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ORGANISATION FOR ECONOMIC CO-OPERATION AND DEVELOPMENT
GAZDASÁGI EGYÜTTMÛKÖDÉSI ÉS FEJLESZTÉSI SZERVEZET

Az 1960. december 14-én Párizsban aláírt és 1961. szeptember 30-án hatályba lépett
Egyezmény 1. cikkelye értelmében a Gazdasági Együttmûködési és Fejlesztési Szervezet
(Organisation for Economic Co-operation and Development - OECD) olyan politikát foly-
tat, amelynek célja:

• a legnagyobb, fenntartható gazdasági növekedés és foglalkoztatottság; növekvô élet-
színvonal a tagországokban, s a pénzügyi egyensúly megtartása révén nyújtva hozzájárulást a
világgazdaság fejlôdéséhez; 

• a tag- és a nem tag országok tartós gazdasági expanziójának  elôsegítése a gazdasági
fejlôdési folyamat során, valamint

• a világkereskedelem bôvülésének többoldalú, diszkriminációtól mentes elôsegítése a
nemzetközi kötelezettségekkel összhangban. 

Az OECD eredeti tagországai Ausztria, Belgium, Dánia, az Egyesült Államok, az Egyesült Ki-
rályság, Franciaország, Görögország, Hollandia, Írország, Kanada, Luxemburg, Németország,
Norvégia, Olaszország, Portugália, Spanyolország, Svédország, Svájc, valamint Törökország. A
következô országok váltak a szervezet tagjaivá a nevük után zárójelben feltüntetett csatlako-
zási idôpontokban: Japán (1964. április 28.), Finnország (1969. január 28.), Ausztrália (1971. jú-
nius 7.), Új-Zéland (1973. május 29.), Mexikó (1994. május 18.), a Cseh Köztársaság (1995. de-
cember 21.), Magyarország (1996. május 7.), Lengyelország (1996. november 22.), valamint Ko-
rea (1996. december 12.). Az Európai Közösségek Bizottsága is részt vesz az OECD munkájá-
ban (Az OECD Egyezmény 13. cikkelye). 

Az Oktatási Kutatások és Innováció Központját (Centre for Educational Research and Innovation) 1968. jú-
niusában hozta létre a Gazdasági Együttmûködési és Fejlesztési Szervezet Tanácsa, munkájában az OECD
minden tagországa részt vesz. 

A Központ fô célkitûzései az alábbiak: 
• az aktuális és a kialakulóban lévô oktatási és tanulási kérdések kutatásának, innovációinak és kulcs-

indikátorainak, valamint azoknak a politika más területeivel való összefüggéseinek elemzése és fejlesztése; 
• az oktatás és a tanulás elôretekintô, koherens megközelítési módjainak keresése a nemzeti és a nemzet-

közi kulturális, társadalmi és gazdasági változások tükrében; valamint
• a tagállamok közötti, valamint adott esetben más országokkal történô gyakorlati együttmûködés elôse-

gítése annak érdekében, hogy megoldásokat találjanak és véleményt cseréljenek a közös érdeklôdésre számot tar-
tó oktatási problémákkal összefüggésben. 
A Központ a Gazdasági Együttmûködési és Fejlesztési Szervezeten belül mûködik a Szervezet határozataival
összhangban a fôtitkár hatáskörébe rendelve. Felügyeletét az Irányító Testület (Governing Board) látja el, amely
a munkaprogramjában résztvevô országokat képviselô és szakterületén jártas egy-egy nemzeti szakértôbôl áll.

E munka egy részének nem-kereskedelmi, illetve tantermi célra való reprodukálásához szüksé-
ges engedélyért az Egyesült Államokon kívül forduljon a következô címhez: Centre français
d’exploitation du droit de copie (CFC), 20, rue des Grands-Augustins, 75006 Paris, France, Tel.
(33-1) 44 07 47 70, Fax (33-1) 46 34 67 19. Az Egyesült Államokban ilyen engedélyért forduljon
a következô: címhez Paris Cedex 16, France.: Copyright Clearance Center, Customer Service,
(508) 750-8400, 222 Rosewood Drive, Danvers, MA 01923 USA, vagy CCC Online:
http://www.copyright.com/. A jelen könyv részének, illetve egészének más célra való reprodu-
kálásához, illetve lefordításához szükséges engedélyért forduljon a következô címhez: OECD
Publications, 2, rue André-Pascal, 75775 Paris Cedex 16, France.
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ELÔSZÓ

A XXI. századba lépve az „Új gazdaság” kialakulásának jegyei mindenhol megmutat-
koznak. E változások középpontjában az információs és kommunikációs technológia
(Information and Communication Technology - ICT - IKT) azon újításai állnak,
melyek átalakítják a gazdaságok mûködését és azon belül az emberek munkavégzését.
Az IKT vált a növekedés egyik fô motorjává, ám bármily fontos a gazdasági növeke-
dés, azt mindenképpen a társadalmi és demokratikus célkitûzésekkel összhangban
kell elôsegíteni, különös tekintettel a kirekesztôdés leküzdésére.  Egyesek számára ez
azzal a kockázattal jár, hogy a bekapcsolódás lehetôségének elvesztése miatt nem ké-
pesek részt venni a modern gazdaságban, mert az nagymértékben az IKT-hoz való
hozzájutáshoz fûzôdô bizalomtól és a szakszerû birtokbavételtôl függ. Ez egyre inkább
feltételezi a döntéshozatalba és a közösségi tevékenységbe való bekapcsolódást, ami
egyben a társadalomhoz való tartozást is meghatározza.

Az IKT gazdasági és társadalmi fejlôdésben betöltött szerepének jelentôsége
megmagyarázza, hogy miért vált sürgetô feladattá a mára „digitális megosztottság-
ként” (digital divide) ismertté vált jelenség áthidalása. Ami valójában több, egymással
összefüggô kisebb „szakadék” egész rendszerét képezi, ami a társadalom különbözô ré-
tegeit, illetve egész nemzeteket választ szét azokra, akik képesek kihasználni az IKT
adta új lehetôségeket, és azokra, akik erre nem képesek. „A digitális megosztottság át-
hidalása alapvetô jelentôségû a versenyképesség szempontjából”, ahogyan azt a Nem-
zetközi Valutaalappal, az ENSZ-szel és a Világbank Csoporttal közösen készített
2000: A Better World for All (2000: Mindenkinek jobb világot) címet viselô jelenté-
sünkben is írjuk. Ennek kritikus jelentôségét erôsítette meg a G8-ak vezetôinek múlt
hónapban Japánban tartott okinawai csúcstalálkozója is, amikor sürgôs teendôként
állapodtak meg a Digitális Lehetôségek Akciócsoportjának (Digital Opportunity
Task Force) felállításáról.

Az emberek számára a kiutat jelentô megoldás középpontjában az oktatás és a ta-
nulás áll. A gépek és bonyolult információs és kommunikációs technológiai berende-
zések, a kihasználásukhoz szükséges kompetencia hiányában hasznavehetetlen eszkö-
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zöknek bizonyulnak. E kompetenciának a kialakítása részben az iskolák és a felsôok-
tatás feladata, ahol az egész életen át tartó tanulás és a „technológiai ismeretek” alap-
jait rakják. Másrészt mindez az otthonokban, a közösségekben és a munkahelyeken
meghonosult tanulástól függ. Ma már az oktatás és a tanulás a XXI. század tudásala-
pú társadalmainak éltetô ereje, aminek az IKT szerves része lett. Ugyanakkor a „ta-
nulás digitális megosztottságát” jelzô rések ugyanolyan jelentôségûek, mint magához
a technológiához való hozzáférésnek a nyilvánvaló hiányosságai. 

Az OECD továbbra is élenjáró szerepet játszik az IKT és politikai következmé-
nyeinek elemzésében. Ezért, ez a kötet, amely az Egyesült Államok-béli Nemzeti Fel-
nôttoktatási Központtal (National Center on Adult Literacy - NCAL) közösen szer-
vezett legutóbbi konferenciánk alapján készült, talán nem is lehetne idôszerûbb. A
kötet tartalma az OECD és a nem-OECD tagországok vonatkozásában egyaránt ki-
terjed a problémák, valamint az azok leküzdésére irányuló ígéretes politikai kezdemé-
nyezések elemzésére. Rámutat az oktatás és az egész életen át tartó tanulás globális je-
lentôségére annak érdekében, hogy a digitális különbözôségbôl és lehetôségekbôl fa-
kadó pozitív eredmények léphessenek a digitális rés által okozott kirekesztôdés helyé-
be. 

Donald J. Johnston 
Az OECD fôtitkára

2000. augusztus
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KÖSZÖNETNYILVÁNÍTÁS

A jelen kiadvány az egyesült államokbeli Nemzeti Felnôttoktatási Központban
(National Center on Adult Literacy - NCAL, University of Pennsylvania) 1999. de-
cember 8-10-én szervezett Ötödik NCAL/OECD Kerekasztal (Fifth NCAL/OECD
Roundtable) munkaanyagaira és vitáira épül. A Kerekasztal munkájában, amelyek
„Az egész életen át tartó tanulás és az új technológiák közötti szakadék: A hátrányos
helyzetûek bevonása (The Lifelong Learning and New Technologies Gap: Reaching the
Disadvantaged) címmel rendeztek meg, s az OECD- és nem-OECD országok mintegy
60 résztvevôje volt jelen. A rendezvény támogatói az Egyesült Államok Oktatási Mi-
nisztériumának Szakképzési és Felnôttoktatási Hivatala (Office of Vocational and
Adult Education - OVAE), az UNESCO, az IBM Corporation és az International
Literacy Institute (Nemzetközi Mûveltségi Intézet) voltak. 

A szervezôk köszönetüket fejezik ki a Kerekasztal minden résztvevôjének, külö-
nösen pedig a tematikus tanulmányok elôadóinak: Nolan Bowie-nak, Lynda
Ginsberg-nek, Guillermo Kelley-Salinas-nak, Sten Ljungdahl-nak, John Sabatini-
nak, Richard L. Venezky-nek, valamint Daniel A. Wagner-nek. E tanulmányokat ké-
sôbb, megszerkesztett változatban publikálják. Köszönet illeti azokat a résztvevôket is,
akik a Kerekasztal részére az IKT-val, és a saját országuk digitális tanulási megosztott-
ságával kapcsolatos tematikus munkaokmányokat elkészítették. Ezekbôl öt kivonatos
rész a 9. fejezetben található. Ezen felül, a Kerekasztal számára értékes hozzájárulást
jelentenek a tematikus munkaanyagokra adott válaszok– Wadi Haddad, a
Knowledge Enterprise, Inc. - Egyesült Államok; Ronald Pugsley, az OVAE; Jan
Visser, az UNESCO; vagy Ingrid Volkmer, az Augsburgi Egyetem, Németország ré-
szérôl. Említésre méltó, hogy Stephen McNair, aki a University of Surrey, Egyesült
Királyság részérôl a Kerekasztalnak szintén az egyik válaszadója volt, az OECD Tit-
kárságával szorosan együttmûködve készítette el a kötet „politikai áttekintésérôl” szó-
ló bevezetôjét.

A Kerekasztal fô szervezôi voltak  Daniel Wagner az NCAL Igazgatója, továbbá
munkatársai; Marilyn Liljestrand és Kelly Limeul, valamint Edwyn James az
OECD/CERI Titkárságáról. A jelentést az NCAL és az OECD munkatársainak se-
gítségével Edwyn James és David Istance készítette. 
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1. FEJEZET
A FELMERÜLÔ POLITIKAI PROGRAM TEENDÔI

írta:
Stephen McNair1

BEVEZETÔ: A DIGITÁLIS MEGOSZTOTTSÁG MIBENLÉTE

Ahogyan a digitális technológiák egyre szorosabban beépülnek mindennapjainkba,
segítségükkel a legtöbb ember egyre termelékenyebb és sikerélményben gazdagabb
életet tud élni. E technológiák minden társadalomnak segítséget nyújthatnak a rég-
óta meglévô gazdasági és társadalmi problémáik megoldásában, ám új kihívásokat is
jelenthetnek. Azok, akik nem tudnak az információs és kommunikációs technológi-
ák ismereteinek birtokába jutni, egyre kevésbé lesznek képesek részt venni egy olyan
gazdaságban és társadalomban, amely egyre nagyobb mértékben függ a technológiá-
tól. Az ebbôl származó digitális megosztottság az egyik legnagyobb kihívást jelenti a po-
litikai döntéshozók számára minden szinten. Mit tegyenek a kormányok? Mit tehet-
nek a kormányok annak érdekében, hogy az új technológiák az olyan embereket ne
szorítsák a társadalom perifériájára, akik nem képesek hozzájutni azokhoz az új lehe-
tôségekhez, és nem tudnak részesülni abból a kincsbôl, ami a digitálisan gazdagok
számára elérhetô?

A jelentésünkben szereplô példák megerôsítik, hogy a bölcsen felhasznált tech-
nológiák maguk is jelentôs befolyással lehetnek az egész életen át tartó tanulás össze-
függéseiben azáltal, hogy segítenek leküzdeni a társadalmi egyenlôtlenségeket. Az eb-
ben a fejezetben túl röviden taglalt szempontokkal a késôbbiek során részletesebben
is foglalkozunk. Mindenesetre ezek egyértelmûen jelzik annak veszélyét, hogy politi-
kai beavatkozás hiányában az IKT még inkább felerôsíti a társadalmi megosztottságot
ahelyett, hogy azt megszüntetné. Az információs és kommunikációs technológiákhoz
való könnyû hozzájutás gazdagabbá teheti az embereket, akik emiatt még jobban hoz-
záférnek az újabb technológiához; ezen kívül a fôleg jobban képzettek azok, akik az
egész életen át tartó tanulás terén - aránytalanul - több lehetôséghez és általában jobb
szolgáltatásokhoz jutnak. Röviden összefoglalva: a tanult, az információban gazdagok
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még gazdagabbá, míg a kevésbé tanult, az információban szegények még szegényebbé vál-
nak.

Éppúgy, mint az ipari forradalom, amely bizonyos fokú írni-olvasni és számolni
tudást követelt meg mindenkitôl, a mai társadalomban az elektronikus forradalom a
digitális mûveltséget teszi nélkülözhetetlenné. A szükséges hardverrel és szoftverrel, il-
letve az IKT alapvetô ismeretével nem rendelkezôk így abban sem bízhatnak, hogy
majd a technológia fejlôdésével együtt, folyamatosan tanulhatnak; ezért digitálisan
mûveletlenek maradnak. Ahogyan a technológiák egyre inkább beépülnek a minden-
napi életbe - és azokat a megfelelô berendezésekkel, készségekkel és tudással rendel-
kezôk egyre inkább természetesnek tartják -, az új mûveltséget nélkülözôk kirekesztô-
dése egyre súlyosabb lesz. A kirekesztôdés minden országban nagyfontosságú politi-
kai kérdés. Ez pedig dinamikusan változó problémakört jelent, mivel az új technoló-
giák megjelenésével együtt maga az IKT-mûveltség fogalma is állandóan változik.

Számos technológia gyors és elôre nem látható változásokon megy keresztül, egy-
re nagyobb kapacitást, egyre újabb technikai megoldást kínálva. A világháló például
öt év alatt néhány különcködônek tartott lelkes követô érdeklôdésének tárgyából a
gazdasági és kulturális élet egyik legfôbb eszköze lett. A mobil hírközlési technológia
és a számítástechnika összekapcsolása várhatóan a megbízható (vagy éppen semmi-
lyen) áramellátással, illetve telefonszolgáltatással nem rendelkezô közösségek számára
is hozzáférhetôvé válik, miközben a digitális televíziózás hamarosan minden tv-ké-
szülékkel rendelkezô háztartásba eljuttatja az internetet. Az ilyen fokú változékonyság
a stabilabb környezetekhez szokott kormányok számára kockázatossá teszi a befekte-
tési döntéseket. Mialatt a hardverhez és szoftverhez való hozzájutás sokak számára
problémát jelent, a hozzáférés még önmagában nem lehet cél. Ez csak annyiban le-
het hasznos, amennyiben segíteni tud az egyénenként, állampolgárként és munkavál-
lalóként megjelenô embereknek az elôttük álló kihívásokkal szembeni fellépéshez.
Önmagában a technológia semmilyen elônnyel nem jár az annak felhasználásához,
s az egyén körülményeivel és igényeivel összefüggô célok eléréséhez szükséges készsé-
gek és ismeretek nélkül. A készségek megszerzése és a technológia üzembe állítása kö-
zötti kapcsolat összetett és dinamikus viszony, mivel az IKT lehetôséget kínál a régi
feladatok jobb elvégzésére, s a korábban elképzelhetetlennek tartott feladatok ellátá-
sára is.

Önmagában azonban nem minden dolog tekinthetô üdvösnek. A szabályozat-
lan piac valószínûleg a jobban képzett, gazdagabb és technológiailag mûveltebb egyé-
nek, közösségek és országok szükségleteihez méri majd az információs és kommuni-
kációs technológiát, mert ezek azok, akik és amelyek az új, kifinomultabb termékek
és szolgáltatások fejlesztését akarják és készek is megfizetni. A politikai döntéshozók-
nak ezért kettôs kihívással kell szembenézniük. Azzal, hogy miként biztosítsanak min-
den állampolgár számára egyenlô hozzáférést a részvételhez szükséges berendezések-
hez és készségekhez; valamint azzal, hogy milyen módon biztosítsák az egyre újabb
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technológiák és alkalmazások felbukkanásával együtt járó folyamatos és naprakész
felkészülést. Ez a jelentés azt a magas szintû elkötelezettséget és várakozást, ugyanak-
kor pedig azt a nagymértékben megnyilvánuló aggodalmat illusztrálja több ország
esetében, ami a digitális technológiákhoz való hozzáférés kiterjesztése, illetve annak
megtervezése kapcsán merül fel. 

Az OECD tagországok kormányai a digitális kihívást nem hagyhatják figyelmen
kívül.

TECHNOLÓGIA ÉS KIREKESZTÔDÉS

Az OECD-országok körében egyre nagyobb az egyetértés abban, hogy a modern gaz-
daság még a kényszerítô erejû erkölcsi érveket félretéve sem engedheti meg magának
egy jelentôs, képzetlen és kirekesztett kisebbség kialakulását. Amint azt a jelentés is
számba veszi,2 a kirekesztettséggel együtt csökken az egyén képessége arra, hogy kive-
gye a részét a társadalmi és a gazdasági életbôl, illetve élvezhesse ezek elônyeit. Eköz-
ben megnônek azok a költségek, amiket a vonakodó többségnek kell viselnie, s ez a
körülmény elveti a polgári és politikai instabilitás magvát.

A kirekesztettség olyan összetett jelenség, amelynek számos oka lehet, ezek közül
a korlátozott mértékû oktatás csak az egyik, míg a modern társadalomban az aktuális
technológiákhoz való hozzáférés hiánya a másik. A különbözô tényezôk egymással
változó és gyakran elôre nem látható módon kerülnek kölcsönhatásba helyi, nemzeti
és globális szinten. Akár egész közösségek vagy országok is kirekesztôdhetnek a törté-
nelmi, kulturális és gazdasági erôk hatására; s a technológiailag gazdag és a technoló-
giailag szegény országok és földrészek közötti szakadék éppoly áthidalhatatlanná vál-
hat, mint a helyi közösségek és az egyének közötti szakadék. Bizonyos fokig a digitá-
lis megosztottság pusztán a kirekesztôdés eddigi formáinak elmélyülését jelenti. A
munkanélküliek, a szegények, a háztartásbeliek, a mozgássérültek, a kevésbé iskolá-
zottak, a kulturális és etnikai kisebbségek, valamint több országban a nôk hozzáféré-
se a digitális technológiákhoz valószínûleg jobban korlátozott, csakúgy, mint a szol-
gáltatásokhoz és árukhoz való hozzáférésük. Ugyanez a megállapítás vonatkozik azok-
ra, akiknek a mobilitását belföldi körülmények korlátozzák, akik szabadságvesztésü-
ket töltik, valamint azokra, akik földrajzilag elszigetelt, illetve hanyatló iparágakra
épült közösségekben élnek.

A jelentésünkben példákkal dokumentáljuk, hogy az IKT miként segít leküzde-
ni a kirekesztôdés egyes formáit. A mexikói Telesecundaria program3 bemutatja, hogy
az IKT miként nyújt lehetôséget a szolgáltatásra olyan helyeken, ahol nem áll rendel-
kezésre személyzet, illetve az túl költséges lenne. Az elszigetelt helyeken élôk számára
az IKT megkönnyítheti a társadalmi és gazdasági életben való részvételt, lett légyen
az egy távoli észak-kanadai közösség vagy egy nagyvárosi lakótelep háztartásához köt-

11
© OECD 2000

1. FEJEZET

2 Lásd például a 9. fejezetet.
3 A következô két bekezdésben szereplô példákat lásd bôvebben a 2. fejezetben.



ve. Az elônyök némelyike igen meglepô. A technológiák segítségével egész országok
ugorhatnák át a gazdasági fejlôdés azon lépcsôfokait, amelyek Európában évszázadok-
ba teltek. A thaiföldi Project Lighthouse (Világítótorony projekt) célja az iparosodás
elôtti gazdaságról közvetlenül átállni az iparosodás utánira, mindössze néhány év
alatt, miközben a régi távközlési rendszerek örökségének teljes hiánya Botswanában
eleve lehetôvé tette a legversenyképesebb infrastruktúra felállítását.

A technológiák egyik nagy erôssége abban a képességben rejlik, hogy több célt
is szolgálhatnak. A munkaidôben munkaállomásként használt számítógép a munka-
idôn túl tanuló állomásként használható. A közösségi csoport a számlák vezetésére
használt lap-topot tanulás céljából saját tagjainak kölcsön adhatja. A LINCOS pro-
jekt szemlélteti, hogy milyen elônyökkel és potenciális megtakarításokkal járhat az
oktatáshoz, gyógyításhoz és nyilvános információkhoz való technológiai alapú hozzá-
férés biztosítása Costa Rica távoli közösségei számára. 

Azonban a technológia a kirekesztôdés nem minden problémájára jelent meg-
oldást, mert a költségek visszatartó erôként is hatnak, s a folyamatos készenlét miatt
a túlzott takarékosság igénye lép fel. Ezen túlmenôen az emberi kérdések igen össze-
tettek. A technológia megtévesztô is lehet, mert az emberi készségek fejlesztésének ha-
tékonyabb, de kisebb dicsôséget kölcsönzô kérdéseitôl vonhat el erôforrásokat. Az
Internet uralkodó nyelve az angol, ezért, vitatható módon, számos értéket mintegy rá-
kényszerít a kisebb kultúrákra és a nyelvi különbözôségekre. Az új-zélandi maori ok-
tatás példája4 még így is azt bizonyítja, hogy a digitális technológiák képesek támo-
gatni a kisebbségi kultúrákat és nyelveket, továbbá elônyt jelenthet az is, hogy a nyel-
vi közösségek az egész földgolyón elektronikusan összekapcsolódnak. Apróbb ered-
mények is jelentkeznek. A nôk valószínûleg kevésbé használják ki a digitális techno-
lógiát, csakúgy, mint az egész életen át tartó tanulást, de azért vannak kivételek. Ezen
kívül egyes fejlett országokban a munkásosztály fiatal férfitagjai irányában mutatko-
zik aggodalom, mert a férfiaknak a hagyományos iparágak hanyatlásával kell szembe-
nézniük, s az irodai - emiatt számítógépes - munkát nem tartják magukhoz méltónak.

TECHNOLÓGIA ÉS AZ EGÉSZ ÉLETEN ÁT TARTÓ TANULÁS

A digitális technológiák egyidejûleg úgy jelennek meg, mint a tanulás tárgya, és an-
nak általános segítô eszköze. Ugyanakkor azáltal, hogy az ismeretek újabb fajtáit és
mennyiségeit teszik elérhetôvé és nyílt vita tárgyává, azt is megváltoztatják, hogy mit
lehet tudni és tanulni. A digitális technológiának a munkahelyen és a politikai küz-
dôtéren való alkalmazásával átalakulnak a gazdasági, társadalmi és politikai folyama-
tok, miáltal újabb tanulási igények merülnek fel. Mindez a tanulás módját, helyét
és idejét is megváltoztathatja. A digitális technológiák kialakulása ezért az egész éle-
ten át tartó tanulás egyik legerôsebb meghatározó tényezôje, ugyanis az új eszközök
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kezelésében járatlan közösségek és egyének a globális piacon és társadalomban egyre
nagyobb hátrányba kerülnek.

Ez pedig három, egymástól elhatárolható (és meglehetôsen költséges) politikai
kérdést tár a kormányok elé: hogyan biztosítható a fiataloknak az erre a világra való
felkészítése; az iskolarendszerû oktatásból kikerült felnôttek számára hogyan biztosít-
ható a részvétel; továbbá hogyan lehet biztosítani, hogy mindenki képes lehessen a
technológiák, azaz a társadalmi és gazdasági környezet változásait követve folyamato-
san és naprakészen a saját ismeretei és készségei karbantartására. Az egész életen át tar-
tó tanulás koncepciója az OECD-országok többségében már a politikai közbeszéd
megszokott retorikai elemévé vált, de azt továbbra is félreértik. A nemzeti politika
döntéshozói hozzászoktak ahhoz, hogy az oktatásra úgy gondoljanak, hogy az fôleg
csak az állami szektorhoz tartozó intézményekben tanuló gyermekkorúakra és a fia-
talkorú felnôttekre vonatkozik. Az iskolarendszerû tanulás természetesen az egész éle-
ten át tartó tanulás középponti eleme, ám ma a tanulás jórészt az állami szektorhoz
tartozó intézményeken kívül a szülôk, a munkáltatók, a kereskedelmi ügynökségek és
az önkéntes szervezetek bevonásával, egymástól eltérô struktúrákban, illetve különbö-
zô elvek és értékek bevonásával zajlik.

Az egész életen át tartó tanulás paradigmaváltást tesz szükségessé, s azt a kérdést
veti fel, hogy mit lehet a leghatékonyabban tanulni, mikor és hogyan lehet az élet idô-
határait figyelembe véve az egyének, cégek, közösségek és az állam erôforrásait a lehe-
tô legjobban felhasználni. Ez nem csak a tanulási tevékenység jelentôs mennyiségi nö-
vekedését jelenti, hanem jelzi a tanuló és a tanulásról gondoskodó közötti új kapcso-
latot is. Amennyiben nyilvánvaló és célravezetô, hogy – kellô egyeztetéssel - az állam
jelöli ki állampolgárai számára az iskolarendszerû oktatás kereteit, a késôbbiekben a
saját prioritásaikat és ambíciókat tükrözô programot az egyének, a munkaadók és a
közösségek szabják meg. A nemzeti ágazati politikai intézményeknek közös nevezôre
kell jutniuk egy olyan új és ismeretlen politikai dinamikával, amelyben - korlátozott
irányítási hatáskör mellett – a kormányok feladata a segítés és az ösztönzés.

Az iskolarendszerû oktatás fekteti le a késôbbi tanulás, valamint a társadalomban
és a gazdaságban való részvétel alapjait. A kormányoknak egy változékony környezet-
ben kell meghatározniuk azt, hogy az iskolából kikerülôknek mit kell megérteniük és
tenniük a digitális technológiákkal kapcsolatban, továbbá megtalálniuk az ehhez
szükséges erôforrásokat.5 A fejlôdést alátámasztó infrastruktúrák kialakításán is dol-
goznak, ilyenek például a digitális hálózatok és portálok, mint a svéd Schoolnet
(Sulinet) és az Egyesült Királyság-beli National Grid for Learning (Országos tanuló-
háló). A digitális technológiák maguk is egyre inkább kiveszik részüket az oktatás eme
szakaszából, illetve kiegészítik, és gyakran felváltják a hagyományos folyamatokat a
szélesebb körû információkhoz való hozzáférés olcsóbb biztosítása, a minden koráb-
binál nagyobb mértékû interaktivitás és egyénre szabott tanulás lehetôsége révén.
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A kezdeti formális oktatás a szakági politikai program egyik létfontosságú eleme.
Habár az átlagos életkor kevesebb, mint egynegyedét jelenti, mégis ez egy olyan idô-
szak, ami nagyrészt a tanulásról szól. Az egész életen át tartó tanulás zömét nem kö-
tik az intézményi formák, a tanulóktól nem várható el, hogy saját maguk döntsék el,
hogy ôk fôiskolai vagy egyetemi hallgatók vagy munka mellett tanuló felnôttek-e.
Ugyanolyan eséllyel látnak majd egy könyv, egy kereskedelmi távoktatási termék ta-
nulmányozásához, mint amilyen eséllyel egy munkatárs, egy szomszéd vagy egy álla-
mi intézmény segítségét veszik igénybe. A svéd jelentés rámutat az önkéntes csopor-
toknak és a szakszervezeteknek a tanulás biztosítóiként játszott szerepének jelentôsé-
gére. Egy, az Egyesült Királyságban nemrégiben lefolytatott kutatás (Coffield, 1998)
megerôsítette, hogy az ipari dolgozók lényeges tanulásának zöme a munkahelyen
vagy annak környezetében, nem pedig tanfolyamok vagy formális felügyelet kereté-
ben, korlátozott irányítási hatáskör mellett zajlik. Az ilyen egész életen át tartó tanu-
lásra nem vonatkoznak a tanítás és a tanterem hagyományos fogalmai. Ami viszont
számít, az az, hogy a munkahely és a közösség szervezettsége a mindennapi élet ter-
mészetes és elkerülhetetlen részévé tegye a tanulást, és ne valami olyasmivé, amit csak
egy különleges helyen lehet lebonyolítani.

Mindazonáltal hiba lenne a formális és az informális tanulást két külön világnak
tekinteni. Az egész életen át tartó megközelítés a kettô együttes vizsgálatát jelenti, erôs
szinergiák alakulhatnak ki közöttük, akár nemzedékeken átívelôk is. Az írni-olvasni
tudás gondjaival küzdô felnôttek számára a tanuláshoz való visszatérés egyik legerô-
sebb motiváló ereje a saját gyermekeikkel való lépéstartás igénye, ahogy azok iskoláz-
tatása kezdetét veszi. Erre lehet példa az új-zélandi maori-oktatási projekt, ahol a fia-
talok akkor vehettek részt IKT órákon, ha egy felnôtt tanulót is magukkal hoztak.6

Akiknek már van motivációjuk a tanuláshoz, tudják, hogy ma már a digitális techno-
lógiák a korábbiakhoz képest elérhetetlen lehetôségeket kínálnak. A technológiák se-
gítségével kifejezésre juttathatnak olyan korábban elképzelhetetlen igényeket, amivel
ma egyénre szabott szolgáltatásokhoz juthatnak hozzá. A tanulás elfogadhatóbb mód-
jait is felkínálhatják például azoknak, akik a tanterem nyilvánosságával szemben szí-
vesebben tanulnak egyedül a számítógép mellett. Másfelôl a közösségben való tanu-
lást is támogathatják, ami az egyének egymásnak nyújtott támogatása miatt egyre
fenntarthatóbb tanulási forma lett.

A digitális technológiák a tanár szerepét és a tanulási folyamatok értelmezését is
megváltoztatják. Ezek a tanulók számára közvetlen hozzáférést biztosítanak az isme-
retek széles köréhez, illetve az anyagok elemzését és keresését segítô eszközökhöz. Ha
ezeket jól használják, a tanulók közvetlenebbül kapcsolódhatnak a témához az inte-
raktív rendszereken, a virtuális kísérleteken, valamint a más tanulókkal és szakembe-
rekkel való hálózatszerû együttmûködésen keresztül. Az információk megtalálásának
és értelmezésének készségei ma már fontosabbak a megtartás és a rögzítés készségei-
nél, ez különösen hasznos a felnôttek esetében, akik azért fordulnak a tanuláshoz,
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hogy életük, munkájuk vagy közösségük konkrét problémáira találjanak megoldást.
Számukra a tanulás kívánatos formája nem az ismeretek egészének a tanár fejében ôr-
zött képén, hanem annak rendeltetésén alapul.

Ugyanakkor a tanár szerepében bekövetkezô ilyen radikális váltás - amit a „színpa-
di bölcstôl” a „partvonal melletti vezetô” irányába való elmozdulásként aposztrofál-
nak - a tanárok részére, akiket egy nagyon is eltérô tradíció szerint képeztek, igen fe-
nyegetô körülmény. Nem minden kormány ismerte fel a kérdés sürgôs megoldást
igénylô voltát és nagyságrendjét, bár a jelentés néhány szemléletes stratégiát kínál a
feladattal való megbirkózásra. Svédország és Finnország elkötelezte magát a tanárok
formális átképzése mellett (ami maga is az egész életen át tartó tanulás egyik vetüle-
te), miközben az Egyesült Királyság Országos Tanulóhálójának (National Grid for
Learning) célja a tanárok alapvetô támogatásának biztosítása. A Captured Wisdom
(Megszerzett Bölcsesség) projekt olyan radikális fejlesztô tevékenység, amelynek so-
rán a tanárok elektronikusan összekapcsolva figyelik egymás munkáját, s ezáltal az új
és ismeretlen szerepkörökben egy virtuális közösséget teremtenek az ötletek megosz-
tása és az önbizalmuk megalapozása céljából.

Az oktatás egész életen át tartó, technológiailag támogatott modellje olyan mér-
tékben jelent kihívást az oktatási intézmények tradicionális megjelenési formái szá-
mára, amilyen mértékben a hangsúly az épületekrôl, hallgatókról, a tanárokról és a
tankönyvekrôl, mint az ismeretek hordozóiról az ismeretanyag felépítésére, a tanulók-
ra, az oktatókra/segítôkre és multimédiás anyagokra helyezôdik át. Az egész életen át
tartó tanulás az igények és tanulási megközelítések igen nagyfokú változatosságát je-
lenti, melynek során a digitális technológiák lehetôvé teszik a fejlôdés nyomon köve-
tését, a megközelítési módok egyénre való szabását és az egyén igényeinek megfelelô
kihívások biztosítását, aszerint, ahogyan a szoftver minden egyes felhasználó részére
egyéni profilt képes felépíteni. Mi több, a technológiák a globális on-line szolgálta-
tások növekedését is lehetôvé teszik, ugyanis az erôforrások bármikor és bárhol a ta-
nulók rendelkezésére állnak, átlépve azokat az országhatárokat, amelyeken belül ed-
dig az oktatáspolitika és -irányítás hagyományos módon zajlott. Itt az a szakági poli-
tika kulcskérdése, hogy mennyire képesek a hagyományos intézményi keretek alkal-
mazkodni ehhez az új világhoz, és mennyire kell újfajta intézményeket és struktúrá-
kat kialakítanunk az elôbbiek kezelése céljából.

Végül az egész életen át tartó tanulási szemlélet felveti az egyéni és a közösségi
tanulás közötti egyensúly kérdését is. Habár a formális iskoláztatás általában csopor-
tokban folyik, ám rendszerint az egyéni tetteket méri fel és értékeli. Az egész életen át
tartó tanulás jelentôs része azonban közösségi központú. Munkahelyi, illetve közös-
ségi környezetben az jelent elsôbbséget, hogy mit tud a team, a munkacsoport vagy a
cég elérni, ha minden tagjának tehetségét hasznosítja. A technológiák megkönnyítik
az ilyen tanulást - a szoftverek segítségével egy egész csoportlétszám járulhat hozzá
ugyanahhoz a feladathoz, vitathatja meg a problémákat, nyújthat és kaphat tanácsot.
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A jelentés a közösségi tanulás megközelítésének egész sorát nevezi meg, köztük a me-
xikói közösségi/kormányzati társulásokat. Az Egyesült Királyság lap-top kezdeménye-
zésében a közösségi csoportokat hívja fel a kormány olyan közösségi igényt megjele-
nítô pályázatban való részvételre, amelyet egy lap-top számítógéppel lehet kielégíteni.
A sikeres pályázók számítógépet, valamint a csoport tevékenységébe beépítendô digi-
tális készségek tanulásához szükséges szoftvereket és hálózati támogatást kapnak, anél-
kül, hogy oktatási tanfolyammal kellene a számítógépet kiegészíteni.

SZAKÁGI POLITIKAI ÖSSZEFÜGGÉSEK

Az IKT és az egész életen át tartó tanulás közötti összefüggések, valamint az OECD-
kormányok tágabb értelemben vett közös - a gazdasági versenyképesség növelését és
a szociális kirekesztôdés csökkentését elôirányzó – szakági politikai célkitûzései igen
összetettek. Ezt szemlélteti az alábbi ábra. Vannak olyan szakági-politikai kezdemé-
nyezések, amelyek egyaránt támogatják a versenyképességet és a kirekesztôdés csök-
kentését, és vannak a digitális technológiák kihasználásának olyan módozatai is, ame-
lyek az egész életen át tartó tanulást támogatják. A jelentéshez hozzájárulók többsége
figyelmének középpontja az alábbi ábra középpontjába helyezhetô, ahol az egész éle-
ten át tartó tanulás és a digitális technológiák egyszerre támogatják mindkét szakági
politika célkitûzését. Ha át kívánjuk hidalni a digitális megosztottságot, akkor ennek
a centrumnak a területét kell növeljük.

A szakági politika alakítói számára a kérdések mindig a következôk: mit kell és
mit lehet tenni? Ebben a jelentésben mindkét kérdés létfontosságú. Az IKT nagylép-
tékû megjelenése megváltoztatja a szakági politika alakításának politikai folyamatait,
valamint annak mértékét, hogy ezt mennyiben tudja a kormányzat szabályozni. Az
információban gazdagok és az információban szegények közötti megosztottság egy-
szerre jelentkezik az egymás szomszédságában élôk, illetve a nemzetek és földrészek
között. Akár természetes igazságérzetünk, akár a politikai stabilitás, akár a gazdaságos-
ság okán érvelünk, a digitális megosztottsággal foglalkozni kell. Ezért hív fel a jelen
kötet egyfajta globális szolidaritásra az információs és kommunikációs technológiák-
hoz és az egész életen át tartó tanuláshoz való hozzáférés fejlesztése területén.
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SZAKÁGI POLITIKAI PROGRAM

A kormányzatnak legalább nyolc kulcsterületet kell figyelembe vennie az IKT válto-
zó világával kapcsolatban annak érdekében, hogy az egyének és a közösségek ne legye-
nek kirekesztve a társadalomban és a gazdaságban való részvételbôl. Egyes országok-
ban ezek a területek egyszerûen egyedi szerepeket jelentenek a kormányzat számára,
de nem minden kormányzat akarja majd biztosítani, hogy kellô figyelmet kapjanak a
megfelelô személyektôl. E területek között központi helyet foglal el a „vízszintes pá-
lya” azok számára, akik digitális és oktatási értelemben folyamatosan vagy potenciáli-
san kirekesztôdhetnek. Az akciónak ezért mentesnek kell lennie a további kirekesztô-
dést elôidézô megbélyegzéstôl.

Az elsô célkitûzés mindenki számára biztosítani a hozzáférést a hardverekhez
és szoftverekhez, ugyanis a digitális megosztottság egyik legfôbb oka a technológiá-
ban gazdag és a technológiában szegény otthonok, iskolák, közösségek és nemzetek
közötti szakadékban rejlik. Az Egyesült Királyság az információs és kommunikációs
technológiákkal felszerelt tanulási központok országos hálózatát állítja fel annak érde-
kében, hogy akik nem engedhetik meg maguknak a saját számítógépet vagy az inter-
netes hozzáférés telefonköltségeit, azok is megismerhessék és azokhoz megfelelô hoz-
záértést szerezzenek. Svédország és Finnország az iskolai helyiségekhez való hozzáfé-
rést a tanításon kívül is biztosítja. Több országban mûködik olyan program, melynek
keretében a kereskedelmi cégeknél fejlettebb gépekre átcserélt számítógépeket vissza-
forgatják az oktatásba. Néhány esetben ezek a programok a harmadik világ számító-
géppel való ellátására is kiterjednek. Az egyik legfôbb politikai szempont a fejlett or-
szágok - a birtokosok - szerepének megfontolása azt illetôen, hogy a nincstelenek ese-
tében ez a szerep hogyan segíti áthidalni a digitális megosztottságot a világ többi ré-
szében.

A számítógépes hardverek és szoftverek biztosítása még nem elég. A kormányzat-
nak be kell ruháznia a tanárok és tanulók megváltozott szerepeibe, hogy az állami
oktatásban az IKT eljövetelével kialakuló prioritásoknak meg tudjanak felelni. A ta-
nároknak fel kell szerelkezniük ahhoz, hogy az információs és kommunikációs tech-
nológiák magabiztos és körültekintô felhasználói lehessenek, ideértve a világháló is-
meretét is, ami egyaránt jelenti a mûszaki és a pedagógiai készségek fejlesztését és fi-
nomítását. A tanároknak a szakmai fejlôdés és véleménycsere folyamatos lehetôségei-
re van szükségük, hogy példaképet mutassanak a tanulóiknak, mint egész életen át ta-
nuló emberek. A tantervnek igazodnia kell a készségek fejlôdésének és az interakció
képességének értékeléséhez, a tényekre való emlékezéssel szemben, ami egy olyan je-
lentôs változás, aminek meg kell jelennie az értékelési és képesítési intézkedésekben
is. Az iskolát elvégzô tanulóknak az információs és kommunikációs technológiák és a
világháló magabiztos és kreatív felhasználóivá kell válniuk.

A kormányzatnak kulcsszerepe van az egész életen át tartó tanulás terjesztésé-
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ben, biztosítania kell, hogy mindenki - különösen a kirekesztôdés veszélyének kitet-
tek - eséllyel induljon az információs és kommunikációs technológiák készségeinek
fejlesztésében és megértésében. Ez a tanulás pozitív képének megteremtését jelenti,
akár a digitális technológiákkal, akár azok nélkül folytatott tanulásról van szó. Ugyan-
akkor ez az emberek ösztönzését is jelenti arra nézve, hogy megértsék és értékeljék a
tanulást, amit már a formális környezeten kívül eleve is folytatnak. Azoknak a több-
sége, akik a tanulásnak ellenállnak, nem látják, hogy az milyen szerepet játszik az igé-
nyeik megfogalmazásában, és olyan példaképeket sem látnak maguk elôtt, akikkel
azonosulni tudnának. A fentiek hirdetése igen összetett és költséges dolog, amely kü-
lön stratégia alkalmazását igényli a különbözô csoportok irányában, de mindenesetre
nem kevésbé fontos, mint a fogyasztói társadalom termékeinek reklámozása. A média
itt kaphat szerepet.

A kormányzat másik szerepe a minôségbiztosítás. Az oktatás és képzés jóval nyi-
tottabb piacán a lehetôségek egyre nagyobb választékát egyre nagyobb számú szolgál-
tató kínálja majd. Az egyéneknek és szervezeteknek tájékoztatásra van szükségük a vá-
laszték minôségérôl és elônyeirôl. Az országok többségében eddig hagyományosan az
állam szabályozta az oktatás és képzés minôségét, de az ehhez használt módszerek né-
melyikét, például a tanfolyamokra való felvételeket, a nemzeti tanterv és a képesítési
rendszerek szabályozását lehet, hogy felül kell vizsgálni. Új megközelítési módok
szükségesek a minôség, a folyamat és tartalom közötti megváltozott egyensúly, a jár-
tasság és a bizonyítványok értelmezéséhez. A kormányoknak lehet, hogy jobban kell
koncentrálniuk az egyes programok és intézmények szellemi koherenciájára és meg-
felelôségére vonatkozó tájékoztatásra. 

Az iskolakötelesség idôtartama és az egész életen át tartó tanulás programja nem
egyszerûen csak a világgazdaság szakképzettségi igényeirôl szól. Az IKT új utakat nyit
meg az aktívabb állampolgári részvétel irányában, melynek révén az emberek részt
vehetnek a közösségük és társadalmuk irányításában azáltal, hogy új ismeretekhez jut-
nak hozzá, valamint földrajzi, idôbeli és társadalmi státuszbeli, határokon átnyúló vi-
tafórumokat teremtenek. A kormányok csak most kezdik megérteni, hogy a techno-
lógiai mûveltség nagyobb politikai mûveltséghez és részvételhez vezethet, ez a lehetô-
ség pedig szavatolja az aktív terjesztést.

A kormányzat számára a hatodik feladatot a „közvetítô” szolgáltatások és ügy-
nökségek kialakítása jelenti. Az Egyesült Királyságban például az iskola utáni oktatás
piacának legnagyobb problémáját nem a szolgáltatók (belôlük sok van), nem a keres-
let (az emberek reagálnak, ha a megfelelô lehetôségek rendelkezésre állnak) hiánya je-
lenti. A valódi probléma azon közvetítôknek a hiánya, akik segítenének az egyénnek
eligazodni a lehetôségek és szolgáltatók labirintusában, hogy az igényeinek megfelelôt
megtalálja. Mi több, a közvetítôre ahhoz is szükség van, hogy megnevezze a kielégí-
tetlen igényeket és visszajelezzen a szolgáltatók felé. Az Egyesült Királyság
LearnDirect (Közvetlen tanulás) projektét ezzel a céllal tervezték.
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A kormányzat támogathatja, ösztönözheti és irányíthatja a kutatást. Meglepôen
keveset tudunk az IKT-nak a tanulásra gyakorolt hatásáról.7 Tudjuk, hogy a techno-
lógiák óriási lehetôségeket kínálnak, a jövôbelátó retorika is igen elterjedt. Azonban
mit lehet, és ki tud a legjobban tanulni az információs és kommunikációs technoló-
giák segítségével? Melyek a tanulás optimális technológiái? A kutatásban új és rugal-
masabb megközelítési módokra van szükség, ugyanis a változás gyorsasága azt jelenti,
hogy a szélesebb körû átvételt megelôzô kísérleti projekteket gondosan kiértékelô ha-
gyományos megközelítések már többé nem alkalmazhatók.

