulókat bocsát ki az oktatási folyamat, az a gazdaságra pozitívan 

hat, míg a rosszul képzetteket nem foglalkoztatják a képzettségüknek megfelelően. Valamint 

ha az oktatási rendszerből kikerülők magas szinten tudják használni az infokommunikációs 

technológiákat, fel vannak készítve azok munkában, élethosszig tartó tanulásban stb. 

használatára, az pozitívan hat vissza a gazdaságra, a társadalomra és a tudásra. A jó oktatás a 

technológia alkalmazására és magának a technológiának a fejlődésére is pozitív hatású. 

3. Összegzés 

Az e-learning (tanítási-tanulási) folyamat rendszerszemléletű értelmezéséhez az oktatásra már 

több mind 50 éve használt kibernetikai modellezést választottam. E-leraning modellem a 

légvédelmi küzdelem és a légi szállítás, illetve a fegyveres küzdelem általános kibernetikai 

rendszermodelljének analógiájára készült, amelyek konfliktusos rendszerek. Míg az 

antagonisztikus konfliktusokkal jellemezhető fegyveres küzdelem rendszerében az 

alrendszerek célja a rendszernek magának megszüntetése, a légi szállítás rendszerben a 

konfliktusok együttműködéssel megoldhatók. 

Az e-learning rendszerben a tanítási és tanulói folyamat alrendszerek fő célja közös, a 

megfogalmazott kompetencia megszerzéséhez szükséges tanítási-tanulási folyamat 

végrehajtása, majd utána a kompetenciaszint mérése, ezzel együtt a rendszer megszüntetése. 

Az alrendszerek között a folyamat során fellépő, együttműködéssel megoldható konfliktusok 

a technológiai eszközök használatával hatékonyan megelőzhetők és kezelhetők. 

Feltártam az elektronikus eszközöket-módszereket is használó oktatási folyamat összetevőit 

és azok fő tulajdonságait, irodalmi hivatkozásokkal és saját oktatási 

tapasztalataimmal/megfigyeléseimmel alátámasztva. 
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Elméletorientált modellem általános oktatási folyamatra készült, amely folyamat összetett. A 

modell alkalmazása számos helyzetben hozzásegíthet az oktatási folyamatban fellépő 

konfliktusoknak a technológia lehetőségeit felhasználva nem csak a megoldásához, hanem 

azok megelőzéséhez is, valamint az oktatási rendszer optimalizálásához, ezért kiemelt 

jelentősége van. 

A modell megfelelőségének ellenőrzését kérdőíves felméréssel lehetne elvégezni. A 

kutatásnak tisztáznia kell, hogy a most megjelölt objektumok elégségesek-e a folyamat 

számára, valamint fel kell tárnia az objektumok tulajdonságait a rendszer folyamataiban 

összekötő viszonyokat: elsőfokú (funkcionálisan szükséges), kiegészítő jellegű (növelik a 

rendszer teljesítményét), harmadfokú (redundancia vagy ellentmondás). 
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