
A
távoktatásnak kétségtelenül ez a leg-
látványosabb jellemzõje, de koránt-
sem a legfontosabb. A távoktatás leg-

fõbb meghatározója – és az összes speciá-
lis technika, tananyag, pedagógiai gyakor-
lat mind ezt szolgálja – egy új (legalábbis a
„hagyományos” oktatástól eltérõ) szemlélet-
mód, gondolkodásmód, amely a hangsúlyt
a tanításról a tanulásra helyezi át.

A „hagyományos” oktatási felfogásban
a kétpólusú oktatási–tanulási folyamatban
szinte mindig a tanításról, a tanári munká-
ról van szó elsõdlegesen, az oktatás, kép-
zés egész struktúrája, szabályzórendszere
ezt dolgozta ki részletesen (például a taná-
ri ismeretközlés óraszáma, tartalma, hala-
dási üteme stb.). Ez a szemléletmód eleve
feltételezi (illetve elõírja), hogy a diák el-
fogadja a tanári ismeretátadás tartalmát,
színvonalát, ritmusát; ha ez nem így törté-
nik, ez elsõsorban a tanulók osztályzásában,
minõsítésében (súlyosabb esetekben bu-
kásában, lemorzsolódásában) jelenik meg,
miközben a jól felépített tanári ismeret-
közlés vígan halad tovább a maga belsõ
logikája szerint.

Ezzel szemben a távoktatásban a rendszer
alapvetõn arra törekszik, hogy minél több
eszközzel, minél hatékonyabban szolgálja az
eredményes tanulást. Ezt szolgálhatja termé-
szetesen tanári elõadás, magyarázat is, de
nagy szerepet kapnak itt a tanulási folyamat
sajátosságai, törvényszerûségei szerint
felépített tankönyvek, az egyéni tanulásra al-
kalmas írott, vizuális és hangzó segédanya-
gok, az önértékelõ lapok, tesztlapok, számí-
tógépes programok, egyéni és kiscsoportos
tanári (tutori) konzultációk stb.

E rendszerben a diák új helyzetbe kerül.
Természetesen tanulni kell (sõt, feltétlenül
meg kell tanulnia tanulni, szükség esetén eh-
hez is segítséget kell kapnia!), de haladásá-
ban nincs beszorítva egy órarendhez, te-
remhez, tanárhoz kötött, központilag elõírt
keretbe és idõbeosztásba.

A távoktatás a tanulás „testre szabott”,
vagyis a tanuló egyénre méretezett útjára ad
lehetõséget: a rendszer olyan segédeszközö-
ket és lehetõségeket biztosít, melyekkel a ta-
nulási folyamat jelentõs részében a diák a
számára legalkalmasabb idõben és színhe-
lyen, egyéni beosztással foglalkozhat tanul-
mányaival – maga dönti el, hogy mely
anyagrésszel milyen idõterjedelemben fog-
lalkozik, õ szabja meg a szükséges ismétlé-
sek számát, és arra is lehetõsége van, hogy
az elõre tisztázott keretek között, a tanulá-
si folyamat mely pontján kér tanári segítsé-
get.

A távoktatásban különös jelentõséget kap
a folyamatos teljesítményértékelés. Itt a lé-
nyeg nem a számonkérésben vagy a tudás-
szint osztályzatban kifejezõdõ egyszerû re-
gisztrálásában rejlik. Az értékelésmérésnek
szigorú jelzésértéke van: egyrészt a tanuló
számára, aki a teljesítményétõl függõen kap
újabb feladatokat vagy instrukciókat; más-
részt a tanárt (a rendszert) önvizsgálatra
kell, hogy késztesse, például a tömeges ne-
gatív teljesítmény hogyan korrigálható a
rendszer fejlesztésével, a meg nem értett
tananyagrészekhez új jegyzet vagy feladat-
lap, több magyarázat, jobb szemléltetõ se-
gédanyag kell-e?

A távoktatásnak egyre inkább alapvetõ
konstrukciós eleme (szerte a világon) a szá-
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Beszéljünk a távoktatásról
A magyar nyelvben ismert „távoktatás” szó valójában – az

Európában és a nagyvilágban egyre kiterjedtebb gyakorlatban –
szélesebb, és kissé más értelemben használatos. (1) A legtöbben a
távoktatásról csak annyit tudnak, hogy a „hagyományos” oktatás

közvetlen és folyamatos tanár–diák viszonya helyett ebben a képzési
formában a tanár és a diák közötti földrajzi távolság van, és ennek az

áthidalására a központból szétsugárzott ismeretközlés, illetve
kommunikáció történik.



mítógéppel való szoros kapcsolat, amely
lehetõséget ad a tanulónak a számítógép
segítségével történõ egyéni tanulásra.
A video- és hangkazetták helyett (illetve
mellett) egyre több oktatási (pontosabban:
tanulási) software-program készül.