Végül, a jelentés szerint az IKT és az egész életen át tartó tanulás együttese alap-
vetô változást jelent a szakági politikák alakítóinak az oktatás terén játszott sze-
repében. A változás túl gyors és megjósolhatatlan a hagyományos tervezési fogalmak
szempontjából, az állampolgárok összessége egész életén át tartó oktatási igényeinek
nagyságrendje túl nagy ahhoz, hogy azt az állami szektor egyedül ki tudja elégíteni. A
kormányoknak együtt kell mûködniük a célkitûzések meghatározásában és a stratégi-
ák kidolgozásában más szolgáltatókkal, valamint a tanulókkal és a potenciális tanu-
lókkal. Munkára akarják majd fogni a magán-, az önkéntes szektor, a munkáltatók és
a szakszervezetek, a közösségek és az egyének erôforrásait.
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2. FEJEZET
KÜLÖNBÖZÔ OKTATÁSI EGYENLÔTLENSÉGEK: 

AZ IKT, MINT A SZAKADÉKOK ÁTHIDALÁSÁNAK ESZKÖZE
írta:

Guillermo Kelley-Salinas8

A TANULÁSI SZAKADÉKOK KÜLÖNBÖZÔ FORMÁI

Az elmúlt években az IKT pedagógiai lehetôségei rendkívüli és gyorsuló fejlôdésének
lehettünk tanúi, ezek a hagyományos iskolai tanítási és tanulási módszerek minden
szintjének fejlesztésére, valamint a nyílt és távoktatási programok változatosabb kíná-
latának biztosítására irányultak. A folyamatos változásban való aktív részvétel létfon-
tosságú a fejlôdô országok számára, ám kettôs kihívást is jelent. Elôször is az iskolák-
nak és egyetemeknek állandóan alkalmazkodniuk kell az olyan új technológiákhoz,
mint a mûholdas televíziózás, a számítógépes és információs hálózatok; ugyanis már
nem teljesíthetnek hatékonyan ezen erôforrások nélkül. Mi több, a társadalom olyan
új technológiai kultúrát teremt és követel meg ezáltal a szakmai térfélen s a munka-
helyeken, hogy már nem elegendô az írni-olvasni és számolni tudás.

Ugyanakkor az IKT oktatási alkalmazása fontos belföldi és nemzetközi következ-
ményekkel járhat a meglévô egyenlôtlenségek tekintetében. A kevésbé fejlett orszá-
gokban a szociális egyenlôtlenségek alapvetô problémák, amelyek gyökerei mély de-
mográfiai, gazdasági és kulturális tényezôkre vezethetôk vissza. A dinamikusabb és
tisztességesebb társadalmi fejlôdés lehetôségének biztosítása érdekében mindennél
fontosabb, hogy a kérdéses országok segítsék az oktatási lehetôségek egyenlôségét. Az
egyenlôség kérdésével foglalkozni kell az IKT szakági politikáinak elfogadásakor, kü-
lönben a fennálló egyenlôtlenségeket tovább fogja rontani a digitális megosztottság.
Mint minden nagyszabású folyamatnál, belülrôl fakadó és lényeges kockázatok épp
úgy adódnak, mint a nagyszerû lehetôségek.
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Ez a fejezet a tanulási szakadékok különbözô eredetével és megnyilvánulásával
foglalkozik. A hangsúly a fejlôdô országokon van, bár a szakadékok bizonyos fokig a
fejlett országokban is léteznek. Meghatározásra kerülnek bizonyos olyan elemek és
stratégiák, amelyek létfontosságúak az IKT szakági politikáinak kialakításában és
megvalósításában annak érdekében, hogy javuljon az oktatási szolgáltatások lefedett-
sége, minôsége és helyénvalósága. A továbbiakban a mexikói Telesecundaria program
tárgyalása szemlélteti majd a szakadékok áthidalásának egyik sikeres újítását.

TÁRSADALMI-GAZDASÁGI KIVÁLASZTÁS

A család jövedelme, a vidéki vagy városi környezet, a szülôk iskolázottsága, a táplál-
kozás és az egészség csak néhány azon tényezôk közül, amelyek befolyásolják a hozzá-
férést, az iskolai teljesítmények színvonalát, valamint az iskolából kimaradó gyerme-
kek arányát. Éppen ezek, az oktatási egyenlôtlenségrôl és reformról szóló szakiroda-
lomban széles körben dokumentált korlátok azok, amelyek alapvetôen meghatároz-
zák az iskolai és társadalmi kapcsolatok ismétlôdését. Az UNESCO szerint a „fejlet-
tebb régiókban” az írni-olvasni tudók aránya eléri a 98,7%-ot, szemben a „kevésbé
fejlettek” 70,4%-ával, a nôk irányába mutató erôs eltolódás mellett (UNESCO,
1998, 106. old.). A beiskolázottak aránya elfogadhatatlanul alacsonyabb a kevésbé
fejlett országokban, leszámítva azt az általános iskolai szintet, ahol mindezek ellenére
magas a kimaradások és bukások aránya. A közoktatási rendszerek merevnek tûnnek,
a hagyományos és nem megfelelô pedagógiával az IKT alkalmazása csupán puhatoló-
zó, ezért nem képesek reagálni a potenciális tanulók körének eltérô igényeire.

A NEMZEDÉKEK KÖZÖTTI SZAKADÉK

A nemzedékek közötti szakadék különösen súlyos a fejlôdô országokban. Gyakran
mutatkoznak hiányosságok a választható tanulási lehetôségek lefedettségében, minô-
ségében és sokszínûségében amellett, hogy a növekedés üteme sem megfelelô, s oly-
kor nem is függ össze az aktuális igényekkel. Az egyik leggyakoribb hiányosság a fel-
nôttoktatásban és a munkahelyi képzésben mutatkozik, amibôl hiányzik a szigorúság,
s ami alulfinanszírozott. Sok felnôtt még a munkaerôpiac által megkövetelt készségek
és képességek megszerzéséhez szükséges alapismeretekkel sem rendelkezik, ez pedig a
gazdasági fejlôdés egyik legjelentôsebb akadályát jelenti. Mi több, a szülôk minimális
iskolai tapasztalata is negatívan befolyásolja a gyermekek iskolai teljesítményét, ezál-
tal is erôsítve a megfosztottság visszatérô ciklusát. Nem tételezhetô fel, hogy az IKT
kész megoldást jelent mindezen problémákra, de a hozzáférés, a költségek és az ered-
mények tekintetében való hatékony kihasználása lehet az egyetlen útja a felnôtt és
folytatódó oktatás iránti növekvô kereslet kielégítésének.

REGIONÁLIS SZAKADÉKOK ORSZÁGOS SZINTEN

A legzavaróbb szakadékok némelyike akkor válik láthatóvá, ha az elszigetelt és szét-
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szórt vidéki közösségek IKT-hozzáférését és teljesítményét vetjük össze a városi terü-
letek hasonló mutatóival. Ez a probléma a városi környezetben is jelen van, ezt bizo-
nyítják a szegény és középosztálybeli környékeken elérhetô oktatás minôségének elté-
rései. Ezek a szakadékok megjelennek az iskolák számában és állapotában, valamint a
kiegészítô erôforrások meglétében és színvonalában. Ezen kívül a vidéki tanárok
gyakran nehéz társadalmi-gazdasági feltételeket tapasztalnak, és a szakmai fejlôdésre
is kevesebb a lehetôségük, ha a szükséges új készségeket és képességeket el akarják sa-
játítani. A városok koncentrálódásának és a vidék szétszóródásának folyamata - ami
az egész fejlôdô világban egyre gyorsul - még akutabbá teszi a távoli régiók problémá-
ját, és még elengedhetetlenebbé teszi a táv-technológiák használatát.

AZ ISKOLAI TELJESÍTMÉNY OKTATÁSI INTÉZMÉNYEKEN BELÜLI
EGYENLÔTLENSÉGEI

A kulturális, etnikai és egyéni tényezôk is fontos szerepet játszhatnak az intézménye-
ken és a társadalmon belüli egyenlôtlenségek meghatározásában. A nemmel kapcso-
latos, illetve az egyéni tanulási stílusokból fakadó egyenlôtlenségeket például általá-
ban kiemelik a merev és hagyományokra épülô iskolai rendszerek, amelyek az uralko-
dó társadalmi gyakorlatot és elôítéleteket tükrözik és ismétlik. Az IKT megfelelô hasz-
nálata jelentôs hatással lehet ezen a téren, mivel az eltérô képességekkel és háttérrel ér-
kezô tanulók a saját konkrét igényeik alapján egyénre szabott oktatási programokat
követhetnek.

Kiegyenlítô programokra is szükség lehet a nôknél és a hátrányos helyzetûeknél
fennálló egyenlôtlenségek állandósulásának megakadályozására, különösen a szegé-
nyebb társadalmakban. Az Afrikai Lányok Oktatási Kezdeményezése (African Girl’s
Education Initiative) jó példa erre. A kezdeményezés 20 olyan országot ölel fel, ahol
külön programok révén növelik a lányok iskolai részvételét és újabb ismeretekkel va-
ló ellátását. A tanult lányok új viselkedési mintát mutatnak: késôbb mennek férjhez,
kevesebb gyermeket szülnek, hamarabb fordulnak orvoshoz, valamint jobban látják
el és táplálják saját magukat és gyermekeiket (UNICEF, 1999. 60. old.).

NEMZETKÖZI SZINTÛ SZAKADÉKOK

A legtöbb esetben a fejlettebb országok kiváló minôségû, széles kört lefedô oktatási
rendszereket valósítottak meg, amelyekhez különféle kiegészítô szolgáltatások kapcso-
lódnak a legsürgetôbb társadalmi és gazdasági igények megválaszolása céljából. Saját
merevségük és bürokratikus korlátjaik ellenére ezek a rendszerek olyan tantervi lehetô-
ségeket teremtettek, amelyek figyelembe veszik a tanulók egyéni érdeklôdését és meg-
felelnek az állandóan változó és követelô munkaerôpiac elvárásainak. Ezzel szemben
a fejlôdô országok elsôsorban arra összpontosítottak, hogy minden gyermek elsajátít-
sa az írni-olvasni tudás és az alapoktatás készségeit. Ugyanakkor nem voltak képesek
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csökkenteni a különbözô szintû iskoláztatás egyre növekvô minôségi és lefedettségi
szakadékait. 

A világgazdaság dinamikája és a szakosodás új trendjei is csak szélesíteni fogják
ezeket a szakadékokat, miközben a gazdagabb nemzetek egyetemei állnak a tudomá-
nyos és technológiai kutatás élén. Manapság a fejlett technológiai export épp olyan
fontos, mint a gyártás kivitele, egyes OECD országokban pedig a tudás létrehozása és
terjesztése adja a bruttó hazai össztermék közel felét (El Banco Mundial, 1999, 26.
old.). Oktatási és gazdasági rendszereik között olyan szinergia áll fenn, ami hiányzik
a kevésbé fejlett országokban. Ez pedig csak erôsíti a fennálló nemzetközi munkameg-
osztást, és gátolja a fejlôdô országoknak a koherensebb és igazságosabb társadalmi fej-
lôdésre vonatkozó lehetôségeit. Ezekben az országokban általában igen magasan kép-
zett az elit, a középosztály kicsi, ám növekszik, a még az alapszintû oktatást sem be-
fejezett munkaerô pedig nagylétszámú, ugyanakkor alig vannak középosztálybeli
technikusok és szakemberek. Az alábbi táblázat mutat néhány idevágó népességi és
oktatási statisztikát 
(UNESCO, 1998. 106-110. old.).

Kevésbé fejlett régiók* Fejlettebb régiók*
Népesség 5.000 millió 885 millió
Oktatási ráfordítás, amerikai dollárban 248 milliárd 1.100 milliárd
Nettó középfokú beiskolázottság 48,8% 105,8%
Felsôoktatási beiskolázottság 8,8% 59,6%
Egy millió lakosra jutó K+F tudósok és mérnökök száma El Salvador 19 Japán 6.309

Nigéria 15 Egyesült Államok 3.372
* Az UNESCO meghatározása szerint, 1998.

A Világbank szerint (The World Bank, 1999, 235. old.) „ … a fejlettebb országokban a
középiskolák túlnyomó többsége és egyre több általános iskola már rendelkezik Internet-
összeköttetéssel. Egyes országokban az iskolák többsége egyetlen éven belül kapcsolódott az
Internethez.” Így Írországban 1998-ban az általános iskolák 14% kapcsolódott az Internethez,
de ez az arány 1999-ben már elérte a 95%-ot. Ugyanebben az idôszakban Portugáliában ez a
szám a középfokú oktatásban 30%-ról 100%-ra ugrott (OECD/CERI, 1999, 55. old.). A ta-
nulók és számítógépek arányát illetôen „egyes országokban ma már átlagosan 2 vagy több szá-
mítógép jut egy 30 fôs tanulócsoportra az általános iskolákban; a középiskolákban 30 gyerek-
re jellemzôen 2-5 számítógép jut”. 1997 és 1998 között például Írországban 37-rôl 18-ra
csökkent az egy számítógépre jutó tanulók száma az általános iskolákban, Portugáliában pe-
dig 65-rôl 35-re a középiskolákban. Az Egyesült Államokban egy számítógép jut 8 általános
iskolai tanulóra, a területen vezetônek számító Svédországban és Norvégiában egy számítógép
jut 6 középiskolai tanulóra (uo. 53. old.).

A fejlettebb és a kevésbé fejlett régiók között a 10.000 lakosra jutó számítógépek és
Internet-szerverek számában is nagy különbségek mutatkoznak (The World Bank, 1999, 267.
old.):
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Kevésbé fejlett régiók Fejlettebb régiók
Számítógépek 120 2.690
Internet-szerverek 3 470

ÁLTALÁNOS HIPOTÉZIS

Az IKT lehetôvé teszi, hogy az oktatás nagyobb számban legyen képes elérni a közön-
séget egyenletes tartalom-minôséggel, illetve megcélozni a különleges igényû csopor-
tokat. Az új technológiák segítségével a fejlôdô országok hozzájárulhatnának a hagyo-
mányos tanulási szakadékok megszüntetéséhez, a felnôtt lakosság oktatási hátrányá-
nak csökkentéséhez, valamint egy olyan országos oktatási rendszer konszolidációjá-
hoz, ami minôségi szolgáltatást nyújt a társadalom minden rétegének. Ugyanakkor
ahhoz, hogy ez a lehetôségek teljes kihasználása mellett történjék, az egyes országok
konkrét követelményei és környezete alapján azonosítani és egyeztetni szükséges a fel-
tételek és stratégiák egész sorát. Az IKT hatása és következményei kettôs természetû-
ek. Egyfelôl az IKT jelentôsen segíthet növelni a társadalom különbözô rétegeinek kí-
nált oktatási szolgáltatásokat azáltal, hogy változatosabb és rugalmasabb, a növekvô és
egyre változatosabbá váló igények kielégítésére képes programokat kínál. Másfelôl je-
lentôs hatással lehet az oktatás minôségére is annyiban, hogy átfordítja a hagyomá-
nyos tanítási-tanulási folyamatot egy olyan állapotba, ahol már kognitív szakadék ala-
kul ki az információs és kommunikációs technológiákhoz hozzáférô, illetve hozzá
nem férô tanárok és tanulók között.

Az IKT oktatási alkalmazásának tanulókra gyakorolt pozitív hatásai többek között a
következôk (Papert, 1997):

1. Nagyobb motiváció és kreativitás az új tanulási környezetekkel szemben.
2. Valós társadalmi helyzetekre koncentrált nagyobb rálátás a kutatásra és problémamegol-

dásra.
3. Az ismeretek átfogóbb beépítése az interdiszciplináris IKT környezetbe.
4. Az egyének és a csoportok közötti együttmûködés szisztematikus ösztönzése.
5. Ismeretfejlesztô képesség kialakítása.
6. A gyorsan változó, bonyolult és bizonytalan környezetekkel való bánásmódra vonatkozó

képesség kialakítása.
7. A technológiai mûveltségen keresztül kialakított új készségek és képességek.

Általában véve a fenti hatások mindegyike növeli a tanulók önbecsülését, és le-
hetôvé teszi, hogy a társaik mögött esetlegesen lemaradók is magabiztosabban lépje-
nek fel.

Fontos kiemelni azt is, hogy az IKT jótékony mellékhatásokkal van az eredeti
célkitûzések mellett az általános társadalmi-gazdasági környezetre. Ezek a hatások ér-
hetôk tetten egy új technológiai kultúra megteremtésében, amely javítja a gazdaság
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termelékenységét és versenyképességét, valamint az egész életen át tartó tanulás ösz-
tönzését. Mi több, ugyanez a technológiai infrastruktúra hasznosítható más közönsé-
get kiszolgáló különbözô oktatási célkitûzések esetén is. Ezt követôen minden ilyen
csoport önszervezôdés révén kaphatja meg és használhatja fel az ismeretek és az infor-
mációk új és szokatlan módjait. Az IKT nélkül szinte nem is létezô ilyenfajta jótékony
mellékhatások különösen fontosak a fejlôdô országokban, ahol a szociális megtérülés
valószínûleg jóval nagyobb is lesz, mivel többen és többféleképpen részesülhetnek az
elônyökbôl.

Összefoglalásképpen az IKT hatással lehet arra, hogy a fejlôdô országokban mi-
lyen ütemben hidalják át a tanulási szakadékot, mind belföldi, mind a más nemze-
tekkel való összehasonlítás vonatkozásában. Az igazán nagy kihívást az jelenti, hogy
az említett technológiák elônyeit hasznosítva javuljon az oktatási szolgáltatások biz-
tosítása és színvonala, illetve gyorsuljon az ismeretek terjesztésének, valamint a tanu-
lási esélyek és eredmények társadalmi szinten való kiegyenlítôdésének üteme.

FELTÉTELEK ÉS STRATÉGIÁK

Kutatás és tartalom-fejlesztés

Lett légyen szó akár új tanulási környezetrôl, akár nyílt és távoktatásról, akár tanár-
képzési kezdeményezésekrôl vagy az IKT hagyományos iskolai rendszerekbe való be-
építésérôl, ahhoz szilárd kutatás és tartalom-fejlesztési szakági politikákra, valamint az
emberi erôforrások szakmai és pedagógiai képzésére van szükség. Ehhez létfontosságú
a felsôoktatási intézmények bevonása éppúgy, mint a nemzetközi tapasztalatok elem-
zése, a nemzetközi szervezetek támogatása és tanácsadása. Az információs és kommu-
nikációs technológiákat beépítô modellek felépítése több szakterületet érintô összetett
feladat, különösen akkor, ha az oktatási szakadékok enyhítése a cél. Idetartoznak a
formális tantervi programok az alapszintû oktatástól a felsôoktatásig, valamint a nem-
iskolarendszerû tanulás, a szülôk oktatásától a munkahelyi tanfolyamokon át a folya-
matos oktatási programokig. Ugyanakkor ismert a hagyományos szolgáltatások álta-
lános javítását célzó kezdeményezések megléte is.

Jelentôs kihívás az oktatás tartalmát és folyamatait a szolgáltatásukhoz rendelkezés-
re álló technológiákba beépítô hatékony modellek kialakítása is. Ehhez szükség van
szakértô tanárok és IKT-szakemberek bevonására az új tanulási módszerek kidolgozá-
sához. Ezek a kapcsolatok a bel-, illetve külföldi kutatási intézmények IKT-
ismereteinek a helyi igényekhez és feltételekhez való alkalmazásában is nélkülözhetet-
lenek. Ahhoz, hogy ezt a feladatot hatékonyan lehessen ellátni, nem csak az említett
csoportok az oktatási bürokráciával fennálló kapcsolatának kell jól mûködnie, hanem
a kísérleti projektekben is részt kell venniük a különbözô modellek kipróbálása érde-
kében.
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RUGALMAS, NYÍLT ÉS KÖLTSÉGHATÉKONY TECHNOLÓGIAI PLATFORM
KIALAKÍTÁSA

Alapvetô fontosságú egy olyan szilárd és megfelelô távközlési és számítógépes hálóza-
ti infrastruktúra, amely különféle oktatási modelleket tud támogatni és kiszolgálni.
Ez az infrastruktúra elég nyílt és rugalmas legyen ahhoz, hogy megfeleljen az ország
igényeinek, továbbá megfelelô frissítési és karbantartási eljárásokkal is rendelkeznie
kell. Figyelembe kell venni a szükséges beruházás nagyságát, annak ellenére, hogy az
árak általában erôsen csökkenô tendenciát mutatnak. Ezért is rendkívül fontos a tech-
nológiai platform gondos kiválasztása, a megfelelô minôségû és gazdaságilag életképes
szoftver alkalmazások helyes aránya mellett. Mi több, nem lehet az a meghatározó ve-
zérelv, hogy a technológia minden problémára megoldást nyújtó varázsige.

Legtöbbször a legújabb oktatási modellekhez a legmodernebb technológiára van
szükség, ám a fejlôdô országok számára reálisabb és pragmatikusabb stratégia lehet a
technológiák, az emberi erôforrások és az infrastruktúra kedvezôbb ötvözete. Az egyik
technológiának a másikhoz viszonyított elônyei jelentôsen eltérhetnek a célközönség-
tôl az átvett tanulási modelltôl függôen. Helyénvaló lehet az egyszerûbb technológi-
ák, például vidéki területeken a rádió alkalmazása, továbbá annak ellenére, hogy a te-
levízió, mint tanulási eszköz korlátai ismertek, a tv még mindig gazdaságilag életké-
pes és hatékony lehetôséget kínál. Ez az állítás azonban nem jelent érvet az on-line
oktatási programok beépítésének késleltetéséhez. Valójában egyes országokban éppen
az oktatásra használt televízió segítette elô az IKT más olyan kezdeményezéseinek
megvalósítását, amelyek ma már egymást erôsítik a technológiai konvergencia állan-
dó folyamatán keresztül.

Az ismeretterjesztés példa nélkül álló lehetôségei vetôdnek fel a fejlôdô társa-
dalmakban az IKT exponenciális növekedésén és a költségek progresszív csökken-
tésén keresztül. Ugyanakkor az on-line tarifák és a beindítás költségei még mindig
nagyon magasak, ezért speciális díjszabást kell kialakítani az oktatási ágazat részére.
A multimédiás szoftverek elôállítása elônyösen párosulhat a tanuláshoz szükséges
összetettséget és teljesítményt már jóval meghaladó, egyre bonyolultabbá váló hard-
ver specifikációk legújabb generációival. Ez egyaránt igaz a fejlett és a fejlôdô orszá-
gok esetében is.

A TANÁROK SZAKMAI TOVÁBBKÉPZÉSE

Az új alkalmazások - szöveg, kép, CD-ROM, a világháló és konkrét szoftverek - hasz-
nálatára megfelelôn fel kell készíteni a tanárokat, ha azt szeretnénk, hogy az alkalma-
zások hatékonyan igazodjanak a tartalmi és tanulási célkitûzésekhez. A szakmai to-
vábbképzési és a tanárképzési programok esetében rendkívül fontos, hogy azokhoz is-
kolai IKT-kezdeményezések kapcsolódjanak. A tanárokat meg kell ismertetni a tech-
nológiával, és támogatni kell az új alkalmazások használatát illetôen, például kézi-
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könyvek és útmutatók segítségével. A fejlôdô országok tanárai nemzetközi együttmû-
ködésének egyik egyszerû modelljével szolgál az UNICEF által létrehozott Teachers
Talking About Learning (Tanárok beszélnek a tanulásról).9 Az Internet és a televízió
segítségével a tanárok információkat, tapasztalatokat és tanácsokat cserélnek arról,
hogy mi mûködik és mi nem, továbbá arról, hogy miként lehetne jobban is haszno-
sítani az új technológiákat. Az ilyen kezdeményezések egyik azonnali elônye, hogy a
tanárok magabiztos IKT-felhasználókká válnak, továbbá a bevált gyakorlatokat meg-
nevezik és terjesztik.

Gyakori tévhit, hogy a szegényebb körülmények között, különösen a vidéken
dolgozó tanárok nem képesek az IKT megtanulására, majd az annak használatához
szükséges nagy ugrásra. A MIT Project Lighthouse in Thailand: Guiding Pathways to
Powerful Learning (Thaiföldi világítótorony projekt: Útmutató ösvények a hatha-
tós tanuláshoz) címû média laborjelentése ezt a tévhitet cáfolja meg (Cavallo,
1998). A thaiföldi tanulók passzív természetérôl, az oktatók, különösen a szegény
és vidéki körzetekben dolgozó oktatók gyenge színvonaláról, valamint a hagyomá-
nyos tanítási módszerek megváltoztathatóságáról erôs elôítéletek voltak. A taná-
rok hozzászoktak ahhoz, hogy kérdések nélkül tartsanak elôadásokat, majd vissza-
kérdezzék a gépies ismereteket; ugyan vágytak a változásra, de attól féltek, hogy
évekig tartott átképzésre vagy új tanárokra lenne ehhez szükség. Hogyan is tudná-
nak alkalmazkodni a technológiában gazdag környezetekhez, ha saját maguk is csak
csekély képzésben részesültek és semmilyen tapasztalatot nem szereztek a tanuló-
központú tanórák vonatkozásában? Sokan kételkedtek abban is, hogy megértenék-
e egyáltalán a technológiát, nem hogy még tanítsák is. A bizonyítékok azonban azt
mutatták, hogy ezek a félelmek alaptalanok voltak. A thaiföldi tanárok és tanulók
elég gyorsan és megbízhatóan vették át a technológiákat ahhoz, hogy aztán maga-
biztosan és hatékonyan tudják azokat használni.

Az IKT nagy elônye nem az, hogy helyettesíti a tanárokat, hanem az, hogy lehe-
tôvé teszi a tanárok számára a tanítás változatosabbá tételét és az információkhoz va-
ló jobb hozzáférést. Az új technológiák saját szakmai fejlôdésük eszközeiként is szol-
gálnak. A saját nyelvüknek megfelelô új tartalmak és folyamatok megteremtésére te-
vékenyen ösztönzött tanárok ez által részt vesznek a globális tudás megteremtésében,
és nélkülözhetetlenné is válnak az oktatási folyamatban.

SZÜLÔK OKTATÁSÁT CÉLZÓ ÉS KIEGYENLÍTÔ PROGRAMOK

Amennyiben a felnôtt lakosság oktatási lemaradása nagy mértékû, akkor talán a
szülôk oktatását célzó programok képezhetik a társadalom egészét jellemzô tanulá-
si szakadékok csökkentésének egyik legfontosabb erôforrását. A társadalmi-gazda-
sági és családi eltérések körülményei között olyan kiegyenlítô tényezôként szolgál-

28
© OECD 2000

TANULÁSSAL A DIGITÁLIS SZAKADÉK ÁTHIDALÁSÁÉRT

9 Lásd a www.unicef.org/teachers/action/projects.htm honlapot.



nak, amely csökkenti a gyermek környezetére gyakorolt negatív befolyást. Részben
a célközönség jellegénél fogva a szülôk oktatását célzó programokat könnyû a táv-
oktatási formákhoz igazítani, ahogy azt már számos ország a rádió és a televízió se-
gítségével megtette.

Az oktatási IKT jellegénél fogva kiegyenlítô, ugyanis széles körhöz jut el, és
egyenletes minôséget biztosít. Ugyanakkor a fejlôdô országok szociálisan hátrányos
helyzetû lakosságát megcélzó programok mellé más kiegyenlítô intézkedésekre is
szükség van, például iskolai reggelikre, óvodai ellátásra, a vidéki tanárok fizetési ösz-
tönzésére, egészségügyi programokra és közösségorientált kezdeményezésekre. Az
UNICEF mutatott rá arra, hogy a kultúrák régóta átadják felhalmozott tudásukat és
öröklött bölcsességüket a gyermekeknek (UNICEF, 1999, 22. old.). Egy változó vi-
lágban viszont nem mindig képesek a szülôk minden új és számukra hasznos infor-
mációt átültetni a gyakorlatba. Ezért támogatni kell a szülôket, ugyanis ôk a gyerme-
kek elsô tanárai.

Számos országban vettek át olyan újító megközelítési módokat, mint például a
törökországi és malajziai „nyilvános kioszkok” (The World Bank, 1999, 57. old.).
Ezek a nagyközönség elôtt nyitva álló kioszkok telefon, telefax, sôt még internetes ös-
szeköttetést is biztosítanak. A nyilvánvaló elônyök mellett közvetlen kommunikációt
tesznek lehetôvé az állampolgárok és a kormányzati szervek között. A szegényebb vi-
déki közösségek számára Costa Rica és Malajzia olyan LINCOS (Little Intelligent
Communities - kis intelligens közösségek) koncepciójával kísérletezik, amely távor-
voslást, beszédkommunikációt, Internet—hozzáférést és még sok más szolgáltatást
nyújt (Figueres, 1999). A modul egy alacsony költségû, átalakított teherszállító kon-
téneren alapul, amelyet számítógéppel és föld körül keringô mûholdakkal kialakított
kommunikációs kapcsolatokkal is felszereltek. A közösség egy betanított tagja fel-
ügyel a modul mûködésére.

TÁRSADALMI ÖSSZEFOGÁS

A társadalmi összefogás alapvetô fontosságú a sikeres oktatási IKT-kezdeményezések
kidolgozásához, a magánszektor és a helyi közösségek tevékeny bevonása pedig létfon-
tosságú. A közösségnek képesnek kell lennie az ilyen jellegû újító folyamatban való
részvételre, valamint annak elônyei kiaknázására, s az infrastruktúra és az üzemeltetés
költségeinek finanszírozásához szükséges további erôforrások a magánszektor bevoná-
sával biztosíthatók. A vállalkozók, szakszervezetek, szövetségek, helyi közösségek, va-
lamint szövetségi és állami intézmények és önkormányzatok elkötelezettsége mellett
a technológiák megfelelô módon átvehetôk és hatékonyan hasznosíthatók.

Jelentôs erôfeszítést kell fordítani azokra a stratégiákra, amelyek segítségével a
közösségek részesülhetnek az új technológiák elônyeibôl, hogy a helyi lakosság teljes
mértékben ismerje meg azok lehetôségeit. A tanárok és a közösség tagjainak ösztön-
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zésére és felkészítésére vonatkozó konkrét célt szolgálja például a Community
Mobilisers (Közösségi mozgósítók) Brazíliában (Gropillo, 1999, 10-11. old.), a
Telesecundaria Tutors (Oktatók) Mexikóban (lásd lentebb), valamint a
Dinamizadores a kolumbiai állampolgári összefogás hálózatában (Citizens’
Participation Network of Colombia, Morales, 1997). Ezek a vezetôk tudatosítják a
közösségben az IKT által az oktatás minôségének javításában, valamint az életszínvo-
nal általános emelésében kínált lehetôségeket. Az ô feladatuk a közösség tevékeny ösz-
szefogásának és elkötelezettségének ösztönzése.

TERVEZÉS ÉS ÉRTÉKELÉS

Az IKT hatékony és igazságos beépítésének biztosítása érdekében koherens és átfogó
tervezési és értékelési politikára van szükség. Itt kell megemlíteni a világos célkitûzé-
seket, a prioritások és stratégiák meghatározását, a jövôre vonatkozó forgatókönyvek
elképzelésének képességét, a kísérleti projektek tervezését, megvalósítását és értékelé-
sét. Az értékelési kritériumokat és eljárásokat a korábban kialakított célokkal és célki-
tûzésekkel összhangban kell meghatározni, a nagyszabású kötelezettségvállalást valós
környezetben végzett vizsgálatoknak kell megelôzniük. A tervezés szigorú, de nem ru-
galmatlan kell legyen, hogy azon a tapasztalatok tükrében finomítani lehessen. Ami-
kor konkrétan a tanulási szakadékok és a kirekesztôdés tényezôi kerülnek terítékre,
létfontosságú, hogy a kérdéses hátrányok jellegének és dimenzióinak pontos ismerete
legyen a kiindulási alap.

Más országok tapasztalatai is fontosak, de beépítésükhöz jelentôs ideig tartó in-
formációcserére lehet szükség. A technológiai ismeretek átadásának folyamatában
olyan nemzetközi szervezetek is segíthetnek, mint például az OECD Oktatási Kuta-
tások és Innováció Központja (CERI - Centre for Educational Research and
Innovation), valamint az Oktatási Kommunikáció Latin-Amerikai Intézete (ILCE -
Latin American Institute of Educational Communication). Az ily módon támogatott
országok jobban fel tudják mérni az igényeiket, jobban ki tudják dolgozni stratégiái-
kat, és jobb pénzügyi támogatásért folyamodó terveket tudnak benyújtani a többol-
dalú hitelezô szervekhez.

MEGFELELNI A SIKER FELTÉTELEINEK - A MEXIKÓI TELESECUNDARIA

Annak szemléltetésére, hogy miként felel meg egy sikeres távoktatási program a fen-
ti kritériumok bármelyikének, álljon itt a televíziós támogatású mexikói
Telesecundaria program rövid ismertetése. A középiskolai program már 31 éve mûkö-
dött, de az EDUSAT (Nemzeti Mûholdas Oktatási Televízió Hálózat) csak 1995-
ben indult be, s mára ennek révén nyújt szolgáltatást a Telesecundaria. Az EDUSAT
további elônyökkel is jár, közöttük pedig az adatok mûholdas továbbítását tartjuk
számon, aminek révén a közösségek és vidéki iskolák is csatlakozhatnak az
Internethez a mexikói sulineten (Red Escolar) keresztül. A Red Escolar spanyolul tá-
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jékoztatja a tanárokat és tanulókat az elméleti tárgyak széles körérôl; segíti az iskolák
közötti együttmûködési projekteket, és biztosítja a tanárok továbbképzését.

A Telesecundaria célja az volt, hogy kielégítse Mexikó nehezen elérhetô vidéki te-
rületeinek, fôként a 2.500 lakosnál kisebb létszámú közösségek oktatási igényeit. Elô-
ször csak néhány államban (összesen 31 állam van Mexikóban a fôvároson kívül) volt
elérhetô a program valamivel több, mint 6.000 tanuló számára. A program ország-
szerte 13.851 helyszínen érhetô el, több mint 1.043.000 tanulót szolgál ki, és több
mint 46.000 tanárt alkalmaz (Secretaría de Educación Pública, 1999). A tanfolyam
három alapelembôl áll:

• Egy 15 perces televíziós program, melybôl több mint 4.600 készült el, ezeket az évek so-
rán fel is frissítették.

• Külön erre a célra készített tankönyvek és tanároknak szóló útmutatók.
• A tanárok (oktatók).

Ez a szisztéma az iskolarendszerû oktatás olyan tömeges formáját valósítja meg,
ami a távoktatási programokat ötvözi a tanárok által nyújtott helyszíni oktatással, to-
vábbá kétirányú kommunikációt kínál a központ és az érintett közösségek között.

A vidéki általános iskolák hatodik osztályát elvégzô gyermekek átlagosan alacso-
nyabb tudásbeli teljesítményt érnek el, mint a városi általános iskolákba járó gyerme-
kek. A hároméves Telesecundaria programot követôen azonban a vidéki iskolák ta-
nulói utolérték a hagyományos városi iskolákba járó társaikat, s ez is jelzi a
Telesecundaria tanulás nagyobb hozzáadott értékét. A Telesecundaria nem csak a vi-
déki gyermekek tudásbeli teljesítményének javításában ért el sikert, hanem teljes ok-
tatási idôtartam alatt iskolában maradásra ösztönözte a tanulókat.

Az egy tanulóra jutó költség hasonló a hagyományos rendszerben és a
Telesecundaria iskolákban, bár az átlagos osztályméret valamivel 20 feletti a
Telesecundaria, és 40 feletti a hagyományos iskolákban (de Moura Castro és társai,
1999). Mindazonáltal a hagyományos vidéki iskolák felállításának és fenntartásának
költsége közel négyszer annyi, mint az elôbbieké. Mi több, a mexikói középiskolák ál-
talános beiskolázási létszáma 3,3%-kal nôtt az elmúlt évtizedben, míg a
Telesecundaria esetében 10%-os növekedést rögzítettek és ez jövôre várhatóan eléri a
12%-ot, amint az a városias és városi övezetek irányába is hidat ver.

Hallgatói létszám az alábbi tanévekben Növekedés
1990/1991 1999/2000

Telesecundaria 470.100 1.043.400 573.300
Középiskola összesen 4.190.190 5.264.097 1.073.907

Az elmúlt évtized során a Telesecundaria esetében a tanulói létszám több mint
53%-kal nôtt (Secretaría de Educación Pública, 1999).
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A rendszer egyik jellemvonása a kormányzat és a lakóközösség közötti együttmû-
ködés. A lakóközösség általában egy átmeneti helyszínt biztosít az állandó létesítmény
megépüléséig. A szakképzett oktatók küldése mellett a kormányzat minden szükséges
berendezést és anyagot biztosít: parabola antennát, dekódert, TV-t, videomagnót, pa-
dokat, tankönyveket, útmutatókat, jegyzetfüzeteket, ceruzákat stb. A folyamat figye-
lemreméltóan gyors, rugalmas és hatékony módja az iskolák magasabb rezsiköltség
nélküli felállításának. Az általános iskolát (az iskola-elôkészítô óvodát és az elsô 6 osz-
tályt) elvégzett legalább 15 tanulóval a szülôk vagy a helyi hatóság kérésre bárhol el-
indítható egy iskola.

Mexikóban a kötelezô alapoktatás az elsô kilenc évet érinti. A Telesecundaria tû-
nik az egyetlen lehetôségnek a középiskolás korú gyermekek egyre növekvô, elszórt és
sokszínû rétegének kiszolgálására. Azért mûködôképes, mert:

• jól megtervezett és kutatással alátámasztott iskolai modellt követ;
• a közösség részvételét váltja ki és azon múlik;
• megfelelô technológiákat alkalmaz hatékony és egyszerû módon;
• kiterjedt és folyamatos tanárképzést biztosít;
• állandó értékelésnek és frissítésnek van alávetve.

Valójában annyira sikeresnek bizonyult, hogy más országok is megvalósították
már országos szinten. Ez idáig Costa Rica, a Dominikai Köztársaság, El Salvador,
Guatemala, Honduras és Panama összesen 20.000 tanulót lát el a saját Tele-
secundaria megfelelôje keretében. Mi több, Bolívia és Kolumbia is kísérleti projekte-
ket indít a jövô év elején, Ecuador pedig csatlakozási szándékát fejezte ki (uo.).

Ahhoz sem férhet kétség, hogy a Telesecundaria is továbbfejlesztésre vár. Gya-
korlatilag még mindig a vertikális, szemtôl-szembeni iskoláztatási megközelítést kö-
veti, még ha némileg kevésbé eltúlozva is. Dolgozni kell azon, hogy interaktívabb és
a kritikus gondolkodási készségek fejlesztésére, illetve a közösség gyakorlati problémá-
ira jobban koncentráló legyen. További megoldandó kérdést jelent az, hogy a városi
iskolákba járó gyermekeknél arányosan kevesebb Telesecundaria tanuló számára elér-
hetô a középiskola, ami azt jelenti, hogy a társadalmi és gazdasági helyzet egyenlôt-
lensége továbbra is megismétlôdik. Még ha ez így is van, akkor is teljesül egyfajta ki-
egyenlítôdés a technológia (mûholdas televíziók) és más stratégiák alkalmazásával, s
ezáltal csökken a vidéki és a városi iskolák közötti szakadék, a hozzáférés és az ered-
mény minôsége szempontjából egyaránt.

Végül a Telesecundaria fel fog kerülni a világhálóra. Már most is folyamatban
vannak az Internet beépítésére irányuló lépések, különösen a Red Escolar eseté-
ben, amelyet eddig a városi általános és középiskolában próbáltak ki. Ezáltal a szá-
mítógépen keresztül lesznek elérhetôk a televízió, az interaktív videó, az internetes
digitális könyvtárak, valamint az on-line oktatási erôforrások miriádjai. Ez azt je-
lenti, hogy történetük során a Telesecundariák elôször fognak összekapcsolódni az
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ország többi iskolájával és képessé válnak részt vállalni együttmûködési projektek-
ben.

A Red Escolar újítás nemcsak magukra a Telesecundariákra, hanem magukra a
közösségekre nézve is jelentôs hatással fog járni. Az EDUSAT és a Telesecundaria
helyszínek olyan platformot alkotnak, ahonnan az ismeretek és az információk orszá-
gosan terjeszthetôk lesznek különféle célokra és közönségeknek. A
Telesecundariákban a közösség tagjai az iskolai órák után összegyûlve nézhetik az
EDUSAT-on keresztül sugárzott tíz csatorna Telesecundaria programjait. Így a gaz-
dák is tanulhatnak növénytermesztést, vízgazdálkodást vagy tanulhatnak pl. a dögvész
megfékezésérôl; sôt, piaci információkat is kaphatnak. Az anyák jobb tájékozódást
nyerhetnek a családra vonatkozó általános egészséggondozás, valamint a gyermekne-
velési gyakorlat vonatkozásában. A szülôk megtanulhatják, hogy miként segíthetnek
a gyermekeiknek a tanulásban, és ez alatt maguk is tanulhatnak. A fiatalok olyan kér-
déseket vizsgáló szemináriumokon vehetnek részt, mint például az AIDS és a kábító-
szer-függôség megelôzése. A különbözô szövetségi és állami szervek által kínált szol-
gáltatásokról is rendszeresen tájékoztatnak.

A közeljövôben a Red Escolar Mexikó közösségi központjaiban, vidéki klini-
káin, közkönyvtáraiban, általános iskoláiban és más helyi hozzáférési központjaiban
kerül terjesztésére. Össze fogja kapcsolni a városi és a vidéki övezeteket, továbbá
ápolja az egész életen át tartó tanulás kultúráját. Mexikó hamarosan útjára indítja
a felnôttek középiskolai távoktatását (Distance Secondary School for Adults) olyan
alapjártasságok fejlesztése érdekében, mint az olvasás, az írás, a számolás, az állam-
polgári jogok gyakorlása, s a gyakorlati problémák megoldásához szükséges techno-
lógiai és tudományos folyamatok. A tanfolyamok az EDUSAT-on keresztül zajla-
nak majd, és az Internet-hozzáféréssel rendelkezôk számára egy weblap is készül.
Jóllehet ez egy új program, amely azonban Telesecundaria anyagok jelentôs részét
is átveszi. Ennek a tanulóközpontú felnôttoktatási programnak az a célja, hogy
minden olyan helyet elérjen, ahol szükség van ilyen szintû felnôttoktatásra, ideért-
ve a munkahelyeket, az iskolákat, az otthonokat, a közösségi központokat, kórhá-
zakat, sôt még a fegyházakat is.

KÖVETKEZTETÉS

Az oktatás önmagában nem képes megoldani a társadalmi egyenlôtlenség problémá-
it, de a tanulás mindenki számára való egyenlô hozzáférhetôsége és minôsége nélkül
a meglévô szakadékok csak mélyülni fognak. Az oktatási reformnak új lendületet ad-
tak azok a lehetôségek, amelyeket az IKT és a tudásalapú társadalom adtak a tanulás,
az egyenlôség és a társadalmi átalakulás ügyének. Az új technológiák rendkívül nagy
teljesítményû eszközt jelentenek a hozzáférés széleskörûvé tételében, valamint az egész
életen át tartó változatosabb és megfelelôbb oktatás iránti egyre növekvô társadalmi
igények kielégítésében. Az IKT alkalmazása nem maga a cél, a célkitûzés pedig nem
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egyszerûen csak a legmodernebb technológiák alkalmazása. Kutatásra, köztük a kísér-
leti projektek értékelésére van szükség ahhoz, hogy meghatározzuk, miként lehet az
IKT segítségével a legjobban megfelelni a tantervi célkitûzéseknek az oktatási közös-
ség és a társadalom egészének tevékeny bevonásával.

A fejlôdô országoknak innovációs stratégiára van szükségük. Nem valószínû,
hogy ezek az országok képesek lennének a mûholdas és internetes oktatási rendszere-
ket egyszerre és azonos ütemben megvalósítani. Hol kezdjenek hozzá? Várjanak-e ar-
ra, hogy a költségek jelentôsen csökkenjenek? Hogyan finanszírozzák majd a magas
beindítási költségeket? Ezeknek az országoknak a megfelelô szakértelemmel rendelke-
zô vezetôk csoportját kell létrehozniuk. A tanárok részérôl alapos részvételre és meg-
értésre lesz szükség ahhoz, hogy alkalmazni tudják az új technológiát, és saját nyelvü-
kön létre tudják hozni a tantervi anyagokat. Néha akkor is szükség lesz a bonyolult
IKT-intézkedések megvalósítására, amikor nincsenek olyan meglévô hagyományos
oktatási programok, amelyekre építeni lehetne.

A fejlôdô világnak gyors elôrehaladást kell elérnie az információs és kommuni-
kációs technológiáknak a tanulási folyamat minden szintjén való bekapcsolása irányá-
ba. Az olyan hagyományos eszközök, mint a rádió és a televízió, önmagukat kínálják
az igazán idevágó különféle felhasználás céljaira, különösen a vidéki lakosság esetében,
továbbá megfelelô platformot nyújtanak az interaktivitás megvalósítására egy olyan
késôbbi szakaszban, amikor a kétirányú kommunikációs rendszerek költségeit min-
den valószínûség szerint már megengedhetik maguknak. Még ha ez még most így is
van, akkor sem késlekedhetnek a számítógépek és az Internet alkalmazásával, s így tíz
éven belül minden országnak nagyjából azonos szintet kell elérnie a számítógépek és
az Internet alkalmazásában.

Az IKT révén született tömeges és többirányú információáramlás mélyreható kö-
vetkezménnyel jár a kulturális és politikai környezetek vonatkozásában, miáltal meg-
erôsödik a pluralista demokratikus társadalom értékrendje, továbbá átláthatóbbá vá-
lik a kormányzat és a civil társadalom közötti kapcsolat. Nemzetközi viszonylatban
nem csupán a tolerancia és az egyetértés elvei kerülnek alátámasztásra, hanem az
együttmûködési és csere lehetôségek is megsokszorozódnak. Ezzel a forgatókönyvvel
párhuzamosan az IKT regionális egyenlôtlenségei meredeken csökkennek és megerô-
sítik a technológiai és tanulási szakadékok megszüntetése irányába ható biztos fellé-
pést. Ez történhet részben nemzetközi együttmûködési projekteken keresztül, ilyen
például az OECD/CERI ICT and the Quality of Learning (IKT és a tanulás minôsé-
ge) elnevezésû projektje, amelyik a sikeres gyakorlatról és tapasztalatokról tájékoztat.
Más nemzetközi szervezetek is ösztönözhetik az oktatáshordozó szövegek elôállítását
különféle nyelveken és formátumokban; s az ideillô nemzeti rendszerek finanszírozá-
sát támogathatják és elôsegíthetik a szükséges technológiák átadását.

A különbözô technológiák napjainkban egyre közelednek egymáshoz, olyannyi-

34
© OECD 2000

TANULÁSSAL A DIGITÁLIS SZAKADÉK ÁTHIDALÁSÁÉRT



ra, hogy az információs hálózatok - mûhold, kábel, optikai szál, telefon - egymást ki-
egészítô módon való felhasználása kínál majd keretet a legkülönfélébb formátumok-
ban, a különbözô oktatási közönségek számára. Fontos szempont, hogy az ismeretek-
nek a szegények és a gazdagok közötti megoszlása egyenletesebbé váljon. Így a beru-
házások könnyebben jutnak majd el a világ kevésbé fejlettebb régióiba, ahol a mun-
kavállalási lehetôségek gyorsabb ütemben nônek majd. Az információs és kommuni-
kációs technológiákon keresztül rendelkezésre bocsátott oktatási lehetôségek ezáltal
erôteljes eszközök lehetnek a társadalmi és világszintû egyenlôtlenségek leküzdésében.
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3. FEJEZET
A DIGITÁLIS MEGOSZTOTTSÁG: A TUDÁS HOZZÁFÉRHETÔVÉ

TÉTELÉNEK GLOBÁLIS ÖSSZEFÜGGÉSEI
írta:

Nolan A. Bowie10

BEVEZETÔ

Az Internet olyan kommunikációs eszköz, ami óriási lehetôségeket kínál a pozitív vál-
tozásokra a szólásszabadság és más demokratikus elvek érvényesítése terén. Sok fel-
használó számára az Internet olyan technológia, ami képessé teszi az egyéneket, a kö-
zösségeket és még a nemzeteket is arra, hogy javítsanak azokon a feltételeken, ame-
lyek stratégiai elônyt kínálnak számukra a tudás által vezérelt gazdaságban, továbbá
olyan dolog, ami új lehetôséget teremt a jobb életminôség hasznának élvezetére.  Je-
lenleg az Egyesült Államokban és a világ más részein azok, akik bekapcsolódtak az
Internetbe - általában magasabban képzettek és ennek megfelelô jövedelmet biztosí-
tó állásuk van - az információval rendelkezô elit részét képezik, ôk azok, akik közvet-
len csatlakozással e-mail-en leveleznek, illetve információkat, szórakozási és vásárlási
és más szolgáltatási lehetôségeket kutatva szörföznek.
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A hálózati társadalomban a gazdasági jólét tudásalapú (Stewart, 1997):

• „A tudás, a természeti erôknél, az óriási gyáraknál vagy a gazdag bankszámláknál is na-
gyobb értéket és hatalmasabb erôforrást jelent. A siker az iparágak mindegyikében az
olyan vállalatok mellé szegôdik, amelyek a legjobb információkkal rendelkeznek, illet-
ve azokat a leghatékonyabban használják fel, - s nem tûnik szükségszerûnek, hogy ezek
a legnagyobb erôt felmutató vállalatok legyenek. (x. old.)

• A mostani új korban a gazdagság a tudás eredménye. A tudás és az információ, nem
csak a tudományos ismeretek, hanem a hírek, a tanácsadás, a szórakozás, a kommuni-
káció és a szolgáltatás is a gazdaság elsôdleges nyersanyagaivá, illetve fontos termékei-
vé váltak. (xi. old.)

• A tudás kiemelt gazdasági erôforrás lett; fontosabb a nyersanyagnál; gyakran még a
pénznél is jelentôsebb. Gazdasági eredményét tekintve az információ és a tudás a gép-
kocsiknál, az olajnál, az acélnál vagy az ipari korszak bármelyik termékénél fontosabb.
(6. old.)

• Ha az információ a gazdagság legnagyobb erôforrása, akkor az egyéneknek, a vállala-
toknak és a nemzeteknek a tudást elôállító és feldolgozó eszközökbe kell befektetniük.
Ezek az eszközök nem feltétlenül csak csúcstechnikai ketyerék, s ezek a befektetések
nem mind csak csúcstechnikai befektetések kell legyenek.” (31. old.)

A „globalizáció” irányában ható erôk jelentôs része az új technológiák bevezeté-
se által okozott egyre gyorsuló ütemû változások eredménye. E technológiák révén a
helyi vállalkozások a világon bárhol található megrendelôkkel képesek ügyleteket bo-
nyolítani. Az információs és kommunikációs technológiákhoz hozzáférôk és az azo-
kat hatékonyan használni tudók a kedvezô lehetôségek sokaságát élvezhetik, bezáró-
lag a rendelkezésre álló erôforrások olyan mértékû kiterjesztésével, mint a távgyógyí-
tás és a távoktatás. Ugyanakkor egyre több bizonyíték mutat arra, hogy az Internet-
hozzáférést illetôen óriási eltérések mutatkoznak a nemzetek és a régiók vonatkozásá-
ban, illetve ezek között. Egyes csoportok, közösségek, nemzetek és régiók gyakorlati-
lag és világviszonylatban is kimaradtak az Internet által felkínált lehetôségekbôl. Az
ilyen nincstelenekhez tartoznak általában a szegények, az analfabéták, az egyes faji ki-
sebbségek, valamint az ún. fejlôdôk - különösen pedig a Szaharától délre esô afrikai
országok - lakossága, ahol nem megfelelô a felsôoktatási, az áramszolgáltatási és a táv-
beszélô infrastruktúra (Melenga, 1999). Ez a digitális megosztottság új korlátokat ké-
pez az egyének, a csoportok, a közösségek és a nemzetek érvényesülése elôtt.

Az Internet a pozitív változások potenciális erejét jelenti, de a megfelelô stratégiák
megvalósítása nélkül ezek az új technológiák kikerülhetik a Föld egyes közösségeit és
régióit, miáltal a csatlakozási feltételek hiányában lévô hatalmas népességet, az infor-
mációs társadalom perifériájára szoríthatják. Jóllehet egyetlen olyan megoldás sincs,
amely minden helyzetben megállná a helyét, a születôben lévô vezetéknélküli techno-
lógiákkal nem rendelkezô nemzetek elkerülhetik, illetve elhalaszthatják a csavart réz-
vezetékre, koaxiális kábelekre és optikai szálra épülô költséges távközlési infrastruktú-
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rák kiépítését. A kormányzatok, a civil szervezetek (a nem kormányzati szervezetek,
azaz az NGO-k), a piac, a nagyvállalatok és a közösségek számára elegendô mozgás-
tér és idô áll rendelkezésre olyan megerôsítô (pozitívan diszkrimináló) fellépésre,
amely megmozgatja a közvéleményt és olyan igazságos, tudásalapon nyugvó gazdasá-
got és információs társadalmat biztosít, amelyben mindenkinek lehetôsége lesz a rész-
vételre.

AZ EGYESÜLT ÁLLAMOK - A VILÁG ÉLENJÁRÓ DIGITÁLISAN
MEGOSZTOTT ORSZÁGA

1999 júliusában az Egyesült Államok népe olyan korszakalkotó esemény tanúja lehe-
tett, amikor a történelem során elôször az ország háztartásának már több mint 50%-
ában már volt személyi számítógép - az 1995-ös 39%-kal szemben pontosan 53%-
nak, közülük pedig 37% már Internet-hozzáféréssel is rendelkezett (PC Magazine,
1999. november 16-i szám). Az adatok nem szólnak e számítógépek rendeltetésérôl,
nevezetesen arról, hogy kizárólag számítógépes játékok, vagy fôleg szövegszerkesztés
céljából, illetve a barátokkal vagy vitafórumokkal folytatott on-line „chattelésre”
(„dumcsizásra”) vagy ennél komolyabb dolgokra használták volna fel ezeket a gépe-
ket. A használat idôtartamáról és minôségérôl sem derül ki, hogy a számítógép-hasz-
nálók többsége miért nem csatlakozott az Internethez. Ugyanakkor, a világ nagy ré-
szével összehasonlítva az amerikaiak egyértelmûen az információ birtokosai lettek, ha-
bár ebben a tekintetben nem járnak az élen, ugyanis Finnországban és Szingapúrban
a lakosság egészére vetítve több személyi számítógép és Internet-hozzáférés van, mint
náluk.  Például:

„Finnországban már közel egyetemessé vált a hozzáférés, mivel a világ minden
más országánál több Internet-csatlakozás jut egy fôre, azaz: kétszer annyi, mint
az Egyesült Államokban, s a  2000. évig bezárólag, az ország minden iskolája
rendelkezni fog Internet-hozzáféréssel, ami a demokratikus mûködés szerves
részévé válik és Finnországban éppen olyan garantált lesz, mint a szavazati
jog.” (Hammond, 1998, 60. old.)

1995 és 1999 között az Egyesült Államok Kereskedelmi Minisztériuma
(Department of Commerce) három jelentést tett közzé az irányításához tartozó
National Telecommunications and Information Administration (NTIA, azaz az Or-
szágos Távközlési és Információs Igazgatóságon) keresztül a Falling Through the Net
(A hálón való átjutás) általános témakörérôl. Az elsôben azt mérték, hogy mennyire
férnek hozzá a háztartások a telefonokhoz, a számítógépekhez és az Internethez. A
második a digitális megosztottságot kezdte vizsgálni; ezt a folyamatot a továbbiakban
a Defining the Digital Divide (A digitális megosztottság meghatározása) legutolsó hár-
madik kiadása mutatta be (NTIA, 1999). Ezekben a jelentésekben vezették be a di-
gitális megosztottság, illetve a digitális csatlakozással rendelkezôk és az azzal nem rendel-
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kezôk (más kifejezéssel élve: a birtokosok és a nincstelenek) fogalmait. Kik is azok, akik
a birtokosok?

„A legjobb csatlakozással rendelkezô amerikaiakra ma a magas jövedelmû háztartások
a jellemzôek. A jövedelmet állandónak tekintve, a többi jó csatlakozással rendelkezô
csoportok közé tartoznak a fehér– vagy ázsiai származású, középkorú, magas képzett-
ségû foglalkoztatottak, (...) a gyermeknevelô házaspárok, s fôleg a városiak és az ország
nyugati részén élôk. Ezzel szemben a legrosszabb csatlakozással rendelkezôk [a nincste-
lenek] általában az alacsony jövedelmûek, a feketék, a spanyolajkúak vagy az ôslakos
amerikaiak, az idôsek, a munkanélküliek, a gyermeküket egyedül nevelô szülôk (külö-
nösen a nôk) háztartásai, az alacsonyan iskolázottak, valamint a városközpontokban,
illetve különösen a vidéken élôk közül kerülnek ki.”
(NTIA, 1999)

Az 1999-es NTIA jelentés megállapításai többek között a következôk:
• A felsôfokú végzettséggel rendelkezôk esetében nyolcszor akkora az esélye annak, hogy a

használóik az otthonukban rendelkezzenek számítógéppel, és közel tizenhatszor akkora
annak az esélye, hogy Internet-hozzáféréssel rendelkezzenek, mint azok, akiknek legfel-
jebb általános iskolai végzettsége van.

• A magas jövedelmû városi háztartásokban az alacsony jövedelmû vidéki háztartásokkal
szemben hússzor akkora a valószínûsége annak, hogy Internet-hozzáféréssel rendelkezze-
nek.

• Egy alacsony jövedelmû fehér család gyermeke egy hasonló fekete családnál háromszor,
egy hasonló spanyolajkú háztartás esetében pedig négyszer akkora a valószínûsége annak,
hogy ebben a korban Internet-hozzáféréssel rendelkezzen.

• Egy ázsiai/csendes-óceáni szigetekrôl származó gazdag háztartás esetében, egy szegény fe-
kete háztartással összehasonlítva, tizenháromszor nagyobb a számítógéppel való és har-
mincnégyszer nagyobb az Internet-hozzáférés esélye.

• Egy kétszülôs fehér háztartásban élô gyermek esélye a gyermekét egyedül nevelô szülô fe-
hér háztartásban élô gyermekkel összehasonlítva kétszer akkora az Internet-hozzáférést il-
letôen, míg a kétszülôs fekete háztartásban élô gyermek, illetve a gyermekét egyedül ne-
velô szülô esetében ugyancsak fekete háztartásban élô gyermeknél négyszer akkora a való-
színûsége annak, hogy Internet-hozzáféréssel rendelkezzen.

• Miközben a fehér háztartásoknak hozzávetôlegesen 95%-ában van telefon, ugyanez a
szám a vidéken élô amerikai indiánok, eszkimók, aleutok esetében 76 %, míg a spanyol-
ajkúak és a feketék esetében 85 % [ám ne feledjük, hogy eddig a Föld lakóinak mindös-
sze csupán 50%-a részesült egy telefonhívás lehetôségében, nem is beszélve arról, hogy
saját otthonukban hányan rendelkeznek telefonkészülékkel].
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A GLOBÁLIS DIGITÁLIS MEGOSZTOTTSÁG
- ÍRNI-OLVASNI TUDÁS, SZEGÉNYSÉG ÉS GAZDASÁGI JÓLÉT

A világ nem tisztességes. A világ nyugati részében az ipari korban lezajlott fejlôdésnek
sehol nem akadt párja. Egy Addisz-Abebában közölt tanulmány (Kendie, 1999) sze-
rint Afrika egyre inkább a világgazdaság perifériájára szorul, amint azt az alábbi pél-
dák is mutatják:

• 1955-ben a földrész 3,1%-kal részesedett a világkereskedelembôl, ám 1992-re a Szahará-
tól délre esô afrikai országok összesített bruttó nemzeti összterméke (GNP) kevesebb
volt, mint egymagában Hollandiának.

• Afrika adósságterhe 13,1 milliárd dollár volt 1973-ban, de 1997-re már meghaladta a
315 milliárd dollárt, ami több volt, mint az egész földrész teljes GNP-je.

• Afrikában él a Föld lakosságának több mint 11 százaléka, de a kontinens alig részesül a
világkereskedelembôl, és az is csökken. 1992-ben mindössze 2% volt (és, ha ebbôl kivon-
juk az olajexportáló országok adatait, ez az arány mindössze 0,9 % marad).

• 1980 és 1990 között a világkereskedelem évente 6%-kal bôvült, míg a Szaharától délre
esô afrikai országok kivitele 2,1%-kal csökkent.

Jóllehet e fejezet homlokterében az informatikához való hozzáférés és a digitális
megosztottság összefüggése áll, ehelyütt az írni-olvasni tudás mégis figyelmet érde-
mel, mert az embereknek ebben a gyorsan változó, globális tudásalapú gazdaságban
kell élniük, dolgozniuk és boldogulniuk. Ha a világon minden ember ingyen juthat-
na is személyi számítógéphez, és ingyenes lenne az Internet-hozzáférés a megbízható
információs infrastruktúrákon keresztül, ez  még nem lenne elég. Maga a technoló-
gia még nem teszi felhasználásra képessé azokat, akik analfabéták, s akik ahhoz nem
értenek. Az írni-olvasni tudás önmagában is stratégiai jelentôségû az információs tár-
sadalom egyénei, régiói és nemzetei számára.

Attól függetlenül, hogy a világ különbözô nyelveire a kellô idô alatt történô for-
dításokra van-e reális esély, az Internet ma és a közeljövôben szöveges technológia
marad, miközben a világháló honlapjainak 80%-a angol nyelvû. Ezért a globális
Internet-hozzáférés elérésének minimális feltételei az írni-olvasni tudás (fôleg angol
nyelven), valamint a digitális infrastruktúra elérhetôsége. Vizsgáljuk hát meg az anal-
fabétizmust, mint a globális digitális megosztottság egyik jelentôs tényezôjét.

A Világbank életminôségrôl végzett tanulmánya (The World Bank, 1998) sze-
rint a legszegényebb, a digitális technológiát nem birtokoló (más szóval: nincstelen- a
ford.) országok legmagasabb analfabétizmus-mutatója a születésnél várható legalacso-
nyabb élettartamot jelzô országok között található. 

41
© OECD 2000

3. FEJEZET



A táblázat, a 15 évnél idôsebb férfiak és nôk 1995. évi analfabétizmusát jelzô
adatait, és az 1996. évben születettek várható élettartam-adatait az alábbi országok,
összehasonlításában mutatja be:

Felnôtt analfabétizmus Születésnél várható élettartam
Férfiak Nôk Férfiak Nôk

Niger 79 93 44 49
Burkina Faso 71 91 45 47
Burundi 51 78 45 48
Guinea 50 78 46 47
Mali 62 77 48 52
Szenegál 57 77 49 52
Sierra Leone 55 82 35 38
Togo 33 63 49 52
Uganda 26 50 43 43
Bissau-Guinea 32 58 42 45
Közép-Afrikai Köztársaság 32 48 46 51
Magas jövedelmû országok átlaga <5 <5 74 81

A legszegényebb és a leggazdagabb országok között az írni-olvasni tudás szakadé-
ka (és ennek következményeként észlelhetô digitális megosztottság) feltûnô összefüg-
gést mutat. Az analfabétizmussal olyan alapkérdések szempontjából kell foglalkozni,
mint a korszerû tudás birtoklásának hiányában élô (nincstelen – a ford.) nemzetek
egyenlôsége, szegénysége, emberi méltósága, valamint életminôsége. Az IKT-hoz va-
ló hozzáférés és az információk elérhetôsége segíthet csökkenteni a történelmi egyen-
lôtlenségeket azáltal, hogy a válsághelyzetekre gyorsabban lehet reagálni, általa okta-
tási és tájékoztatási eszközöket lehet beszerezni, orvosi segítséget lehet adni, valamint
kikapcsolódást és szórakozást lehet nyújtani, híreket és véleményeket lehet továbbíta-
ni. Mindez pedig energiamegtakarítást hoz létre és csökkenti a hulladékot és a szeny-
nyezôdést.

Miközben az analfabétizmus kizárja az IKT teljes mértékû kihasználását, sokak
számára az írni-olvasni tudás biztosításának leghatékonyabb módja maga az IKT al-
kalmazása lehet. Az írni-olvasni tudáshoz (ami az ismeretszerzés kulcsa), valamint az
információs és kommunikációs technológiákhoz való hozzájutás problémájával, a táv-
közlési infrastruktúrát is beleértve, egyszerre kell megbirkózni. A Nemzetközi Táv-
közlési Unió (International Telecommunication Union - ITU) szerint az Internet
gyors növekedésének útjában alapvetôen a távközlési infrastruktúra hiánya áll. Habár
számos ország tett jelentôs lépéseket az infrastruktúra fejlesztésére, még mindig jelen-
tôs eltérés mutatkozik az egyes régiók és országok között. Afrikában még mindig több
mint 30 országban jut egynél kevesebb telefonvonal 100 lakosra, szemben a 100 la-
kosra jutó 13 telefonvonalat jelentô világátlaggal (ITU, 1997).
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A digitális megosztottság felszámolását lehetôvé tevô technológiák 
és stratégiák

Hányan rendelkeznek on-line csatlakozással? A NUA Internet Survey (Internet fel-
mérés, NUA, 2000) szerint az erre vonatkozó becslés pontatlan, ám az eddig legmeg-
bízhatóbbnak tekintett 2000. júniusi adatok szerint ez a szám az egész világ vonatko-
zásában 332,73 millió fôre volt tehetô, s ebbôl 147,48 millió fô vonatkozik az Egye-
sült Államokra és Kanadára; s ez a számadat alig negyedével volt több, mint Európá-
ban (ahol azonban jelentôs eltérések mutatkoznak), és ennek kevesebb, mint 1%-a
vonatkozik Afrikára.

Egy másik felmérés (Strategis Group, 1999) szerint, a jelenlegi 44 millió európai
Internethasználó 2003-ra elérheti a 170 millió fôt (s ez a szám nagyobb, mint az
Egyesült Államoké); továbbá a világgazdaság 50%-át kitevô 14 ország lakói 40%-
ának lesz on-line csatlakozása, majd Kínában közel 34 millióra, a világ vonatkozásá-
ban pedig összesen fél milliárd fôre lesz tehetô az on-line-hoz hozzáférô népesség lét-
száma. Az Internet-hozzáférés egyik kulcsindikátora az internetes szerver számítógé-
pek száma. 1998 elején 129.300 szerver-számítógép volt Afrikában, ezekbôl 7.300
Dél-Afrikában volt található (Mannisto és társai, 1999). Minden 5.000. afrikai lakos
jut Internet-használathoz (leszámítva Dél-Afrikát, ahol az arány 65/1 Internet-hasz-
náló), s ez az arány vethetô össze a Föld minden 45. lakójára vagy az európai és észak-
amerikai földrész minden 6. lakosára esô egy Internet-használattal. 

Az ITU (ITU, 1997) szerint, a kiterjedt távközlési infrastruktúra hiánya egyes af-
rikai országok számára még elônyt is jelenthet, amennyiben a távközlési infrastruktú-
ra az üzembe helyezéskor már eleve digitális kivitelezésû lesz. Mivel az Inter-
netszolgáltatások nagymértékben függnek a hálózatok digitalizáltságának mértékétôl,
a fejlôdô országok ily módon gyorsan elérhetik az Internet-szolgáltatásokhoz szüksé-
ges hálózati feltételek kialakítását. Így Botswana rendelkezik például ma a világ egyik
legfejlettebb országos hálózatával, Dzsibutiban, Gambiában, Mayottéban, Mauritiu-
son és Ruandában a fôbb csatlakozások 100%-a pedig digitális vezérlésû.

„A belátható jövôben a vezeték nélküli hálózatok telepítése optimális megol-
dást jelenthet a fejlôdô országok információs infrastruktúrájában mutatkozó
szakadék betemetésére. Több fejlôdô nemzet ezt az utat választotta, s a helyi
„szárnyvonalak” („hurkok” –a ford.) esetében szabadon felhasználható cel-
luláris [vezeték nélküli] hálózatokat hoznak létre… a távolsági és a nemzetkö-
zi hírközlés mûholdas közvetítôrendszere pedig mára már kialakult. [Ugyanak-
kor] a fejlôdô országokban telepített vezeték nélküli hálózatok döntôen hang-
átvitelre alapozottak („beszéd-központúak” – a ford.), s az új hálózatok telepí-
tésekor a növekvô adat- és Internetkommunikáció feltételei nincsenek bizto-
sítva.” (Kibati, 1999)
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Elméletileg a megfelelô áramforrással és közvetítô csatornával ellátott három
geostacionárius mûhold egy egységes információs és kommunikációs környezet bir-
tokában az egész világot le tudná fedni. Ugyanakkor pedig a mindössze három, a
Földtôl 36.000 km-re rögzített földkörüli pályán keringô kommunikációs mûhold al-
kalmazása helyett egyes társaságok, 250 és 700 alacsony, azaz 300-tól 500 km magas-
ságig terjedô pályán keringô mûhold (LOS - Low Orbiting Satellite) használatát ter-
vezik, amelyeken keresztül telefonhívásokat és elektronikus leveleket tudnak továbbí-
tani, valamint Internet-csatlakozást tudnak teremteni. Azonban az ûrben nem min-
den vezeték nélküli távközlési forma van jelen. A közönséges földi vezeték nélküli
technológiák a televízió, a rádió, a rádiótelefon, a személyhívók közvetítési stb. rend-
szereit fogják át.  

1996-ban a Motorola a mobilhálózatokat az egész világra kiterjeszteni kívánó
számos újszerû mûholdas rendszerei közül elindította az elsôt. Ez több száz, alacso-
nyan keringô mûholdat jelent, amely a mobiltelefonok és a kézi számítógépek közöt-
ti közvetlen összeköttetést, miáltal a világ bármely két helysége (akár elzárt falvak) kö-
zötti kommunikáció is lehetôvé válik. Vannak javaslatok a héliummal töltött, ún.
sztratoszféra-léggömbök alkalmazására is. Mi több, a HALO elnevezésû (High
Altitude, Long Operation Aircraft), azaz a nagy magasságban, hosszú idejû mûködés-
re tervezett légi jármû a mûholdaknál olcsóbb megoldás alternatíváját kínálhatja a
nagyvárosok számára. Egy ilyen tervnek megfelelôen három légi jármû egymást vált-
va 8 óránként egy 4 km-es körben 20 km-es magasságban köröz Los Angeles felett.
Ily módon több megabit-nyi sávszélességet biztosít egy 100 km átmérôjû footprint
(lábnyom) elnevezésû kör fölött (Technology Front, 1999). Az ilyen sablonos meg-
oldásoktól eltekintve a fejlôdô nemzetek problémáját továbbra is a személyi számító-
gépekhez való hozzájutás, a lakosság felkészítése ezeknek az eszközöknek a hatékony
alkalmazására, valamint a megfelelô nyelveken és alacsony költséghatárok között
megvalósuló - mezôgazdasági, egészségügyi, stb. – tájékoztatás jelentik.

A vezeték nélküli távközlés jelentôsebb technológiai trendjeinek kiváló összegzé-
sét az Egyesült Államok Oktatási Minisztériuma (Department of Education,
Hatfield, 1997) végezte el. A vezetékes és a vezeték nélküli hálózatok esetében egy-
aránt nyilvánvaló az analóg átvitelrôl a digitális átvitelre való átállás trendje (az
Internet digitális). Megjegyzendô, hogy a beszédhangok halmozódásának (redundan-
cia) megszüntetése miatt hangtömörítô forráskódolást alkalmaznak, s ez által a hang-
hordozó jelek átviteléhez másodpercenként kevesebb bitet kell továbbítani, így a ren-
delkezésre álló sávszélességet hatékonyabban lehet kihasználni. Mi több, a szolgálta-
tók egyetlen közös hálózaton többféle szolgáltatást is tudnak nyújtani, illetve a meg-
rendelôt olyan végfelhasználói berendezéssel tudják felszerelni, amely más hálózatok-
ból származó különféle szolgáltatások átvételére is képes.
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Feltöltés (Power Up)

A digitális megosztottsággal kapcsolatos aggodalmak miatt az Egyesült Államokban
egy nagy, több millió dolláros kezdeményezés kialakítása kezdôdött meg Power Up11

néven, melyben egy tucat közhasznú szervezet, nagyvállalat és szövetségi hivatal vesz
részt, köztük az Egyesült Államok Oktatási Minisztériuma, abból a célból, hogy a
kezdeményezéshez megfelelô technológiát, finanszírozást és képzett személyzetet biz-
tosítsanak. Az irányító testület az informatikai iparág vezetôibôl, magán-alapítványok
képviselôibôl, volt magas állású kormánytisztviselôkbôl és a bankok csúcsain lévô ve-
zetôkbôl áll. Ezek mind olyan emberek, akik egyedi látásmóddal, felfogással és tudás-
sal rendelkeznek a piac, a nemzetbiztonság, valamint azon készségek, tapasztalatok,
ismeretek, infrastruktúra és hozzáférési követelmények vonatkozásában, amire a tu-
dásalapú gazdaságnak és társadalomnak szüksége van.

A Power Up küldetése egyértelmûvé teszi azt a nézetet, hogy a technológiához és
az ahhoz fûzôdô készségekhez való hozzáférés életbevágó a gazdaság számára, továb-
bá azt, hogy gyors, ám hatékony kezdeményezésekre van szükség mind az állami,
mind a magánszektorban. A feltöltés célja országos méretekben tudatosítani, hogy az
Egyesült Államokban nem megfelelôen ellátott fiatalok digitális megosztottságát át
kell hidalni, hogy ôk is megszerezhessék a sikerhez szükséges készségeket, tapasztala-
tokat és erôforrásokat:

„A technológiához és a számítógépes készségekhez való hozzáférés alapvetô
fontosságú lesz az új évszázadban felnövekvô gyermekek számára, és életbevá-
gó Amerika társadalmi és gazdasági jóléte szempontjából. Az Egyesült Államok
Kereskedelmi Minisztériumának becslése szerint 2000-re a munkahelyek
60%-ában lesz szükség technológiai hozzáértésre. Amennyiben pedig nem jut
rá elég figyelem, a technológiához hozzáférôk és az ahhoz nem hozzájutók kö-
zötti egyenlôtlenség nem csak a minôségi állások esetében emel majd áthatol-
hatatlan korlátokat, hanem azok között az oktatási lehetôségek és hozzáférhe-
tô információk között is, amelyekre a siker elérése céljából minden amerikai-
nak szüksége lesz. Az Egyesült Államok akkor háríthatja el a digitális mûvelt-
ség birtokosai és nincstelenjei közötti esetlegesen pusztító erôvel ható új szociá-
lis egyenlôtlenséget, ha a nemzet szakmai felkészültségét, erôforrásait és elkö-
telezettségét gyorsan mozgósítani tudja.”

A Power Up küldetésérôl szóló nyilatkozat.

Még az Egyesült Államokban is elismerik, hogy a digitális megosztottság figyel-
men kívül hagyása az egész gazdaságra és társadalomra nézve jelent veszélyt; és hogy
a nemzetnek az a jól felfogott érdeke, hogy hozzáfogjon minden jelentôsebb szakadék
felszámolásához, a jövôbeli nemzeti munkaerô egyre növekvô globális tudásalappal
rendelkezô digitális gazdaságra való felkészítéséhez. Miközben már nem létezik olyan
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kizárólagos szervezet vagy megoldás, amely képes lenne áthidalni a digitális megosz-
tottságot, ennek ellenére meg lehet határozni a szakértelemnek, a már megszerzett ta-
pasztalatoknak és meglévô erôforrásoknak azt a hányadát, amire a feladat ellátásához
a hardverek és szoftverek biztosításán túl még szükség van. Ebbe beletartozik egy újí-
tó szellemû tanterv és az értékelô rendszer, a megfelelô infrastruktúra, valamint a ta-
nárok szakmai továbbképzése.

A Power Up a humán erôforrások hatalmas ötvözetét teremti meg, aminek célja
ráirányítani a jobb társadalom felépítése mellett elkötelezett közvélemény figyelmét
az Egyesült Államokban a digitális megosztottság miatt növekvô potenciális válság ve-
szélyére. Az országos szintû keresztes hadjárat kiterjed a technológia, a finanszírozás
és más értékes erôforrásoknak az iskolákban, a közösségi technológiai központokban
(CTC - Community Technology Centre) és más helyszíneken történô összpontosí-
tására. Ez az állami és magán- kezdeményezés a világháló-információ szolgáltatóipara
érintett vezetôinek jóakaratán és erôfeszítésein múlik, ám ahová ôk nem érnek el, ott,
utolsó mentsvárként, a kormányon múlik a megoldás.

A digitális megosztottság megszüntetését nemzeti stratégiai jelentôségûnek te-
kintik az Egyesült Államokban. Ez indokolja a hírközlési erôforrások és a magánszek-
torral létrejött társulások területén alkalmazott kormányzati beruházásokat. Más or-
szágok is eljutottak erre a döntésre és lehetséges, hogy tárgyalásokat kezdenek a mul-
tinacionális telefon- és távközlési társaságokkal a felsôoktatás, a kutatás és fejlesztés,
valamint a nélkülözhetelen szakismeret, a gyakorlati tapasztalat és forrás-intézménye-
inek kialakítása céljából és annak érdekében, hogy a hazai munkaerô a tudásalapú
gazdaságban versenyképessé váljon.

Minden ország számára létfontosságú kérdés, hogy milyen kiterjedésû és a kívá-
nalmaknak megfelelô-e az igénybe vehetô információs infrastruktúra, melynek révén
- jelenleg szóban és szövegesen, végül pedig a multimédia keretei között (széleskörû
szolgáltatásként) - mindenki számára elérhetô lesz a neki megfelelô információs és
kommunikációs technológia. Az infrastruktúra elemei lehetnek az Internet elektroni-
kus hálózatai, a távbeszélô rendszerek vagy akár a szélessávú, nagysebességû kábelte-
levíziós rendszerek és a modemek. A rendszer alkalmazhat vezetékes technológiát,
mint pl. a hagyományos hangátvitelû telefónia, vagy pl. a multimédiához szükséges
elektromágneses rádió- és mikrohullámú frekvencia-rendszer, illetve mind a kettôt
együttesen is alkalmazhatja. A vezeték nélküli hálózatot például a fejlôdô országok
esetében gyakran emlegetik a leggazdaságosabban megvalósítható megoldásként,
ugyanis alkalmazásuk révén megtakarítható a rézszálas telefonvonal és a kábelcsatla-
kozás kiépítésének költsége.

Melyek az új technológiák?

Már most egy sor alacsony költségû és elérhetô áron hozzájutható illesztô felület léte-
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zik - kézi digitális eszközök, speciális videojáték-vezérlôk, web-TV, intelligens sze-
mélyhívók, intelligens vezeték nélküli telefonok, hordozható személyi számítógépek
stb. – amelyek az elektronikus levelezéshez vagy akár teljes Internet-kapcsolathoz va-
ló hozzáférést kínálnak. Ennek ellenére a globális hálózathoz való csatlakozás nélkül
az említett technológiák a játékokra, de legjobb esetben is pusztán a személyes határ-
idônaplóra korlátozódnak. Álljon itt négy példa:

• WebTV: olyan kiegészítô készülék, amely a hagyományos telefonvonalakon ke-
resztül biztosít Internet-csatlakozást. Lassú, és hiányzik belôle a számítógép-mo-
nitorok nagy felbontó képessége. Jelenleg a billentyûzettel együtt  100 USD-,
plusz havi elôfizetési díj.

• WinTV-D: olyan alacsony árú (300 USD) vevôkészülék, amelynek segítségével a
személyi számítógépek digitális és analóg TV adást tudnak venni, valamint nagy-
sebességû adatátvitelre képesek. A mûsorszórók és az internetes tartalom-szolgál-
tatók számára egységes hozzáférési pontot kínál az Egyesült Államok háztartása-
iban, ahhoz elégséges sávszélességgel, hogy egyidejûleg korlátlan létszámú fo-
gyasztót tudjanak ellátni a szolgáltatások széles választékéval - televízió progra-
mokkal, digitálisan letölthetô szoftverekkel, zenével, filmekkel, videojátékokkal
és más típusú tartalomhordozókkal.

• Speciális digitális e-mail készülék/MailStation: olyan kompakt eszköz, amely egy
kényelmes billentyûzet és képvezérelt menü segítségével bármely telefonvonallal
rendelkezô felhasználó számára könnyû e-mail hozzáférést kínál. Ára mintegy
150 USD, a korlátlan mennyiségû elektronikus üzenetért felszámítandó havi díj
a forrástól és a célállomástól függetlenül fizetendô (Boston Globe, 1999).

• Speciális játékvezérlôk web-böngészôvel (például Genesis DreamCast vagy Sony
Playstation 2): amelyek viszonylag olcsó Internet és e-mail hozzáférést kínálnak
a hagyományos tévékészülékhez és telefonvonalhoz csatlakoztatva és forradalma-
síthatják az Internetet (Fong, 1999).

A Cisco System Inc. (Healey, 1999) vezeték nélküli Internet-csatlakozást kínál
egy olyan technológia segítségével, amely megnöveli a vezeték nélküli jelek hatósuga-
rát és teljesítményét, s a leggyorsabb tárcsázásos modemnél akár 380-szor gyorsabb
csatlakozást eredményez (jóllehet a sebesség a hálózatot közösen használó felhaszná-
lók számával fordítottan arányos). A technológia célja a vezeték nélküli frekvenciákat
használó hálózatok egyik fô problémájának a megoldása, nevezetesen a visszaverôdô
jelek és az adattovábbítás interferenciája. A visszaverôdések miatt a hálózatoknak visz-
sza kell venniük a jelerôsségbôl, ezáltal csökken a hatósugár, és nem tudnak áthatol-
ni a „lombozaton”.

1999-ben mintegy 225 millió darab rádiótelefont értékesítettek a világon, ez
10,7 milliárd amerikai dollárnyi félvezetô értékesítését jelentette. A piac már elmoz-
dult az adat- és internethordozók, köztük a web-szörfözés kezdetleges típusainak irá-
nyába, annak reményében, hogy 2000-re az eladott vezeték nélküli telefonoknak kö-
zel felébe már be lesz építve a web-böngészési lehetôség (Makoff, 1999). A Motorola
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SA elôrejelzése szerint egymilliárdnyian használnak majd mobiltelefonokat 2003-
ban, és egymilliárdnyian férnek majd hozzá az Internethez 2005-ig. Ezzel a nézettel
összhangban a Motorola, a finn Nokia és a svéd Ericsson WAP-os (Wireless
Application Protocol - Vezeték nélküli alkalmazási protokoll) mobiltelefonokat ve-
zettek be, s így ötvözik az internetes kommunikációt a fejlett telefóniával. Az embe-
rek „ugyanahhoz az internetes tartalomhoz férhetnek majd hozzá hangátvitel, telefon
vagy számítógép útján - akármelyik is legyen a legkényelmesebb” (Crawford, 1999).

1999 novemberének elsô hetében avatta fel Afrikában a Communications
Trends Limited (CTL) az elsô ismert vezeték nélküli, MMDS (Multiple Multiplex
Distribution System - Többszörös multiplex elosztású rendszer) frekvenciákon mû-
ködô internetes rendszert. A nigériai Lagos-ban, széles hallgatóság elôtt az ún.
„Supernet 300” bemutatásával emelték ki az új technológia jelentôségét az oktatás, a
kultúra és a tudomány terjesztésének Nigéria és általában Afrika lehetôségeinek nézô-
pontjából. Ez a mobiltelefonokhoz hasonlítható mikrohullámú technológia kiküszö-
böli az analóg telefonvonalakat jellemzô elektromágneses interferencia problémáját.
Ugyanakkor többirányú felhasználású modemek segítségével egyidejûleg mintegy 20-
60 elôfizetô is bejelentkezhet a rendszerbe (Obasi, 1999).

Habár jelenleg a vezeték nélküli hírközlés hangminôsége még nem éri el a hagyo-
mányos, vezetékes minôséget, valószínûsíthetô, hogy a beszédcélú telefonhívások zö-
mét a jövôben vezeték nélküli hálózatok fogják bonyolítani. A vezeték nélküli szol-
gáltatóknak szembe kell nézniük az eltérô szabványok szerint mûködô európai és
amerikai hálózatok integrálásának kihívásával. Úgy tûnik, a személyi számítógépek
uralma alatt lévô világ figyelme az embereket az üzleti élet, az ötletek kidolgozása és
a szórakoztatóipar útját járó web irányában kezd összpontosulni. Ahogy a fogyasztók
egyre jobban megismerkednek az Internet-használattal a vásárlás, az információgyûj-
tés, a szórakozás és az üzletkötés érdekében, - s amilyen mértékben ezeket a feladato-
kat a nagysebességû összeköttetések megkönnyítik-, a vállalatok arra számítanak,
hogy az e-kereskedelem piaca 2003-ra, akár az 1,5 trillió amerikai dollárt is elérheti.
Erre az idôpontra a világ Internet-eszköz piaca várhatóan eléri a 93,7 millió darab for-
galmat, ami mintegy 18,8 milliárd amerikai dollárra lesz tehetô, s ha ezt a nagyság-
rendet az 1999. évi adatokkal vetjük össze, az akkori 13,8 millió darabszámot értéke-
sítô piac mintegy 4,6 milliárd amerikai dolláros forgalmat jelentett.12

KÖVETKEZTETÉS

John Chambers (Chambers, 1999) szerint az Internet oktatási célú felhasználása
nagyságrendileg meg fogja haladni az elektronikus levelezést, ugyanis jobban szá-
monkérhetô és gyorsabb tanulást tesz lehetôvé alacsonyabb költségek mellett. Szerin-
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te a vállalatoknak a termelékenységet folyamatosan növelniük kell a fokozódó ver-
senyre épülô világgazdaságban, ahol a túlélés attól függ, hogy a vállalatok miként tud-
nak egymással kapcsolatot tartani az Interneten keresztül. Miközben az ipari forrada-
lomban való részvételhez a megfelelô országban vagy helyen kellett lenni, a tôke a jö-
vôben azokba az országokba és azokhoz a vállalatokhoz fog áramlani, amelyek a leg-
jobb internetes és oktatási lehetôségeket teremtik meg. Ennek végeredménye - ami
még közel tíz évbe telhet - befolyásolja majd a gazdasági hatalom globális egyensúlyát
is. Kaku (1997) egy olyan jövôt képzel el, ahol az Internet mindenütt jelen van:

„A számítástechnika harmadik fázisában láthatatlan számítógépek fognak egy-
mással társalogni. A fázis végén olyan elektronikusan vibráló membránt hoz-
nak létre, amely átöleli a Föld felszínét (...) Mostantól számítva 2020-ig a szá-
mítástechnika tudósai az Interneten egy felvirágzó, teljesen új világra számíta-
nak, ami az elektronikus kereskedelem, a bankok, a kibernetikus bevásárló
központok, virtuális egyetemek, iskolák, kiber-könyvtárak, stb. mûködését tel-
jesen átfogja (...).

2020-ra a mikroprocesszorok várhatóan olyan olcsók és olyan bôségben lesz-
nek hozzáférhetôek, mint a jegyzetpapír (...) ezáltal pedig bárhová telepíthe-
tünk intelligens rendszereket. Mindez meg fogja változtatni a körülöttünk lé-
vô világot, ideértve a kereskedelem jellegét, a nemzetek gazdagságát, valamint
azt a módot, ahogyan kommunikálunk, dolgozunk, élünk és boldogulunk.

A számítógépek teljesítményének ez az állandó exponenciális robbanása pedig
olyan komplett iparágakat fog szülni, amelyeknek a mai piacon még megfele-
lôje sincs. Amikor a számítógépes chipek ára mindössze néhány fillér lesz, óri-
ásira nô a pénzügyi ösztönzés abban az irányban, hogy azokat a készülékeink-
tôl, a bútorainkon át, az autóinktól a gyárainkig bezárólag mindenbe beépít-
sük. Azok a vállalatok, melyek még egy pár chipet sem építenek be a termékeikbe,
gyakorlatilag súlyos versenyhátrányba fognak kerülni.”

1999. november 21-én Clinton elnök felszólalt az olaszországi Firenzében meg-
tartott nem hivatalos jellegû Third Way (Harmadik út) címû, a technológia elônye-
inek igazságos elosztásával foglalkozó konferencián, s ezen a világ további öt megha-
tározó vezetôje is részt vett (Hunt, 1999). Clinton azt javasolta, hogy a célként meg-
határozott Internet-hozzáférés üteme a hosszú évek során kialakult telefonhasználat-
nak megfelelô legyen. A fejlett országoknak azon kell munkálkodniuk, hogy a szegé-
nyebb nemzetek is megkapják ezt a technológiát. Ezen a rendezvényen mind az Egye-
sült Államok elnöke, mind a brit miniszterelnök, Tony Blair szükségesnek látta, hogy
több pénzt fordítsanak az oktatásra, mivel a mai gazdaság tudásalapú. A világ népei
elôtt álló lehetôségek és veszélyek azonban ugyanazok maradtak, mint közel négy év-
vel ezelôtt voltak (Lavin, 1995):
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„Azok a gyengén fejlett országok, amelyek nem képesek infrastruktúráikat és
gyakorlatukat a globális információs gazdaság által megkövetelt szintre fejlesz-
teni, megrekednek az árucikkekre épülô gazdaságok hagyományos dilemmájá-
nál. Külsô adósságszolgálatuk miatt egyre több energiát fordítanak a természe-
ti erôforrások (köztük a munkaerô) egyre csökkenô árakon történô exportálá-
sára. A hosszú távú szociális, illetve gazdasági beruházásokra pedig erôforrásuk
alig, vagy egyáltalán nem marad. Nemzetgazdaságaik nem lesznek képesek ki-
bújni a szegénység ördögi körébôl, s a világ népességének jelentôs része végleg
a globális információs gazdaság perifériájára szorul. Ekkor pedig az érintett or-
szágok estében, érthetô módon, megnône a kísértés, hogy a globális informá-
ciós gazdaságot a kizsákmányolás új eszközének tekintsék. Az ellenséges Észak
és Dél retorika újra lángra kaphatna, mint ahogy ez a hetvenes években az új
világinformációs rend és az új nemzetközi gazdasági rend körüli viták alatt is
megtörtént, s így a kölcsönös elônyök lehetôsége elveszne. A távközlés gazdag-
jai és a távközlés szegényei (a globális információs gazdaság birtokosai és nincste-
lenjei) között a feszültség elmélyülne, ez pedig további veszélyeknek tenné ki a
globális információs gazdaság által felmutatott közös gazdagság megteremtésé-
nek ígéretét.”
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4. FEJEZET
A SZÜLETÔBEN LÉVÔ TRENDEK ÉS MEGOLDÁSOK:

A TANULÁS DIGITÁLIS MEGOSZTOTTSÁGÁNAK TERMÉSZETE

az összefoglalást összeállította az OECD titkársága

BEVEZETÔ

A tanulásban mutatkozó digitális megosztottságra temérdek példával szolgált a
Kerekasztal megbeszélés. Ezek egyértelmûen arra mutattak, hogy a megosztottságnak
nincs egyetlen, világosan meghatározható formája, sôt, inkább egy sor olyan hiányos-
ságról beszélhetünk, melyeket a legkülönfélébb, gyakran együttesen jelentkezô ténye-
zôk okoznak, s ezek között olyan is van, amelyik nem magában a technológiában gyö-
kerezik. Akadnak azonban olyanok is, akik kifogásolják a digitális megosztottság ki-
fejezést, ugyanis azt negatívnak és hasznavehetetlennek látják, és attól tartanak, hogy
ennek hangsúlyozása aláássa az IKT lehetôségeit az ismeretekhez és az információk-
hoz való hozzáférés új távlatainak megnyitásakor. Úgy tûnik, egyesek abban remény-
kednek, hogy az IKT elônyeinek pusztán lelkes hangú ismételgetése elegendô lehet a
széles körben való átvétel biztosításához. Megint mások úgy tartják, hogy a digitális
megosztottság kifejezés az IKT-készségek feltételezett hiányával riogatnak, mintha ez-
zel a marketing trükkel elôsegítenék az iparág fellendítését.