Másrészt, a teljesen számítógépesített
nyilvántartási rendszer minden hallgatói–ta-
nulói teljesítmény és aktivitás precíz mérését
teszi lehetõvé: a tanulói típushibák részletek-
be menõ összesítése, elemzése percek alatt
elvégezhetõ, de például mérhetõ az is, hogy
a tanuló összesen hány órát töltött a közpon-
ti oktatóprogrammal
vagy a tutorával való
kommunikációval.

A távoktatásnak
nem a számítógép a
lényege, hanem az,
aminek a megoldásá-
ban ez a gép, illetve a
rendszer oly nagy se-
gítséget adhat: az in-
teraktivitás. Hiszen a
tanulói teljesítmény
elvileg írásos feladat-
lap, illetve levelezés
segítségével is érté-
kelhetõ, csak így sok-
kal lassúbb az anyag
eljuttatása a tanárhoz,
a tanári értékelés és a
teljesítménytõl füg-
gõen az újabb instruk-
ciók megadása. Ez a
számítógépes program segítségével (akár
tanári közvetlen közremûködés nélkül is)
azonnal elvégezhetõ.

A távoktatásban különleges szerepe van
a tutornak, aki (a „hagyományos” tanártól el-
térõen) nem tart „frontális” elõadást, ha-
nem „egyénre lebontott”, személyes kap-
csolatot ápol a hozzá beosztott tanulókkal,
ez a kapcsolat azonban lehetséges telefonon
vagy informatikai rendszeren keresztül is.

A képzési központ hálózatot építhet ki,
melynek olyan „végpontjai” vannak, ahol
(meghatározott „órarend” szerint) a helyi
„felügyelõ” közremûködésével alkalman-
ként összegyûlnek a tanulók, telefon-, video-
konferencia vagy számítógépes kapcsolat-

ba léphetnek (a kiépített eszközpark segít-
ségével) a hálózati központtal és az ott he-
lyet foglaló tutorral, „dolgozatot írhatnak”,
kérdezhetnek, õket kérdezhetik stb.

A távoktatás számára ideális és ezért szé-
les körben elterjedt a modulrendszer hasz-
nálata. Vagyis a tanulónak nem elõre elren-
dezett, „kötelezõ” sorrendben és idõbeosz-
tásban kell végeznie tanulmányait (egy-egy
félévre elõírt tantárgymennyiség „hallgatá-
sával” és az adott félév vizsgaidõszakára
összpontosuló vizsgákkal), hanem olyan,
modulokra bontott ismeretegységeket kell el-

sajátítania, melyek
egyéni haladási üte-
met tesznek lehetõvé
(felvehetõ egyszerre
több vagy kevesebb
modul), illetve a rend-
szer a modulok meg-
választásában és
„összerendezésében”
is szabadabb válasz-
tási lehetõséget bizto-
sít a tanulónak. Ter-
mészetesen, a modu-
lok összeépíthetõsé-
gének meghatározott
szabályai vannak, me-
lyeket a tanulónak fi-
gyelembe kell vennie,
például a képzés
újabb fokozatába lé-
péshez bizonyos mo-
dulmennyiség szüksé-

ges; bizonyos modulok csak bizonyos tanul-
mányi elõzmények alapján vehetõk fel stb.

A „hagyományos” képzési formákban
az egyes képzési programok egymástól el-
szigetelten tartalmaznak sokszor azonos
vagy majdnem azonos tantárgytartalmakat.
Az átjárhatóság viszonylag csekély. (Például
a gépészmérnöki kar matematika szigorla-
ta nem fogadható el az építészmérnöki ka-
ron stb.)

Egy nyitott képzési rendszerben vannak
„standardizált” modultartalmak: egy-egy
ilyen modul sok-sok képzési programban
szerepelhet, és kölcsönösen átszámítható.
A modulok ilyen, nagymértékû konvertibi-
litása az idõfolyamatban is érvényes, például
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A távoktatásnak nem a számítógép a
lényege, hanem az, aminek a

megoldásában ez a gép, illetve a
rendszer oly nagy segítséget adhat: az

interaktivitás. Hiszen a tanulói
teljesítmény elvileg írásos feladatlap,

illetve levelezés segítségével is
értékelhető, csak így sokkal lassúbb az

anyag eljuttatása a tanárhoz, a
tanári értékelés és a teljesítménytől

függően az újabb instrukciók
megadása. Ez a számítógépes

program segítségével (akár tanári
közvetlen közreműködés nélkül is)

azonnal elvégezhető.



a tanulmányok egy késõbbi folytatása ese-
tén, vagy újabb végzettség megszerzése so-
rán a már korábban megszerzett modul-ér-
tékek érvényesíthetõk.