A Kerekasztal résztvevôi nem ilyen szkeptikusan közelítették meg a digitális meg-
osztottság fogalmát, ugyanis elismerték az idekapcsolódó kérdések és azok értelmezé-
sének összetettségét. Felmerült azonban, hogy a sokrétû „megosztottság” alapján
mennyire valós az a veszély, hogy a digitális megosztottság kifejezés csak egy korláto-
zott gyakorlati értékkel bíró, tágabb értelmû figyelemfelkeltô fordulat lehet? Kérdé-
sek merültek fel a tanulás esélyegyenlôtlensége digitális vonatkozásainak megkülönböz-
tethetôségével kapcsolatban, szemben más ismertebb és állandóbb szociális szempon-
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tokkal szembeállítva. Vajon a tanulás digitális megosztottságát kritikus új problémá-
nak vagy csak a régi, már ismert problémák legújabb megnyilvánulási formájának és
annál nem többnek kell tekintenünk? Avagy ez a kérdésfeltevés mindkét álláspont
elemeit tartalmazza-e? A digitális megosztottság létezésének elismerése nem jelenti
azt, hogy maguk az okok tisztán technológiaiak, ahogyan azt a Kerekasztal körében
elhangzott alábbi részlet is jelzi:

„Az információs és kommunikációs technológiák (IKT) figyelemreméltó fejle-
ményeivel szemben most már ôszinte aggodalom mutatkozik a digitális meg-
osztottság, az IKT birtokosai és az IKT nincstelenjei közötti szakadék miatt. Ez
az aggodalom mindenképpen indokolt, és az adatok minden szinten ki is mu-
tatják. Ám a megosztottság csökkentése - minden faluban újság megjelenteté-
sével, minden háztartás rádióval és televízióval való ellátásával, valamint min-
den egyes épület Internet-összeköttetéssel való felszerelésével - a probléma nem
oldódik meg magától. A megosztottság legsúlyosabb formája az emberi tudás és
tanulás mértékében és minôségében jelentkezik. Ez pedig nem digitális, hanem
oktatási probléma.” Wadi D. Haddad

Ez a fejezet a digitális megosztottság különféle dimenzióról folytatott kerekasz-
tal-megbeszélésekbe és beadványokba enged bepillantást, az elôzô két fejezetben be-
mutatott fôbb hozzászólások kiegészítéseként. Egy alaposabb analitikus értelmezés
irányába mutat, ám a jelen forrásanyag jellegénél fogva sem tehet úgy, mintha a kér-
dést átfogóan lenne képes tárgyalni. Így a jelentés következô részében azzal foglalko-
zunk, hogy mit lehet optimális esetben tenni a digitális megosztottságra adott vála-
szul, a különbözô szakági politikai stratégiákon és programokon keresztül.

TANULÁS ÉS A DIGITÁLIS MEGOSZTOTTSÁG
- DIMENZIÓK ÉS PROBLÉMÁK

Ahogyan azt az egyik résztvevô megfogalmazta, a tanulás és az oktatás digitális meg-
osztottsága valójában „a problémák teljes tájképe”. A tájkép jobb megértésére kínál-
kozó egyik tipológia az IKT hozzáférés, illetve az oktatási és tanulási célra való fel-
használás mintáit (és problémáit) vizsgálja a lakosság alábbi rétegeivel kapcsolatban:

• A speciális igényûek, illetve fizikailag megváltozott képességûek;
• A szociálisan és gazdaságilag hátrányos helyzetûek;
• A nyelvi és etnikai kisebbségek;
• A szociálisan kirekesztett csoportok;
• A földrajzilag távol élôk;
• Az idôsek, akik számára az új technológia életük kései szakaszában érkezett;
• A technológiailag idegenek, illetve apatikusak

Robin Ritzema, az Egyesült Királyság képviseletében
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A kerekasztal-megbeszélések során más kategóriák is születtek, ám ezek nem
mindegyike kapcsolható konkrét népességcsoporthoz. Vannak, akik az oktatási kör-
nyezetek közötti, és vannak, akik az egész országok és régiók közötti szakadékokat
említik, s ez a sokszínûség megjelenik az alábbi pontokban.

Formális oktatás - Hiányosságok a beruházások mértékében

A tanulás digitális megosztottságának talán a legnyilvánvalóbb megjelenési formája a
formális oktatáson belül az egyik iskola vagy iskolakörzet és a másik között fennálló
IKT-szakadék a berendezések, anyagok, a csatlakozás, a szakmai jártasság, valamint az
IKT és a tanítási/tanulási környezet integrációja szempontjából. Több résztvevô sze-
rint ezek csak a legelemibb indikátorok - az IKT tényleges oktatási alkalmazása és a
tanulói jártasság változásai alapvetôbbek -, ám az óriási különbségek mindenképpen
szembetûnôk. Miközben az OECD 1999-es összefoglaló elemzése (lásd lentebb) és
több nemzeti felmérés is ezeket a vonatkozásokat próbálja vázolni, a kemény adatok
rendelkezésre bocsátása nem kielégítô és sok múlik a kizárólag szubjektív bizonyíté-
kokon. Fontos lesz kidolgozni az oktatási digitális megosztottságra vonatkozó adat-
gyûjtés és elemzés meggyôzô kereteit.

„A számok [az egy számítógépre jutó tanulók száma] mindkét szinten jelentôs
eltéréseket mutatnak, fôleg az általános iskolák között. Ahol két évnél régebbi
adatok is rendelkezésre állnak, a számítógépek elterjedtségének növekedése je-
lentôs; a különleges példát felmutató Írországban az egy számítógépre jutó ta-
nulók száma egyetlen év alatt a felére csökkent. Az IKT elterjedtsége szem-
pontjából az Egyesült Államok, Új-Zéland és Svédország áll a legjobban. Az ô
esetükben egy számítógépre 7 vagy annál kevesebb tanuló jut a középiskolák-
ban és 13 az általános iskolákban. Az Egyesült Királyság, Dánia, Írország és
Norvégia IKT-hozzáférése jó (...) Az iskolai számítógépek kora és minôsége
kritikus pont: a tanulók csak akkor használhatják a legújabb multimédiás
szoftvereket, köztük Internet-hozzáférést, ha rendelkeznek hangkártyával és
CD-ROM meghajtóval. Egyes országokban nem állnak rendelkezésre az ilyen
multimédiás kapacitásra vonatkozó adatok, de a gyors fejlôdés ellenére az lát-
szik, hogy a számítógépek jelentôs része ilyen szempontból kiesik.” (OECD,
1999)

Az oktatási IKT beruházások kulcsfontosságú egyenlôtlenségei közül egyértel-
mûen több dolog kapcsolódik az országok, az oktatási szintek, az IKT berendezések
minôsége (és az általuk megengedett oktatási felhasználás), valamint az Internet-csat-
lakozások közötti különbségekhez. Ahogy azt azonban az OECD kivonata is említi,
a fejlôdésrôl alkotott értelmes kép kialakításának problémái is jelentkeznek akkor,
amikor a változás sebessége a rendelkezésre álló összesítô statisztikákat is gyorsan el-
avulttá teszi.
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Az iskolák és más oktatási intézmények fontos szerepet játszanak az IKT hozzá-
férés egyenlôségének biztosításában, és ez által a teljes tanulói létszám technológiai
mûveltségének emelésében - ami elemi tanulási cél. Meg kell jegyeznünk azonban,
hogy a digitális megosztottság több vonatkozását is az IKT formális rendszeren kívü-
li hozzáférhetôsége és alkalmazása határozza meg. Ám ahogyan azt számos résztvevô
is felismerte, az iskolák és más oktatási intézmények további kiegyenlítô szerepet is
játszhatnak. A megosztottságnak vannak olyan vonatkozásai, amelyek mélyen szociá-
lis és nem technológiai természetûek.

Igen élénk eszmecsere folyt a távoktatásnak a kulturális, illetve szociális elkülö-
nítés formáinak leküzdésében adódó lehetôségeirôl, a földrajzi távolság jelentette kor-
látokon túlmenôen. Egyesek fenntartották azt a véleményüket, hogy ez igen sokat
ígér abban a tekintetben, ahogyan az IKT a tanulás különbözô szociális megosztott-
ságait képes kezelni, míg mások szerint a távoktatás épp annyira hajlamos az egyen-
lôtlen hozzáférésre és részvételre, mint a hagyományosabb programok. A harmadik
szintû oktatást is megemlítették az egész életen át tartó tanulással összefüggésben, bár
a Kerekasztal körében folyó eszmecsere alig érintette az oktatás e szakaszában jelent-
kezô digitális megosztottságot, mert errôl kevés adat létezése ismert. Mindazonáltal
nincs semmi okunk azt gondolni, hogy az IKT-hozzáférés és annak tanulási célra va-
ló felhasználása kevésbé lenne jelen, a formális oktatási rendszernek az iskolainál ma-
gasabb régióiban.

IKT felhasználás - Tanulók és tanárok

Fontos, hogy alaposabban értsük az oktatási IKT-beruházásokban mutatkozó szaka-
dékokat. Több résztvevô is kiemelte, hogy a berendezésekkel való ellátottság elterjedt
egyszerû mutatói meglehetôsen félrevezetôk is lehetnek. Ami szerintük számít, az az
IKT tényleges kihasználtsága. Ezzel kapcsolatban figyelmeztettek arra, hogy különb-
séget kell tenni az információhoz való hozzáférés és a konstruktív tanulás folytatása
között, mert a cél mindenképpen ez utóbbi, és nem pusztán az elôbbi. Az informáci-
ós és kommunikációs technológiákon keresztül megvalósuló tanulás nem lehetséges
olyan eszközök hiányában, mint például a számítógépek, a CD-ROM-ok, az e-mail
és a csatlakozás, ám miközben ezek szükséges feltételek, ezek önmagukban még nem
elégségesek.

Az idevágó kérdések nem csak arra vonatkoznak, hogy az IKT használata rendszeres-
e az oktatási környezetekben, hanem arra is, hogy annak használata milyen módon
történik. A Kerekesztal körében elhangzott új-zélandi kutatás szerint például különb-
ségek mutatkoznak az IKT-nak a tanárok és diákok részérôl való átvételében: a ma-
gas társadalmi-gazdasági helyzetben lévô iskolák inkább fejlettebb alkalmazásokra és
reflexiókra használják, míg más iskolák inkább az alapkészségek fejlesztésére vagy -
ami még rosszabb - olyan figyelemelvonó tevékenységekre használják, mint a számí-
tógépes játékok. Úgy tûnik, hogy a különbözô iskolatípusok által megvalósított kü-
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lönbözô tanulási megközelítések a tanulók szociális hátterével magyarázhatók. A
Kerekasztal egyik résztvevôje kifejtette, hogy alapvetôen mennyire induktív folyamat
az IKT tanulók által történô példaértékû felhasználása multidiszciplináris kutatásra és
problémamegoldásra. Mint ilyen, ez élesen elválik sok oktatási rendszer és iskola de-
duktív és szabályvezérelt követelményrendszerétôl.

Még több bizonyíték állítható össze a különbözô országokból és iskolatípusok-
ból az IKT oktatási felhasználásának jellegére és társadalmi megoszlására vonatkozó-
an. Mennyiben használják ki az információs és kommunikációs technológiákat a ki-
váltságos helyzetben lévô oktatási intézmények saját elônyük megerôsítésére? Ezzel
összehasonlítva, vannak-e olyan tényleges esetek, amikor az IKT képzelôerôvel meg-
áldott oktatási felhasználása révén sikerült egy sor megoldásra váró problémát leküz-
deni a megosztottság áthidalása érdekében? Várhatóan mindkét álláspont mellett szó-
ló bizonyítékot lehet találni, ami azt sugallja, hogy ez a körülmény ugyan az oktatási
esélyegyenlôtlenséget is fokozhatja, ám az IKT felszabadító erôként is mûködhet. A
felhasználás és az alkalmazás változatossága miatt a bizonyítékok értelmezése nagy kö-
rültekintést igényel.

Az IKT-felhasználás megosztottsága azonnal elvezet a tanárokkal kapcsolatos
problémákhoz - mennyire vannak felkészülve az új technológiák tantermi átvételére,
és milyen mértékben valósítják ezt meg. Fontos tisztább képet alkotni ezekrôl a té-
nyezôkrôl is. Mely tanárok, mely iskolákban használják már az információs és kom-
munikációs technológiákat rendszeresen, és milyen feladatokhoz? Kik azok a tanárok,
akik ezt sohasem teszik meg? Hogyan változik a kép az oktatás szintje és típusa sze-
rint - az általános és középiskolák, az állami és magán-iskolák között? Hogyan befo-
lyásolja a tanár kora és neme, a szakosodás és az ország ezt a folyamatot? Milyen szak-
mai továbbképzésben vettek részt a tanárok, továbbá milyen szorosan alakítják ezek a
szakmai továbbképzések a késôbbiek során a tantermi alkalmazást? A fenti kérdések
mindegyikének esetében a megbízható információk teljes hiánya mutatkozik.

Amint a bizonyítékok rendelkezésre állnak, azokat összefüggésükben kell majd
értelmezni. Azokban az iskolákban és rendszerekben, ahol az IKT tantermi bevezeté-
sét ösztönzik, a tényleges gyakorlat eltérései szorosan tükrözhetik a tanár jellemvoná-
sait. Más esetekben félrevezetô lehet annak feltételezése, hogy az IKT kihasználásának
hiánya elsôsorban a tanárok saját képességeivel és érdeklôdési körével függ össze, ez
talán a rendszer más korlátjainak következménye lehet. A kerekasztal megbeszélések
során az a kérdés is felvetôdött, hogy utal-e bármilyen bizonyíték is a tanár és a tanu-
ló közötti jelentôsebb szakadékra az IKT-felhasználás kognitív folyamataival kapcso-
latban, melynek során a tanulókat (a tanárokat viszont nem) a „Nintendo generáció-
hoz” tartozóként aposztrofálják. Nehezebb-e ezeket a generációs különbségeket áthi-
dalni, mint a korábbi korszakokban, vagy ez csak a legújabb megjelenési formájuk
lenne?  Ezek a kérdések továbbra is nyitva állnak.
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IKT készségek – a különbözô népességcsoportok eseteiben

A fejezetben eddig a digitális megosztottsággal kapcsolatban tárgyalt szakadékokat be-
menetek (hardver- és szoftverberuházások, valamint a tanárok felkészültsége) és folya-
matok (iskolai és tantermi IKT felhasználás) szempontjából vázoltuk. Egy nyilvánva-
ló további dimenziót jelentenek a kimenetek - a társadalom különbözô csoportjai kö-
zötti különbségek a megszerzett IKT-készségek, magabiztosság és jártasság szempont-
jából. Miközben elôször is a szükséges beruházásoknak kell megtörténniük, ezek után
létfontosságú, hogy az emberek képessé váljanak a hasznosításukra, ahogy azt a
Kerekasztalon elhangzott alábbi gondolat is jelzi:

Szükséges, de nem elégséges az információ és a tudás felé vezetô utakat bizto-
sítani. Még ennél is fontosabb, hogy az embereket a megfelelô oktatási, kog-
nitív és viselkedési készségekkel és eszközökkel ruházzuk fel ahhoz, hogy:
• gazdaságosan, hatékonyan és bölcsen férjenek hozzá az információs utakhoz;
• megszerezzék és magukévá tegyék az ismereteket;
• az ismereteket alkalmazva jobban megértsék a változásban lévô világot, 

képességeiket fejlesszék, emberi méltóságuk teljes tudatában éljenek és 
dolgozzanak, vegyenek részt a fejlôdésben, javítsanak életminôségükön, és
tájékozottan döntsenek; valamint

• ismereteiket, folyamatosan és rendszerezetten frissítsék.
Wadi D. Haddad

Kétségtelen, hogy más készségekkel és jártassággal is meg lehetne határozni a
mûveltséget, és beleépíteni a fontos technológiai dimenziót a mai világba. Lett légyen
azonban bármilyen is a pontos meghatározás, a lényeg az, hogy ha a figyelmet a ki-
menetekre összpontosítjuk, az újabb dimenziót nyit a digitális megosztottsághoz. Ha
elmozdulunk a bemenetek és folyamatok felôl a kimenetek irányába, akkor a csopor-
tok közötti különbségeket magyarázó tényezôk kerülnek a középpontba, amelyek
nem mindig kapcsolhatók szorosan az oktatási rendszerhez magához. A Kerekasztal
körében kifejtették, hogy a kutatások érdeklôdése jórészt a technológiára irányul, de
csak kevéssé a felhasználói csoportok hozzáállására, értékrendjére és tapasztalataira, lé-
nyeges körülményeire és kilátásaira.

A digitális megosztottság nem egyértelmûen fontos dimenziója a nem, és a más
társadalmi és kulturális változók közötti olyan kölcsönhatások, mint például a sze-
génység és az etnikum. Sok társadalomban a nôknek, úgy általában, sokkal kisebb a
férfiaknál az esélye arra, hogy valóban hozzájussanak az információs és kommuniká-
ciós technológiákhoz, ám a férfiak is lehetnek súlyosan hátrányos helyzetben. A
Kerekasztal körében elhangzott, hogy Új-Zélandon a 40 és 60 év közötti szakképzet-
len és alacsonyan iskolázott felnôtt férfiak éppen ilyen csoportot alkotnak, s a hátrá-
nyos helyzet az ô esetükben halmozottá és tartóssá vált.
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Új-Zélandon például a technológiai tanulási szakadékok akár generációközinek is
nevezhetôk. A technológiai változás miatt lemaradó idôsebb dolgozók által tapasztalt
problémák éppoly ismerôsek, mint a félig és teljesen nyugdíjba vonultakkal kapcso-
latos gondok, amelyeket csak részben magyaráznak a munkaerôpiac perifériájára szo-
rulás nehézségei. Az idôsek számára egy sor más - személyes, egészségügyi, közösségi
részvételi - tényezô még sokkal nagyobb jelentôségûvé is válhat, ahogyan az IKT egy-
re áthatóbb és kritikusabb szerepet kap a társadalomban. Vannak olyan jelzések is,
hogy az IKT ismerete és használata a vártnál nagyobb a nyugdíjasok körében, de más
csoportokhoz hasonlóan, itt is körültekintôen kell kibogozni a különféle szempontok
- a nem, a jövedelmi szint, az iskolázottság, az etnikum - közötti kölcsönhatásokat.

Az etnikai és kulturális közösségek, a digitális megosztottság további elemzésének
alapvetô szempontját adják. Az ilyen, saját jellemzôkkel bíró közösségek az OECD és
nem-OECD országokban egyaránt megtalálhatók. Nem tételezhetô fel, hogy bármi-
féle egységes tapasztalattal rendelkeznek az IKT használata és tanulása terén. Olykor
az etnikai csoportok a hátrányos oktatási helyzet ismerôs mintáit mutatják, amelye-
ket a szociális és gazdasági problémák csak tovább erôsítenek. Más esetekben egyér-
telmûek a hátrányok. Az egyik résztvevô olyan, az Egyesült Államokban élô mexikói
szülôket és tanulókat említett, akiknél a számítógép és az Internet otthoni használata
pozitívan befolyásolta a tanulásukat és jobban motiválta ôket. Érdemes lenne hason-
ló példákat gyûjteni más országok etnikai és kulturális kisebbségeirôl. Az ilyen példák
alapján a Kerekasztal által levont egyik következtetés szerint fel kell ismerni az infor-
mális tanulás jelentôségét a digitális megosztottság egymástól eltérô határvonalainak
tárgyalásában. Ez a kérdés áll a következô szakasz középpontjában.

Az informális tanulás szakadékai - Otthonok, munkahelyek 
és közösségek

A digitális megosztottság áthidalását célzó oktatáspolitikák azzal a veszéllyel fenyeget-
nek, hogy a legnagyobb befolyásosabb szempontok egynémelyikét figyelmen kívül
hagyják - nevezetesen a jelen kiadványban már tárgyalt számítógép és Internet-hoz-
záférés otthoni különbözôségeit.

Az otthon/iskola kapcsolattal összefüggésben eltérô nézôpontokat és forgató-
könyveket javasoltak. Az egyik véglet a tanulók által otthon, számítógép-használattal
eltöltött idô nagy részét játékra fordított idônek tekintette; bár még itt is érvelhetnénk
azzal, hogy ez által egy sor olyan technológiai készség fejlôdik, amit talán késôbb hasz-
nosítani lehet. Ezzel szembenálló másik nézet szerint sok, viszonylag kiváltságos hely-
zetben lévô tanuló már az iskolán kívüli hálózatokban aktívan részt vesz, ezáltal saját
képzettségét és elônyét tovább növeli. Ez utóbbi nézet esetében egyértelmûen na-
gyobb figyelemre van szükség, az otthonnal kapcsolatos esélyegyenlôtlenség áthidalá-
sának igényére vonatkozóan.
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A lehetséges jövôképekkel kapcsolatban elôterjesztett különféle forgatókönyvek
további ellentétek meglétét sugallták. Az egyik az iskolát az otthonnal és az otthoni
tanulással összehasonlítva, a visszafordíthatatlan hanyatlás beindulásaként állította be.
Ebben a forgatókönyvben az otthoni IKT-különbségek egyre alapvetôbben határoz-
zák meg a digitális megosztottságot. Egy ezzel ellentétes forgatókönyv szerint az isko-
lák viszont megôrzik, sôt növelik is a közösség szempontjából felmért jelentôségüket,
ám ez az oktatási beruházások olyan megemelt szintjétôl függ, amit sok ország még
nem engedhet meg magának.

Az egyes háztartások szempontjából meghatározottaknál nagyobb digitális meg-
osztottság van a nem-formális tanulásban. Egyes munkahelyi és közösségi környezete-
ket jellemezhetünk „technológiában gazdag”, másokat pedig „technológiában szegény
környezetekként”. Jelentôs megosztottság tapasztalható az erôforrásokban gazdag és
szegény közösségek között, még akkor is, ha ezek egymáshoz közel esnek; s erre szol-
gál kiváló példaként az ún. Szilikon-völgy Kaliforniában. Több résztvevô is említett
egy másik idevonatkozó példát: ez a szakadék hozta létre a távoktatásban alkalmazott
leginnovatívabb IKT-példák egyénmelyikét. 

A munkahely az egyenlôtlenségek megerôsítésének egyik fontos helyszíne.
Bizonyos szakmai környezettel és életpályával együtt jár a fejlett technológia megis-
merése a munka során, miközben vannak persze „technológiában szegény” munkahe-
lyek is. Emiatt mind az elônyök, mind a korlátok halmozottakká válhatnak. A szak-
mailag érdekes technológia megismerése és használata olyan jártasságokat fejleszt,
amelyek újabb ajtókat nyithatnak ki a munkaerôpiacon, miközben más munkahelyi
környezetekben az átadható technológiai készségekhez való hozzáférés esélye szûkös.
Ha még az oktatáspolitikának sikerült is szilárd alapokat lerakni az egyén IKT- jár-
tasságához, akkor is fennáll a veszély, hogy nem technológiai környezetben ez az alap
elvész. A „használd vagy elveszíted” elv pontosan ezt jelenti.

A Kerekasztal körében bemutatást nyert a kanadai emberi erôforrás fejlesztô in-
tézmény (Human Resource Development Canada) által felállított Tanulási Techno-
lógiai Hivatal (Office of Learning Technologies - OLT)13 hozzájárulása az egész éle-
ten át tartó tanulás kultúrájának fejlesztéséhez, és az újszerû tanulási lehetôségeknek
a technológiák bekapcsolásával történô bôvítéséhez. Az OLT különválasztja a techno-
lógiának a képzés keretében szervezett formális, valamint a munkavégzés és a vállal-
kozások szokásos mûködési keretében lebonyolított tanulási folyamatát. Ez megerô-
síti a kisvállalkozások készség-fejlesztésben kialakult problematikus helyzetét, továb-
bá vizsgálja a vezetés és a munkaerô más szintjei között meglévô, a technológia tanu-
lása során felmerülô hierarchikus egyenlôtlenségeket. Az ilyen típusú tanulmányok
létfontosságú részét jelentik az eltérô, nem-formális környezetekben folyó tanulás di-
gitális megosztottságára vonatkozó információs bázis kiépítésének. Az informális ta-
nulásnak ezt a jelentôségét emelte ki a Kerekasztal egyik résztvevôje:
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„(.) a tanulási folyamat legnagyobb része az oktatási intézményeken kívül zaj-
lik, messze a tanárok hatáskörén túl. Az Eraut által az Egyesült Királyságban
nemrégiben végzett egyik kutatás megerôsítette, hogy az ipari dolgozók által
folytatott tanulási folyamat legnagyobb része, a munkahelyen és annak környe-
zetében bonyolódik le és nem a tanfolyamokon vagy formális felügyelet mel-
lett. Az „oktatás” és a „tanterem” fogalma egyszerûen lényegtelen, itt arra van
szükség, hogy ezzel kapcsolatban sokkal radikálisabb nézeteket valljunk. Véle-
ményem szerint a „tanterv” továbbra is létezik, de annak középpontjában nem
az áll, hogy a tanár hogyan szervezi a tanulási folyamatot a tanteremben, ha-
nem az, hogy a munkahely és a közösség folyamatainak szervezése miként te-
szi természetessé és elkerülhetetlenné a tanulást.”

Stephen McNair

Nemzeti és nemzetközi eltérések

A nemzeti eltérések a világ leggazdagabb országait tekintve is igen szerteágazóak (neve-
zetesen az Egyesült Államok esetében, amelyre a fellelhetô adatok többsége vonatko-
zik), s ez a jellemzô az oktatás, az otthonok, a vállalkozások és közösségek vonalán jó-
val kevesebb, illetve minimális technológiát alkalmazó más országok között is. Az
OECD Informatikai kitekintése (Information Technology Outlook, OECD, 2000, 36.
old. ) például egészen 1997-ig mutat be olyan adatokat, amelyek segítségével felmér-
hetôk az IKT-ráfordításoknak a bruttó hazai össztermék (GDP) százalékában meg-
adott különbségei. Miközben ez az arány közel 9% Új-Zélandon és viszonylag magas
Svédországban, Ausztráliában, az Egyesült Államokban, Svájcban, az Egyesült Király-
ságban, Kanadában és Japánban, addig kevesebb, mint 4% Mexikóban, Lengyelor-
szágban és Törökországban. A digitális megosztottság más megnyilvánulási formái-
hoz hasonlóan, itt az a tendencia válik láthatóvá, hogy a legkiváltságosabbak a saját
elônyüket még tovább növelhetik.

Az IKT fejlôdése a globalizációs folyamatnak mindig szerves részét képezte, mivel je-
lentôs idôbeli és térbeli korlátokat szüntetett meg az adatok feldolgozásában és továb-
bításában, valamint a szolgáltatások cseréje során. Ennek következtében a digitális
megosztottság nemzetközi dimenziója is fellelhetô, ideértve az Észak és Dél közötti
szakadékot, amely a hátrányos helyzetû, szegényebb országokat sújtja. Ugyanakkor, a
megosztottság más megnyilvánulási formáihoz hasonlóan éppen hogy maga az esély-
egyenlôséget súlyosbító IKT lehet a megoldás eszköze. Az egyik résztvevô a követke-
zôképpen fogalmazott:
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„A gazdasági fejlôdés és az IKT elôrelépése révén bekövetkezett új világméretû
gazdaság (...) nagysebességû, tudásalapú (...) versenyképességre épül. A külön-
bözô országoknak meg kell felelniük a versenyképesség kihívásának (...) Itt az
a jó hír, hogy az emberi fejlôdés és a fejlett technológiák lehetôségével élô fej-
lôdô országok elôre ugorhatnak. A rossz hír pedig az, hogy ez a folyamat nem
automatikus. Ellenkezôleg, tudatos erôfeszítések nélkül az érintett országok
nagy valószínûséggel a perifériára szorulnak.”
Wadi D. Haddad

A gazdasági kérdéseket leszámítva, a Kerekasztal körében aggodalmak hangzottak
el a globalizáció egységesítô és annak a kulturális sokszínûségre tett veszélyt jelentô ha-
tásával kapcsolatban. Az egyik újra és újra megfogalmazott aggodalom a nyelvi szakadé-
kokkal kapcsolatos, miszerint a szoftvereket és az Internetet az angol nyelv egyeduralko-
dása jellemzi. Ezek az aggodalmak azonban a politika számára kézzelfogható célkitûzé-
seket kínálnak, amint azt a portugál példa is mutatja (lásd a 9. fejezetet).

Felvetôdô kérdések

Eme különbözô dimenziók vizsgálata után az alapkérdés továbbra is az, hogy van-e
digitális megosztottság a tanulásban. Egyfelôl fenntartható állítás az, hogy az IKT
egyszerûen új megjelenési formát kínál a régóta fennálló, mélyen gyökeredzô társadal-
mi osztályokra, etnikumokra, nemre és földrajzi régiókra szakadásnak. Másfelôl az
IKT olyan jelentôségû a társadalom és a gazdaság szempontjából, hogy mára az ala-
csony technológiai mûveltség jelenti a kirekesztôdés egyik legjelentôsebb formáját. A
két nézôpontot egyesíteni kell.

Elôször is egyértelmû, hogy meg kell érteni, miként nyilvánul meg a digitális
megosztottság a különbözô csoportok és közösségek között ahelyett, hogy azt konk-
rétan „technológiai” problémának tekintenénk. Meg kell érteni azt is, hogy miként
súlyosbíthatja, illetve enyhítheti az IKT a már létezô egyenlôtlenségeket. A technoló-
giai jártasság lett a XXI. század mûveltségének és az állampolgári létnek az egyik alap-
vetô eleme, ezáltal annak hiánya egyik meghatározó tényezôje a kirekesztôdésnek. Az
IKT jártassággal nem, vagy csak alig rendelkezôk nem férhetnek hozzá a tanulás és az
információs források új, hathatós formáihoz, s emiatt duplán kirekesztôdnek. Minél
mélyebben itat át bennünket a technológia, annál inkább készpénznek vesszük, ezzel
pedig tovább nô a megosztottság azokhoz képest, akik abból ki vannak rekesztve. Eb-
bôl az következik, hogy körültekintô elemzés nélkül, a kérdéses megosztottság számos
vonatkozása marad észrevétlen, közülük pedig éppen a saját számítógéppel és az
Internet használattal összefüggô vonatkozások maradnak ki. Ezért a digitális megosz-
tottság önmagában felfogott jelentôsége sem lebecsülendô.

Megfigyelték, hogy midôn a technológia nem mûködik jól, fôként azok veszítik
el a hozzá fûzôdô motivációjukat, akik magával a technológiával a legkevésbé rendel-
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keztek. Ez indokolhatja azt, hogy a nem-hagyományos tanulók számára magas szin-
tû technikai támogatást kell nyújtani, illetve arra is figyelmeztethet, hogy a hátrányos
helyzetûek tanulási problémáinak leküzdésében ne támaszkodjunk túlzott mértékben
az információs és kommunikációs technológiákra. A 2. fejezet megfogalmazásait több
felszólalás is támogatta abban az irányban, hogy a „legmenôbbeken” túl még számos
más technológiát is hadrendbe kell állítani a tanuláshoz való hozzáférés kiterjesztése
érdekében, többek között pedig a rádiót és a televíziót is.

Dinamikus megközelítésre van szükség a mozgó célpontnak tekintett digitális
megosztottság dimenzióinak kezelésében, ugyanis újabb és újabb problémák merül-
nek fel a régiek megoldását követôen. Mély filozófiai és megközelítésbeli kérdések is
felvetôdnek. Az egyik elôadó azt kérdezte, hogy az IKT elôsegíti-e a tanulás kevésbé
bürokratikus és kevésbé egységes új megközelítési módjainak elterjedését. Egy másik
elôadó pedig a tudás átadása mellett a tudás megteremtése irányában kért több figyel-
met az iskolától, mert az új technológiák alapvetô különbséget jelenthetnek a tanulás
minôségében akkor, ha azok a tanulás szerves részét és nem csak annak egyik eszkö-
zét jelentik. A többi felszólaló számára éppen az IKT-ban az esélyegyenlôség lehetô-
sége jelenti a demokratikus vonzerôt. A mélyreható megoldások kockázata világossá
vált.

Egyre nagyobb érdeklôdés kíséri az IKT-nak az abban rejlô erejét, hogy a kultu-
rális érintkezés olyan közegévé válhat, amelyben a sokszínûség támogatást élvez. A
G8-ak (a nyolc legnagyobb iparosodott demokratikus ország) a 2000. év júliusi, oki-
nawai találkozóján14 megállapodtak a Digitális Lehetôségek Akciócsoportjának (Dot -
Digital Opportunities Task - Force) felállításáról, melynek feladata lett kidolgozni,
hogy a nemzetközi együttmûködés miként segíthet áthidalni a digitális megosztottsá-
got. A felvállalandó feladatok között szerepel az IKT anyanyelven történô használatá-
nak ösztönzése. A kulturális sokszínûség támogatása és ünneplése önmagában is az
IKT gazdasági fejlôdés érdekében való alkalmazásának ösztönzô ereje kell legyen, ez-
által pedig a digitális sokszínûség lesz a digitális megosztottság áthidalásának egyik
módja:

A dot akciócsoport feladata megoldást találni arra, hogy miként lehet „ (...)
ösztönözni a helyi vonatkozású és tájékoztató tartalomhordozók elôállítását,
ideértve a különféle anyanyelvû tartalomhordozók fejlesztését.”

A globális információs társadalomról szóló Okinawai Charta 19. bekezdése

„ A tapasztalat azt mutatja, hogy a sokszínûség érdeklôdést kelthet, kezdemé-
nyezést szülhet, és pozitív hatású lehet a gazdaságukat fejleszteni kívánó közös-
ségekben, különösen akkor, ha azt az informatikai társadalom rendkívüli esz-
közei is segítik. Arra fogunk törekedni, hogy terjesszük a kulturális örökség di-
gitalizálását (...)”

A G8-ak 2000. évi okinawai nyilatkozatának 14. bekezdése
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Még az is fenntartható, hogy a digitális megosztottság valamennyi megnyilvánu-
lási - kereskedelmi, média, közigazgatási és hasonló - formája közül talán a legfonto-
sabb az oktatás és a tanulás. Az IKT jelenkori alapvetô szerepe a tudással, a készség-
gel és a szakértelemmel kapcsolatos, amely egyáltalán nem azonos azzal, hogy a kulcs-
fontosságú tényezôket szûken vett technológiaiként értelmezzük. Az IKT eszköz, és
nem cél:

„Gyanítom, hogy a hozzáférés valódi kérdése egy másfajta hozzáférés lesz -
ahogyan a technológia ára csökken, a probléma nem hardverekhez és szoftve-
rekhez való hozzájutás lesz, hanem az azok használatához szükséges ismeretek-
hez való hozzáférés – az, hogy a technológiát használni és hasznosítani lehes-
sen.”

Robert D. Muller, az Egyesült Államok Oktatási Minisztériuma
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5. FEJEZET
DIGITÁLIS MEGOSZTOTTSÁG A FORMÁLIS ISKOLAI OKTATÁSBAN:

OKOK ÉS OKOZATOK
írta:

Richard L. Venezky15

BEVEZETÔ

Habár a legjobban iparosodott országokban az iskolák komoly intézkedéseket tettek
az IKT-erôforrásokhoz való egyenlô hozzájutás biztosítása érdekében, továbbra is
vannak még egyenlôtlenségek. Annak megértéséhez, hogy milyen intézkedések lehet-
nek hatékonyak a fennmaradó különbségek megszüntetését illetôen, a problémát leg-
alább három részre kell osztanunk. Az elsôben, az ún. hiányzó láncszem esetében, a
konkrétan megváltozott képességûek szerepelnek, valamint azokban a távoli vidéki
vagy szegény városközponti iskolákba járók, ahol a távközlés korlátozott és drága.
Ezeknél a csoportoknál a hozzáféréshez technológiai és gazdasági megoldásokra van
szükség. Az ebben az esetben parlagon hagyott területnek nevezett második csoport
esetében azonban maga az IKT jellege a probléma, amit orvosolni kell. Ebbe a cso-
portba tartoznak a nôk, a lányok valamint egyes kisebbségek, akik a számítástechni-
kát túl magányosnak, elszigetelônek és mechanikusnak találják. Ahhoz, hogy a nôket
is vonzza az IKT, a szoftvereket úgy kell áttervezni, hogy az, a szélesebb kör számára
is vonzó legyen, a számítástechnika világáról alkotott képet pedig árnyaltabbá és ke-
vésbé antiszociálissá, továbbá a számítógépes játékokat gondolkodtatóbbá, kevésbé
erôszakossá és ismétlôdôvé kell tenni. Hasonló megfontolások tárgyát képezhetik a la-
kosság más olyan alcsoportjai is, amelyek az információs és kommunikációs techno-
lógiákat nem érik el. 
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A harmadik csoport, az idegen nyelv, a fôként, de nem kizárólag rendkívül sze-
gény otthonokban és a társadalom perifériáját jelentô más helyeken élô tanulókból
áll. Ezeknek a tanulóknak útmutatásra van szükségük ahhoz, hogy élvezhessék az IKT
kínálta új lehetôségeket és erôforrásokat. A digitális megosztottság az ilyen tanulók
számára nem pusztán a berendezések különbségét jelenti, amit további célzott hard-
ver, szoftver és hálózati beruházásokkal meg lehetne oldani. Ehelyett, az eltérô aggo-
dalom az oka mind az iskolai, mind az otthoni eltéréseknek, amelyek befolyásolják az
iskolai törekvéseket és az önállóan irányított tanulás lehetôségét. A tanuló önálló ta-
nulási képessége olyan kritikus tényezô, aminek révén a tanulók másoknál többet ké-
pesek profitálni az olyan nyílt erôforrásokból, mint az IKT. Az iskoláztatás digitális
megosztottságának megszüntetésére irányuló nemzeti szakági politikáknak figyelem-
be kell venniük mindezen befolyásoló tényezôket ahhoz, hogy sikeresek lehessenek.

A MEGOSZTOTTSÁG TERMÉSZETE

A jelen kiadvány több fejezete is vázolta a digitális megosztottság jellemzôit; mind-
azonáltal érdemes ezeket az adatokat megvizsgálni annak pontosabb leírása érdeké-
ben, hogy mi van elosztva egyenlôtlenül, és miért is kell ezzel foglalkozni. Végül is a
társadalom tele van olyan egyenlôtlenségekkel, amelyek széles körben elfogadottak,
mindenféle túlzott kényelmetlenség vagy bûntudat nélkül. Egyes országokban sok a
természeti erôforrás, másokban kevés; a városlakók általában több filmszínházat láto-
gathatnak, a vidékiek kevesebbet; s a magas jövedelemmel és nagyobb vagyonnal ren-
delkezôk juthatnak a legjobb egészségügyi ellátáshoz. Mi több, a magasabb életszín-
vonalú környéken lévô iskolákban már évtizedek óta több számítógép van, mint az
alacsonyabb életszínvonalú környéken lévô iskolákban, s ez mégsem okoz, országos
vagy nemzetközi aggodalmat.

A digitális megosztottság nem önmagában a számítógépekrôl szól, hanem az in-
formáció és a kommunikáció világához való hozzáférésrôl. A digitális megosztottság
lényege az újabb információs technológiák - konkrétan az e-mail, a világháló és a fájl-
átviteli protokollok (ftp). Azonban nem mindenki tudja megszabni ezeknek az erô-
forrásoknak a digitális megosztottság szerinti korlátjait. Az American Association of
University Women (Egyetemi nôk amerikai szövetségének) legutóbbi, Tech-Savvy:
Education Girls in the New Computer Age (Tech-tudás: A lányok oktatása az új számí-
tógépes korban), címû jelentésében a „számítógépek” és a „számítástechnológia” ki-
fejezéseket használja az „információ és szimuláció tágabb «e-kultúrájának»” megfele-
lôjeként (AAUW, 2000, p.i). A University of California - San Francisco hátrányos
helyzetûekre vonatkozó statisztikákkal foglalkozó központjának (Disability Statistics
Center) egyik jelentése a számítógépek birtoklását és az Internet használatot a meg-
változott képességûek közötti digitális megosztottsággal összefüggésben használja
(Greene, 2000). Ezzel szemben az Egyesült Államok Felsôoktatási Tanácsa (College
Board) egyik tanulmánya, The Virtual University and Educational Opportunity (A vir-
tuális egyetem és az oktatási lehetôség) elsôsorban a világhálón tanított virtuális tan-
folyamokkal foglalkozik (Gladieux és Swail, 1999).
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Ezeknek a variációknak az ellenére, a világháló a digitális megosztottság elenged-
hetetlen feltétele. Ha nem létezne, nem valószínû, hogy ilyen mértékû aggodalomra
adna okot a számítógépeknek a nem, a faj, az etnikum, a városiasodottság vagy bár-
mely más tényezô szerinti megoszlásának egyenlôtlensége. A számítógépek önmaguk-
ban (azaz önmagukban álló készülékekként) a szövegszerkesztés, a numerikus-elem-
zés, az adatkezelés és a hasonló feladatok hasznos segítôi, amelyek szórakoztatási és
más utasítási típusok szerint is használhatók. Néhány, de nem minden elemzés sze-
rint úgy tûnik, hogy növelik az ipar termelékenységét (a téma áttekintéséhez lásd
Triplett, 1998 és Gibbs, 1997). Ugyanakkor nincs arra vonatkozó adat, hogy az ott-
honi számítógépek miként befolyásolják a személyes termelékenységet. Általában vé-
ve hatékonyabb lehet valakinek a családfáját számítógépen tárolni - különösen egy ge-
nealógiai program segítségével -, mint papíron. Ugyanakkor az on-line receptek elô-
nye kevésbé biztos. A számítógépek használatát megkövetelô, illetve érintô munkahe-
lyek magas százalékát tekintve kell, és fel is merül némi aggodalom a rendkívül sze-
gény körzetek iskoláinak a számítógépes készségek tanítására vonatkozó kapacitásával
kapcsolatban. Mindazonáltal kétséges, hogy egy óriási digitális megosztottságról be-
szélnénk, ha az egyetlen kérdést csak az önmagukban álló számítógépekre vonatkozó
jártasság jelentené.

Hasonlóan lehetne érvelni az Internettel kapcsolatban a világháló nélkül. Tech-
nikai értelemben az Internet a fizikai összeköttetéseknek és az információ továbbító
protokolloknak egy olyan sorozata, amely az alkalmazások széles körének mûködte-
tését teszi lehetôvé, többek között az e-mailét és a világhálóét. Másképpen megfogal-
mazva, a világháló és az e-mail lovagol az Internet hátán épp úgy, mint az országos
postarendszer az önállóan létezô vasúti és légi rendszerek hátán. Ha az e-mail és né-
hány másik internetalapú eszköz (pl. a fájlátviteli protokoll) rendelkezésre állna a vi-
lágháló nélkül is, kétséges, hogy az Egyesült Államok elnöke és az Egyesült Királyság
miniszterelnöke egyaránt nagyobb beszédben foglakozott volna a digitális megosz-
tottsággal, mint ahogyan azt tavaly megtették. Ami lehetôvé tette az információs for-
radalmat és a virtuális egyetemet, az éppen a világháló, s a hozzá való kényelmes hoz-
záférés, ami nap, mint nap egyre fontosabbá válik. Eddig a világháló teljes értékû el-
éréséhez egy számítógépre van szükség. Egyes személyhívók és vezeték nélküli telefo-
nok képesek megjeleníteni az Interneten, illetve a világhálón megtalálható szövegeket
- részvényárfolyamokat, e-mail üzeneteket stb. -, de egy színes grafikus kijelzôre és egy
viszonylag nagyteljesítményû számítógépes keresôre van szükség a hipertexthez, a szí-
nes grafikákhoz, a kitölthetô és beadható nyomtatványokhoz, valamint az animáció-
hoz.

Az ötvenes és hatvanas években a számítógépek széleskörû elterjedésével kapcso-
latban beígért információs forradalom a világhálóval érkezett el. A világháló révén a
világ drámai módon összezsugorodott, továbbá megváltoztak az adatok és informáci-
ók kezelésérôl alkotott felfogásunk és azt szolgáló módszereink. Az oktatásra gyako-
rolt hatása eddig még nem volt drámai, de nem kétséges, hogy a háló a közeljövôben
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erôsen fog hatni a tanításra és a tanulásra. A világhálóhoz hozzáférni, illetve azt hasz-
nálni nem tudók már most hátrányba kerültek és ez az idô elôrehaladtával csak foko-
zódni fog. A technológiák ritkán fordíthatók vissza. Ha egyszer, mint a szellem, kike-
rülnek a palackból, nem sokat lehet tenni azért, hogy visszaszoríthatók legyenek.

Ezért a digitális megosztottság legelôször is a világhálóról szól, és csak másodsor-
ban a számítógépekrôl és az Internetrôl (úgy általában). A világhálón megtalálható
erôforrások értelmes elérésének egyenlôtlen lehetôségét érinti – amit akadályozhatnak
a hozzáférés fizikai korlátjai, a kommunikációs mechanizmusok szabályozásának ne-
hézségei, vagy az annak megértésére való képtelenség is, hogy mi kerül felszínre a kép-
ernyôn (pl. az alacsony mûveltség, vagy az ismeretlen nyelv következményeként).

MILYEN KÜLÖNBSÉGET JELENT A MEGOSZTOTTSÁG?

Azért ügyelünk, illetve azért kell odafigyelnünk a digitális megosztottságra, mert akik
hátrányba kerülnek a világhálóval szemben, azok ki vannak téve a foglalkoztatás, az
oktatás és a személyes életük során elszenvedhetô hátrányoknak, amelyekkel a jelen
kiadványban említett több munkaanyag is foglalkozott már. A világhálóhoz való el-
térô hozzáférés különbségeket okozhat az iskolai tantárgyakban szerzett jegyek és a le-
kérdezési készségek megszerzésében is. Bizonyos finomságokat azért észre kell venni.
Egyes fejlettebb technikai készségeknél elemibb technikai készségekre is szükség van.
A tanulók például jobban tudnak számítógéppel írni, mint tollal és papírral, de csak
akkor, ha jól gépelnek. A bostoni egyetemen végzett egyik, középiskolai hallgatókra
és egy országos íráskészség vizsga alapján készített vizsgakérdésekre támaszkodó tanul-
mány szerint az átlagnál és a normál szórás felénél jobb gépelési készséggel rendelke-
zô tanulók jobban boldogultak a számítógéppel, mint kézzel, miközben ugyanennek
a fordítottja bizonyult igaznak azok esetében, akik az átlagnál és a normál szórás fe-
lénél rosszabb gépelési készséggel rendelkeztek (Russell, 1999).

Általános érvként fogalmazható meg, hogy az ipari világban mindenütt az isko-
lák gyorsabban mozdulnak el az olyan technológiák beépítése és az olyan tanítási
módszerek átvétele irányában, amelyek jelentôs mértékû szabadságot engednek meg
a tanulóknak a többi tanulóval együtt végzett kutatás, felfedezés és munka terén. Az
ilyen iskoláztatási formában szerzett készségekkel a tanulók jobban fel tudnak készül-
ni a technológiai készségeket, az információkeresést és az együttmûködést megköve-
telô - azaz a jobban fizetô - állásokra, valamint a felsôoktatási intézmények látogatá-
sára, ahol ma már kötelezôk a számítógépes készségek. Amint azt egyes tanulmányok
állítják, ha a tanulókat jobban motiválja az iskolába járásra és a tanulásra a modern
számítógépekhez és az Internethez való hozzáférés, akkor a technológia szempontjá-
ból gazdag iskolában másodlagos elôny is létrejön.

Az Európai Tanács globális információs társadalomra vonatkozó cselekvési ter-
vének alapját jelentô Bangemann-jelentés két további oktatási célt is tartalmaz az eu-
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rópai információs társadalom elindításához javasolt tíz alkalmazás között
(Bangemann, 1994). Miközben felismeri, hogy „az információs társadalomnak lehe-
tôsége van Európa állampolgárai életminôségének, társadalmi és gazdasági szervezete-
inek hatékonyságának javítására, valamint a kohézió érvényesítésére”, a jelentés rámu-
tat a digitális megosztottság megteremtésének veszélyére is (uo. 5. old.) „ A fô veszélyt
egy olyan, a birtokosok és a nincstelenek kétpólusú társadalmának létrejötte jelenti,
amelyben a lakosságnak csupán egy része fér hozzá az új technológiához, azt otthono-
san kezeli és annak minden elônyét élvezi” (uo.).

Ki ül távolabb a sótól?

Amikor a só még drága volt, akkor azt is egyenlôtlenül osztották el. A királyi család
és annak kegyeltjei viszonylag könnyen hozzájuthattak, a többiek pedig nem. A
Kerekasztal lovagjainak meséiben a kerek asztal azért volt jelentôs, mert amikor a lo-
vagok ettek, a sót az asztal közepére helyezték, így ahhoz mindenki egyformán jutha-
tott hozzá. Amikor viszont nem egyenlô rangúak ettek együtt, egy hosszú asztalt hasz-
nálták, ahol a legalacsonyabb rangúak ültek a legtávolabb sótól. Szó szerint a „sótól
távolabb ültek”. A sótól távol ülôkhöz hasonlítanak ma azok, akik csak korlátozottan
vagy egyáltalán nem férnek hozzá a világhálóhoz. Off-line ülnek, a világhálóhoz való
csatlakozás nélkül. Vannak köztük olyanok is, akik tudatosan nem rendelkeznek csat-
lakozással, ilyen például sok asszony és lány. Vannak, akik azért, mert nem engedhe-
tik meg maguknak a csatlakozást, ilyenek például a súlyosan szegény családok és az
olyan vidéken élô emberek, ahol a hozzáférés túlzottan drága. Vannak, akik azért,
mert a csökkent képességeik nem teszik lehetôvé a billentyûzet fizikai használatát
vagy a vizuális képek és a szöveg befogadását; és vannak, akik azért, mert gyenge az
írni-olvasni tudásuk, illetve a kommunikáció nyelvének megértésének hiánya miatt
nem tudják értelmezni a szövegeket.

A fentiek mindegyike külön kihívást jelent a hozzáférési különbségek megszün-
tetésében. Vannak hiányzó láncszemek, amelyeket fel kell építeni, vannak parlagon
hagyott területek, amelyeket meg kell mûvelni és ki kell alakítani; és vannak idegen
nyelvek, amelyeket meg kell tanulni. Ezeket vesszük sorra az alábbiakban.

A hiányzó láncszem

Az Internetet használni kívánók közül sokan szembesülnek hozzáférési problémákkal.
Képesek és szeretnének is csatlakozni, de az adót a vevôvel összekötô valamelyik lánc-
szem hiányzik. A csökkent képességûek bizonyos csoportjai éppen ezzel néznek szem-
be, amikor a világhálóra szeretnének menni, hasonlóan azon távoli helyeken lakók-
hoz, akik számára a hozzáférés nem áll rendelkezésre vagy túlzottan drága. Ezek a cso-
portok más szempontból meglehetôsen eltérôek, de a hozzáférési problémájuk közös
annyiban, hogy az a saját képességeiken kívül esik. A University of California - San
Francisco fogyatékosokra vonatkozó statisztikákkal foglalkozó központjának
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(Disability Statistics Center) egyik legutóbbi jelentése szerint az Egyesült Államokban
a számítógépet birtoklók aránya 50% körüli, míg ugyanez a szám csak 24% a fo-
gyatékosok esetében (Greene, 2000). Hasonlóképpen, az Egyesült Államok teljes la-
kosságának mintegy 38%-a használja az Internetet, szemben a csökkent képességûek
mintegy 10%-ával.

Az iparosodott országok iskolái jelentôs elôrelépést tettek az elmúlt évtizedek so-
rán abba az irányba, hogy a tanulás a fogyatékos tanulók számára is elérhetô legyen.
A kerekes-székes felhajtók, a nagyméretû nyomtatott könyvek, és hasonlók révén
könnyebb lett a rokkant tanulók számára az iskolai és az iskolán kívüli tanulás egy-
aránt. A számítástechnika még ennél is nagyobb lehetôséget kínál a segítségnyújtásra,
különösen a motoros közlekedési eszközzel rendelkezô és kommunikációs szempont-
ból csökkent képességû tanulók számára. Egyes iskolákban, illetve számos kórházban
és egészségügyi központban bôségesen vannak számítógépes segítô készülékek. A
degeneratív idegrendszeri betegségben szenvedôk számára például a szemmozgásra
vagy akár a nyelv helyzetére reagáló beviteli készülékek is rendelkezésre állnak
(Strauss, 1998). Ugyanakkor az említett készülékek elterjedése nem érte utol a keres-
letet. Ezen kívül, egyes segítô készülékek drágák és olyan speciális szoftvert igényel-
nek, ami miatt, az ôket használó tanulók számára csak egyetlen vagy legfeljebb né-
hány ilyen gép áll rendelkezésre. Más erôforrásokhoz hasonlóan, a jobb anyagi hely-
zetben lévô iskolák ezeket inkább megengedhetik maguknak, mint a rosszabb anyagi
helyzetben lévôk.

Azonban a csökkent képességek nem minden fajtája küzdhetô le a létezô segítô
készülékekkel. A látáskárosultak számára léteznek szöveget beszéddé alakító rendsze-
rek, illetve video-képernyô leolvasók, ám ezek minôsége még a bonyolultabb
weboldalak mögött kullog. A most rendkívül gyors fejlôdésnek indult beszédfelisme-
rô technológia jelentôs elônyöket kínál az érintett csoport számára a számítógépes be-
vitelben. Mindazonáltal ez még mindig drága és folyamatos beszéd esetében gyenge
teljesítményû.

A világháló (illetve más internetalapú lehetôségek) megtérülése a rokkantak szá-
mára hatalmas lehetôségeket rejt - feloldja a szociális elszigetelôdést az e-mail, a Chat-
szobák, a fórumok és hasonlók formájában zajló együttmûködô tanuláson, a könyv-
tári erôforrásokhoz és egyéb információkhoz való hozzájutáson át, s az on-line okta-
táson, és a hálón dolgozó oktatókon és konzulenseken keresztül – mindezt persze
anélkül, hogy el kellene menni hazulról vagy az iskolából.

A hiányzó láncszem által érintettek második csoportját azok jelentik, akik olyan
vidéki területeken lévô iskolákban tanulnak, ahol gyakran hiányzik az Internet ké-
nyelmes elérése. Az ilyen tanulók számára a leggyakorlatiasabb megoldást a mûholdas
és mikrohullámú átvitel, illetve az olyan tarifacsökkentés jelenti, mint az Egyesült Ál-
lamokban az E-Rate (e-tarifa). Az anyagilag megengedhetô távközlés tényleges eléré-
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se révén a távoli iskolák leküzdhetik a kisebb tanulói létszámból adódó további egyen-
lôtlenséget is. Egy kisebb középiskola lehet, hogy nem tud oktatókat felvenni, vagy
elegendô létszámú tanulót vonzani az olyan tárgyakhoz, amit a nagyobb középisko-
lák kínálnak; pl. idegen nyelvek, az advanced placement (AP, az International
Baccalaureate-hez hasonló, akár egyetemi kreditpontot is érô) program, vagy erôsen
technikai jellegû tantárgyak. A technológia mûködôképes megoldást kínál erre a
problémára olyan webalapú virtuális tanfolyamok formájában, amelyek némelyike
már számos országban rendelkezésre is áll. A levelezô tanfolyamoktól, illetve a rádió-
és videó alapú oktatástól eltérôen a webes virtuális tanfolyamok lehetôvé teszik a ta-
nulók együttmûködését, a szinkron és aszinkron kommunikációt, az oktatási erôfor-
rások kényelmes letöltését, sôt a laboratóriumi mûszerek távoli vezérlését is.

A hiányzó láncszem által érintettek harmadik csoportját azok jelentik, akik sze-
gény környéken élnek, illetve akiknek iskoláztatása olyan intézményekben folyik,
ahová túlnyomórészt a társadalom alsóbb osztályaiból járnak, ez általában a szegénye-
ket, a bevándorlókat és a hátrányos helyzetben lévô kisebbségeket jelenti. Az Egyesült
Államokban a magánegyetemekre járó elsôévesek 80%-a használt e-mail-t 1998-ban,
miközben az állami, történelmileg fekete fôiskolákon ez az arány mindössze 41% volt
(Gladieux és Swail, 1999). Az általános és középiskolai szinten is hasonló egyenlôt-
lenségek mutatkoznak. 1998-ban azoknak az állami és magániskolák szaktantermei-
nek az 57 százaléka rendelkezett Internetcsatlakozással, amelyekbe kevesebb, mint 6
százalékban jártak kisebbségi tanulók, szemben a szaktantermek 37 százalékával azok-
ban az iskolákban, ahová 50% vagy annál több kisebbségi tanuló járt.

Az Egyesült Államok Oktatási Minisztériumához tartozó National Center on
Education Statistics (NCES - Országos Oktatási Statisztikai Központ) legfrissebb je-
lentése szerint 1999 tavaszán a kisebb, szegénységgel küzdô iskolák (a definíció sze-
rint azok az iskolák, ahol a tanulók kevesebb, mint 11%-a jogosult ingyenes vagy
kedvezményes iskolai ebédeltetésre) tanárainak 52%-a használta a számítógépet, az
Internetet pedig „sokszor” az oktatási anyagok elkészítéséhez. Eközben a súlyos sze-
génységgel küzdô iskolák (ahol a tanulók 71 vagy annál nagyobb százaléka jogosult
ingyenes vagy kedvezményes iskolai ebédeltetésre) tanárainak mindössze csak 32%-a
használt számítógépet. Hasonló különbségek mutatkoznak a számítógépek, az
Internet adminisztráció és a kollégákkal való kommunikáció céljára való használatá-
ban is (NCES, 2000). Ezek a különbségek valószínûleg a technikai berendezések és
támogatás, az IKT használatára való képzés, valamint az iskola információs és kom-
munikációs technológiákkal kapcsolatos kultúrájának eltéréseibôl adódnak.

Ezzel együtt is észre kell venni, hogy a legtöbb országban az iskolákon belüli
egyenlôtlenségek jóval kisebbek, mint az iskolán kívüliek, azaz a közösségekben és
otthonokban meglévô különbségek. Mi több, a legtöbb iparosodott országban az ösz-
szes iskola tantermeinek jelentôs százaléka hamarosan el lesz látva technológiával. Ez
nem fogja megszüntetni az olyan más tényezôkbôl adódó egyenlôtlenségeket, mint
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például a tanárok felkészültsége az IKT oktatási integrációjára, de csökkenteni fogja
az alacsony jövedelmû és a magas jövedelmû területeken lévô iskolák közötti szaka-
dékot.

Mindazonáltal a szegényebb városi környezetben élô iskolaköteles gyermekek
elôtt két potenciális hozzáférési probléma is áll. Az egyik maga az iskola, ahol s amint
azt már említettük, a technológia elérhetôsége ritkán egyenlô a jobb anyagi helyzet-
ben lévô iskolákéval. Ám egy másik akadályt jelent az IKT elméleti célra való felhasz-
nálásának közösségi és otthoni támogatási rendszere. A jobb anyagi helyzetben lévô
területeken több számítógép és Internet-csatlakozás áll rendelkezésre az iskolán kívül
a házi feladatok támogatására, valamint nagyobb technikai szakértelem az esetlegesen
felmerülô problémák kijavítására. Az ilyen problémák Egyesült Királyságban történô
megoldására az e-kereskedelmi és a technológiai miniszterek együttes javaslatot tettek
a szegényebb városi negyedek iskoláinak, templomainak és kocsmáinak Internet-csat-
lakozással való ellátására, így kísérelve meg a hátrányos helyzetû környékeken lakókat
az Internet közelébe hozni (Pastore, 2000). Az Egyesült Államokban Clinton elnök
úr egy 100 millió dolláros programot javasolt, mintegy 1000, közösségi, technológi-
ai központ (CTC - Community Technology Center) létrehozására az alacsony jöve-
delmû városi és vidéki környékeken (Clinton, 2000).

Szingapúrban az Infocomm Development Authority (Információ és Kommuni-
káció Fejlesztô Hatóság) 25 millió dolláros kötelezettséget vállalt egy olyan program-
ra, amely anyagilag és fizikailag elérhetô számítógépet és Internet-csatlakozást kínál
mintegy 30.000 alacsony jövedelmû háztartás számára, a technológiai képzéssel
együtt. A cél az, hogy az alacsony jövedelmû családok is ugyanolyan számítástechni-
kai erôforrásokhoz jussanak, mint a jobb anyagi helyzetben lévô otthonokban élô ta-
nulók a saját berendezésükön és szolgáltatói elôfizetésükön keresztül. Az Internethez
való ingyenes, szélessávú hozzáférés a közösségi központok és klubok számára is elér-
hetô lesz (Nisperos, 2000). A szingapúri tanárok megfigyelték, hogy az iskolán kívül
Internet-csatlakozással rendelkezô tanulók olyan képeket és más információkat tud-
nak letölteni, amelyek révén jobb jegyet szerezhetnek. Ezen kívül az érintett tanulók
fejlettebb lekérdezési készségeket is elsajátítanak.

A parlagon hagyott terület

Az American Association of University Women (Egyetemi nôk amerikai szövetségé-
nek) egyik legutóbbi jelentése szerint sok asszony és lány tekinti a számítástechnika
világát parlagon hagyott területnek (AAUW, 2000). A Bizottság jelentését készítô
egyik társelnök arra a következtetésre jutott, hogy „A lányok kritikusak a számítógé-
pes kultúra iránt, de nem számítógép-fóbiásak”. (AAUW, 2000, 1. old.). Az Egyesült
Államok felsôoktatási létszámának több mint 50%-át kitevô nôk kapják a mérnöki
fôiskolai diplomák (BSc) mintegy 9%-át, a számítástechnikai fôiskolai diplomák ke-
vesebb, mint 28%-át, s a nôk a megemelt számítástechnikai programot (AP) lezáró
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vizsgát letett hallgatóknak mindössze 17%-át teszik ki. Az informatikai szakemberek
mintegy 20%-a nô.

A Bizottság megállapította, hogy a programozással foglalkozó tárgyakat a lányok
túl unalmasnak és lassúnak találták, a számítógépes játékokat pedig „unalmasnak, is-
métlôdônek és erôszakosnak, a számítógépes életpályákat pedig inspirációtól mentes-
nek” (uo. 1f old.). A helyzet orvoslása érdekében a Bizottság több lépést is javasolt az
iskoláknak és a közösségeknek. Ezek között a számítástechnikáról a közvéleményben
élô elképzelés megváltoztatását javasolták annak érdekében, hogy azt a nôk ne tekint-
sék magányos és antiszociális tevékenységnek. Javasolták a szoftverek átalakítását is
azért, hogy az szélesebb kör számára legyen vonzó, és ne a „számítógép-ôrült” sztere-
otípiáját erôsítse, hanem olyan tech-tudású tanárokat képezzen, akik képesek megta-
nítani a számítógépek termelékenységet növelô eszközként való használatát; valamint
lehetôséget adjon a lányoknak a technológiai képzelôerejük kifejtésére.

A parlagon hagyott terület az Egyesült Államokban informatikai képzést nyújtó
felsôoktatási intézményeket és azon belül két nagy kisebbségi csoportot is elválaszt: az
afro-amerikaiakat és a spanyolajkúakat. Az említett két csoport 1998-ban például a
számítástechnikai fôiskolai diplomáknak mindössze két százalékát kapta, s az ugyan-
ebben az évben Ph.D fokozatot elérôknek mindössze 10%-a volt afro-amerikai és
mindössze 6%-a spanyolajkú az összesen mintegy 950 hasonló fokozatot elérôk kö-
zül (Becht és társai, 1999). (Fôiskolai szinten az afro-amerikaiak az Egyesült Államok-
ban beiskolázott létszám 10,5%-át, a spanyolajkúak pedig a 8,1%-át teszik ki.)

Nehéz eldönteni azt, hogy a fenti probléma a potenciálisan vonzóbbá tehetô par-
lagon hagyott terület függvénye vagy az idegen nyelv kategóriájába tartozik. A számí-
tástechnikai egyetemi diplomát szerzô tanulók többsége valószínûleg már jó matema-
tikusnak számított az általános iskola befejezése elôtt is. Az ilyen tehetségek felisme-
résének és gondozásának valószínûsége a súlyos szegénységgel sújtott negyedekben lé-
vô iskolákban, ahol nagy százalékban vannak afro-amerikaiak és spanyolajkúak nem
akkora, mint a jobb anyagi helyzetben lévô negyedekbôl merítô iskolákban. Ha a
probléma ilyen szinten (vagy még ennél is korábban) kezdôdik, akkor a hardver- és
szoftver-változtatásoknak nem lesz nagy hatásuk a probléma csökkentésére.

Az idegen nyelv

Az iskolák, illetve a környéken dolgozó szervezetek Internet-csatlakozással való puszta
felszerelése nem garantálja az IKT tényleges használatát. Sokak számára a számítógép
és az Internet átvitt és szó szerinti értelemben is olyan idegen nyelvet jelent, amit nem
beszélnek vagy nem értenek. Janet Schofield és munkatársai dokumentálták az isko-
lai hatékony Internet-használat nem-technikai jellegû korlátjait, köztük a hibás óra-
rendeket, célokat és normákat (Schofield és Davidson, 1998). Ezek a problémák az
Internet és a tanulás szempontjából leghatékonyabb használatát biztosító feltételek
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meg nem értésébôl adódnak. Ami még ennél is fontosabb, számos tanuló nem ren-
delkezik a technikai készségeken kívül az információ-kezelés és a hatékony önálló ta-
nulás gyakorlatával sem. Az ô számukra egy sor olyan készséget kell elsajátíttatni,
mint az önmagunk figyelemmel kísérése és az idôbeosztás, mielôtt a számítógépeknek
és az Internetnek értelme lenne.

A televíziótól és a rádiótól eltérôen az Internethez tevékeny, önálló részvétel
szükséges, annak minden elônye kihasználása érdekében. A tárolt információk, illet-
ve a dinamikus információforrásokkal való kapcsolat elérhetô, ideértve a valósidejû
adatokat (meteorológiai adatok mûholdon keresztül való közvetítése), a tanácsadók,
az oktatók, a konzulensek és más, hasonló személyek hozzáférhetô adatait. Ám ezek
mindegyikéhez tevékeny keresési, kommunikációs és információkezelési készségekre,
illetve a szövegek, ábrák, táblázatok, fényképek és az adott feladathoz kapcsolódó ha-
sonló elemek mindent elsöprô mennyiségébôl a lényeges dolgok kiválasztására irá-
nyuló állandó odafigyelésre van szükség. Azok a tanulók, akik jó készségekkel rendel-
keznek az önmaguk figyelemmel kísérése terén és erôsen motiváltak a tanulásra, álta-
lában jobban haladnak az önálló tanulásban, mint azok, akik nem (Heckhausen és
Dweck, 1998; Schunk és Zimmerman, 1994).

Az oktatási IKT és a konstruktivista tanulási megközelítések - ugyan gyakran el-
túlzott - ötvözése az IKT tevékeny és együttmûködô tanulás megvalósítására való le-
hetôségébôl adódik. A szimulációk, az eseteken alapuló tanítás, a nemzeteken átívelô
beszélgetés és vita, valamint az ehhez hasonlók mindegyikét támogatja az Internet.
Ahhoz azonban, hogy ezek a megközelítések eredményesek legyenek, a tanároknak az
elôadásról és mikro-menedzselô tevékenységrôl és beszélgetésrôl át kell váltaniuk a ta-
nulás vezetésére, egyre függetlenebbé váló, a tanulók összefogásán alapuló és tanter-
men kívüli erôforrások bevonásán keresztül (Jonassen és társai, 1999). Az érettségiig
tartó iskoláztatás ideális oktatási keveréke a tanulók korának és érettségének megfele-
lôen változik, de mindig a közvetlen utasítás, az irányított és a független gyakorlás, a
csoportmunka, az egyéni reflektálás, keresés és létrehozás valamilyen ötvözete lesz.
Egyes tanárok már most így tanítanak, és a technológiai készségek elsajátításával kön-
nyen be tudják építeni az információs és kommunikációs technológiákat a tanításba.
Másoknak egyaránt el kell sajátítaniuk az új tanítási stílusokat és a szükséges techno-
lógiai készségeket.

Egy kevésbé jól kezelhetô problémát jelentenek az írni-olvasni alig tudók, vala-
mint az adott országban használt, széleskörû kommunikáció nyelvének készségeivel
nem rendelkezôk problémája. A világháló értékeinek zömét a középiskolai olvasás-
készség szintjén vagy afelett álló szövegek és ábrák jelentik. A középiskolába ennél jó-
val alacsonyabb olvasási készséggel belépô tanulók nem sokat profitálhatnak a világ-
hálón található információkból. Hasonlóképpen a világháló nyelvezetét nem beszé-
lôk is csak korlátozott mértékben férhetnek hozzá a tartalomhoz. Bár a szöveget be-
széddé alakító intelligens rendszerek a vakok mellett az írni-olvasni alig tudókat is ki-
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szolgálhatják, az írni-olvasni alig tudóknak a szókincsük hiányosságai miatt a szöveg-
értéssel is nehézségeik vannak. Azok számára nyújthatnak lehetséges megoldást a for-
dító rendszerek, akik nem értik a széleskörû kommunikáció nyelvét. Azonban jelen-
leg elsôsorban csak a nagyobb világnyelvek - a spanyol, a német, a francia, az angol
és az orosz nyelv - rendszereinek fejlesztése folyik, ám mindeddig ezek sem rendelkez-
nek az oktatási alkalmazásoktól elvárt megbízhatósággal. Egyes iskolai rendszerek
minden korábbinál nagyobb hangsúlyt fektetnek a második, különösen az angol
nyelv tanulására, hogy biztosítani tudják a tanulók számára a világháló hasznosítha-
tóságát.

Ahhoz, hogy megértsük, mely nemzeti szakági politikák mûködôképesek az ide-
gen nyelv problémája által érintettek digitális megosztottságának áthidalását illetôen,
elôször egy mûködô modellt kell kidolgoznunk arra, hogy miként hat az IKT a tanu-
lók képességeire. Egy ilyen modellt szemléltet az alábbi ábra, amelyen az IKT-
készségek fejlesztése a függô változó. A modell feltételezi, hogy az érintett képességet
három tényezô befolyásolja: az iskolai IKT-használat, az otthoni IKT-használat, vala-
mint a tanuló önálló tanulásra való képessége. Ezek alapján az iskolai IKT-használa-
tot a tanár IKT-képessége, az iskolai IKT-erôforrások és az iskola oktatási színvonala
határozzák meg. Az otthoni IKT-használatot nem elemezzük mélyebben, de tekint-
hetjük az erôforrások, a technológiai segítségnyújtás és a tanuláshoz való hozzáállás
függvényének.

A tanuló önálló tanulásra való képessége azért fontos az IKT-készségek elsajátí-
tása szempontjából, mert a számítástechnika önálló tevékenység, különösen az általá-
nos iskola felsô tagozatában és a középiskolában, illetve mert a technológiák jelenlegi
állása - a rendszerleállások, az egymással nem kompatibilis fájlformátumok, a pontat-
lan vagy homályos használati utasítások, és így tovább - nagyfokú problémamegoldást
követel. Hativa (1998) például arra a következtetésre jutott, hogy az önálló tanulásra
való képesség eltérései döntôen befolyásolják a teljesítményben mutatkozó egyre szé-
lesebb szakadékot akkor, amikor számítógéppel támogatott oktatást alkalmaznak a
matematikában. Azok a tanulók, akik képesek saját tanulásukat figyelni, felismerni,
hogy mikor nem értenek egy fogalmat, segítséget kérni és tanulási igényeiket kifeje-
zésre juttatni, úgy tûnik, többet tanulnak egy egyéni ütemû rendszerben, mint azok,
akiknek ezek a képességeik gyengébbek.

Az iskolai IKT-használat jelenti azt a területet, ahol a nemzeti szakági politikák
a legközvetlenebbül tudják hatásukat kifejteni. Ugyanakkor a hardvereknél sokkal na-
gyobb szükség van a szoftverekre és a hálózati mûködésre. Amellett, hogy minden is-
kola számára korszerû berendezéseket és technológiai támogatást kell biztosítani, a
szakági politikának a tanárképzésre és az iskolai színvonalra is irányulnia kell. Az IKT-
készségek modellértékû tanárképzési projektjei számos országban megtalálhatók, töb-
bek között Írországban, Hollandiában, Szingapúrban és az Egyesült Királyságban.
Külön érdeklôdésre tarthat számot egy tervezett mexikói erôfeszítés, ez ugyanis egy,
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az IKT-iskolareform elômozdítását célzó nagyobb stratégia része, és jelentôs mérték-
ben vonja be a tanárokat a tervezésbe, a tanfolyami anyagok fejlesztésébe, valamint az
oktatás támogatásába. Az Egyesült Királyságban folyó projekt az IKT-képzésben részt
vevô tanárok számára kedvezményes áron biztosított laptopokra és Internet hoz-
záférésre épül (BECTA, 1998).

A tanulók IKT- készségeinek fejlesztése - Ok-okozati vázlat

Az IKT iskoláztatási szerepét, ha csak, a 10 évvel ezelôtti feltételezésekkel hason-
lítjuk össze, a korszerû nézet szerint az IKT-nak a tanulók által történô sikeres hasz-
nálata szempontjából kritikus jelentôségû, hogy a tanár mennyire képes beépíteni a
tantervbe az információs és kommunikációs technológiákat. Ez radikális változás a
korábbiakhoz képest, amikor a számítógéppel támogatott oktatás (CAI - computer-
assisted instruction) és az integrált tanulási rendszerek (ILS - integrated learning sys-
tems) önmagukban jelentették a választ és nem látták nagy szükségét annak, hogy a
tanárokat felkészítsék az IKT-készségekre. Annak érdekében, hogy a tananyag min-
den tanuló számára hatékony legyen, a kiadók számára az a követendô feladat, hogy
olyan forrásokat biztosítsanak a tanárok számára, amelyeket a tanár beépíthet az órá-
iba, ahelyett, hogy teljes körû on-line tanfolyamokkal próbálnák másolni azt, ami a
tanár feladata. A leginkább hiányzó erôforrások a nehezen tanítható témákra összpon-
tosítók. Ilyen a víz körforgása és az elektromos vezetôképesség a tudományban, a he-
lyi érték a számtani mûveleteknél, a feltételes mód megértése az olvasásban, és így to-
vább. Ha valódi hozzáadott értéket képviselnek a színes animációk, a valósidejû ada-
tok, a hipertext, a diagnosztikai hálózatok és a többi, akkor ez leginkább azokon a te-
rületeken fog megmutatkozni, ahol jellemzôen a legtöbb nehézséggel küzdenek a ta-
nárok és nem ott, ahol a tanítás kevesebb kihívást jelent.
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Az iskola oktatási színvonalának szerepét a tanulók IKT-készségek elsajátításában
jórészt figyelmen kívül hagyták, mely egyenes arányban áll a felszereltségben
mutatkozó különbségekkel. A kiváló színvonalú iskolák az IKT segítségével végzett
bonyolultabb tanulásra ösztönzik a tanulókat, mint az alacsonyabb színvonalú isko-
lák. Az alacsonyabb színvonalú környezetekben a tanulók szövegszerkesztôt és táblá-
zatkezelôt használnak földhözragadt feladatokhoz, esetleg alkalomszerûen informáci-
ókat keresnek a világhálón, egyszerûbb keresések és egyszerûbb keresôk segítségével.
A magasabb színvonalú iskolákban a tanulók táblázatkezelôk segítségével különbözô
mezôgazdasági ültetési vagy kormányzati szakpolitikai lehetôségeket szimulálnak, sa-
ját weboldalakat készítenek, és fórumokat vezetnek. A világhálón keresve összetett ke-
reséseket és különbözô keresôket használnak.

Az iskoláskorú tanulók otthoni számítógép használatának javítását célzó szakági
politikák szemléltetésére számos sikeres projekt kínálkozik világszerte. A szingapúri
otthoni számítógép létrehozását célzó erôfeszítés egy ilyen projekt, pontosan úgy,
ahogy az Egyesült Államokban folyó Buddy (Haver) projekt, amely berendezéseket,
képzést és támogatási szolgáltatást biztosít az iskoláskorú gyermekek szüleinek. Az
otthoni számítógép-használattal összefüggô egyes tényezôket nehezebb kiegyenlíteni.
Például több országban a gazdagabb környékek korszerûbb, nagysebességû Internet-
vonalakkal vannak felszerelve, míg az alacsonyabb jövedelmû környékeknek csak a
gyengébb hírközlési berendezések maradnak, ha marad valami egyáltalán. Ezeknek az
eltéréseknek a megszüntetését célzó nemzeti szakági politikákat nehezebb lesz kiala-
kítani, ugyanis gyakran kell bevonni a magánszektort.

A Felsôoktatási Tanács (College Board) korábban már idézett jelentése más aján-
lásokat is tartalmaz a nagyobb digitális megosztottság elkerülésére a virtuális egyete-
mi városokban és más technológián alapuló iskolai programokban. A tervezôk számá-
ra azt javasolják, hogy a hozzáférést állítsák a rendszertervezés középpontjába, tartsák
szem elôtt a technológia ígéretét a hagyományos és a technológián alapuló szolgálta-
tás egyensúlyba hozásával, továbbá tanuljanak a távoktatás úttörôitôl. A hírközlési
iparág számára nagyobb szociális felelôsségtudatot javasolnak, amelynek meg kell mu-
tatkoznia a szélesebb körû hozzáférést elôsegítô lehetôségek megfontolásában a termé-
kek és szolgáltatások fejlesztése során (Gladieux és Swail, 1999).

ÖSSZEFOGLALÁS

A formális iskolai oktatás digitális megosztottsága nem pusztán a berendezéseken mú-
ló egyenlet, amelyet nem lehet csak célzott hardver, szoftver és hálózati beruházások-
kal leküzdeni; hanem egyszerre ered az iskolán belüli és az otthoni különbségekbôl,
amelyek kiterjednek a tanulási színvonalra és a támogatásra is. A tanuló önálló tanu-
lásra való képessége és konkrétabban a tanuló független tanulásra való képessége egy
további tényezô. Az iskolai oktatás digitális megosztottságának áthidalására tett nem-
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zeti szakpolitikai kísérleteknek a fenti befolyásoló tényezôk mindegyikét figyelembe
kell venniük ahhoz, hogy sikeresek lehessenek.

Nem említettük itt az erôsen iparosodott országok között a számítógéppel való
ellátottságban és az Internet használatában mutatkozó különbségeket, amelyek szin-
tén befolyásolják az iskolai oktatást és a tanulást. Miközben például a svéd lakosság
37 százaléka használta az Internetet tavaly (1999-ben), a dán lakosságnak csak mint-
egy 26 százaléka, az olasznak pedig mindössze körülbelül 10 százaléka. Az Európai
Unión belül ezek a különbségek idôvel fontossá válhatnak, különösen akkor, ha a ta-
nulók mobilabbá, a tanfolyamok és programok pedig globálisabbá válnak.

A digitális különbségek megszüntetésére irányuló erôfeszítéseknek minden fron-
ton folytatódniuk kell: a csökkent képességûeket segítô készülékek (ideértve a beszéd-
felismerést), a távoli helyeken lévô iskolák alacsony hírközlési költségei, a hardverek
és szoftverek áttervezése a nôk és lányok számára, a tanárok aktívabb képzése, a szü-
lôk nagyobb technikai támogatása, a súlyos szegénységgel sújtott és nyelvi kisebbségi
háttérrel rendelkezô tanulók nagyobb oktatási támogatása területén. A formális isko-
lai oktatás digitális megosztottsága nem egyetlen problémából tevôdik össze, amelyet
egy tömeges iskolai segélyprogrammal és technológiai támogatással meg lehetne olda-
ni, hanem részben az erôforrások meghatározott fajtái hiányának függvénye, részben
pedig olyan krónikus különbségek eredménye, amelyek nem reagálnak egyetlen
gyógymódra. Ez utóbbi problémák állandóan emlékeztetnek a legtöbb mai társada-
lom elemi egyenlôtlenségeire. A megfelelôen alkalmazott IKT segítségével a fenti
problémáknak nem csak a tünetei enyhíthetôk; ha viszont másként alkalmazzák, ak-
kor csak súlyosbíthatja azokat.
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6. FEJEZET
A FELNÔTTOKTATÁS ALAPKÉSZSÉGEI

ÉS A DIGITÁLIS MEGOSZTOTTSÁG
írták:

Lynda Ginsburg, John Sabatini és Daniel A. Wagner16

BEVEZETÔ

Az alapvetô felnôttoktatás hagyományos, az írni-olvasni és a számolni tudás készsége-
ivel foglalkozik, és többek között ezeket tekinti a munka világába való belépés alap-
feltételeinek. A felnôttoktatásban dolgozó tanárok azért vonakodnak átvenni az infor-
mációs és kommunikációs technológiákat, mivel bizonytalanok abban, hogy ebben
milyen szerepet szánnak nekik, továbbá amiatt is aggódhatnak, hogy ez mennyi idôt
vesz el az említett alapkészségek fejlesztésétôl. A XXI. század küszöbén azonban az
IKT már a felnôttoktatás szükséges és fontos alkotóelemévé vált. A formális és a nem
-formális oktatás a technológia - különösen az Internet - segítségével a távolba is el-
juttatható annak ígéretével, hogy a tanulásra bármikor és bárhol sor kerülhet.

Mi több, a technológia olyan motiváló erô is lehet, aminek a segítségével olya-
nok is bevonhatók a felnôttoktatásba, akik amúgy nem vennének részt benne, vala-
mint elôsegítheti számukra az értelmesebb tanulás lehetôségét is. Az információs szu-
persztrádáról folyó beszélgetések kapcsán sokan érzik szükségét a vezetési leckéknek,
hogy ne maradjanak le az út szélén. Miközben valószínû, hogy az írni, olvasni és szá-
molni nem tudók szégyellnék ezt a hiányosságukat, ugyanez nem vonatkozik azokra,
akik nem mesterei a technológiai készségeknek. Ma már az IKT használatának kész-
sége az, ami szerves jelentôségû az iparosodott gazdaságok majd minden ágazatában
a munkahelyek megszerzése és megtartása szempontjából. Csak végig kell gondolni,
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mondjuk azt, hogy milyen eljárások léteznek a vállalkozások, a kórházak vagy az ét-
termek adatainak bevitelében, a gyárak szállítási készleteinek felmérésében vagy a cso-
magok szállításában.

Az Egyesült Államok Kereskedelmi Minisztériuma (NTIA, 199) szerint az IKT
elérhetôségében mutatkozó eltérések Amerikában jelentôs mértékben összefüggenek
a faji hovatartozással, a jövedelmi és az oktatási háttérrel. A fekete és a spanyolajkú
háztartásokat a fehér háztartásokkal összevetve, kisebb, mint a fele a valószínûsége an-
nak, hogy Internet-hozzáféréssel rendelkezzenek. A 75.000 amerikai dollár feletti éves
jövedelemmel rendelkezô családokban négyszer akkora a valószínûsége annak, hogy
számítógéppel, és hatszor akkora, hogy Internet-hozzáféréssel rendelkezzenek, mint a
20.000 amerikai dollár alatti éves jövedelemmel rendelkezôk esetében (az Egyesült
Államokban több mint 20 millió ilyen háztartás található). Ugyanakkor a magasabb
iskolai végzettséggel rendelkezô felnôttek háztartásaiban sokkal nagyobb a valószínû-
sége annak, hogy számítógéppel és Internet-hozzáféréssel rendelkezzenek, mint a leg-
alacsonyabb iskolai végzettséggel rendelkezôk esetében, amint azt az alábbi táblázat is
jelzi:

A háztartásban élô felnôttek iskolai végzettsége A személyi számítógépekkel 
rendelkezô háztartások százaléka

Legfeljebb általános iskolai végzettség 8
Valamilyen középiskolai oktatásban részesült 16
Középiskolai vagy annak megfelelô végzettség 31

Hányan rendelkeznek ilyen iskolai végzettséggel az Egyesült Államokban és a
többi iparosodott OECD tagországban? Az Egyesült Államokban a felnôttek körében
végzett, írni-olvasni tudást vizsgáló országos felmérés (National Adult Literacy
Survey, Kirsch és társai, 1993) szerint 40-44 millió felnôtt amerikai, azaz a keresôké-
pes lakosság közel 25%-a a legalacsonyabb kategóriába esik. Hasonló megállapításo-
kat jelentettek más OECD tagországokból is (OECD/Statistics Canada, 1995,
1997). Mintegy 45 millió amerikai nem rendelkezik középiskolai vagy annak megfe-
lelô, Általános Oktatási Fejlôdést (GED - General Education Development) tanúsí-
tó végzettséggel (GEDTS, 1998), ennek ellenére közülük mindössze 4 millióan vesz-
nek évente részt az elemi olvasási készségek fejlesztését és oktatási kilátásaik javítását
célzó programokban.

Az Egyesült Államokban - és más OECD-tagországokban, valamint számos fej-
lôdô országban - az írni-olvasni alig tudók demográfiailag heterogén csoportot alkot-
nak, úgy jelentôs eltérések mutatkoznak az etnikai és nyelvi háttér szerint, például a
bevándorlók esetében (Wagner és társai, 1999). Az iparosodott országokban végzett
egyre növekvô számú tanulmánya azt mutatja ki, hogy az olyan biológiai-viselkedési
tényezôk, mint például a diszlexia, a rossz látás és a tanulás csökkent képességei befo-
lyásolhatják az olvasni tudás elsajátítását (Wagner és Venezky, 1999). Az ilyen egyé-

78
© OECD 2000

TANULÁSSAL A DIGITÁLIS SZAKADÉK ÁTHIDALÁSÁÉRT



nek, a felnôttek többségéhez hasonlóan, olyan összetett családi, munkahelyi és szoci-
ális körülményekkel vannak körülvéve, amelyeket nem könnyû félretenni a tanulás
megvalósítása érdekében, ezért a felnôtteket írni-olvasni tanító programokban jellem-
zôen magas a belépôk és kibukók aránya. Ezek a tényezôk csak tovább bonyolítják az
oktatási módszerek, tanulási stratégiák, valamint a programtervezés és -irányítás kér-
déseinek összetettségét.

Ebben a fejezetben azt kívánjuk érzékeltetni, hogy a felnôttek közötti digitális
megosztottság több nemzeten belül és azok között is még jó pár évig jelen lesz. Az
érintett felnôttek valószínûleg jobban ellen fognak állni a változásnak, mint a gyer-
mekek és a fiatalok, akik az új technológiák által egyre jobban és jobban áthatott tár-
sadalmakban nônek majd fel. Mi több, egészen mostanáig, az IKT oktatási beruhá-
zásainak döntô többségét az egész világon a közoktatásra és a felsôoktatásra fordítot-
ták, a hátrányos helyzetû felnôttek oktatási igényeinek figyelembe vétele nélkül. Az
IKT rendkívüli lehetôségeket kínál az írni-olvasni tudó felnôtt lakosság alapvetô meg-
változtatására, különösen azért, mert a felnôttoktatást kevésbé kötik a merev oktatási
rendszerek, a rögzített tantervek és az egyéni motiváció korlátozásai. Minél nagyobb
a megosztottság vagy a szakadék, annál drámaibb ugrásra van lehetôség. A nem-for-
mális felnôttoktatásban ez az ugrás csak ezután következik be. E fejezet példáinak
többsége az Egyesült Államokból származik, itt ugyanis, a felnôtteket tekintve az új
információs és kommunikációs technológiák jobban elôtérbe kerültek.

TECHNOLÓGIAI KÉSZSÉGEK ÉS FELNÔTTOKTATÁS

Lett légyen az Tucsonban, Torinóban vagy Timbuktuban, a felnôttek a legkülönfé-
lébb igényekkel és érdeklôdési körökkel, a legváltozatosabb készségekkel, beállított-
sággal és tapasztalatokkal fordulnak a nem-formális felnôttoktatási programok felé. A
programok általában önkéntesek, mindenki maga dönti el, hogy azon megjelenik-e és
ha igen, milyen gyakran. A részvétel megfelelhet egy munkahelyi elôírásnak, tükröz-
heti a korábban elsajátítani nem sikerült készségek tanulása iránti érdeklôdést, illetve
ösztönözheti az is, hogy támogatni szeretné valaki a saját gyermekeinek oktatását. Az
IKT kulcskérdései a részvételre való ösztönzésre és a felnôtt tanulók céljai elérésének
elôsegítésére vonatkoznak.

Fontos megérteni, hogy az írni-olvasni tudás és az alapkészségek iránti igények
meghatározása a legtöbb országban igen gyorsan változik (Tuijnman és társai, 1997).
A megfelelô olvasási és matematikai készségek ma már nem elegendôek; a technológi-
ai mûveltség (az IKT hatékony hasznosításának képessége) egy újabb oktatási szükség-
szerûséggé válik. A továbbtanuláshoz, illetve a tanfolyamokra való bejutáshoz szükség
lehet olyan készségekre, felkészülésre, elkötelezettségre és gyakorlatra, amelyet általá-
ban a középiskolai oktatás végén várnak el. Az iskolákból kikerülôk számára egyre na-
gyobb mértékben tartozik e készségek közé az IKT ismerete és az abban való jártas-
ság. Ebbôl következik, hogy a tanulmányaikat az oktatáscélú IKT beköszöntése elôtt
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befejezô felnôttek óriási hátrányba kerülnek az ilyen tanfolyamokra való jelentkezés
során. Vegyük csak röviden sorra, hogy a felnôtt élet milyen területeken keresztezi a
technológia és az oktatás útját.

A munka világa

Az Egyesült Államok Munkaügyi Minisztériuma (Department of Labour) a kilenc-
venes évek elején megkísérelte meghatározni azokat az általános munkahelyi kész-
ségeket, amelyekre az amerikai munkavállalóknak egy növekvô és változó gazdaság-
ban szükségük lehet (SCANS, 1991). Habár a különbözô szakmákban eltérô kész-
ségekre van szükség, a legtöbb megköveteli az alapjártasságok egy adott csoportját.
A kutatók megkísérelték ezeknek az alapvetô követelményeknek a meghatározását,
több iparág munkáltatóival, oktatóival és munkavállalóival készített interjúk során.
A vizsgálat külön foglalkozott a technológiával, de a technológiai jártasságról kide-
rült, hogy minden készségterületet áthat, köztük az erôforrásokkal való gazdálko-
dást, a munkatársakkal való kommunikációt, valamint az információk megszerzé-
sét és felhasználását is.

A gyorsan változó munkahelyi környezetben elért sikeresség további szempontja
az új készségek folyamatos frissítésének és gyakorlásának a képessége akár a változó
munkahelyi prioritásokra, akár a munkaköri leírások elavulására, akár az új technoló-
giák megvalósítására adott válaszként. Mivel az IKT gyakran kerül az ilyen változások
középpontjába, a technológiai mûveltség készségeivel nem rendelkezôknek korláto-
zott választásokkal és lehetôségekkel kell szembesülniük (Ginsgburg és Elmore,
1998). Ezen kívül a mai technológiákat használni tudó munkavállalók vannak a leg-
jobban felkészülve a holnap technológiáinak megtanulására.