A „standardizált modulok” rendszere
egyéb elõnyökkel is jár.

A távoktatásnak ugyanis köztudottan
egyik sajátossága, hogy a képzési programok
kidolgozása viszonylag költséges és idõ-
igényes, viszont maga a képzés – egy bizo-
nyos nagyságrendi küszöböt túllépve – ol-
csóbb lehet a „hagyományos” formákénál.
Ebbõl következik, hogy miután a standardi-
zált modulok több különbözõ képzési prog-
ramba is beépíthetõk,
behelyettesíthetõk,
egy adott modul ok-
tatásához készült ok-
tatócsomag, illetve
oktatóprogram (le-
gyen szó akár algorit-
mizált tankönyvrõl, a
tanulóhoz eljuttatott
kép- vagy hanganyag-
ról, software program-
ról vagy feladatlapról,
értékelési kulcsról
stb.), az így elõálló
nagyobb példányszám
és széles körû hasz-
nosíthatóság folytán,
gazdaságosabb okta-
tást tesz lehetõvé.

A standardizált mo-
dulok széles körû há-
lózati együttmûködést tesznek lehetõvé és
kívánnak meg. Ugyanis, ha a modultartal-
mak, a követelmények egyértelmûen, egy-
ségesen kidolgozottak és elfogadottak, ak-
kor lehetõvé válik az is, hogy valaki egy más
intézményben szerzett modulértéket (kre-
ditet) beszámíttathasson a tanulmányai so-
rán.

A moduláris építkezés lehetõvé teszi,
hogy a tanuló szabadabban válassza meg
tanulmányainak formáját. Ugyanis egy nyi-
tott rendszerben elképzelhetõ, hogy valaki
„nappali” tanulmányait egy, más intézmény-
ben távoktatás útján végzett modulérték
megszerzésével váltsa ki vagy egészítse ki.

Egyébként egyre gyakrabban tapasztalha-
tó, hogy valaki egy külföldi egyetem hall-
gatója itthon, ugyanis az Internet és egyéb
segédeszközök segítségével, távoktatás for-
májában végezheti tanulmányait. Nyugat-
Európában egyre terjedõ gyakorlat, hogy
(a rendkívül drága) hallgatói mobilitást egy
ilyen egyetemközi–országközi kapcsolódás
váltja fel.

A távoktatás terjedése egyre erõteljeseb-
ben veti fel egy új típusú minõségbiztosítá-
si rendszer igényét. Ugyanis egy szemé-
lyes, közvetlen kapcsolatokban korlátozott
rendszer esetében a tanuló nehezebben tud-

ja felbecsülni, hogy a
képzését szervezõ in-
tézmény milyen „ka-
landba” viszi bele.
Egy rosszul szervezett
távoktatás nagyon sok
nehézséget és kudar-
cot okozhat a tanuló-
nak, hiszen itt a tanu-
ló jobban magára van
hagyva, jobban ki van
szolgáltatva a gépi, il-
letve eszközkapcsola-
toknak, a „személyte-
lenül” kapott utasítá-
soknak.

Egy nappali kép-
zésre kiválónak minõ-
sített képzési program
még nem jelent garan-
ciát arra, hogy annak

távoktatási alkalmazása is kiváló, hiszen itt
másfajta koncepció, másfajta módszer kell,
hogy érvényesüljön, mely a tantervkészí-
tõktõl másfajta, magas szintû felkészültsé-
get igényel. Ezért kimondható, hogy a táv-
oktatási programok saját, külön minõsítést
(akkreditációt) igényelnek, melynek során
elsõsorban azt vizsgálják meg, hogy azok
mennyiben felelnek meg a távoktatás sajá-
tosságainak.