Otthon és család

Sok felnôtt választja az oktatásba való visszatérést, ahogy felismerik saját korlátjaikat
a gyermekeik iskolai munkájában való segítés területén. Az iskolák egyre többet hasz-
nálják az információs és kommunikációs technológiákat, ezáltal a technológiát nem
ismerô szülôk kevésbé tudják támogatni a gyermekeik oktatását, mint azt egy nemze-
dékkel korábban tudták volna. Ezen kívül a felnôtteknek gyermekeik nevében is kell
tudni fellépniük, például a tanulási nehézségek vagy a kivételes képességek mérése és
besorolása kapcsán. Az Egyesült Államokban azt találjuk, hogy a szülôk tájékoztatá-
sa, a támogató csoportok, sôt a jogi tanácsadás is elérhetô az Interneten keresztül. Az
említett információs erôforrások ismeretében és elérhetôségében azonban szakadék
mutatkozik.

A technológiai változás kihat a mindennapi élet sikeres teljesítésére. A pénzügyi
tevékenységek egyre növekvô automatizálása komolyan befolyásolja az átlagos ameri-
kai háztartás pénzügyeinek kezelését a számlák fizetésétôl egészen a tôzsdei befekteté-

80
© OECD 2000

TANULÁSSAL A DIGITÁLIS SZAKADÉK ÁTHIDALÁSÁÉRT



sig. Az orvosi kezeléssel kapcsolatos döntésekhez nyújthat tájékoztatást az Interneten
található kiterjedt orvosi kutatási és támogatási hálózatok gondos tanulmányozása, az
orvosi rendszerrel való érintkezés egyre inkább automatizálttá válik, mind a nyilván-
tartásban, mind az orvosi ellátásban. Már most több millió állampolgár használja er-
re az Internetet.

A technológia potenciális hatása a felnôttoktatásra

Az iskolából kibukottak gyakran kerülnek a felnôttoktatásba frusztrációs és negatív
oktatási tapasztalatokkal a birtokukban, olyan további kudarcra számítva és olyan fé-
lelmekkel, hogy majd a strukturált felnôttoktatás is nagyjából ilyen lesz. Ezek a fel-
nôttek a korábbi iskolába járást a saját esetükben unalmasnak, merevnek, elidegení-
tônek és érzéketlennek tartják. Ezzel a magatartással szemben több, a felnôttoktatás-
ban dolgozó tanár megértést mutathat, ám az ô tantervük és az ô tantermi munkájuk
stílusa túlságosan is gyakran emlékeztet a korábbi iskolás évekre. Az elmúlt évtized
egyik legdrámaibb pedagógiai változásaként a tanárok a technológia segítségével ma
már olyan tantermi tapasztalatokat képesek összegyûjteni, amelyek egyre jobban tük-
rözik a mindennapi valóságot. A tanulók az írni-olvasni, számolni tudás, a probléma-
megoldás és a technológia készségeit olymódon képesek kifejleszteni, ahogyan azokat
a mindennapi életben is használják. Ez az újfajta képzés, sokak számára inkább képes-
sé tesz, mintsem frusztrál, sokkal inkább bekapcsol, mint untat, továbbá a munkahe-
lyi eredmények nyilvánvalóvá teszik, hogy hasznos dologról van szó.

Ezen kívül az IKT alkalmazásával a tanárok egyénre szabott módon végezhetik a
képzést. Egészen a legutóbbi idôkig a legtöbb felnôttoktatási tanfolyam számára ren-
delkezésre álló erôforrások a tankönyvekre korlátozódtak, gyakran egy kisebb könyv-
tárat, s esetleg még újságokat, magazinokat, szótárakat és más kézikönyveket is kellett
a tanulóknak elolvasniuk. Egyes tanárok a tanulók bevonását célzó meghatározott te-
vékenységekhez további erôforrásokat is alkalmazásba vettek. Ma már azonban az
Internet-csatlakozással rendelkezô számítógépek a tanteremben is az információk, öt-
letek és erôforrások korlátlan tárházához, illetve a világ bármely részén található em-
berekkel való kapcsolatfelvételhez kínálnak hozzáférést. A tanulók maguk is részt ve-
hetnek a saját érdeklôdési körüknek megfelelô tanulási tevékenységek kialakításában.
Az interaktív szoftverek egyre több nyelven állnak rendelkezésre, s a bevándorlók is
megtudhatják, hogy mi történik hazájukban.

A technológiának a felnôttoktatásba való beépítésével a tantermi kultúra is megválto-
zik. Egyes tanárok és tanulók izgalmasnak találják a tanár és a tanulók szerepeiben és
viszonylagos hatalmi dinamikájában bekövetkezô változásokat, miközben mások za-
varba ejtônek és felkavarónak találják ugyanezt. A tanulók a tantermi tevékenységek-
nek mostantól nem teljes körûen meghatározó, de a kérdezô, ösztönzô, segítô és ki-
hívásokat jelentô, elôsegítôvé válás lehetôségével szembesülô tanártól független infor-
mációk nagyobb választékához és mélységéhez férhetnek hozzá. A tanulók nagyobb
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mértékben és felelôsséggel szabályozhatják saját tanulásukat. Eddig azonban, mindösz-
sze kevés olyan program létezik néhány országban, amely a felnôttoktatás eme modell-
jét tevékeny formában valósítaná meg. Sem az Egyesült Államokról, sem a többi ipa-
rosodott vagy fejlôdô országról nem mondható el, hogy a technológiai alapú felnôtt-
oktatás lenne a bevált gyakorlat, de azt bátran állíthatjuk, hogy ez lesz a jövô útja.

AZ IKT-ALAPÚ FELNÔTTOKTATÁS FEJLÔDÉSÉT MEGHATÁROZÓ
KULCSTÉNYEZÔK

Az Egyesült Államokban és a többi iparosodott országban az egy lakosra jutó áltagos
felnôttoktatási ráfordítás nem éri el a gyermekek formális iskolai oktatására költött
összeg 10%-át. A fejlôdô országokban (ahol az igények még nagyobbak) ez az arány
egészen egy százalékra esik vissza (Wagner, 1995). A felnôtteket írni-olvasni tanító
programok Internet-hozzáférése gyengébb, mint az alap - és középfokú iskoláké
(NCES, 1999):

A felnôtteket írni-olvasni tanító programok                  Alap - és középfokú iskolák 
az Egyesült Államokban                                   az Egyesült Államokban

Internet-hozzáférés 50 89
Csatlakozással rendelkezô tantermek 40 51

Mi több, az Internet-hozzáféréssel rendelkezô fenti programoknak mindössze
körülbelül a fele jelent nagyteljesítményû vonalat, ezáltal pedig a felnôttoktatás, gya-
korlatilag a digitális spektrum nincstelenjeit jelzô végén található.

Létesítmények és hozzáférés

A felnôttoktatás digitális megosztottsága jelentette kihívások fogalomalkotásának
egyik módja az, hogy megvizsgáljuk a létesítményekhez és az infrastruktúrához való
hozzáférést. Az Egyesült Államok számos államában tartanak felnôttoktatási órákat is-
kolai vagy állami fôiskolai létesítményekben, ez nagymértékben csökkenti a hoz-
záférés problémáját, mely még a rendelkezésre álló idôért folytatott harcnál is na-
gyobb. Mivel sok felnôttoktatási órát tartanak az esti órákban, hétvégéken és más is-
kolán kívüli idôszakokban, jelentôs mértékû hozzáférés lehetséges. A nagyobb önkén-
tes korrepetáló programok által választott másik stratégia az olyan közösségi közpon-
tok használata IKT-központként, mint például a közkönyvtárak vagy a munkaközve-
títôk. Azok, akik a legvalószínûbb, hogy otthon vagy a munkahelyükön nem rendel-
keznek Internet-hozzáféréssel (az évi 20.000 amerikai dollárnál kevesebbet keresôk, a
kisebbségi csoportok, valamint a felsôfokú végzettséggel nem rendelkezôk) támasz-
kodnak leginkább az állami létesítmények IKT-erôforrásaira (NTIA, 1999). A közös-
ségi tanulási központok terjedése Európában, Ázsiában és Afrikában is megfigyelhetô
(egy érdekes ghánai példához lásd Fontaine és Foote, 1999).
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Az otthoni Internet-hozzáférés egyre népszerûbbé válik még az iparosodott or-
szágok viszonylag szegényebb közösségeiben is, bár ez kevésbé igaz a fejlôdô országok-
ra. Az Egyesült Államokban a tananyagok nyilvános mûsorszórásának segítségével
otthon folytatott tanulás révén több millió felnôtt szerezhetett a középiskolai végzett-
séggel egyenértékû Általános Oktatási Fejlôdést (GED - General Education
Development) tanúsító oklevelet. Más mûsorok, például a Crossroads Café (Kereszt-
utak) az alapkészségeket és az angolt, mint második nyelvet veszik célba. Ezek, a te-
levíziós élô vagy videóról lejátszott mûsorok igen fontosak a lakosság azon része szá-
mára, amelyik nem tud részt venni a felnôttoktatási tanfolyamokon. Az otthoni ta-
nulás erôforrásai és programjai most kezdenek elmozdulni a multimédiás és webes
szolgáltatás irányába. Ezzel a késôbbiek során még foglalkozunk.

Tanítás és tanulás

Az IKT-alapú tanulás terjesztése érdekében bizonyítani kell, hogy már rendelkezésre
állnak kiváló minôségû, költséghatékony technológián alapuló tantervek, továbbá fel
kell készíteni a tanárokat az ilyen anyagok használatára egy anyagilag megengedhetô
szakmai továbbképzési programon keresztül. Több újdonsült, nagyszabású kezdemé-
nyezés született a felnôtt tanulók igényeihez igazított multimédiás tantervek és okta-
tási anyagok fejlesztésére, köztük az alábbiakban tárgyalt szövetségi finanszírozású
LiteracyLink (Mûveltségi kapcsolat) és CLASS (Osztály) projektekkel. Ezek az erôfor-
rások és tantervek alkalmazhatók átfogó programként vagy beépíthetôk más oktatási
anyagokba és tevékenységekbe is.

A felnôttoktatók gyakran érzik magukat a technológia használatára felkészület-
lennek, amikor nem támaszkodhatnak a saját tanulási tapasztalataikból merített, ki-
alakult modellekre. Informális lehetôségeik vannak arra, hogy egymástól tanuljanak,
illetve megosszák a tanítási erôforrásaikat. Közülük sokan, akik csak most sajátítják el
a technológiai mûveltséget, most kezdik el felfedezni az óraterveket és technológiában
gazdag oktatási tevékenységeket tartalmazó internetes honlapok sokaságát. Szembe
kell nézniük azzal a problémával, hogy miként tudják a tantervi tevékenységeket irá-
nyítani egyetlen számítógéppel, illetve miként tudnak meggyôzôdni arról, hogy a ta-
nulók haladnak az olvasásban, az írásban és a matematikában az Internet használata
közben. Hol találhatnak olyan, oktatási tevékenységekre vonatkozó ötleteket, amelye-
ket alkalmazni lehet a felnôtt tanulóknál? Hogyan kezeljék az írni-olvasni eltérôen tu-
dó tanulókat, és mi történik, ha olyan kérdéssel találkoznak, amire nem tudják a vá-
laszt? Fontos foglalkozni ezekkel a kérdésekkel. Kiváló szakmai továbbképzési lehetô-
ségekre van szüksége a felnôttoktatásban dolgozó tanároknak ahhoz, hogy az IKT
magabiztos és jártas felhasználói lehessenek.
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A DIGITÁLIS MEGOSZTOTTSÁGOT ÁTHIDALÓ PROGRAMOK

Otthoni hozzáférés az IKT-alapú tanuláshoz

Az Egyesült Államokban két ígéretes program is segíteni kíván a tradícionálisan „alul-
szolgáltatott” családoknak az otthoni IKT-hozzáférés és tanulás lehetôségének meg-
szerzésében. Az egyik, a LINCT17, a közösségeknek kíván segíteni az elektronikus
egyenlôség megteremtését célzó, egy helyben irányított, tanulj-és-keress folyamaton
keresztül. A közösségek a nagyvállalatokkal együttmûködve biztosítják az adományo-
zott, visszaforgatott technológia folyamatos ellátását, valamint az IKT-oktatókat. Az
arizonai South Phoenix-ben az alacsony jövedelmû családok saját otthoni számítógé-
pet „vásárolhatnak” azt követôen, hogy oktatóként, oktatottként vagy oktató felügye-
lôként 100 órát dolgoztak a programban. A LINCT olyan képzést nyújt, amelynek
során a résztvevôk írás-olvasási és számolási készségei bizonyítottan fejlôdnek. A rész-
vétellel megkeresett idôdollárokkal (Time Dollars) felújított számítógépet, majd a ké-
sôbbiek során számítógép-bôvítményeket, modemeket és periféria-bôvítményeket
„vásárolhatnak”. A kivételes résztvevôk, akik 12 hét alatt 300 órányi technológiai
képzésben részesülnek, a program fizetett alkalmazottai lesznek.18

A másik program a Neighborhood Networks (Szomszédsági hálózatok), ez fejlett
technológiához kínál hozzáférést képzéssel és támogatással együtt, így segítve a lakosok
keresôképességének növelését, továbbá a segélyrôl és más állami juttatásoktól való füg-
getlenedést. Induló tôkét biztosít a magántulajdonban lévô bérházakban kialakítandó
számítástechnikai központokhoz. A központok pénzügyi fenntartását az egyes közössé-
gek helyi partnereinek hozzájárulásai, valamint a központok saját vállalkozási kezdemé-
nyezéseibôl származó bevételek biztosítják. Segélyrôl-munkába kezdeményezéseket, Ál-
talános Oktatási Fejlôdést (GED - General Education Development) biztosító, a kö-
zépiskolai végzettséggel egyenértékû bizonyítványt adó tanfolyamokat, számítógépes
alapmûveltségi képzést, önéletrajz-írást kínálnak számítógépek segítségével a családok
számára kényelmes otthoni környezetben. A szülôk olyan készségeket sajátíthatnak el,
amelyek révén piacképesebb lesz a foglalkozásuk, miközben a gyermekek iskolai projek-
tekhez használják a technológiát (Neighborhood Networks, 1999).
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17 A LINCT koalíció, Learning and Information Networking for Community - via Telecomputing
(Tanulás és információs hálózat a közösségért - távszámítástechnikán keresztül).
18 Lásd a http://www.linct.org honlapot.
19 A LitTeacher a LiteracyLink (Mûveltségi kapcsolat) projekt alkotóeleme [amit az Egyesült Államok
Oktatási Minisztériuma, illetve a Public Broadcasting Service, a Kentucky Educational Television, a
National Center on Adult Literacy (NCAL, University of Pennsylvania - Nemzeti Felnôttoktatási Köz-
pont), valamint a Kentucky Department of Education (Kentucky Állam Oktatási Fôosztálya) finanszí-
roz közösen].
20 A szövetségi finanszírozásból fejlesztett North Central Regional Technology in Education
Consortium által az érettségiig tartó oktatásban dolgozó tanárok számára kifejlesztett Captured Wisdom
projektet a Nemzeti Felnôttoktatási Központ (NCAL) terjesztette ki a felnôtteket írni-olvasni tanító ok-
tatókra.



A felnôttoktatók támogatása

Két forrás, a LitTeacher (Írni-olvasni oktató)19 és a Captured Wisdom (Megragadott
bölcsesség)20 most jelent meg, mindkettô a felnôtteket írni-olvasni tanító oktatóknak
segít fejleszteni a saját technológiai készségeiket és az IKT tanulási programokba va-
ló beépítését szolgáló módszertanokat. A LitTeacher egy virtuális forrásközpont,
amely kiterjed a technológiai kérdésekben, technológiai segítségnyújtásban folyó kép-
zésre, az írás-olvasás tanítására vonatkozó anyagok választékára, a létezô írás-olvasás
források és a szakmai továbbképzés videokonferenciáinak széles választékára. A virtu-
ális központ az írni-olvasni tanító oktatókat és szolgáltatókat segíti a tantervi anyagok
hatékony kihasználásában, valamint lehetôvé teszi a tanárok elektronikus közösségei-
nek fejlesztését a kölcsönös támogatás és tanulás érdekében.

A Captured Wisdom olyan interaktív forrás, amelynek célja lehetôvé tenni, hogy a fel-
nôttoktatók virtuálisan felkereshessék kollégáik tantermeit, és példákat láthassanak a
technológia felnôttoktatásba való beépítésének sikeres gyakorlataira. Az Egyesült Ál-
lamok felnôtteket írni-olvasni tanító programok számára videoszalagon és CD-ROM
formátumban terjesztett Captured Wisdom inspirálja a felnôttoktatással foglalkozók
közösségét arra, hogy mit lehet elérni az IKT révén. Tapasztalt tanárokat és tanuló-
kat vesznek filmre, ahogy osztálytermen alapuló megismételhetô módon használják a
technológiákat, mellyel támogatják a tanulás hagyományos és új területeket megny-
itó útjait. A videofilmre rögzített részeket a tanárokból álló célcsoportok is megnéz-
ték, majd kérdéseket tettek fel a bemutatott gyakorlatokra és technikákra vonatkozó-
an. Ezeket a kérdéseket aztán olyan kategóriákba gyûjtötték, mint például a Tante-
rem kezelése, Értékelés, Technikai kérdések, majd feltették ôket a bemutató tanár-
nak, akinek a válaszai szinten rögzítésre és bemutatásra kerültek. A tantermi projek-
tek olyan vitákhoz szolgálnak ugródeszkaként, mint például hogyan lehet az ilyen
projekteket és tanítási technikákat az egyéni tanítási stílusokhoz, a tanulók igényeihez
és a helyi oktatási környezethez igazítani.

A felnôtt tanulók támogatása a XXI. századi munkahelyekre 
való felkészülésben

Két másik amerikai program a felnôtt tanulóknak segít dolgozni a munkahelyükön
használatos technológiával. A Central Illinois Adult Education Service Center (Kö-
zép-illinoisi felnôttoktatási szolgáltató központ, http://www.cait.org/ciaesc) egy
olyan intenzív, 60 órás kísérleti programot dolgozott ki, amely az állami segélyen élô
felnôtteket készíti fel a munkába állásra. Minden egyes tanuló elkészít egy elektroni-
kus portfoliót, amelyben megtalálhatók a vállalkozások zöménél használt különbözô
szoftveralkalmazási csomagokkal készített mintamunkák. Ezen kívül a tanulók egy
elektronikus „minden, amit tudni kell rólam” elôadást is készítenek egy szoftver se-
gítségével, amellyel aztán egy állásinterjún bemutathatják a képességeiket. Az elsajátí-
tott IKT-készségek sem elhanyagolhatók, de még jelentôsebb az az újdonsült maga-
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biztosság, ami annak köszönhetô, hogy a résztvevôk felismerik, valami olyat tanul-
nak, amit a magasabban iskolázott felnôttek még nem is ismernek.

A Rend Lake College (http://www.rlc.cc.il.us/Skills) felnôttoktatási tanárai pro-
jekten alapuló tanulási anyagokat készítettek a GED középiskolai végzettséggel
egyenértékû bizonyítványokhoz. Egy képzelt munkahelyi környezet jellegzetességeit
tartalmazó csomagot készítettek az egyes alkalmazottak életrajzával és idôbeosztásá-
val, az elégedetlen megrendelôk panaszaival, megrendelésekkel és pénzügyi informá-
ciókkal együtt. A tanulók tanácsadói feladatot kapnak, ajánlásokat kell tenniük a vál-
lalkozás megmentésére. A technológiát belátásuk szerint alkalmazhatják, például le-
velek írásához, költségvetések táblázatkezelôvel való elkészítéséhez, illetve marketing
információk internetes kereséséhez. Ennek révén hasznos munkahelyi készségeket sa-
játíthatnak el miközben a középiskolai végzettséggel egyenértékû bizonyítványhoz
szükséges írás, olvasás és számolás készségeket is fejlesztik.

Az önálló tanulás lehetôségei

A CLASS projekt21 (http://class.unl.edu/final_web/index.html) célja egy olyan
rendszer kifejlesztése és mûködtetése, amelyik on-line, országos hozzáférést biztosít az
oktatási és tantervi erôforrásokhoz, köztük a teljes értékû középiskolai végbizonyítvány
megszerzéséhez szükséges támogató szolgáltatásokhoz. Amikor 2001-ben elkészült, a
CLASS 54 akkreditált tanfolyamot kínált a tanulóknak. A program a hagyományos
tantermi munka alternatíváját kínálja a lakosság nem-hagyományos, földrajzilag elszi-
getelt, illetve hátrányos helyzetû rétegeihez tartozó olyan tanulókhoz igazítva, akiknek
külön figyelmet kell szentelni, ideértve a tehetséges és a veszélyeztetett tanulókat egy-
aránt. Azon tanulóknak kínál alternatívát, akik nem fejezték be a középiskolát, függet-
lenül a koruktól és helyzetüktôl, és minden olyan tanuló munkáját és választott tanfo-
lyamát egészíti ki, akik olyan témakört kívánnak kutatni, amelyet az aktuális tanulási
környezetük nem tud biztosítani. A programot az érintettek széles köre választhatja,
például azok, akik nappal dolgoznak, akik valamilyen okból otthonhoz kötöttek vagy
szabadságvesztésüket töltik. A tanulók akkor dolgozhatnak a programban, amikor az
nekik megfelel, és annyi idejük van erre, amennyi csak szükséges.

A LiteracyLink (Mûveltségi kapcsolat) kezdeményezés (http://www.pbs.org/liter-
acy) célja szintén a nyomtatott erôforrások, az IKT és az Internet felhasználása arra,
hogy segítse a felnôtteket írás-olvasásoktatásban részesíteni, továbbá középiskolai vég-
zettséget vagy azzal egyenértékû GED bizonyítványt megszerezni. Magában foglalja
új video anyagok terjesztését és készítését, amelyeket aztán televízión keresztül sugá-
rozva vagy videoszalagon lehet célba juttatni. 26 videó program készült a Munkahe-

86
© OECD 2000

TANULÁSSAL A DIGITÁLIS SZAKADÉK ÁTHIDALÁSÁÉRT

21 A CLASS projekt (Communications, Learning, and Assessment in a Student-centred System - Kom-
munikáció, tanulás és értékelés egy tanulóközpontú rendszerben) a University of Nebraska-Lincoln
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lyi alapkészségekhez (WES - Workplace Essential Skills), ezek a munkahely szempont-
jából foglalkoznak az alapkészségekkel - írással, olvasással, kommunikációval és ma-
tematikával. A WES az álláskeresés, az életpálya-tervezés, valamint a munkahely kul-
turális beállítottságának kérdéseivel is foglalkozik. A videókat on-line és nyomtatott
anyagok is kiegészítik. A LitLearner (Mûveltségi tanuló) on-line módon integrálja a
videót és más internetes erôforrásokat könnyen használható, elektronikus formátum-
ban ikonvezérelt menükkel.

Egy másik alkotóelem, a LitHelper (Mûveltségi segítô) a tanulóknak és a tanárok-
nak segít testre szabni a videó, nyomtatott és on-line oktatási anyagokat a konkrét ta-
nulók, illetve a helyi írás-olvasás programok igényeihez. Értékelési és vezetési funkció-
kat egyaránt tartalmaz, ezek segítségével tudja a tanuló és a tanár irányítani a tanulást.
A „túra” elnevezésû speciális honlap vezeti be a tanulókat az on-line rendszer haszná-
latába. A LitHelper személyes értékelést is kínál annak érdekében, hogy mindenki tisz-
tában legyen azzal, melyek az adott tanuló egyéni igényeinek leginkább megfelelô fel-
adatok. A tanuló minden on-line érintkezését egy személyes HomeSpace-on (hontér)
gyûjti, ez tartalmazza a haladás folyamatos értékelésének portfolió funkcióit és a tan-
menet rendszeres felülvizsgálatát is.

Felnôttoktatás és IKT a gazdag és a szegény országokban

Korábban már említettük, hogy az írás-olvasás és az alapkészségek fokozásának szük-
ségét minden országban, legyen a gazdag vagy szegény eltérô mértékben, de felismer-
ték. A gazdasági növekedés és a polgárok bevonása minden országban egyre inkább
függ a mûvelt közösségen. Ebben a fejezetben elsôsorban az Egyesült Államokban fo-
lyó IKT és felnôttoktatás állt a középpontban, ugyanis itt zajlik ma a leginkább újító
projektek zöme. Miközben a világ számos országa kezd egyre jelentôsebb IKT-
beruházásokat alkalmazni az iskoláskorú lakosság vonatkozásában, viszonylag kevés
történt eddig a hátrányos helyzetû felnôttek vonatkozásában (az egyetemen tanuló
felnôttekkel összehasonlítva). A felnôttoktatás általánosnak tekinthetô krónikus alul-
finanszírozottsága miatt nem okozhat meglepetést, hogy az IKT-beruházásokat túl
drágának tartják, különösen a fejlôdô országokban. Ha azonban a felnôttoktatás nem
szerelkezik fel a hálózati technológiák és a távoktatás óriási lehetôségeinek kiaknázá-
sára, akkor az információban gazdagok és az információban szegények közötti szaka-
dék tovább fog nôni.

Tudjuk, hogy az Internet terjedése egyre nagyobb az iparosodott országok kü-
lönbözô társadalmi-gazdasági csoportjai között. A szegényebb fejlôdô országokra is
átterjedôben van - habár gyakran még csak a felszínen -, ahogy azt a világ minden
ilyen országában az utak mellett gombamód szaporodó internetes kávéházak is jelzik.
A világon szinte bármelyik városi vagy városias településrôl lehet csatlakozni. Eddig
még nem ismert az ilyen mértékû hozzáférésnek a fejlôdô országok felnôttoktatására
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gyakorolt hatása, ugyanis több ilyen országban is hiányoznak a felnôtteket írni-olvas-
ni tanító programokhoz és kampányokhoz szükséges erôforrások.

A felnôttoktatás tényleges fejlôdéséhez - az oktatás más ágazataihoz hasonlóan -
arra van alapvetôen szükség, hogy a hangsúlyt elsôsorban a tanárok szakmai tovább-
képzésére és a távoktatási módszerek hasznosítására helyezzék. A tanárok világszerte
az oktatás fô, de egyben legdrágább forrásai. Bizonyos mértékig a formális iskolai ok-
tatás ágazatában kezdôdött el az ilyen szakmai továbbképzésre szánt figyelem, de vi-
szonylag kevés történt a felnôttoktatásban. A University of Pennsylvania mellett mû-
ködô és az UNESCO-val kapcsolatban álló International Literacy Institute (ILI -
Nemzetközi Mûveltségi Intézet) mostanra fejezte be az International Literacy Explorer
(Nemzetközi Mûveltségi Felfedezô) prototípusát, ami az alapoktatásban tanítók ta-
nárképzô multimédiás eszköze (Wagner, 2000). A Bridges to the Future (Hidak a jö-
vôbe) elnevezésû állami és magán társulásban az ILI és az NCAL azon dolgozik, hogy
az említett multimédiás eszközöket több fejlôdô országban is a felnôttoktatók szak-
mai továbbképzéséhez igazítsák (lásd az ILINCAL honlapját: www.literacy.org).

KÖVETKEZTETÉS

Nem indokolatlan arra számítani, hogy mindössze néhány éven belül az IKT (külö-
nösen a személyi számítógépek és az Internet) a telefonokhoz és a televíziókhoz ha-
sonló telítettséget ér el az Egyesült Államok lakosságának körében. Számítógépeket
fogunk találni országszerte az otthonokban és a nyilvános hozzáférési pontokon. Ta-
lán egy egységes otthoni szolgáltatási rendszert is bevezetnek majd úgy, hogy a szö-
vetségi e-rate (e-tarifa) program államilag támogatja majd az elszegényedett iskolákat,
hogy elérhessék a gazdagabb iskolák technológiai színvonalát. Még akkor is maradná-
nak fontos kérdések, ha mindenki ilyen IKT-hozzáféréssel rendelkezne.

Ki fogják-e használni a felnôttek (az iskoláskorú gyermekek és a fiatalok mellett)
az IKT kínálta tanulási lehetôségeket, vagy a televízióhoz hasonlóan a szórakoztatás
és a vásárlás itt is legyûri a tanulást? Eddig az IKT használata erôsen az írásbeli kom-
munikációra támaszkodott. Lemaradnak-e majd a korlátozott írás-olvasás készségek-
kel rendelkezôk akkor is, ha az IKT már könnyen hozzáférhetô lesz azért, mert nem
írnak és olvasnak elég jól ahhoz, hogy élvezhessék annak elônyeit?

Tudjuk, hogy valójában mindössze egy kis százaléka jelentkezik felnôttoktatási
programokra azoknak, akiknek az elônyére válna, és sokan nem is vesznek részt elég
hosszú idôn át ahhoz, hogy rájuk annak érdemleges hatása lehessen. A technológia ta-
nulási eszközként való kihasználásának fejlesztése megnyerôbbé és hatékonyabbá te-
heti a felnôttoktatást. Az IKT már most újabb tanulási lehetôségeket kínál kevésbé
strukturált környezetekben, mint például önállóan otthon vagy egy könyvtárban.
Még nem dôlt el, hogy az ilyen alternatív oktatási utat választók száma növekedni
fog-e, ahogy a technológia elérhetôbb és egyre inkább felhasználóbarát lesz.
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Amint azt már említettük, az IKT-alapú oktatás ideálisnak tûnik a veszélyezte-
tett és hátrányos helyzetû felnôtt tanulók újabb oktatási lehetôségeinek biztosítására,
de sürgôs kutatásra van szükség azoknak a legjobb megközelítési módoknak a meg-
határozására, amelyek segítségével sikeresek lehetnek ezekben az új tanulási környeze-
tekben.
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7. FEJEZET
A TANULÁS DIGITÁLIS MEGOSZTOTTSÁGÁNAK

ÁTHIDALÁSA FELÉ

az összefoglalást összeállítota az OECD Titkársága

BEVEZETÔ

A 4. fejezethez hasonlóan, ez a fejezet is összefoglalja az idevágó kerekasztal-megbe-
széléseket és dokumentumokat, leszámítva a nagyobb elôadásokat. Még pedig úgy,
hogy az oktatás és a tanulás digitális megosztottságát érintô összefüggéseket és straté-
giákat állítja a középpontba, miután a korábbi összefoglaló magára a megosztottság-
ra helyezte a hangsúlyt. Megvizsgálja az általános szakpolitikai dilemmákat, a minô-
ség és az egyenlôség céljainak egyesítésével kapcsolatos összefüggéseket, ahogyan az
IKT tanulási felhasználása egyre szélesebb körben elterjed, továbbá az érintettek sze-
repét a folyamatban. Lezárásként megvitatja a nemzetközi tapasztalatcsere és értéke-
lés jelentôségével kapcsolatos kérdéseket. A korábbi összefoglaláshoz hasonlóan, a fe-
jezet forrásai azt jelentik, hogy inkább válogatott, mintsem átfogó.

FESZÜLTSÉGEK ÉS DILEMMÁK

Kényelmes lehetôség lenne, ha a digitális megosztottsággal kapcsolatos szakági politi-
kai kérdéseket a fejlôdésre vonatkozó olyan receptek soraként értelmezhetnénk, ame-
lyeket ezt követôen az országok, többé vagy kevésbé megvalósíthatnának. Egyértelmû
azonban, hogy a valóság sokkal összetettebb és dinamikusabb, mint azt bármilyen
egyszerûbb modell biztosítani tudná. Bôségesen adódnak dilemmák. Éppen a tanulás
céljaival és eredményeivel összefüggésben merülnek fel, s épp úgy összefüggnek a gaz-
dasági és társadalmi jóléttel is, mert eközben az összefüggéseket a tudásalapú társada-
lom szempontjából rendszerint pozitívan jellemzik, azért erôteljes negatív oldaluk is
van. A tanulásban lemaradó egyének, szervezetek és közösségek számára megjelenô
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következmények egyre mélyebbre nyúlnak és végzetesek is lehetnek. A gyôztesek meg-
teremtésének folyamata gyakran veszteseket is létrehoz.

Dilemmákat vet fel az egész életen át tartó tanulás lehetôségeinek kiterjesztése,
különösen az információs és kommunikációs technológiákat különféleképpen kihasz-
náló egyéni tanulási formák kérdése. Egyre bonyolultabbá válik a tanulás biztosítása
és az a döntéshozatal, amely formális vagy nem-formális, valamint állami, magán vagy
vegyes megállapodásokat érint. A bonyolultság nehezebbé teheti a tudásalapú társa-
dalomra nem megfelelôen felkészültek részvételét. Ennek fényében az egész életen át
tartó tanulást nem csak a megoldás részének, hanem a probléma szerves részének is
kell tekintenünk. Ezért számba kell venni a leginkább hátrányos helyzetûek számára
jelentkezô negatív következményeit annak, ahogyan az IKT-szakértelem általános
szintje és a tanulás bonyolultsága továbbra is növekedik.

Párhuzamos dilemmák is felmerülhetnek az IKT-jártasság fejlesztésének konkrét
céljával, valamint az oktatási célkitûzések között ennek jelenleg tudott, kiemelt prio-
ritással kapcsolatban. Egyfelôl a technológiák jelentôsége a mai tudásalapú társada-
lomban indokolja az ilyen kiemelt prioritást (a 8. és 9. fejezet szemlélteti, hogy a tech-
nológiai célok miként emelkedtek ki a nemzeti oktatáspolitikai stratégiákban). Más-
felôl éppen ez a kiemelkedés teszi még akutabbá a kimaradók elôtt álló kirekesztôdést.
A szakági politikai stratégiáknak a lehetô legszélesebb körben kell kiterjesztenie az
IKT hozzáférést a tanulásra és a jártasságra, miközben külön figyelmet szentelnek
azoknak, akiknek a hátrányos helyzete a legakutabb.

EGYENLÔSÉG ÉS MINÔSÉG - MEGKÖZELÍTÉSI MÓDOK ÉS ÉRINTETTEK

A digitális megosztottság középpontba állítása mindenekelôtt ki kell emelje az egyen-
lôség szempontjait a lehetôség és a hozzáférés szempontjából. Könnyen átsiklunk ezek
felett szempontok felett, az afeletti lelkesedésünkben, hogy új távlatokat nyitunk a ta-
nulásban és a tanításban a technológián keresztül azok számára, akik a leginkább ké-
szek azokat befogadni - tanulók, tanárok, intézmények és közösségek -, akik gyakran,
de nem mindig viszonylag kedvezôbb helyzetben vannak. Ugyanakkor a Kerekasztal
figyelmének jó része koncentrált a minôséggel kapcsolatos kérdésekre az IKT-
anyagokkal és a tanulási környezetekkel összefüggésben. Voltak olyanok, akik szerint
a minôségre törekvés és az egyenlôségre törekvés egymással ellentmondásban vannak,
mintha az egyiket csak a másik kárára lehetne jobban megközelíteni. Amint azonban
azt a kerekasztal-eszmecsere aláhúzta, ezek a kérdések elválaszthatatlanul egymásba
fonódtak, és egyaránt szerves részei a digitális megosztottság kezelésének.

Az IKT-tananyagok minôségével kapcsolatos problémákat a Kerekasztal több
résztvevôje is kiemelte. Az oktatási szoftverek elôállítását prioritásnak kell tekinteni,
és nem a hardver kiegészítôjének (add-on), a tartalmuknak pedig a legkiválóbbnak
kell lennie. Az IKT tananyagok minôsége túl gyakran silány – lett légyen szó on-line
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vagy off-line anyagokról -, ez különösen problematikus azok számára, akiknek a leg-
nagyobb szükségük van ezekre. Mindazonáltal több résztvevô is figyelmeztetett az
IKT-eszközökre, ugyanis a kifejezetten oktatási verziók piacra dobására irányuló kí-
sérletek nem jártak sikerrel. Mindenesetre, az oktatási IKT-alkalmazások - mint pél-
dául a szövegszerkesztés - amikor csak lehet, olyan nem kifejezetten oktatásra készült
szoftvereken kell alapuljanak, amelyekkel a tanulók más viszonylatban, például az iro-
dájukban vagy otthonukban is találkozhatnak.

A különféle megosztottságok áthidalására irányuló oktatási IKT-stratégiák meg-
valósítása szempontjából a tanár helyzete döntô fontosságú. Ugyanezen oknál fogva a
felkészületlen vagy motiválatlan tanárok erôsen negatív hatást fejthetnek ki, ezáltal
csak erôsíthetik a megosztottságot. Az egyik résztvevô ennek a kihívásnak a sürgôssé-
gére hívta fel a figyelmet: „nincs más választásunk, mint sebességre kapcsolni a taná-
rokat”. A tanárképzés és a szakmai továbbképzések szempontjait ezért az IKT tanulá-
si kezdeményezések élére kell állítani, ehhez pedig kettôs hangsúlyra van szükség. Elô-
ször is, szakmai továbbképzésre van szükség a tanárok IKT-magabiztossága és -jár-
tassága felépítéséhez, ideértve az oktatási alkalmazások ismeretét is. Másodszor, vál-
toztatni kell a tanítás stílusán, a didaktikus módszerektôl elmozdulva a tanulmányve-
zetés és a tanulás-támogatás irányába. Van értelme a tanárok hálózataira összpontosí-
tani, az egyes lelkes emberek elszigetelt törekvésein túllépni, továbbá növelni annak
esélyét, hogy a változás szilárdan beépül a különbözô módon érintett oktatási intéz-
mények szellemiségébe és gyakorlatába. Annak ellenére azonban, hogy jelentôs tanár-
képzési programok indultak el, a tanárok és tanulók számára teremtett információs
erôforrások, a szolgáltatás mértéke még nem felel meg az igényeknek:

„ A tanárok IKT-képzése, ami lemaradni látszik a fizikai beruházások mögött,
s amit elhanyagolnak, gyakran óriási akadályt jelent... Az Egyesült Államokban
szembetûnô, hogy az oktatószemélyzet technológiai képzésére fordított összeg
1998-99-ben az 1994-95-ös technológiai költségvetésnek 4%-áról, alig, mind-
össze 5%-ra emelkedett amellett, hogy az IKT oktatási felhasználása kiemelt
szakági politikai prioritást élvez és számos tanár nem rendelkezik IKT-
készségekkel. Számos tanulmány mutatta ki, hogy a technológia iskolai hasz-
nálatának egyik jelentôs akadálya egyszerûen az, hogy a tanároknak nincs ide-
je részt venni a képzéseken és mûhelymunkában (workshop), továbbá az új
anyagokat, illetve módszereket használó órákat tervezni. Egy másik fontos té-
nyezô a tanulási technológiai tervek hiánya, ami az iskola teljes tanári karát
érinti. A tanulási technológiák használatának sok újítása továbbra is az egyes
tanárokon múlik (...)” OECD/CERI (1999), 58. old.

A tanulási környezeten belül fel kell fedezni a tanárok mellett, akár az oktatáson kí-
vül, akár belül dolgozó szakemberekben rejlô lehetôségeket is. A tanulás újfajta meg-
közelítési módjaihoz a tanároknak maguknak is a szükséges élettel való feltöltôdésen
túl eltérô profillal és háttérrel rendelkezô, újfajta szakemberekkel való társulására is
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szükség van. Lehet, hogy stratégiai szakági politikai döntéseket is kell hozni azon az
alapon, hogy a szoros bevonásuk nélkül alapvetô változásra nincs lehetôség. Fôként a
meglévô tanárok szakmai továbbképzésébe, vagy új szakmai szerepek megteremtésé-
be ruházzunk be. Az egyik résztvevô számára ez a tisztességesség és a hatékonyság kér-
dése volt: vajon mennyire tisztességes mindig a tanároktól elvárni, hogy felvállalják az
oktatási változások oroszlánrészét, ideértve az IKT széleskörû bevezetését is? Az IKT-
szakértôk új testületének bevezetése támogatná az IKT hatékony átvételét, és ezzel egy
idôben a tanárok készségeinek fejlesztését is ösztönözné ezen a területen.

Általános egyetértés alakult ki a közvetítôk, mint például az ügynökök és az elô-
mozdítók jelentôségét illetôen a tanulás keresleti és kínálati oldalai közötti hidak épí-
tésében. Az egyik résztvevô ezt a személyekhez, köztük a szakma tagjaihoz való hoz-
záférésként fogalmazta meg, hogy azok „segíthessenek tanulni”, ami részben a közös-
ség bevonását jelenti. Több felszólaló is kiemelte a közösség különbözô résztvevôi sze-
repei kibôvítésének értékét, akik között megjelenhetnek a helyi közösség „bajnokai”,
hogy a kezdeményezések sikerét elômozdíthassák. Az ilyen kezdeményezések szorosan
figyelemmel kísérhetnék a közösség hátrányos helyzetû csoportjait, többek között a
nyelvi és etnikai jellemzôkre összpontosítva. Az iskolák számítógéppel és
Internetcsatlakozással való gyors felszerelése kiegyenlítetté tette az iskolák hozzáféré-
sét, ezért az otthoni hozzáféréssel kapcsolatos digitális megosztottság kérdései lettek
az életbevágóak. Ez egyrészt úgy kezelhetô, hogy a bôvített iskolai létesítményeket ki-
terjesztett céllal használnák, például konkrét közösségi csoportokat is kiszolgálhatná-
nak.

A nyelvi kérdések több országban is kiemelt szakpolitikai jelentôséggel bírnak az
angol nyelv által uralt szoftverekre és Internetre tekintettel. A kulturális sokszínûség
terjesztésének kívánsága a nyelvi kérdések mögött meghúzódó érdekek egyik oka, ám
ugyanez igaz az angolul nem beszélô népesség szociális kirekesztôdésének elkerülésé-
re is. Ezért az említett kérdések életbevágóak a tanulás digitális megosztottságának kü-
lönféle vonatkozásai szempontjából. Hogyan lehet ezeket a legjobban kezelni? A
Kerekasztal egyik példája új-zélandi, itt a nyelv - különösen a maori nyelv - a politi-
kai, kulturális és oktatási élet egyik kiemelkedô jellemzôje. A tanárok új-zélandi
webes portálja kétnyelvû, a maori tartalom még meg is elôzi az angol verziót. A ko-
rai gyermekkor tanulását illetôen a különbözô központok között olyan maori IKT-
hálózat létezik, amelyet a családra és a nemzedékek közötti tanulás fontosságára he-
lyezett erôs hangsúly jellemez. Érdemes lenne hasonló példákat gyûjteni más közös-
ségekbôl és országokból.

További példákat is érdemes lenne gyûjteni olyan kezdeményezésekrôl, amelyek
az IKT átvételét illetô tanulási nehézségekkel küzdô és gyenge alapkészségekkel ren-
delkezô gyermekek és felnôttek igényeivel foglalkoznak. Az írni-olvasni tudás oktatá-
sát tekintve az IKT hatékonyan leküzdheti az alapkészségek gondjaival küzdôk önbi-
zalom hiányát és szégyenkezését (lásd külön a 6. fejezetet). Egy, a magyarországi ro-
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ma közösséget célzó projekt sikeresen mutatta be az Internetet a fiatalok számára,
mint a kommunikáció eszközét. Érdemes lenne tudni ilyen kezdeményezésekrôl, bár
kevesen tennének úgy, mintha az IKT használatán alapuló tanulás csodaszert jelente-
ne a legnagyobb nehézségekkel és elszigeteltséggel szembesülôk számára.

A fejlôdéshez hozzájáruló különálló elemek mellett és túl az oktatás minôsége az
intézmények és az egész társadalom kultúrájának függvénye. Az egyik résztvevô kriti-
kája szerint az iskolák nem lépnek fel eléggé szolgáltató intézményként, miközben egy
másik résztvevô szerint a felsôoktatási ágazat nem hajlandó változni, még annyira
sem, mint az általános és a középiskolák. Egyesek szerint az információs és kommu-
nikációs technológiákat stratégiailag kell használni ahhoz, hogy a tanítás és a tanulás
új formái nyíljanak meg, és ne csak a létezô szervezeti modelleket egészítsék ki, ugyan-
is csak radikális változáson keresztül javíthat a tanuláson az IKT valódi potenciálja.
Még többet követel a hátrányos helyzet különbözô formáival sújtottak - az ellátatla-
nok, a nehezen és rendkívül nehezen elérhetôk - számára külön készülô új tanulási
modellek kifejlesztése.

Az ipari kor számára kidolgozott oktatási modell nem képes az információs kor
oktatási igényeinek hatékony elérésére. Az IKT eszközeivel képesnek kell len-
nünk a hagyományos modellt egy olyan új modellé fejleszteni, amely

-tól:                                      -ig: 
az épülettôl, az ismeret infrastruktúrájáig

(nyomtatott, hang, kép, digitális), 
a diáktól a tanulóig,
a tanártól          a tanárig 
(mint ismeretátadótól)  (az oktató és segítô felé halad)

Ebben a modellben válik a digitális megosztottság oktatási megosztottsággá,
ennek áthidalása pedig emberi szükségletté, oktatási szükségszerûséggé és glo-
bális prioritássá (...). Agresszíven kell felfedeznünk és újítanunk, körültekintô-
en kell alkalmaznunk, és a hangsúlyt az oktatásról a technológiára kell
helyeznünk.

Wadi D. Haddad

Habár a résztvevôk ismételten kiemelték, hogy a digitális megosztottságot, a
pusztán technikainál, szélesebben értelemben kell megérteni, a technológiai kérdése-
ket azért nem szabad figyelmen kívül hagyni. A Kerekasztal során hangzott el az a
svéd célkitûzés, hogy mindenki számára szélessávú hozzáférést kell biztosítani, és az a
kanadai kezdeményezés, amely az egységes csatlakoztathatóságot kívánja biztosítani.
Mindkét szakpolitika a tanuláshoz való hozzáférés széles körû terjesztését célozza. A
koreai Edutopia (Oktatási utópia) kezdeményezésre is utaltak, melynek keretében in-
tézmények konzorciumai biztosítják az on-line- alapú, az egész életen át tartó tanu-
lást. A születôben lévô vezeték nélküli technológiák és digitális televíziózás óriási le-
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hetôségeket rejtenek, de a digitális megosztottságot áthidaló tanulás megfelelô tech-
nológiája gyakran nem a legkorszerûbb, sôt, bizonyos körülmények esetében nem is
szabad, hogy az legyen. A különbözô médiumok ötletes ötvözését is meg kell vizsgál-
ni, és ki kell értékelni, ideértve a hagyományos televíziót és rádiót is. A mexikói
Telesecundaria program (lásd 2. fejezet) erre kínál példát. Az egyre olcsóbbá váló
technológiák ellenére több résztvevô is kiemelte, hogy a költségek kérdése jelenleg és
továbbra is kritikus, különösen a szegény országok és közösségek számára.

AZ ÁLLAMI ÉS A MAGÁNSZEKTOR ELTÉRÔ HOZZÁJÁRULÁSAI

A kerekasztal-megbeszélések egyik fontos pontja volt a kormányzat, az oktatási rend-
szerek, a közösségek és a piac által betöltött különbözô szerepek. A politikai kultúra
és hagyományok változatossága mellett lehetetlenség általánosítani az ideális szerepe-
ket, de lehetséges tisztázni azokat a kérdéseket és problémákat, amelyekkel foglalkoz-
ni kell, ahogy azt az egyik résztvevô le is írta:

„Egy gyorsan mozgó és bonyolult képen, ahol a kereskedelmi fejlôdés üteme
folyamatosan tágítja mind az ismeretek, mind a lehetôségek körét, az aktuális
nyomás inkább az IKT-hozzáférési szakadék szélesítése, mintsem a közelítése
irányába hat. A költségek kérdése, különösen a kereskedelmi és a közszolgála-
ti felhasználók között továbbra is nehéz lesz. Az abszolút értékben vett költség-
csökkentéseket a piacon rendszeresen ellensúlyozzák a technológiai lehetôsé-
gek növelésével. Ezért a vitában folyamatosan felmerülô sürgetô kérdések töb-
bek között az alábbiak:
• Mi a legjobb modell a központi és a helyi kezdeményezések ötvözésére a

konkrét felhasználói közösségek igényeinek kezelésében, és milyen szinten
vagy szinteken kell a kezdeményezést elindítani (helyi „tulajdonlás” kontra
területi konzisztencia)?

• Mennyire ösztönzik és segítik elô a nemzeti és a helyi feltételek az önkéntes
szervezetek és ügynökségek munkáját ennek az óriási programnak a kezelé-
sében, és hogyan határozzák meg a vonatkozó mûködési területeket?

• Mennyire támogassa az üzleti világ és a kereskedelem a szociálisan fontos, de
alapvetôen nem kereskedelmi célokat kezelésének segítésében, és mennyire
lehet az ilyen támogatást rendszerezetté tenni a külön-külön értékes kezde-
ményezések hasznának növelése érdekében?

• Melyek a legfontosabb finanszírozási modellek az egyes országokban, illetve
nagyobb országok egyes tartományain belül, illetve a több sürgôs és kénysze-
rítô oktatási prioritással rendelkezô kevésbé fejlett gazdaságon belül, talán a
legelemibb szinten?

• Milyen szerepet tölthetnek be a nemzetközi szervezetek a hozzáférés és a ki-
használtság problémáinak kezelésében, amelyeket alapvetôen a nemzetinél
alacsonyabb vagy helyi szinten határoznak meg?
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• Meghatározható-e a hálózati létesítményeknek és teljesítménynek egy olyan
magja, amelyik közös nevezôt jelenthet a gazdasági fejlôdés eltérô szakaszai-
ban lévô országok oktatási rendszereiben úgy, hogy a közöttük folyó kom-
munikáció és tartalomcsere érdemlegesen megvalósulhasson?

Robin Ritzema, az Egyesült Királyság képviseletében

A fenti összefüggések sokféleségén belül egyes résztvevôk kiemelték a kormány-
zat erôteljes vezetô szerepének szükségességét, miközben mások távolságtartóbb sze-
repet képzeltek el a piaci szabályozás tekintetében. A piaci erôk várható hatása is el-
tér, az egyik nézet szerint a piacok növelik az egyenlôtlenségeket, egy másik szerint
hatékonyan tudják meghatározni az új igényt. Hasonlóképpen eltérô nézetek mutat-
koztak a magánszektornak a digitális megosztottsággal összefüggô felelôsségét illetô-
en. Egyesek szerint a legnagyobb kereskedelmi érdek a nagyobb felelôsségvállalás és
útmutatás keresés annak gyakorlásához, ám mások kevésbé voltak ilyen hevesek. Az
ilyen eltérô nézôpontok nem szükségszerûen feloldhatatlanok. Amennyiben a keres-
kedelmi IKT- szereplôk ez idáig nem hagytak mély nyomott a szegényebb közössé-
gekben, lehetôségük nyílhat nagyobb szerepvállalásra, például egy olyan megfelelô tá-
mogatást biztosító kereten belül, ahol ez elérhetô. Az azonban, hogy ez megtörténik-
e, már egy másik kérdés.

A piacokon új kapcsolatok alakulnak ki, változó határvonalak mentén. Az egyik
nézôpont szerint a hagyományos oktatási kiadóipar végleges hanyatlásnak indul,
ahogy a webes anyagok átveszik a hatalmat. Egyes javaslatok szerint a tanulás
Interneten és e-kereskedelmen keresztül való biztosítása, a magánszektor által tanúsí-
tott jártasságokkal együtt veszélyezteti az oktatási rendszerekben kialakult gyakorla-
tot, különösen a harmadik szinten. Másfelôl megfigyelték, hogy a fennálló intézmé-
nyek és megoldások rugalmasságát túl gyakran alábecsülték, az iskolák és tankönyvek
régóta beharangozott megszûnésére még várni kell.

A kérdést olyan szempontból kell megvizsgálni, hogy a közérdek miként tud ki-
egyezni a piaci erôkkel. Ha a gyártók számára nincs megfelelô befektetési megtérülés,
akkor a költségek piaci bukáshoz fognak vezetni. Ez azt is jelentheti, hogy az egyén
számára alacsonyabb költségeket teremtô, konkrét kormányzati beavatkozás nélkül
nem sok vállalkozást lehet bevonni a tanulásba. Hasonló érvekkel álltak elô a
Kerekasztal során a szegényebb országokat, valamint az általuk drága berendezésekbe
és infrastruktúrába való befektetések nehézségeit illetôen is. A költségek fontosak, de
egyértelmûen nem az egyetlen tényezôt jelentik a nehezen elérhetô rétegeknek a ta-
nulásba való bevonásában. Az állami-magán társulások jelenthetik az egyik utat, mint
például Németországban, ahol a nôk és az idôsek Internet használatának növelését
célzó kezdeményezésben a Deutsche Telekom és a Brigitte magazin is részt vesz.
Megint csak felmerül a kérdés, hogy az ilyen kezdeményezéseknek mennyire sikerül
elérni a valóban nehezen elérhetô rétegeket.
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Magyarországon a Soros Alapítvány22 egy egész sor iskolai szintû IKT-programot
indított el, a kormányzati politikával összehangoltan. Az alapítvány külön hangsúlyt
fektetet az iskolai tevékenységek támogatására: IKT-tantervek és tanítási anyagok ki-
dolgozására, az iskolai könyvtárak kapacitásának növelésére és a tanárok-könyvtárosok
továbbképzésének támogatására; az iskolák általános támogatására és tanácsadására.
Az alábbiakban kivonatolt egyik kezdeményezése a digitális megosztottság egyértel-
mûen olyan vonatkozásait vette célba, amelyek felett a közérdek olykor elsiklik.
Amint azt a kivonat is tárgyalja, a program kidolgozását és megvalósítását követôen,
az alapítvány társulás létrehozására törekszik az állami szervekkel, hogy azt másutt is
folytathassa és fenntarthassa.

Soros Alapítvány, Kisrégiók Informatikai Programja
„Már 1997-ben elindította az Oktatási Minisztérium a Sulinet programot, en-
nek az iskolai hálózati programnak az volt a célja, hogy minden középiskolát
és nagyobb általános iskolát csatlakoztasson az Internethez (...). Ugyanakkor a
kisebb falvak általános iskolái kimaradtak a központi fejlesztésbôl és ez azzal fe-
nyegetett, hogy tovább szélesedik a szakadék az általuk és a Sulinetben már
részt vevô intézmények által kínált eszközök között.

Ez késztette arra az Alapítványt, hogy elindítsa a kisrégiók IKT-oktatási kísér-
letét, amelyben négy iskolának kínálta fel a berendezések használatát egy for-
górendszerben (...). A program keretében az alapítvány olyan kis falvakból ál-
ló körzeteket keresett, ahol az iskolák gyengén voltak felszerelve oktatási infor-
matikai eszközökkel, továbbá készen álltak és képesek voltak egymással együtt-
mûködni. A négy faluból álló kiválasztott csoportoknak megállapodást kellett
kötniük a közös számítástechnika oktatásról. Az alapítvány az egyes csoporto-
kat az egyes falvakban egyszerre két hónapig 15 multimédiás számítógépbôl ál-
ló helyi hálózat (LAN) formájában nyújtott támogatással látta el. A négy hely-
színre egy tanár utazott a hardverrel együtt, így egyetlen jól képzett informati-
ka tanár bizonyult elegendônek négy iskola diákjainak tanításához. A kéthóna-
pos intenzív tanfolyamot követôen, amikor a számítógépek és a tanár elkerül-
nek az iskolából, egy jól felszerelt, Internet-hozzáféréssel rendelkezô számító-
gépet helyeztünk üzembe az iskola könyvtárában a tanulók és a tanárok állan-
dó használatára. Ez a forgórendszer a négy falut teljes körû, állandó számítás-
technikai oktatással látja el.

Ahhoz, hogy a program jól induljon, az alapítvány központilag szervezte meg
és finanszírozta 12 helyszínen a számítógépek üzembe helyezését, és minden
érintett iskolában biztosított egy tanfolyamot. 1998-ban 17 kérelem érkezett
hozzánk, ezek közül 6 részesült vissza-nem-térítendô támogatásban (65.000
amerikai dollár értékben). 1999-ben 3 új kisrégiós társulás csatlakozott a prog-
ramhoz.
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A program lezárultával az alapítvány a modellt (a módszert, a know-how-t és
a tapasztalatokat) át fogja adni az Oktatási Minisztériumnak, a helyi szervek-
nek és a Soros Alapítványok Nemzetközi Hálózatának. Szándékaink szerint
2000-ben minden megyében legalább egy együttmûködési modellt kívánunk
kialakítani.”
Rónai Judit, Soros Alapítvány

KÖVETKEZTETÉS - CSERE ÉS ÉRTÉKELÉS

Az eltérô körülményekre való lehetséges alkalmazás és fejlesztés érdekében kívánatos
a különféle kezdeményezések erôsségeirôl és gyengéirôl kiegyensúlyozott képet alkot-
ni. Melyek az egymást kiegészítô jellemvonások az infrastruktúrában, a szervezetben
és a közösségben? Milyen kritériumok képezzék a digitális megosztottság áthidalását
célzó programok értékelésének alapját? Hogyan lehet ezt az értékelést a legjobban
megszervezni, különösen az otthon és a közösség nem-formális és formális környe-
zeteivel összefüggésben, amelyek messze kimaradnak a szakpolitika hatáskörébôl?
Valójában általánosan elhanyagolt a szakpolitikák megvalósításának értékelése. Az
olyan nagy figyelmet kapó kezdeményezések, mint például az IKT átvétele, termé-
szetes, hogy politikai indíttatásúak, ezért megvalósításra kerülnek függetlenül attól,
hogy az értékelés mit mutat. Az oktatási információs és kommunikációs technológi-
ákat érintô további korlátot jelent a változás sebessége, ez azt jelenti, hogy a döntést
gyakran még a gondos értékelés elôtt meghozzák. Mindazonáltal értékes szerepet tölt
be a kutatás és az értékelés abból a szempontból, hogy jelzik a vállalt erôforrások op-
timális felhasználását, valamint hasznos mutatókat kínálnak a jövôbeni szakpolitikák
számára.

Sokat lehet tanulni a nemzetközi gyakorlatcserékbôl, különösen akkor, ha azok
ígéretesek vagy hatékonyak a tanulás digitális megosztottsága bizonyos eltérô dimen-
zióinak áthidalásában. A Kerekasztal résztvevôi tanúságot tettek a kiemelkedôen pél-
daértékû gyakorlat ilyen cseréjének fontossága mellett. A mélyreható értékelés hiá-
nyában is érdemes bizonyítékokat gyûjteni olyan ígéretes kezdeményezésekrôl, ame-
lyek az IKT segítségével juttatják el a tanulást az egyébként hátrányos helyzetûekhez.
Ezt követôen azonban mélyrehatóbb elemzésre van szükség annak megállapítására,
hogy mi a bevált gyakorlat és az miért is mûködik.
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8. FEJEZET
AZ IKT, AZ EGYENLÔSÉG ÉS AZ EGÉSZ ÉLETEN ÁT TARTÓ

TANULÁS KIHÍVÁSA: A SVÉD MEGKÖZELÍTÉSI MÓD
írta:

Sten Ljungdahl23

BEVEZETÔ - AZ EGYENLÔSÉG FONTOSSÁGA

A svéd iskoláktól azt várják, hogy kiváló minôségû oktatásban részesítsenek minden
tanulót, nemre, lakóhelyre, illetve szociális és gazdasági körülményekre való tekintet
nélkül. Az egyenlôség melletti ilyen országos elkötelezettség jelenti a svéd oktatáspo-
litika sarokkövét. Nemzetközi szempontból Svédország oktatási rendszere minden
vonatkozásban homogén, az iskolák között sok másik országnál jóval kisebb különb-
ségek mutatkoznak. Az ország különbözô részein mûködô iskolák teljesítménye ha-
sonló. A legjobban teljesítô svéd diákok megállják a helyüket más országok hasonló
tanulóival összemérve is mind relatív számukban, mind szintjükben. Annak érdeké-
ben, hogy az oktatás mindenki számára könnyen elérhetô legyen, a svéd állami okta-
tásban nincsenek tandíjak.

A svéd kormány a jó társadalomért folytatott és a munkanélküliség elleni küzde-
lem sarokköveként emeli ki az egész életen át tartó tanulást. Ezen túlmenôen a kor-
mány hangsúlyozza a készségek és ismeretek munkahelyi fejlesztésének szükségességét
annak érdekében, hogy a munkavállalók lehetôségei bôvüljenek, továbbá az üzleti élet
és az ipar erôssége továbbra is biztosítva legyen. Az oktatásba beruházó társadalom a
jövôbe ruház be. Az oktatás bármilyen szintjén való beruházás csökkenti a foglalkoz-
tatási piacról való kiszorulás és a társadalom szakadékai szélesedésének veszélyét. Az
információs és kommunikációs technológiák (IKT) egyre inkább elengedhetetlennek
tûnnek ezeknek a törekvéseknek az érvényesítése, valamint az ingyenes oktatás min-
denki számára való elérhetôségének biztosítása szempontjából.
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Az információs társadalom lehetôséget teremt az átfogóbb demokráciára és a civil
jelenlét új formáira, miközben magában rejti a társadalom szétszakadásának újabb ve-
szélyeit is. Az iskola és az oktatási rendszer más elemei kulcsszerepet játszanak a tár-
sadalmi életben való tevékeny részvétel egyenlô lehetôségeinek megteremtésében. Az
adatbázisok és hálózatok segítségével történô információkeresés és cserélés képessége
nem pusztán a technológiához való hozzáférésen múlik, hanem a szükséges technikai
készségek birtoklását is igényli. Ezen kívül, elemi jártasságra is szükség van ahhoz,
hogy választani, rendszerezni és kritikusan értékelni lehessen a rendelkezésre álló in-
formációkat.

A digitális megosztottság kialakulásának elkerüléséhez minden tanulónak alapo-
san ismernie, alkalmaznia és hasznosítania kell az információs és kommunikációs
technológiákat. Fontos feladat kompenzálási lehetôségeket keresni a tanulók eltérô
képességei és a változó IKT-hozzáférés vonatkozásában. Ugyanakkor az IKT haszná-
lata önmagában is a változás irányába hathat az iskolán belül azáltal, hogy új lehetô-
ségeket kínál a tantárgyi tartalmak bemutatására, a munkamódszerekre és a pedagó-
giára - ám mindezt csak annyiban, amennyire a tanárok képessé válnak a terület fej-
lôdésével lépést tartani. Az IKT ismerete jelentôs eszköz az egyén egész életen át tar-
tó tanulási lehetôségeinek fejlesztésére, ez általában erôsíti az egyén helyzetét a társa-
dalomban, valamint alapvetô fontosságú a jövô munkaerôpiaca szempontjából. Ah-
hoz, hogy Svédország továbbra is sikeresen megôrizze versenyképességét a nemzetkö-
zi IKT-színtéren, több olyan mûszaki szakemberre és mérnökre lesz szüksége, akik ké-
pesek a holnap technológiájának fejlesztésére.

FORMÁLIS OKTATÁS ÉS AZ EGÉSZ ÉLETEN ÁT TARTÓ TANULÁS ALAPJA

Az egész életen át tartó tanulás és az igazságos társadalom alapját a mindenki számá-
ra kielégítô színvonalú alapoktatás jelenti. 1-5 éves korban a svéd gyermekek 73%-a,
a kötelezô iskoláztatásban résztvevô 6%-on kívül pedig minden hatéves iskola-elôké-
szítôbe jár (Svédország, 1999a). A gyermekek által a fejlôdésük éveiben kapott szoci-
ális, környezeti és pedagógiai ösztönzés határozza meg késôbbi fejlôdésük és tanulá-
suk lehetôségeit. Mivel a tanulásra való késztetés már a gyermekben is megvan, az is-
kola-elôkészítô és az iskola legfontosabb feladata kielégíteni és fenntartani ezt a vele
született kíváncsiságot. Az iskola-elôkészítô nemzeti tanterv kiemeli az információs és
kommunikációs technológiákat, mint a kisgyermekkorúak kommunikációs és kreatív
képességeit fejlesztô eszközt.

A kötelezô iskolai oktatás célja, hogy minden tanuló igazságos oktatási lehetôsé-
gekhez jusson a konkrét egyéni követelmények figyelembevételével. Eltérô igényû és
eltérô hátterû gyermekek jönnek itt össze, de az iskola kötelessége külön támogatás-
ban részesíteni azokat, akik nehezebben érik el a célokat. Az iskola feladata a tanulók
eltérô igényeinek kiszolgálása, a tudásbeli különbségek áthidalása, és a szociális elté-
rések kiegyenlítése. A kötelezô iskolai oktatás nemzeti tantervében szereplô cél, hogy
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minden tanuló képes legyen az IKT tanulási eszközként való használatára. Ez azt je-
lenti, hogy az oktatási rendszer megfelelô lehetôséget kell biztosítson a tanárok és a
tanulók számára az IKT elônyeinek hasznosításához; a digitális mûveltség alapvetô jár-
tasságnak minôsül.

Az alapoktatás célja a tanulókat három szempontból felkészíteni: a demokrati-
kus társadalomban való életre, egy fejlôdôképes munkavégzô életmódra, valamint a
további tanulásra. Az alapoktatásnak megfelelôen kell felkészítenie minden állam-
polgárt ahhoz, hogy állást szerezhessen, és részt vehessen a társadalom életében a
készségek és ismeretek széles alapjára építve, valamint a továbbfejlôdésre készen áll-
va. Az iskolát senki nem hagyhatja el ilyen felkészülés nélkül, ugyanis az oktatás hi-
ányosságainak késôbbi kiegyenlítése igen költséges mind emberi, mind gazdasági
szempontból. Annak érdekében, hogy mindenki így fel tudjon készülni, folyama-
tos figyelem kíséri az oktatás minôségének fejleményeit az iskoláztatás minden for-
májában és minden szintjén. Külön erôfeszítéseket teszünk az iskolából kimaradó
tanulók arányának csökkentésére.

A nyolcvanas évek eleje óta politikai célkitûzés a felsô középiskolai oktatás minden-
ki számára. A jelenlegi svéd felsô középiskolai oktatás az 1994/95-ös tanévben való-
sult meg egy olyan reform keretében, amely minden felsô középiskolai programot,
ideértve a szakmunkásképzést is, három évre növelt (Svédország, 1991). A minden
felsô középiskolai kurzusra vonatkozó felvételi követelményeket az 1998/99-es tanév-
ben vezettük be. Nyolc alaptantárgyból álló kurzus segítségével a tartalom harmada
minden tanuló programjában azonos, így mindegyik kurzuson megszerezhetô az
egyetemi vagy a fôiskolai felvételre való általános jogosultság, miközben azok is szi-
lárd alapokat szerezhetnek a további tanuláshoz, akik a felsô középiskolából egyene-
sen munkába állnak.

Maguk a fiatalok választhatnak, hogy mely kurzusokat veszik fel az érdeklôdési
körüknek és a foglalkoztatási piac elvárásairól alkotott véleményüknek megfelelôen.
Ez hatékonyabbnak bizonyult a központi elôrejelzésnél és irányításnál. Az, hogy min-
den évfolyamban a tanulók 98%-a folytatja tanulmányait a felsô középiskolában, jel-
zi a felkínált lehetôségek befogadását - mind elméleti, mind szakmai szempontból -,
valamint az iskolák és az önkormányzatok elkötelezettségét a minden tanuló igényé-
nek kielégítésére alkalmas megoldások kidolgozása iránt, de világosan tükrözi a mun-
kaerôpiac helyzetét is (Svédország, 1999c).

A nyolcvanas évek eleje óta az önkormányzatok kibôvített felelôsséget vállalnak
azon 16 és 18 év közötti fiatalok irányába, akik nem lépnek be a felsô középiskolába,
de munka nélkül maradnak. Megfelelô tanulmányi, pályaválasztási és támogatási
programokat dolgoztak ki az egyéni igényeknek megfelelôen. Az 1985. évi Oktatási
törvény értelmében az önkormányzatok kötelessége minden fiatal számára felsô kö-
zépiskolai oktatást biztosítani 20 éves korig, amennyiben elégséges általános iskolai
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osztályzattal rendelkeznek svéd nyelvbôl (vagy svéd idegen nyelvbôl), angol nyelvbôl
és matematikából. 1998-ban az önkormányzatok további követési (follow-up) felelôs-
séget vállaltak a 20 és 24 év közötti fiatal munkanélküliek vonatkozásában. Ez a fele-
lôsség akkor veszi kezdetét, ha nem biztosítható foglalkoztatás, oktatás, vagy megfe-
lelô munkaerô-piaci kezdeményezés 90 nappal azt követôen, hogy a fiatal álláskere-
sôként nyilvántartásba vetette magát.

A felsô középiskolai kurzusokra nem jelentkezô tanulók - a kötelezô iskolai ok-
tatásukat 1999-ben befejezôk 10%-a (Svédország, 1999b) - számára egyéni progra-
mok állnak rendelkezésre hiányzó ismereteik és készségeik ellensúlyozását segítendô.
A kötelezô iskolai oktatás befejezését követôen 1994-ben az azonnal ilyen egyéni
programba lépô tanulóknak több mint a fele egy vagy két évvel késôbb otthagyta a
felsô középiskolai oktatást. Azonban egy évet követôen 35% lépett át valamilyen tel-
jes értékû felsô középiskolai kurzusra, közülük 50% pedig három évvel késôbb azt si-
keresen el is végezte (Svédország, 1999c).

IKT AZ ISKOLÁKBAN

Az IKT oktatási célra való felhasználásának terjesztését célzó stratégiák a fejlôdés új
szakaszába érkeznek. Eddig az erôforrásokat a technikai infrastruktúrára fordították,
ám a hangsúly egyre inkább át kell kerüljön a tanulásra és a technológia kizárólagos-
ságáról. A szándék az, hogy az IKT kínálta új lehetôségeket kihasználva terjesszük a
minôségi tanulási folyamatokat: ezáltal az iskolák úgy fejleszthetik a tanulási környe-
zetet, hogy a tanulók aktívabb szerepet kapjanak, továbbá az információ-keresési és
ismeretté alakítási képességük támogatást élvezzen.

Nemzeti cselekvési terv

Az iskoláknak minden tanulónak IKT-hozzáférést kell biztosítaniuk és fejleszteniük
kell a használatukra való képességüket, továbbá minden tanulónak meg kell ismer-
kednie az információs és kommunikációs technológiákkal addigra, amikorra kikerül-
nek az iskolából. 1998 tavaszán a svéd parlament cselekvési tervet fogadott el az IKT
iskolai alkalmazásáról (Svédország, 1998a), amely kiterjedt az iskola-elôkészítôre, a
kötelezô iskolai oktatásra, a speciális iskolai oktatásra, a sami (etnikai kisebbség) isko-
lai oktatására, valamint a felsô középiskolai oktatásra. Az 1999 és 2001 közötti há-
roméves idôszak során a kormány 1,5 milliárd svéd koronát fektet be az IKT peda-
gógiai eszközként való iskolai felhasználásának terjesztésére, továbbá a tantermek lát-
határának kiterjesztésére.

A cselekvési tervben szerepelt egy, a végrehajtásért felelô iskolai IKT delegáció
(Delegation for ICT in Schools)24 felállítása. A delegáció feladatai konkrétan az alábbiak:
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• Vissza-nem-térítendô állami támogatások elosztása az önkormányzatok között az
iskolák Internet-hozzáférésének javítása érdekében;

• Lehetôséget teremteni minden tanuló és tanár számára, hogy e-mail címük le-
gyen;

• Csoportos gyakorlati képzési tevékenységet kínálni mintegy 60.000 tanár számá-
ra (a tanárok teljes létszámának 40%-a);

• Az IKT-bizonyítványt szerzô tanárok számára számítógépeket rendelkezésre bo-
csátani otthoni használatra;

• A svéd sulinet és az európai sulinet fejlesztésének támogatása;
• Külön megoldásokat biztosítani a funkcionálisan fogyatékos tanulók számára

(lásd lentebb).

Az iskolai számítógép használat fejlesztésének egyik legfontosabb elôfeltétele a ta-
nárok és tanulók számítógéphez való hozzáférése. 1993 óta a svéd nemzeti oktatási
ügynökség (Skolverket) rendszeresen felméri a számítógépek megoszlását a svéd isko-
larendszeren belül. A legfrissebb felmérés (Svédország, 1999d) szerint a kötelezô isko-
lai oktatásban egy számítógépre 10 tanuló jut, a felsô középiskolai oktatásban öt, a
felnôttoktatásban pedig kilenc; az önkormányzati kötelezô iskolák 85%-a, az önkor-
mányzati felsô középiskolák 95%-a rendelkezik Internetcsatlakozással.

IKT a funkcionálisan fogyatékos tanulók számára

Kevesebb, mint egy évtized alatt az IKT teljes egészében forradalmasította sok funk-
cionálisan fogyatékos gyermek és fiatal oktatási helyzetét. A speciális igényûek okta-
tásáért felelô svéd nemzeti ügynökség (SIH) szerint jelenleg minden súlyosan látássé-
rült tanulóra jut egy számítógép személyes és oktatási segédeszközként, és ugyanez az
ellátás érvényes a súlyosan mozgáskorlátozott gyermekek esetében. A kilencvenes
években a speciális iskolák, a legmagasabb számítógépes ellátottságot mutató oktatá-
si környezetekké váltak, miközben a szellemileg sérültek állami iskoláiban, 1999-ben
átlagosan egy számítógép jutott négy tanulóra.

Ahhoz, hogy a fogyatékos gyermekek és fiatalok minôségi oktatásban részesül-
hessenek, a tanárok részérôl különleges jártasságra, valamint speciálisan hozzájuk iga-
zított oktatási anyagokra van szükség. Mivel az egyes önkormányzatok számára nem
könnyû eleget tenni ezeknek az igényeknek, az SIH lett megbízva a fogyatékos tanu-
lók iskoláztatásának elôsegítésével, így díjmentesen kínál speciális pedagógiatámoga-
tást mind az állami, mind a független iskoláknak. Az SIH jól kialakult szakértelem-
mel rendelkezik arra vonatkozóan, hogy miként kell az IKT hozzáférhetôségét bizto-
sítani a fogyatékos tanulók számára és melyek a megfelelô szoftverek a speciális igé-
nyû tanulók számára. Oktatási szoftverek tervezéséhez is szolgál irányelvekkel, továb-
bá oktatási támogatást is nyújt az anyagok Interneten való elhelyezéséhez. Gazdasági
támogatást nyújt a csökkent képességû tanulóknak szóló tanulási eszközök fejleszté-
séhez, mint például a halláskárosult tanulók számára a jelbeszédet tanító eszközök,
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annak érdekében, hogy a jelbeszéd, a svéd nyelv és a matematikatudásukat fejlesszék.
A szellemileg sérültek oktatói számára egy szakértôi biztosság kínál regionális szinten
képzést, amelynek végén gyakorlati tanárképzési lehetôséget nyújtanak az állami
rendszer helyi szintjén.

Tanárok és szakvezetô tanárok

Az iskolai fejlôdés egyik fontos elôfeltétele a szilárd oktatási vezetés. A hivatalos svéd
iskolarendszer kilencvenes évek elején végrehajtott decentralizációja óta a megnôtt a
szakvezetô tanár vezetôi felelôssége. Ezért sok múlik azon, hogy az iskola vezetôje meg
van-e gyôzôdve arról, hogy fokozható-e a tanítás és a tanulás színvonala az IKT min-
dennapi tanítási eszközként való használata révén. Mivel az IKT fejlesztés mértéke az
egyes iskolákban jórészt a vezetéstôl függ, a kormány külön vezetôképzési intézkedé-
seket vezetett be.

Az IKT iskolai átvételének egy másik fontos tényezôje az, hogy a tanároknak is-
merniük kell a technológiát és annak használatát a kívánt pedagógiai célkitûzések leg-
hatékonyabb elôsegítése érdekében. Ha a tanárok nincsenek megfelelôen felszerelve,
az IKT használata nem lesz hatékony az iskolákban, és nem is tud hozzájárulni az is-
kolák tanulási központokká való fejlôdéséhez. Ezt szem elôtt tartva, a kormány úgy
határozott, hogy az IKT a tanárképzés egyik fô eleme legyen, így minden tanári ké-
pesítést szerzô személy tudatában lesz az IKT oktatási lehetôségeinek és személyes ta-
pasztalattal fog rendelkezni annak használatában. Az iskolai IKT delegáció 1999 ôszi
felmérése szerint a svéd tanárok közel 50%-a vett részt egy vagy több számítógép-al-
kalmazási tanfolyamon, 10-15%-uk pedig pedagógiai irányultságú tanfolyamot is el-
végzett.

A svéd sulinet

Az országos oktatási ügynökséget 1992-ben azzal bízta meg a kormány, hogy terjesz-
sze az országos IKT-szakpolitika fejlesztését és megvalósítását az iskolai ágazatban egy
országos sulinet kialakításán és egy hálózati forrásközpont kiépítésén keresztül. A svéd
sulinet egy iskolai számítógépes hálózat, amely többek között tantárgyak szerinti mi-
nôségbiztosított összeköttetéseket (link, portál), az ötletek és információk cseréjére
szolgáló találkozóhelyeket és hirdetôtáblát, valamint az iskolai e-mail címek jegyzékét
tartalmazza. Az országos oktatási ügynökség által mûködtetett Multimedia Bureau
(iroda) is rendelkezésre áll a sulinet részeként, ez anyagok, ötletek, tanfolyamok, és
információk forrásaként szolgál. Az iroda távkiadó eszközként is szolgál és a tapaszta-
latcserét is támogatja. Általános célja, hogy a tanárok és tanulók minél többet
használják az új médiát az iskolában.

A svéd kezdeményezésre kialakított és az Európai Bizottsággal együttmûködô eu-
rópai sulinet (EUN) az iskolák, tanárok, tanulók és a közvélemény számára elérhetô
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országos és egyéb sulinetek hálózata. Az iskolák közötti együttmûködést szolgálja pe-
dagógia kérdések tekintetében, az IKT európai iskolákban való hatékony használatá-
nak ösztönzése érdekében.

A FELNÔTT LAKOSSÁG

A számítógép használat svédországi eltérései

A számítógépek megoszlása a svéd otthonokban meglehetôsen egyenetlen. A felsôfo-
kú oktatást elvégzôk több mint fele rendelkezik számítógéppel, összehasonlítva a kö-
telezô iskolai oktatás után tovább nem tanulók mindössze harmadával. Jóval keve-
sebb bérmunkásnak van otthon számítógépe, mint fizetett alkalmazottnak és diplo-
másnak, talán azért is, mert nincsenek olyan jól megfizetve, és nem engedhetnek meg
maguknak ilyen befektetést (Svédország, 1999e). Az IKT-használat ösztönzése érde-
kében a szakszervezetek tagjaik számára kedvezményes árú számítógépcsomagokat kí-
nálnak, amelyeket a munkáltatók is kínálnak úgy, hogy azok ára a fizetésbôl törleszt-
hetô. Így a különféle csoportok sokkal több tagjának is módja lesz számítógépet hasz-
nálnia otthon. A használat gyorsan növekszik - 1998-ban a (15 és 84 év közötti) la-
kosság 68% rendelkezett otthon számítógéppel és Internet-hozzáféréssel; míg 1996-
ban még csak 58% (Svédország, 1998b).

A svéd lakosság körében végzett, az Internet-használatot és adatokat 1996-tal be-
zárólag vizsgáló tanulmány jelentôs eltéréseket mutat a lakosság különbözô csoportjai
szerint. A nagyvárosi körzetekben az Internet-használat háromszorosa a vidékinek. A
fiatalok nagyobb valószínûséggel használják az Internetet, mint az idôsek. A férfiak
gyakrabban használják az Internetet, mint a nôk, a közöttük lévô különbség nagyobb,
mint a fiatalok között. Az egyetemi végzettséggel rendelkezôk jóval többet használják
az Internetet, mint az alacsonyabb végzettségûek.

Az iskolák, mint közösségi központok

Sokan nem jutnak számítógéphez. Ahogy az Internet kommunikációs eszközként ját-
szott jelentôsége egyre nô, azok, akik saját maguk nem férnek hozzá, egyre nagyobb
hátrányba fognak kerülni. Mi több, az Internet-hozzáféréssel rendelkezô háztartások
zömében lassú a modemes kapcsolat, miközben a svédországi iskolákat a kormány
nagy teljesítményû Internet-csatlakozással szereli fel, amely olyan új felhasználási te-
rületeket is lehetôvé tesz, mint például a video-átjátszás. Elônyös lenne, ha ezeket az
iskolai létesítményeket a tanításon kívül a közösség számára is hozzáférhetôvé tennék.

A kormány ezért érdekes lehetôségnek tartja az iskolai helyiségek és berendezések is-
kola utáni kihasználását. Ugyanakkor az Internet valóban elônyöket jelentô használa-
tához nem csak a megfelelô berendezésre van szükség, hanem a csatlakozás megterem-
téséhez szükséges készségekre, azaz annak ismeretére, hogy miként lehet érdekes, ér-
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vényes és megbízható információkat találni, és hogyan kell azzal dolgozni. Megfelelô
szervezés mellett lehetôvé kell tenni a helyiségek nyitva tartását és képzett segítôk biz-
tosítását azok számára, akiket érdekel az iskolai berendezések használata. Ezen kívül
ha az iskolák egy önkormányzati hálózaton keresztül kapcsolódnak az Internetre, ak-
kor a tanításon kívüli idôben a nagysebességû kapcsolat az érintett hálózathoz kap-
csolódó más helyiségekbôl is hozzáférhetô. Így az iskolák jól felszerelt forrás-közpon-
tokká válhatnak különbözô felnôttoktatási programok, valamint más szövetségek és
társaságok tevékenységei számára. Az iskolák és más intézmények közötti szorosabb
együttmûködés is megvalósítható, például foglakoztatási képzési és számítógépes köz-
pontokként, ami révén az iskolák virágzó közösség-hálózatok természetes helyi köz-
pontjaivá válhatnak.

Felsô- és felnôttoktatás

Az egyetemeknek kulcsszerepük van a tudásba és az oktatásba való befektetésben.
Gyakorlatilag az ô feladatuk a teljes felsôoktatás Svédországban. A kormány prioritás-
ként kezeli a felsôoktatás kibôvítését mind a fiatalok számára biztosított nagyobb ke-
retlétszám, mind a felnôttek lehetôségei bôvítésének tekintetében. A célkitûzés az,
hogy minden megfelelô jelentkezô helyet kapjon a felsôoktatásban az ország egyete-
mein.

Egyre többen jelentkeznek a felsôoktatási helyekre, így az elmúlt egy évtized alatt
a hallgatói létszám valamivel több, mint 80%-kal emelkedett, 2000-re várhatóan hoz-
závetôlegesen 300.000 lesz (Svédország, 1999a). Különösen fontosnak tartjuk azon
csoportok felvételének a fellendítését, amelyek hagyományosan nem részesültek fel-
sôoktatásban. 1977 óta minden olyan személy jogosult, aki betöltötte a 25. életévét,
rendelkezik a felsô középiskolai végzettségnek megfelelô svéd és angol nyelvtudással,
és legalább négy éve munkaviszonyban áll. Azoknak, akik elvégezték a felsô középis-
kolai oktatást, de az általuk kiválasztott egyetemhez szükséges tantárgyi háttérrel nem
rendelkeznek, egy bevezetô alapévet kínálunk akár felnôttoktatásban, akár az egyete-
men. Ez az év általában az alacsonyabb matematikai és tudományos ismereteket kom-
penzálja, ám a bevándorló hallgatók esetében inkább a nyelvi és kulturális készségek
kialakításának jegyében telik el. 

A svéd oktatás egyik fô jellemvonása a kötelezô és a felsô középiskolai oktatásba
való visszatérés lehetôsége az élet késôbbi szakaszaiban. Az önkormányzati felnôttok-
tatás svéd rendszere olyan infrastruktúrát kínál az egész életen át tartó tanuláshoz,
amelynek révén kielégíthetô az emberek igénye tudásuk bôvítésére és személyes fejlô-
désükre, miközben lehetôségük van váltani a tanulás és a munka között egész felnôtt
életük során. 1995 júliusában vezettük be az önkormányzatok által fenntartott számí-
tógépközpontokat a rendes munkaerô-piaci képzés kiegészítéseként azzal a céllal,
hogy a munkanélkülieknek is lehetôsége nyíljon az IKT elsajátítására és ösztönözzük
a továbbtanulásukat. 1997-ben a svéd kormány és az önkormányzatok egy ötéves fel-
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nôttoktatási befektetési és fejlesztési programot indítottak el (Svédország, 1996). En-
nek legfôbb célkitûzése a munkaerôpiac és az oktatáspolitika felülvizsgálata a kor-
mányzat azon törekvésének fontos részeként, hogy a munkanélküliséget a felére szo-
rítsa vissza 2000-re.

Az új felnôttoktatási kezdeményezés elsôdleges célcsoportját azok a munkanél-
küli felnôttek jelentik, akik nem rendelkeznek teljes felsô középiskolai végzettséggel,
de ugyanakkor a kötelezô iskolai oktatásból idô elôtt kikerülô munkavállalókat is
érinti. A programban résztvevôknek segítenek megszerezni a felsôbb szintû tanulmá-
nyokhoz szükséges végzettséget és jártasságot, valamint megerôsíteni az egész életen
át tartó tanulás alapjait. A kezdeményezés megvalósításával megbízott önkormányza-
ti szervek állami finanszírozásért folyamodnak, amit évente összesen 100.000 nappa-
li tagozatos hallgató számára biztosítanak, ezek 67%-a nô. A finanszírozásból az ön-
kormányzat körzetében élô, alsószintû iskolai végzettséggel rendelkezô munkanélkü-
liek arányában részesülnek. A kezdeményezés keretében leginkább keresett tantárgy a
számítástechnika, a felsô középiskolai szintû országos tanfolyamok mintegy 16%-át,
a helyi tanfolyamoknak pedig 33%-át adja (Svédország, 2000).

Két olyan országos felnôttképzô iskola van, amelyeken belül a kormány rugal-
mas, IKT-támogatott nyílt és távoktatás kidolgozását kezdeményezte. Ez a két iskola
a programokat részben vagy teljes egészében távoktatással nyújtja, s ezek az iskolák
fejlesztô központokként is mûködnek. 1999. július 1-én Härnösandban új távoktatá-
si hatóság (Distum) jött létre (Svédország, 1998c).

Felnôttoktatásra az állami rendszeren kívül is van lehetôség. Tizenegy országos
önkéntes oktatási szövetség keretén belül; ezek összesen mintegy 150 magán felnôtt
bentlakásos fôiskolát, ún. népi fôiskolát (Folk High School ) tartanak fenn (Svédország,
1998d). Ennek a népszerû felnôttoktatási mozgalomnak az általános célja megerôsí-
teni az emberek lehetôségeit saját életkörülményeik befolyásolása érdekében. A fôis-
kolák a 18 (néhány esetben a 16) év felettiek számára kínálnak alternatív oktatási le-
hetôségeket, hogy elérjék a kötelezô és a felsô középiskolai oktatásnak megfelelô jár-
tassági szinteket. Ezek az önkéntes szövetségek egy sor különbözô tanulmányi terüle-
tet kínálnak a számítógépek és az elterjedt szoftver-alkalmazások használatában, ezek
némelyike olyan konkrét csoportokat céloz meg, mint például a nyugdíjasok vagy a
nôk.

Egy, harmadrészben a kereskedelmi és iparkamara által fenntartott és finanszíro-
zott kísérleti program 12.000 nappali tagozatos tanulónak kínál szakmunkásképzést,
a középiskolai szintet követôen, ez úgy lett kialakítva, hogy a felsô középiskolai okta-
tással egyenértékû végzettséget adjon. Az oktatási programokat a helyi és regionális
munkahelyekkel szoros együttmûködésben szervezik, munkagyakorlatot is kínálnak.
Az 1999 végén benyújtott záró jelentésében az emeltszintû szakképzésért felelôs bi-
zottság a program véglegesítését javasolta (Svédország, 1999f ).
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Nôk és az IKT

Egy igazságos társadalom középpontjában a férfiak és nôk közötti egyenlôség áll.
Több nônek kell aktívan részt vennie ebben a technológiai világban mind a plusz
munkaerô iránti kereslet kielégítése - az IKT területen foglalkoztatottak száma gyor-
san növekszik - érdekében, mind azért, mert a nôk segíthetnek a technológiát az em-
berek valódi igényeihez és mûködéséhez igazítani. Ugyanakkor kultúraváltásra van
szükség az IKT terén ahhoz, hogy a nôk saját feltételeik mellett férhessenek hozzá a
technológiához. Miközben erre egyre inkább szükség van a gazdasági jólét miatt, még
alapvetôbb, hogy ez az, amit egy igazságos társadalom megkíván.

Nyilvános viták során gyakran megállapításra kerül, hogy az információs és kom-
munikációs technológiákat férfiak teremtették férfiak számára. Az iparág úttörôi szá-
mára a technológia imádata állt a középpontban és végül maga lett a cél. A felhaszná-
lóbarát jelleg ismeretlen fogalom volt. Ezzel szemben a nôket a technológia önmagá-
ban véve kevésbé, hanem sokkal inkább az általa nyújtott elônyök érdeklik. A felsô-
oktatási számítógépes szakokon a nôk aránya állandóan 10% alatti, a számítógépipar-
ban pedig a nôk egy elenyészô kisebbséget képviselnek. Az IKT esetében a nem és a
természettudományok viszonyához hasonló korreláció mutatkozik: a lányok az össze-
függések és a jelentés meglátásában érdekeltek, míg a fiúk gyakran tekintik a techno-
lógiát önmagában értéket képviselônek. A svéd társadalomnak el kell kerülnie, hogy
ennek következményeként csak a férfiak legyenek az információs társadalom nyerte-
sei (Svédország, 1998e).

Sok mindenre van szükség ahhoz, hogy a lányok nagyobb teret kapjanak az
IKT használatában és tanulásában. Az egyik az, hogy a tanároknak tisztában kell
lenniük a lányok és a fiúk IKT-használata közötti különbséggel, és törekedniük kell
arra, hogy mindkét nem egyenlô esélyeket kapjon. A tanulási környezetet úgy kell
kialakítani, hogy az tetsszen a lányoknak, s egyenlô mértékben jussanak hozzá a be-
rendezésekhez, és sok lehetôséget kapjanak saját érdeklôdési körük felfedezésére a
fiúktól függetlenül is.

KÖVETKEZTETÉS

Az IKT az emberek mindennapi életének természetes velejárójává lett mind a mun-
kahelyen, mind a társadalomban úgy általában. A Svédországban számítógépet hasz-
nálók száma a lakosság 1985-ös egyharmadáról 1995-re kétharmadra emelkedett. Az
IKT gyakorlatilag minden munkahelyen megveti a lábát, ahol ennek következménye-
ként a munkavégzés drámai módon átalakult. Miközben ezek a fejlemények új lehe-
tôségeket teremtenek a társadalomban, ugyanakkor új kihívásokat is jelentenek, kü-
lönösen az oktatás számára. Az új technológia nem váltja fel a tanárokat, a tanköny-
veket vagy a tantermet, hanem ösztönzôbbé és ugyanakkor nagyobb igénybevételt je-
lentôvé teszi a tanárok feladatát, ugyanis még el kell sajátítsák az IKT szakmai és pe-
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dagógiai eszközként való használatát. A lehetôségek újfajta ötvözetét teremti meg a ta-
nulás segítésében, továbbá átalakítja a tanárok és tanulók közötti kapcsolatot is.