Hozzá kell tenni, hogy a „standardizált
modulok” felfogásából, elfogadásából egye-
nesen következik, hogy nemcsak komplett
képzési programok, hanem egyes modulok
külön-külön akkreditációját is lehetõvé kell
tenni.
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A képzési központ hálózatot építhet ki,
melynek olyan „végpontjai” vannak,

ahol (meghatározott „órarend”
szerint) a helyi „felügyelő”

közreműködésével alkalmanként
összegyűlnek a tanulók, 

telefon-, videokonferencia 
vagy számítógépes kapcsolatba

léphetnek (a kiépített eszközpark
segítségével) a hálózati központtal és

az ott helyet foglaló tutorral,
„dolgozatot írhatnak”, kérdezhetnek,

őket 
kérdezhetik stb.



A
geometriai szimmetria leggyakrab-
ban elõforduló fajtái a természetben
a kétoldali (matematikai szempont-

ból a tengelyes és a középpontos), az elto-
lási, a forgási, a kristálytani, valamint az
ornamentális szimmetria. A szimmetria geo-
metriai fogalma méret és elrendezés sze-
rinti megegyezéseket tartalmaz. A geomet-
riai alakzatok méreteik szerinti megfelelte-
tését az egybevágóság fogalma segítségével
értelmezhetjük, Azokat a geometriai transz-
formációkat nevezzük egybevágósági transz-
formációnak, amelyek távolságtartók (ez a
feltétel a méret megtartásán kívül az alak
megegyezését is biztosítja). Egybevágósá-
gi transzformációk: tengelyes tükrözés, kö-

zéppontos tükrözés, síkra vonatkozó tükrö-
zés, forgatás, eltolás.

Természeti jelenségként észlelhetõ legtö-
kéletesebb, a legapróbb részletet tekintve
is hibátlan szimmetria figyelhetõ meg sík-
ra történõ tükrözés esetén a tárgy és a képe
között. Tükörkép keletkezésének lényeges
feltétele nyilvánvalóan a tükrözõ felület lé-
tezése. Azaz: tükörképek ott keletkeznek,
ahol van tükrözõ felület, legyen az akár a táj
képét „produkáló” tó felszíne, akár egy szép
hölgy arcmását visszaadó üvegtükör. Lehet
a síktükör vízfelület, fényezett fémlap, fon-
csorozott üveglap: minden tárgy képe
ugyanakkora távolságra látszik a tükör sík-
jától, mint a tárgy és a tükör távolsága, sõt
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Szimmetria a természetben
A szimmetria általában fizikai és geometriai alakzatok ama

tulajdonsága, hogy az alakzatok meghatározott térbeli műveletek
során változatlanok maradnak. Az elméleti fizikában szimmetrián

egyes természettörvények azon tulajdonságát értjük, hogy a
természettörvény alakja valamely új vonatkozási rendszerben

változatlan marad. Biológiai szempontból nem ennyire szigorú a
szimmetria jelentése, csupán bizonyos részarányosságot jelent, az
élőlények testében tapasztalható, nem szigorúan vett geometriai

pontosságú szabályszerűséget. Bármilyen szűken vagy tágan
értelmezzük a szimmetria jelentését, e fogalom segítségével az ember

hosszú korokon át igyekezett környezetében a rendet, a tökéletességet,
a szépséget megértetni és megalkotni.

A minõségbiztosítási rendszernek azon-
ban nem csak a képzési programok egysze-
ri engedélyezését kell lehetõvé tennie. Fo-
lyamatosan vizsgálnia kell azt is, hogy a
valóságban megvalósul-e, amit az akkredi-
táció során a képzést szervezõ intézmény
ígért. A távoktatásban nem ismeretlen pél-
dául az, hogy a tanulók által kitöltött teszt-
lapok tanári értékelésének helyességét egy
központi apparátus rendszeresen elemzi és
értékeli.

Biztosítani kell továbbá a képzési prog-
ramok, illetve modulok tartalmának folya-
matos „karbantartását”, korszerûsítését. E
munka fõ szempontja az, hogy maga a „fel-
vevõ piac”, vagyis a munkáltatók, a gazda-

ság képviselõi hogyan értékelik, hogyan
„igazolják vissza” a képzés során tanultakat.

(1) Az Európában használatos fogalmak: távtanulás
(distance learning), nyitott tanulás (open learning),
kötetlen tanulás (flexible learning). Az Európai Unió
gyakorlatában leggyakrabban használt kifejezés a nyi-
tott távtanulás (Open and Distance Learning, ODL).
Miután a magyar nyelvben egyelõre nincs más, széles
körben elfogadott kifejezés erre, ezért az egyszerûség
kedvéért, a következõkben továbbra is a távoktatás
szót használjuk, de a fogalom szélesebb, korszerûbb ér-
telmezésével.

Udvardi Lakos Endre