Az IKT mindent átható megjelenése mellett - és azáltal támogatva -, az egész
életen át tartó tanulás valósággá vált a munkában és a társadalmi életben egyaránt.
A formális oktatás elvégzése természetes módon vezet a tudás és tapasztalat tovább-
fejlesztéséhez és felfrissítéséhez mind a munkahelyen, mind azon kívül. Ennek fele-
lôsségét közösen viseli az egyén és a munkáltató, de a hajtóerô minden egyes olyan
emberben feszül, akinek magabiztosnak és az új ismeretek megszerzésének vágya ál-
tal motiváltnak kell lennie. Az iskolát elvégzôknek és a társadalomba belépôknek fel
kell készülniük az újratanulásra, az új dolgok megtanulására, és a továbbtanulásra -
egy egész életen át.
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9. FEJEZET
MÁS NEMZETI MEGKÖZELÍTÉSI MÓDOK: 

PORTUGÁLIA, AZ EGYESÜLT KIRÁLYSÁG, JAPÁN, 
AZ EGYESÜLT ÁLLAMOK, FINNORSZÁG

írták
João Santos, Robin Ritzema, Takashi Sakamoto,

Robert Muller, Jouni Kangasniemi25

Ez a fejezet az oktatási IKT-szakpolitika azon nemzeti nyilatkozataira épül, amelye-
ket a Kerekasztalon osztottak szét Svédország kivételével, amely az elôzô fejezet témá-
ja volt. A fejezet azt szemlélteti, hogy az ilyen szakági politikák tervezése általában ho-
gyan biztosítja azt, hogy mindenkire kiterjedjenek, továbbá a digitális megosztottság
oktatáson keresztüli leküzdésére tett konkrét erôfeszítéseket is említ.

PORTUGÁLIA

A prioritások

1999 és 2003 között programjában (Portugália, 2000a) a kormány az információs és
tudásalapú társadalom felépítése által jelentett kihívásokat a két prioritás egyikeként
terjesztette elô, a másik a férfiak és nôk között esélyegyenlôség elôsegítése volt. Négy
területet nevezett meg figyelemre méltóként, az elsô az Internet-hozzáférés terjeszté-
se az ilyen csatlakozással rendelkezô személyi számítógépek számának néhány év alat-
ti megnégyszerezésével és a „családi piac” ösztönzésével. A helyi szervek Internet-hoz-
záférést biztosító közlétesítményeket hoznak létre az elkövetkezô három év alatt, akár
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25 João Santos a portugál oktatási miniszter kabinetfônöke; Robin Ritzema az Egyesült Királyságban
mûködô nemzetközi oktatásügyi tanácsadó; Takashi Sakamoto a japán multimédiás oktatás nemzeti in-
tézetének (National Institute of Multimedia Education) fôigazgatója; Robert Muller az Egyesült Álla-
mok Oktatási Minisztériumának helyettes államtitkára; Jouni Kangasniemi a finn felsôoktatási értékelô
tanács (Higher Education Evaluation Council) projektvezetôje.



egymillió e-mail címet is létrehozva, ingyenesen. Az Interneten található portugál
nyelvû tartalom drámai módon fog megnövekedni, ez jelenleg az angol nyelvû tarta-
lomnak mindössze 1%-a.

Másodszor, a kormány célja kiterjeszteni a tudományos, technológiai és társadal-
mi hálózatot26 minden iskolára. Ez az alapoktatás elsô szakaszát (az 1-4. osztályt)
érinti, az 5-12. osztályokat fenntartó iskolák és az önkormányzati könyvtárak már
rendelkeznek csatlakozással. A harmadik cél egy minden állampolgárra kiterjedô
IKT-alapkészségeket oktató és tanúsító országos program megvalósítása. Az iskolás-
korú lakosság számára ez a közeljövôben összekapcsolható a kötelezô iskolai oktatás
befejezését jelentô végbizonyítvánnyal (a 9. osztály végén, 15 éves korban). Végül az
állami szervek egyre nagyobb mértékben tesznek Interneten hozzáférhetôvé minden
általuk nyújtott információt.

Formális oktatásuk során minden gyermeknek meg kell tapasztalnia az IKT hoz-
záférést, ehhez javítani kell a megfelelô oktatási szoftverek és internetes termékek por-
tugál nyelven való elérhetôségét, valamint a tanuló/számítógép arányt. A nemzeti tan-
terven belül bôvült a projektmunka mind a technológiai, mind a polgári oktatás te-
kintetében, s ezekre egyaránt van kijelölt tantervi idô (Portugália, 1998). A felnôtt-
oktatás és a szerves IKT-alkotóelemet tartalmazó tanfolyamok is figyelmet kapnak,
ideértve a távoktatást, akár azoknak szól, akik nem rendelkeznek az alapvetô írás-ol-
vasás és számolás készségekkel, akár azoknak, akik javítani szeretnének meglévô kész-
ségeiken. A nemrégiben felállított országos felnôttoktatási és képzési hivatal27 itt je-
lentôs szerepet kap. Ezen túl szándékukban áll az IKT oktatási felhasználásának kiter-
jesztése a portugálul beszélô országokra és a külföldön élô portugál állampolgárokra is.

A fenti különbözô célok elérését számos konkrét stratégia is szolgálja, ezeket az
alábbiakban tárgyaljuk. Minden tanár technikai támogatást kap iskolai kihelyezett
gyakorlati képzés, valamint az oktatási egyetemekkel és fôiskolákkal alakított társulá-
sok formájában. Az IKT oktatási felhasználásának újító tanítási stratégiái és bevált
gyakorlatának példái országos szinten kerülnek terjesztésre. Az Európai Bizottság elé
1999-ben benyújtott harmadik portugál oktatásfejlesztési program28, mintegy
100.000 számítógépet biztosít az általános és középiskolák számára 2006-ig annak ér-
dekében, hogy sikerüljön leszorítani a tanuló/számítógép arányt 10:1-re. Ezzel pár-
huzamosan az oktatási minisztérium a tantárgyak széles körében 200 különbözô mul-
timédiás terméket fog bevizsgálni, ezekbôl pedig 250.000 példányt vásárol terjesztési
céllal (Portugália, 2000b). Az információs társadalomról szóló zöldkönyv (Portugália,
1997) megteremtette az IKT terjesztésének nemzeti stratégiáját, és kiemelte az infor-
mációs kirekesztôdés elleni küzdelmet, mint prioritást.
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26 Rede Ciencia, Tecnologia e Sociedade.
27 Agencia Nacional de Educaçao e Formaçao de Adultos.
28 Programa de Desenvolvimento da Educaçao em Portugal, PRODEP III.



A kötelezô oktatás lehetôségét bôvíteni kell, hogy mindenki részesülhessen az is-
kola-elôkészítôben és a 9. osztályig tartó kötelezô iskoláztatásban, majd legvégül az
egységes középiskolai oktatásban vagy az iskolakötelességet követô oktatásban és kép-
zésben egészen 18 éves korig. Olyan nemzeti tantervre van szükség, amely odafigyel
az alapvetô szellemi eszközökre - a portugál nyelvre, a matematikára, a kísérletezô tu-
dományokra -, illetve más kiváló színvonalú tartalmak és készségek fejlesztésére, ide-
értve a történelmet, a mûvészeteket és a technológiai mûveltséget. A fiataloknak ké-
peseknek kell lenniük élvezni az információs és tudásalapú társadalom kínálta lehetô-
ségeket nyílt, kritikus és kreatív módon anélkül, hogy szélesedne a birtokosok és a
nincstelenek közötti szakadék és növekedne a strukturális alsó réteg. Sürgetô igény a
felnôtt lakosság nagy többsége oktatási készségeinek felfrissítése is.29 Minden ilyen
változásnak egy demokratikusabb és nagyobb részvételt biztosító társadalom irányá-
ba kell hatnia. Az Európai Foglalkoztatási Stratégia keretében a portugál kormány ki-
emeli a munkaerô foglalkoztathatósága javításának fontosságát, akár aktív foglalkoz-
tatáspolitikán, akár az iskolából idô elôtt kikerülô alacsonyan képzett munkások kép-
zési lehetôségeinek bôvítésén keresztül. A képzés közös elemei között van a portugál
nyelv és a matematika jobb gyakorlati hasznosítása, egy idegen nyelv elsajátítása, va-
lamint a technológiai mûveltség. 2006-ig a célcsoportok a 18 és 42 év közötti olyan
munkások, akik legfeljebb 9 évig jártak iskolába (ebbe a kategóriába közel 2 millióan
esnek), valamint azok a 43 és 52 év közöttiek, akik legfeljebb 4 évig jártak iskolába
(ebbe a kategóriába közel félmillióan esnek) (Portugália, 2000b).

Más országokhoz és régiókhoz hasonlóan egyenlôtlenségek mutatkoznak a kü-
lönbözô szociális, gazdasági és oktatási hátterek között. Ezek a szociális kohéziót fe-
nyegetik, továbbá az egyéni szabadságot és önbecsülést is csökkentik. Habár az IKT
jelentôsen fokozhatja a meglévô egyenlôtlenségeket, növeli a lehetôséget ezek csök-
kentésére, amennyiben azt jövôbetekintô módon használjuk. Ezért elsôdleges szem-
pont az új technológiákhoz való egyenlô hozzáférés fogalma. Az elképzelések szerint
a mindenkire érvényes technológiai mûveltség az iskolák, az ipar, a központi, regio-
nális és helyi szervek, a családok és más csoportok közötti és az állam által támogatott
kölcsönhatás révén érhetô el. Az állam biztosíthatja az infrastruktúrát, mint például
az információs sztrádát, a tudományos és technológiai hálózatokat, az iskolai beren-
dezéseket és a digitális városokat; a számítógépek és szoftverek magáncélú vásárlásait
adókedvezményekkel is támogathatja. Mi több, az állam elôsegítheti egy dinamikus
IKT-iparág fejlôdését például olyan jogszabályokkal, amelyek segítik az elektronikus
kereskedés terjedését, illetve védik a szerzôi jogot.

Az IKT az iskolarendszerben

Az elsô országos IKT-projekt elindítása óta a változások mértéke óriási. A mobiltele-
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29 Mintegy tíz évvel ezelôtt, a 15 és 64 év közötti portugál állampolgárok 74%-a legfeljebb 6 évet járt
iskolába. 1995-ben az országos írás-olvasást vizsgáló tanulmány koordinátor feltárta, hogy a keresôképes
lakosság 70%-a mindössze a legelemibb írás, olvasás és számtan feladatokat képes elvégezni (Portugália,
1996).



fonok, a mûholdas és kábeltelevíziózás, a személyi számítógépek mindennaposak let-
tek. A számítástechnika gyors fejlôdésen ment keresztül, így már nincs olyan akadály
az új tanulók elôtt, mint amilyen emeltszintû szakértelmet a számítógépek kezelése a
nyolcvanas években megkívánt. Ezért az oktatási kihívások természete is gyorsan vál-
tozik. Az IKT alapmûveltség most már informálisan is könnyen megszerezhetô, így
az informatika használatával összefüggô didaktikai és pedagógiai kérdések, valamint
az iskolák adminisztratív modernizációjában való alkalmazása felé fordulhat a figye-
lem. A számítógépek többé már nem egy megtanulandó tantárgyat jelentenek, hanem
a tanítás, a tanulás és a munkavégzés mindennapos eszközét kínálják. 

Az 1996-ban létrehozott NONIO XXI. századi program30 négy évre szólt; az IKT
alkalmazására és fejlesztésére, betanítására, oktatási szoftverek létrehozására és fejlesz-
tésére, információk terjesztésére és nemzetközi együttmûködésre vonatkozott. Az is-
kolai projekteket szakértôi központok - egyetemek, oktatási fôiskolák, gyakorlati ta-
nárképzô központok és tanárszövetségek - támogatták. Több mint 700 különbözô is-
kolai projektet vontak be, az oktatási szoftverek és segédanyagok fejlesztésének ösz-
tönzésére országos versenyt hirdettek.

1994 óta az oktatási minisztérium hálózata kapcsolata össze az oktatásirányítás
központi és regionális hálózatait, hozzáférést teremtve az Internethez, intranethez, e-
mail-szolgáltatáshoz és videokonferenciához31 is. Jelenleg ezt a hálózatot terjesztik ki
az oktatás-felügyelet regionális irodáira és az országos tanárképzô programra. A tudo-
mányos és technológiai minisztérium iskolai Internet programja (1999 szeptemberé-
tôl) multimédiás számítógépekkel és Internet-csatlakozással szerelt fel közel 2.000 ál-
lami és magániskolát, 80 kulturális, tudományos és oktatási szövetséget, 250 köz-
könyvtárat és 15 múzeumot. A következô lépés ennek kiterjesztése lesz mintegy 8.000
általános iskolára (1-4. osztályok) és 150 tanárképzô központra (Portugália, 1997).

A Jóreménység program32 1998-ban jött létre olyan konkrét szakterületekre, ahol
a terjeszteni kívánt bevált gyakorlat meghatározása vált szükségessé. Célja minôségi
tanulást biztosítani mindenki számára, javítani az iskolák szervezettségét, növelni az
iskola és a közösség közötti együttmûködést, továbbá kiterjeszteni az IKT oktatási fel-
használását. Az ország mindenféle szintû iskoláiban 29 projekt fut, ezek közül négy
középpontjában az IKT áll. A négy közül egy (általános iskola) nemzetek közötti part-
nerekkel áll kapcsolatban az Egyesült Államokban (Hartford University), Brazíliában
és Spanyolországban, ennek hangsúlya a környezetvédelmi kérdéseken nyugszik. Egy
másik (középiskola) a portugál nyelv tanulására koncentrál és portugál nyelven beszé-
lô országokat érint. Egy harmadik célja pedig javítani az általános technológiai kész-
ségeket és a tudományos gondolkodást minden tantárgyat érintôen.
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http://www.dapp.min-edu.pt honlapot.
32 Programa Boa Esperança; lásd a http://www.iie.min-edu.pt/proj/boa-esperance/index.htm honlapot.



EGYESÜLT KIRÁLYSÁG

Nagy-Britannia, más fejlett és fejlôdô országokkal egyetemben, gyorsan halad az új
technológiáknak az oktatás minden szintjébe való beépítése irányában, s ebben a leg-
korábbi oktatási számítógépekkel kezdôdô, több mint húszéves tapasztalataira tá-
maszkodik. Az új technológia segítségével és azon keresztül való tanulás szüksége be-
ágyazódik a nemzeti tanterv minden tantárgyába. A tanulási anyagok hálózata egyre
gyorsabban fejlôdik az iskolákban és az iskola utáni szinteken egyaránt, ideértve a
szakképzést is. Az Egyesült Királyságban elsô állami intézményként az egyetemek
kezdtek el szélessávú összeköttetéseket használni az adatok továbbításában és a taní-
tásban, mindenképpen ez jelenti a jövô útját. Léteznek az országos technológiával tá-
mogatott tanulási programokra vonatkozó kormányzati kezdeményezések, továbbá
több más helyi és közösségi szintû újszerû stratégia is.

Nagy-Britannia Országos tanulóhálója (National Grid for Learning)33 már most
tartalmaz minôségellenôrzött és tárgymutatóval ellátott, szakembereknek szóló tan-
anyagokat, ezt követik majd a tanulók számára készült anyagok. Ez mindenféle tanu-
lási kutatás kiindulási alapját jelenti az Egyesült Királyságban és máshol fellelhetô
anyagokhoz, tanfolyamokhoz, szakmai kapcsolatokhoz, és tanulási hálózatokkal való
összeköttetésekhez kínál hozzáférést. Minden iskolai tanár, iskola utáni elôadó és ok-
tató felszerelése folyamatban van a megfelelô szakra vonatkozó új technológiákkal,
ami messze túlmutat önmagában az IKT készségekre vonatkozó képzésen, és amely
az országos háló használatát is ösztönzi. A cél az, hogy minden iskola, felsôoktatási in-
tézmény, könyvtár és múzeum hálózatba legyen kapcsolva még az évtized elején. Az
átháruló tartományi és helyi megvalósításhoz jelentôs teret kapnak az egyéni és intéz-
ményi újítások. Az elôrehaladás biztató és iránytartó.

A 2000 ôszén országosan elinduló University for Industry (UfI - Ipari egyetem)34

az iskola után továbbtanulókat célozza meg, hogy bevonja ôket az egész életen át tar-
tó tanulás folyamatába. Már 68 helyszínen mûködnek fejlesztô központok, 2001 már-
ciusára a számuk várhatóan 1.000 lesz. Az UfI által fenntartott LearnDirect (Közvet-
len tanulás) telefonos segélyvonal ingyenes tájékoztatást és tanácsadást nyújt a tanulás-
ról és az életpályákról, a tanulási lehetôségekre vonatkozó adatbázisával 2000 tavaszá-
tól áll rendelkezésre. A lehetôségek markánsan növekedni fognak az otthoni és a mun-
kahelyi tanulás, illetve a tanulási központok irányában, ahogy új termékek kerülnek
forgalomba a meglévô és a születôben lévô igények kielégítésére. Az UfI kezdetben ta-
nulási termékeinek 60%-át nyújtja webes technológiával, ez az arány az elkövetkezô
években egyenletesen növekedni fog. Kezdetben a hangsúly az alapkészségekre, a kis és
közepes méretû vállalkozásokra, valamint az információs és kommunikációs technoló-
giákra kerül. Az egész életen át tartó tanulás terjesztésén keresztül a kezdeményezés
közvetlenül hozzájárul mind a személyes, mind a gazdasági fejlôdéshez.
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2000 szeptembere óta mintegy 700 IKT tanulási központ 35 is segít áthidalni az
IKT hozzáféréssel már rendelkezôk és még nem rendelkezôk közötti szakadékot azál-
tal, hogy egyre több embernek kíván több lehetôséget kínálni a társadalomban való
részvételre és saját helyzetük javítására. Azáltal, hogy a tanulásukat ilyen irányba fej-
leszti, az emberek magabiztosakká válnak, és jobb eséllyel indulhatnak az álláskeresés
és megtartás rögös útján. A helyi szervezetek számára anyagi forrás áll rendelkezésre a
helyi igényeket megcélzó újszerû projektekhez. A központok megközelítési módja ru-
galmas lesz, nagyságrendileg a faluházán vagy egy mozgó buszon elhelyezett kisebb
személyi számítógépes létesítménytôl a bevásárlóközpontokban található legkorsze-
rûbb központig. Az újrahasznosított számítógépek programján keresztül - elôírt mi-
nôségû berendezések segítségével - a hálózati tanuláshoz való hozzáférés ki fog terjed-
ni azokra, akiknek anyagi körülményei ezt egyébként nehézzé vagy lehetetlenné ten-
nék.

Új irányok

A szociális bevonás kiemelt politikai jelentôségét tükrözi, hogy az új technológia fel-
használása a társadalom egészére kiterjed. Egy multidiszciplináris akciócsoport, a kor-
mánynak 1999 végén (Egyesült Királyság, 2000, lásd még Egyesült Királyság, 1998a,
1998b) a további lehetséges intézkedésekrôl számolt be. Külön hangsúlyt helyeztek az
alábbiakra:

• A nemzeti és helyi szintû célkitûzések közötti jelenlegi sokféleség koherenciájá-
nak erôsítése.

• A központi és helyi szervezetek, a közösségi és önkéntes szektorok, illetve az üz-
leti élet közötti együttmûködés a hátrányos helyzetû környékek IKT-hoz-
záférésének javítása érdekében a kérdéses csoportok érdeklôdési körének megfe-
lelô technikai infrastruktúra és alkalmazások biztosításán, valamint hosszabb tá-
vú fenntarthatóságának stratégiáján keresztül.

• Az IKT-mûveltség céljai és az általános mûveltség céljai közötti szinergia felisme-
rése, lévén a kettô egymást kölcsönösen erôsítô.

• A „helyi bajnokok” támogatása a helyiek lelkes bevonása és a tevékenységek elô-
remozdítása végett.

• Reális célok kitûzése a jövô technológiájának terjesztéséhez és kihasználásához
kutatást és elemzést követôen.

• Jobb hálózati együttmûködés a bevált gyakorlat terjesztése érdekében, különösen
konkrét szociális csoportokkal összefüggésben.

• Annak felismerése, hogy a költségek jelenleg és a jövôben is jelentôsek maradnak
- ezáltal folyamatos párbeszédre van szükség a távközlési szolgáltatókkal annak
érdekében, hogy az IKT-hozzáférést biztosítani lehessen a nehéz anyagi körülmé-
nyek között élôk számára is.
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JAPÁN

A fejlett technológia és a kommunikációs társadalom elterjesztése

A mai társadalom belépett az információs forradalom korába, amely nagyságrendileg
megfelel a XVIII. és a XIX. századi polgári és ipari forradalmaknak. 1995-ben a ja-
pán miniszterelnök által vezetett fejlett információs és kommunikációs társadalom
terjesztésének hivatala (Office for the Promotion of the Advanced Information and
Communication Society) a következôképpen határozta meg a mai társadalmat:

„Olyan új társadalmi-gazdasági rendszeren alapuló társadalom, amely felismeri
az ember szellemi tevékenységének eredményeként elôállított információk és is-
meretek korlátlan létrehozását, terjesztését és megosztását; és amely összhangban
áll az élet, a kultúra, az ipar, a gazdaság, a természet és a környezet egészével”.

Az oktatás a rendszer természetes velejárója

Az oktatási, tudományos, sport és kulturális minisztérium (Monbusho) erre reagálva
meghatározta a cselekvési irányelveket, más minisztériumokhoz hasonlóan (Japán,
1995). Az irányelvek között szerepelt a fejlett információs és kommunikációs hálóza-
tok, a mûholdas hírközlés biztosítása, az említett infrastruktúrákat használó oktatási
módszerek, valamint a tanárképzô programok kidolgozása. A következô évben a ti-
zenötök központi oktatási tanácskozásának nagyjelentôségû jelentése kiemelte annak
szükségét, hogy az oktatási problémákkal a tényleges körülmények jóval szorosabb fi-
gyelembevétele mellett kell foglalkozni, és ápolni kell a társadalom eljövendô vezetô-
it jelentô gyermekek fejlôdésének ápolását (Japán, 1996). A jelentés úgy érvelt, hogy
a gyermekeknek és a társadalom egészének is növekedési térre (yutori) van szüksége,
ezért a jelenleg tanított anyag csökkentését javasolta, bár ügyelt arra, hogy az alapok
megmaradjanak.

A jelentés óriási hangsúlyt helyezett a technológia oktatására. A gyermekeknek
már az általános iskolában meg kell ismerkedniük a számítógépekkel, hogy gazdagod-
jon a tanulási tevékenységük részben egy integrált tanulásnak szánt órán keresztül. A
felsô tagozatos tanulóknak ki kell alakítaniuk számítógépes mûveltségüket és érdek-
lôdési körüknek megfelelôen képeseknek kell lenniük fejlettebb számítástechnika
megtanulására is. A középiskolákban minden tantárgy esetében ösztönözni kell a szá-
mítógépek aktívabb használatát, továbbá terjeszteni kell az információval kapcsolatos
tantárgyakat. A gyermekeknek minden szinten meg kell érteniük, hogy a technológia
kínálta virtuális tapasztalatok csak segítséget jelentenek, miközben a valódi élet, a tár-
sadalom és a természet jelentik a mögöttük meghúzódó valóságtartalmakat.

A Monbusho által 1998 áprilisában kiadott oktatási reform program harmadik válto-
zata megerôsítette a változás ezen irányait. Az iskolákban az információs és kommu-
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nikációs hálózatok rendszerezett biztosítására, valamint az iskolákat összekötô nagy-
hálózatok (WAN) motorjaként mûködô oktatási központok felállítására szólított fel.
A tanárképzéshez a technológiai mûveltség képzési tantervére és az oktatói kar folya-
matos képzésére van szükség. Ezen túlmenôen, a tantervi tanács 1998. júliusi jelenté-
se az IKT aktívabb használatát javasolta minden tantárgyban és minden iskolai szin-
ten:

• Az IKT jobb kihasználása az integrált tanulásnak szánt órán és minden egyes tan-
tárgyban, az általános iskolákban.

• Kötelezô informatikai tanegységek a felsô tagozat háztartástan és technika tan-
tárgyaiban, ilyen lehet például a számítógépes alapismeretek gyakorlati oktatása.

• Új kötelezô informatikai tantárgy kialakítása a középiskolában.

A tantervi tanács ajánlásával összhangban adták ki 1998 decemberében az új tan-
tervi elôírást. Külön hangsúlyt fektettek az IKT jobb kihasználására az integrált tanu-
lásnak szánt órán a nemzetközi egyetértéssel, a környezettel, az informatikával és a tár-
sadalmi jóléttel összefüggésben.

A japán kormány nemrégiben, 1999. júliusában állította fel a virtuális hivatal
(Japán, 1999) névre hallgató tárcaközi kormányzati akciócsoportot, amely közvetle-
nül a miniszterelnöknek számol be. A virtuális hivatal egyesíti a Monbushót, a Nem-
zetközi Kereskedelmi-, és Ipari Minisztériumot, a Postaügyi és Távközlési Miniszté-
riumot, valamint a Helyi ügyek Minisztériumát. A változás szükségét a japán oktatás
kiemelt kihívásaként nevezte meg mind a gyermekek, mind a tanárok, mind az isko-
lák tekintetében. Stratégiai szempontból a virtuális hivatal az alábbi program megva-
lósítását javasolta 2005-ig:

• Minden iskola minden tantermének számítógéppel és Internet-hozzáférésel való felszere-
lése.

• Nagysebességû Internet-hozzáférés biztosítása minden iskola számára.
• Minden tanár felkészítése arra, hogy az IKT segítségével tudjon tanítani.
• Az iskolai informatikai használat támogatása a helyi körzetek és ipar támogatásával.
• A magas színvonalú oktatás fejlesztésének és biztosításának elôsegítése a kormányzati

szervek és az ipar közötti együttmûködésen keresztül.
• Egy országos oktatási tájékoztatási központ létrehozása.

Az IKT oktatási terjesztése többé már nem tekinthetô pusztán a kulturális és ok-
tatáspolitika kérdésének; ez már országos fontosságú ügy. Egyre inkább felismerik,
hogy elválaszthatatlanul összefügg minden ország XXI. századi túlélésének kérdésével.
A tantervi elôírások felülvizsgálatát, illetve minden iskola és minden tanuló hardver-
rel és szoftverrel, valamint Internet-hozzáféréssel való ellátását követeli meg.

Az IKT oktatási felhasználása

1999 márciusában az Internetet az általános iskolák alsó tagozatának 27%-ában, fel-
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sô tagozatának 43%-ában és a középiskolák 64%-ban használták. A Monbusho ter-
vei szerint 2001-ig minden iskola rendelkezni fog Internet-hozzáféréssel. Az ún. 100
iskola hálózatba kötését célzó projektek (100-School Networking Projects) kétéves
programjai befejezôdtek 1994-es elsô elindításuk óta, ezek olyan tevékenységekre
koncentráltak, mint például az információk gyûjtése és cseréje, az együttmûködô ta-
nulás, valamint a kutatás és a hálózati konferencia. A most folyamatban lévô E-négy-
zet projekt (E-square Project)36 célja mind a 40.000 iskolát bevonni és IKT-
használatukat növelni. Mi több, a KonetPlan37 is útjára indult, ebben 1.014 iskola fog
összekapcsolódni az Interneten és egy videokonferencia rendszeren keresztül; ez olyan
tevékenységeket ölel fel, mint például az e-mail, az információk gyûjtése és a honlap-
készítés.

A KonetPlan egyik 1998. májusi felmérése szerint az Internet-csatlakozással ren-
delkezô iskoláknak mindössze 12%-ában volt 20 vagy annál több terminál. Az
Internetet az általános iskolák alsó tagozata leginkább társadalomtudományhoz, ter-
mészettudományhoz és speciális feladatokhoz, a felsô tagozat a háztartástanhoz, a
technológiához, társadalomtudományhoz és természettudományhoz használja, átla-
gosan valamivel kevesebb, mint heti négy órában. A honlapkészítés - az iskolák közel
kétharmadánál - olyan ügyekkel foglalkozott, mint például az iskola vagy a helyi kö-
zösség reklámozása: események, klubprogramok és tanulói szövetségek. A leginkább
mutatkozó változások a résztvevô tanulók számára a jobb számítógépes készségekben
és a nagymennyiségû információhoz való hozzáférésben, míg a tanárok számára a
multimédiás ismeretek elmélyítésében és az Internet információgyûjtésre való haszná-
latában jelentkeztek. A KonetPlan iskoláiban a videokonferencia rendszert az e-mail-
nél gyakrabban használták, kivéve a középiskolákat, ahol jelentôs mértékben használ-
ják a CU-SeeMe38 (Látlak-látszom) összeköttetést:

Alsó tagozat Felsô tagozat Középiskola
Videokonferencia 66% 43% 27%
E-mail 53% 41% 40%
CU-SeeMe 1% 3% 17%

A vidéki iskolák fejlett információs és kommunikációs eszközeinek használatát
vizsgáló tanulmány részeként a Monbusho összekapcsolta ezeket az iskolákat a váro-
siakkal optikai és digitális hírközlô hálózatokon és mûholdon keresztül. Azt várták,
hogy a vidéki gyermekeket ösztönözzék a város társaik, miközben ôk maguk gazdag
természeti környezetükrôl és hagyományôrzô kultúrájukról számolnak be. Egy 1998-
as pótköltségvetési rendelkezéssel 118 iskolát kapcsoltak össze optikai hírközlés révén;
a kormány által kiválasztott 47 prefektúra és 12 város mindegyikébôl kettôt.
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37 Egy magánszektorbeli projekt.
38 A CU-SeeMe egy két vagy több embert összekötô audiovizuális telefonkapcsolat.



1999 szeptemberében egy fejlett oktatási hálózati modellprojektet indítottak el
1.076 iskolában az ország 30 helyi körzetében digitális elôfizetô vonalak, vezeték nél-
küli helyi hurkok, száloptikai, interaktív kábeltelevíziós összeköttetések és mûholdas
Internet segítségével a tanárképzés és az egész életen át tartó tanulás El-Net rendszere
mellett. Az országos oktatási központ 20 prefektusi oktatási központot kiszolgáló
HUB-ot biztosított VSAT39 segítségével az elôadások, szemináriumok és videoprog-
ramok cseréjéhez, amelyeket 21 prefektusi egész életen át tartó tanulási központba,
974 könyvtárba és közösségi tanulási központba, valamint 119 iskolához továbbítot-
tak.

EGYESÜLT ÁLLAMOK

A készségek szakadékának áthidalása

Jelenleg több technológiával és hozzáféréssel összefüggô kezdeményezés folyik; ebben
a részben azokat a legkiemelkedôbb friss példákat emeljük ki, amelyek a digitális meg-
osztottság különbözô oldalaival foglalkoznak. Az iskolákban a digitális megosztottság
miatti aggodalom Clinton elnök technológiai mûveltségi kihívásához (Technology
Literacy Challenge)40 vezetett, amely a következô négy kulcsfontosságú célkitûzést je-
lenti:

• Korszerû számítógépekhez és tanulási eszközökhöz férjen hozzá minden tanuló.
• A tantermek legyenek egymással és a külvilággal összekapcsolva.
• Az oktatási szoftverek képezzék a tanterv szerves részét, és annyira kössék le a fi-

gyelmet, mint a legjobb videojáték.
• A tanárok álljanak készen a technológia használatára és tanítására.

A kihívás eredményeként a szövetségi beruházások egész csomagja született meg,
többek között az iskolai technológiába öt év alatt befolyt 2 milliárd amerikai dollár,
valamint kedvezményes távközlési szolgáltatások kerültek be az egységes szolgáltatási
alapon keresztül. Számos oktatási intézmény lett „behálózva”.

A közösségek vonatkozásában az iskolai egyenlôtlenségek kezelése ellenére egyre
nagyobb az aggodalom a felnôttek és gyermekek otthoni és közösségi számítógép és
Internet-hozzáférésének hiányával kapcsolatban. A különbözô szövetségi beruházá-
sok, köztük az Oktatási Minisztérium új közösségi technológiai központjának (CTC
- Community Technology Center)41 programja, drámai felfutást eredményezett a
nemzet információs infrastruktúrájához csatlakozottak számát illetôen. A program el-
sô évében 750 kérelem érkezett 40 vissza-nem-térítendô támogatásra (összesen 10
millió amerikai dollár értékben) az alacsony jövedelmû vidéki és városi környékek kö-
zösségi technológiai központjainak kialakítására, illetve bôvítésére. További 32,5 mil-
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41 Lásd a http://www.ed.gov/offices/OVAE/CTC/index.html honlapot.



lió amerikai dollárt irányoztak elô a 2000. pénzügyi évre, ezzel több, mint 350 új és
bôvített központ részesül támogatásban.

A családok írni-olvasni tudását tekintve, az Amerika olvas kihívás (America Reads
Challenge)42 - ami a harmadik osztály végére az önállóan olvasni tudást tûzte ki célul
- országos méretekben a hangsúlyt az olvasási készségek ápolására, valamint a csalá-
dok írni-olvasni tudásának segítésére helyezi a távoktatás és a technológia segítségé-
vel. A családok írni-olvasni tudását célzó projekt a Crossroads (Keresztutak) Café ál-
tal elindított videó- és- nyomtatott sorozat harmadik tagja, az angolul tanulókat cé-
lozza meg. Ez a sorozat 18 televíziós adást készít el az írni-olvasni tanító programok-
ban részt vevô vagy otthon tanuló felnôttek számára.

Bárhol, bármikor: A tanulni bárhol bármikor társulások (Learning Anytime
Anywhere Partnerships)43 a minôségi középiskola utáni oktatást kínáló fôiskolákra,
egyetemekre, vállalkozásokra, közösségi és egyéb szervezetekre terjednek ki.

A gazdasági példa: A Conference Board (Konferencia bizottság) Turning Skills
into Profit (Nyereséggé kovácsolni a készségeket) címet viselô jelentése (Bloom és
Lafleur, 1999) a munkahelyi oktatási programok gazdasági elônyeit vizsgálja. Az
egész Egyesült Államokból több mint 40 állami és magánszektorban található mun-
kahely munkáltatóival, munkavállalóival és szakszervezeti képviselôivel készítettek in-
terjúkat. A jelentés kiemeli a munkahelyi oktatási programok által - a vállalatok,
munkavállalók és a tágabb közösség számára - kínált számos gazdasági elônyt, melyek
széles körhöz fognak eljutni. Ezen kívül, a munkahelyi oktatás elônyeinek eszköztára
is kidolgozásra kerül, továbbá egy országos konferenciára is sor kerül a munkahelyi ír-
ni-olvasni tudás terjesztésére.

Több erôfeszítés is folyik az állampolgárok segítésére a technológia hozzáférésé-
nek és hatékonyabb biztosításának érdekében a tanulási célkitûzéseik eléréséhez. Tör-
ténjék a középiskolai reform-erôfeszítések, iskolából-munkába programok vagy a kör-
nyezetfüggô tanításra és tanulásra és tanárképzésre helyezett nagyobb hangsúly révén,
a technológia oktatási gyakorlatba ültetése áll a kormányprogram élén.

Szakpolitikai és megvalósítási kihívások

Szövetségi szinten a felnôtt alapoktatás, a középiskolai oktatás és az angol, mint ide-
gen nyelv oktatását biztosító programok jelenlegi szintje alacsony az országos igény-
hez viszonyítva. A jelenlegi szövetségi támogatás a becslések szerint a szakterületre for-
dított összes kormányzati kiadás 6-8%-a - nem nagy, de alkalmas arra, hogy jelentôs
hatást fejtsen ki. Egy fontos nemzeti kezdeményezés során44 Gore alelnök összehívta
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42 1997-ben Clinton elnök arra kérte az amerikaiakat, hogy fogjanak össze és biztosítsák minden gyer-
mek olvasni tudását. Lásd a http://www.ed.gov/inits/americareads honlapot.
43 Lásd a http://www.ed.gov/offices/OPE/FIPSE/LAAP honlapot.
44 Az alelnök XXI. századi készségek vezetôi csoportja; lásd a www.vpskilssumit.org honlapot.



az üzleti élet, a szervezett munkaügy, az oktatás, valamint az összes kormányzati szint
kulcsvezetôit, hogy egyesítsék gondolataikat a munkaerô tanulásának ígéretes gyakor-
lataira vonatkozóan. A csoport ajánlásai és kötelezettségvállalásai számos tág területet
érintenek:

• Új társaulásokat és együttmûködéseket kell kezdeményezni a hagyományos és
nem-hagyományos partnerek között, ezekbôl egy sor munkaerô fejlesztési erôfe-
szítés indulhat el. Ez volt a csoport mindent átívelô ajánlása, bár tudták, hogy ez
nehezen érhetô el.

• Az oktatást, képzést és tanulást olyan magas színvonalhoz kötötten kell végezni,
hogy az hasznosítható végzettséget eredményezzen és megfeleljen a munkaerôpi-
ac igényeinek. A csoport ajánlásainak második hangsúlyát a minden tanulóval
szembeni magas elvárások és elôírások jelentették.

• Az egész életen át tartó tanulás pénzügyi erôforrásainak jobb hozzáférhetôségére
van szükség minden állampolgár számára, ideértve azokat is, akik alacsony bért
adó állásokban dolgoznak. A tanulók, munkavállalók és munkáltatók túl gyak-
ran nincsenek tisztában a rendelkezésükre álló eszközök és szolgáltatások teljes
körérôl.

• A tanulást olyan idôpontban, ütemben és módon kell támogatni - bárhol és bár-
mikor -, hogy az megfeleljen a dolgozók igényeinek.

• Az oktatásban, képzésben és tanulásban való részvétel tudatosítását és motiváci-
óját elô kell segíteni. A csoport az egész életen át tartó tanulás olyan kultúrájá-
nak kialakítását tartotta szükségesnek, amelynek révén az emberek jobban meg-
értik az oktatásba és képzésbe való befektetés elônyeit.

Minden egyes jelentôsebb ajánláshoz cselekvési lépések és a csoport tagjainak
konkrét kötelezettségvállalásai társultak az egész életen át tartó tanulásnak minden 
állampolgár, nem csak a digitális megosztottság birtokosi oldalán állók számára való 
elômozdítása érdekében. A kormányon lévôknek jutalmazniuk kell az újítást és 
a kreativitást, a hagyományos bölcsességek és mûködési módok kihívását; vállalkozó
szellemûnek kell lenniük, a változást, mint az élet velejáróját kell magukba zárniuk,
és meg kell találniuk annak a módját, hogy mindenki élvezhesse az információs 
forradalom elônyeit.

FINNORSZÁG

Az oktatási minisztérium egy ötéves, információs társadalom programot indított el
1995-ben az IKT-nak a finn iskolákban folyó tanításában és a tanulásban való terjesz-
tésére, valamint az iskolák nemzetközi hálózatokba való mélyebb bevonására. A 2000
és 2004 közötti évekre vonatkozó, az információs társadalmat érintô oktatással, kép-
zéssel és kutatással kapcsolatos nemzeti stratégia 1999 áprilisában készült el, ezt az
alábbiakban vázoljuk.
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Elsô nemzeti stratégia

Az oktatásra, képzésre és kutatásra vonatkozó nemzeti stratégia (Finnország, 1995) az
oktatás és kutatás színvonalának emelésére törekszik az információs és kommuniká-
ciós technológiákon keresztül azzal az alapvetô céllal, hogy minden állampolgár szá-
mára esélyegyenlôséget garantáljon az új információs környezetben. A szakpolitika
külön foglalkozik a nemzeti versenyképesség és a foglalkoztatási lehetôségek javításá-
val, az IKT alapkészségek mindenki számára való kiterjesztésével, valamint az infor-
mációk hozzáférhetôségével és használatával. Az oktatás cselekvési prioritásait az aláb-
bi öt pontban foglaljuk össze, ezeket késôbb valamivel bôvebben is tárgyaljuk:

• Minden oktatási intézménynek 1999 végére legalább ISDN45-szintû Inter-
net-csatlakozással kell rendelkeznie. Nemzeti támogatásban kell részesíteni az
oktatási intézményeket az IKT-berendezések beszerzéseihez és a technikai inf-
rastruktúra kialakításához.

• A tanárokat ösztönözni kell a- IKT használatára.
• Oktatási anyagokat kell kidolgozni.
• Az IKT használatára épülô új tanítási módszereket kell kidolgozni.

Iskolák csatlakoztatása és felszerelése

Szinte minden finn iskola állami támogatásért folyamodott a számítógépek költsé-
geinek felerészben való viseléséért, a hiányzó összeget pedig az iskolák irányító testü-
lete, általában az önkormányzat biztosította. Ennek megfelelôen mára közel mind-
egyik iskola rendelkezik Internet-csatlakozással, a hardverek költségét hasonló módon
fedezték. Az egyetemek közvetlenül az oktatási minisztériumtól kaptak támogatást.
Az oktatás különbözô szakaszaiban az egy számítógépre jutó tanulók számát az aláb-
bi táblázat mutatja:

Intézménytípus Intézmények száma Tanulók száma Egy számítógépre jutó 
tanulók száma*

Általános iskola 4.203 591.700 8-10
Középiskola 430 113.000 6
Szakképzés, fôiskola, politechnikum 361 219.900 3-5
*2000-es cél.

A tanárok szakmai továbbképzése

Finnországban mintegy 100.000 tanár dolgozik, közülük mintegy 65.000-en az álta-
lános és középiskolákban, a szakképzô intézményekben és teljes állásban a felnôttok-
tatásban. Az országos oktatási tanács támogatta a tanárok IKT-használatára vonatko-
zó képességeinek gyakorlati fejlesztését öthetes tanfolyamok keretében (összesen 5
kredit-egység értékben, minden egység 40 óra tanulásnak felelt meg). A tanárok ak-
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kor vehetnek részt a képzésben, ha bizonyítják az informatikai alapok meglétét - adat-
feldolgozás, e-mail és web-böngészô készségek -, valamint az új tanulási környezetek
bizonyos fokú pedagógiai ismeretét. Az elsô négy évben közel 10.000 tanár vett részt
a képzésben.

A gyakorlati képzés célkitûzése az volt, hogy a tanárok szakértôkké váljanak az
IKT oktatási felhasználásában és az együttmûködésre épülô munkamódszerekben. A
hangsúly az egész iskolát/intézményt felölelô megközelítési módokon volt. A tanárok-
nak lehetôségük nyílt a képzésben való részvételre a rendes iskolaidôn kívül mintegy
fél éven át, távoktatási és levelezô projektmunkában 8-12 napon át. 1999 óta a teljes
tanfolyam az Interneten keresztül is elvégezhetô.

Az országos oktatási tanács évente mintegy 1,5 millió eurót költött erre a képzés-
re. Ezen kívül, az oktatási intézmények támogatták a saját tanári karuk IKT-
készségeinek képzését mind az alapismeretek, mind a szakismeretek tekintetében. A
képzési programokat bizonyos tantárgyak esetében vezették be (három kredit érték-
ben) - nyelvek, természettudományok, mûvészetek, zene, speciális oktatás, vallás és
szakképzés – külön, az 50 év feletti tanárok IKT- alapkészségeihez igazítva. A prog-
ramokat és tanulócsoportokat az ország egyetemein, továbbtanulási központjaiban és
más hasonló szervezeteinél - összesen mintegy 20 szervezetnél - alakították ki azzal a
céllal, hogy a szaktanulmányokat a lehetô leginkább a munkahelyhez igazítsák.

Digitális tananyagok kifejlesztése

1996 óta az országos oktatási tanács mintegy 40 CD-ROM-ot készített finn, és hatot
svéd nyelven, fôként biológia, matematika, természettudományok, történelem és
szakképzés tárgyában. A kereskedelmi szállítók is készítettek néhány tananyagot, kü-
lönösen a finn és a svéd, mint anyanyelv tanítására, illetve a természettudományok-
hoz. A mindössze 5 millió lakosú Finnország elfogadta annak szükségességét, hogy az
ilyen tananygokat államilag támogatni kell.

Új tanítási módszerek kifejlesztése

Az országos oktatási tanács 20 olyan oktatási projektet társfinanszírozott, amelyek cél-
ja az IKT rendes tantermi oktatásba való beépítését szolgáló módszerek kifejlesztése
volt. Ezek a projektek általában egy-egy koordináló iskola köré szervezôdtek, amely
más iskolákkal és egyetemekkel (különösen a tanárképzô karokkal, illetve továbbta-
nulási központokkal) alkotott hálózatot. Ez a modell ötletbörzét (brainstorming) és
kritikai értékelést alkalmazott a kialakult kapcsolatokon keresztül a pedagógiai támo-
gató mechanizmusok kidolgozása érdekében. A projektek konkrét tantárgyi terüle-
tekre, illetve a tanulás kutató megközelítési módjaihoz dolgoztak ki módszertanokat.
Egy pár projekt kifejezetten a fogyatékosokat helyezte a középpontba.
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A 2000 és 2004 közötti stratégia

Most léptünk be egy négyéves országos fejlesztési idôszakba, amelyet az oktatási mi-
nisztérium oktatás- és tudománypolitikai fôosztálya koordinál (Finnország, 1999). A
stratégia általános témája, a tanulási környezetek kutatás alapján történô rendszere-
zett fejlesztése, hat altémára osztható fel:

• IKT-mûveltséget mindenkinek.
• A tanárok és más oktatók szükséges IKT-készségekkel való felruházása.
• Az információs és tartalom ipar szakembereinek tájékoztatása az IKT oktatási fel-

használásáról.
• A virtuális tanulás egyetemeinek és iskoláinak továbbfejlesztése.
• A kutatási információk és tanítási anyagok elektronikus osztályozása és közzété-

tele.
• Az információs társadalom strukturális alapjának megerôsítése.

Mindez egy olyan jövôkép irányába hat, amely szerint 2004-re Finnország egyi-
ke lesz a vezetô tudásalapú és információs társadalmaknak. A siker azt jelenti, hogy
minden állampolgárnak lehetôsége nyílik tanulni, saját tudását fejleszteni, továbbá ki-
terjedten hasznosítani az információs erôforrásokat és oktatási szolgáltatásokat. Ez pe-
dig csakis a hálózatokon alapuló tanítás és kutatás kiváló színvonalú, erkölcsileg és
gazdaságilag fenntartható mûködésének kialakításán keresztül érhetô el.
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