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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. Cikkének értelmében a Gazdasági Együttmûködési és Fejlesztési Szervezet
(Organisation for Economic Co-operation and Development - OECD) olyan politikát folytat,
amelynek célja:
–a lehetô legfenntarthatóbb gazdasági növekedés és foglalkoztatottság, valamint a tagországok emelkedô életszínvonalának elérése, a pénzügyi egyensúly megôrzése mellett,
ezáltal járulva hozzá a világgazdaság fejlôdéséhez;
–a tagországokban, illetve a többi országban való szilárd gazdasági terjeszkedés elôsegítése a gazdasági fejlôdés folyamatában; továbbá
–a világkereskedelem terjedésének többoldalú, diszkriminációmentes alapon történô
elôsegítése a nemzetközi kötelezettségekkel összhangban.
Az OECD eredeti tagországai Ausztria, Belgium, Dánia, az Egyesült Államok, az Egyesült
Királyság, 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 csatlakozás útján: Japán (1964. április 28.), Finnország (1969. január 28.), Ausztrália
(1971. június 7.), Új-Zéland (1973. május 29.), Mexikó (1994. május 18.), a Cseh Köztársaság
(1995. december 21.), Magyarország (1996. május 7.), Lengyelország (1996. november 22.),
Korea (1996. december 12.), valamint Szlovák Köztársaság (2000. december 14.). Az Európai
Közösségek Bizottsága is részt vesz az OECD munkájában (Az OECD Egyezmény 13. cikke).
Az Oktatási Kutatások és Innováció Központját (Centre for Educational Research and
Innovation) 1968. júniusában hozta létre a Gazdasági Együttmûködési és Fejlesztési Szervezet Tanácsa, melynek munkájában az OECD minden tagországa részt vesz.

A Központ fôbb célkitûzései a következôk:
–az aktuális és a kialakulóban lévô oktatási és tanulási kérdések kutatásának, innovációinak és kulcsindikátorainak, 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 nemzetközi kulturális, társadalmi és gazdasági változások tükrében; valamint
–a tagállamok közötti, valamint adott esetben más országokkal történô gyakorlati együttmûködés elôsegítése annak érdekében, hogy megoldásokat találjanak és véleményt cseréljenek a közös érdeklôdésre számot tartó 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.
Ez a kiadvány franciául az alábbi címen jelent meg:
CYBERFORMATION
Les enjeux du partenariat
E munka valamely részének nem-kereskedelmi, illetve tantermi célra való reprodukálásához
szükséges 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:
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 reprodukálásához, 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 tudásalapú társadalom követelményeire válaszul az oktatás és képzés iránti kereslet folyamatosan terjed és nô. Mindez a hagyományos oktatás oldaláról
(„just-in-case” - „csak arra az esetre”) az egyénre szabott oktatás (elôbb „just-intime” - „épp idôben”, majd „just-for-me” - „csak nekem”) irányába történt elmozdulásként összegezhetô. Ez a jelentés az új információs és kommunikációs technológiáknak (IKT)1, az OECD országokban folyó oktatásra és képzésre, tágabb értelemben e-tanulásra gyakorolt hatásait vizsgálja. A technológia önmagában nem
garantálja az oktatási sikert. Csak akkor lehet értékes az oktatásban, ha a tanulók
és a tanárok valami hasznosat is tesznek vele. Mára az OECD országok a technológia középpontba állításától a tartalomra és az emberekre való összpontosítás
irányába mozdultak el.
Az elektronikus tanulás2 politikáinak és stratégiáinak kialakításához az OECD
- országoknak meg kell érteniük, hogy az állami és a magánszektor szerep- és feladatköreinek változásai hogyan hatnak az oktatásra és képzésre. Az állami-magán
társulások az oktatás és képzés egyik fontos formája lettek. Az elektronikus-tanulási folyamat puszta költsége, nagyságrendje és összetettsége teljességgel elkerülhetetlenné teszi a partnerségek kialakulását.
Ez a kiadvány elsôsorban az elektronikus-tanulási folyamat jellemzô IKT3trendjeit és piaci lehetôségeit elemzi. Következtetése abban ragadható meg,
hogy az e-tanulás során tapasztalható fejlôdés láttán nem tanácsos sem a „kibertúlzás”, sem az önelégültség csapdájába esni. Folyamatosan tanulmányozni, figyelni és értékelni szükséges az e-tanulás irányába való elmozdulást, s a kijelölt
nagyberuházásokat illetôen a korábbiaknál jóval több, jól kiszámított kockázatot
kell vállalni. Másodsorban, a jelentés a piaci kilátások és partneri együttmûködési alakzatok létrejötte szempontjából az e-tanulás fejlôdését az iskolában és a felsôoktatási ágazatban egyaránt feltárja. A leggyorsabb fejlôdés a posztszekunder
és a korporatív oktatásban tapasztalható. Az egyre globálisabbá váló e-tanulási piac erôsödô versenyére válaszul, a posztszekunder oktatás határokon átnyúló állami-magán társulásainak száma gyorsan növekszik. Az iskolai piacon fellépô partnerségek fôként a kiváló minôségû szoftverek fejlesztésére összpontosító nemzeti társulások. Harmadsorban, a jelentés némi gyakorlati tanáccsal is szolgál fôleg a
vállalkozások és oktatási intézmények számára arról, hogy a társulások létrehozásához és menedzseléséhez miként fogjanak hozzá. Végül a kiadvány néhány olyan
politikai megoldást felvetô kérdést is kiemel, amit az e-tanulás megvalósításának
elômozdítása során figyelembe kell venni. Hogyan lehet például a közgazdasági
mutatókat összeegyeztetni a sokféleség igényével és tényével akkor, amikor az
1/ Information and Communication Technology – (ICT) 2/ Az elektronikus berendezések és eszközök mindent átfogó rendszerére épülô tanulási folyamat: elektronikus tanulás, e-tanulás.
3/ Információs és Kommunikációs Technológia (ICT)
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indulási beruházási költség igen magasnak ígérkezik, a technológiai változás pedig az infrastruktúra és a tananyagok gyors elavulását eredményezi. Vajon ez lenne a globális e-tanulási piac? Továbbá milyen hosszú távú következményekkel jár
az oktatás és a képzés vonatkozásában az állami-magán partnerségi együttmûködések növekvô száma; és melyek a megvalósulás útjára lépett e-tanulás szociális és elosztási hatásai.
Az ebben a könyvben lévô elemzés részben a szoftver és a hardver ipar fejlesztôit, a kiadókat, az iskolákat és a politika kimunkálóit egyesítô, az OECD és
Londonban az Oxford University Press, New York-ban pedig az American Publisher
Scholastic Inc. közös szervezésében létrejött két OECD fórumra támaszkodik.
Ez a kiadvány a szaktanácsadók és az OECD Oktatási Kutatások és Innováció
Központjának (Centre for Educational Research and Innovation - CERI) együttes
erôfeszítésének eredménye és része a CERI „ICT and the Quality of Learning”4
címû projektjének. Ezt a jelentést Anne Leer, nemzetközi szaktanácsadó,
a Financial Times Prentice Hall szerzôje és szerkesztôje, az OECD szaktanácsadója
(1., 2., 3. és 5. fejezet), és Chris Duke, a University of Auckland professzora (4. és
6. fejezet) készítette Kurt Larsen, az OECD/CERI adminisztrációs vezetôjének
közremûködésével. A könyv felelôs kiadója az OECD Fôtitkársága.
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Bevezetô
Ez a jelentés az új információs és kommunikációs technológiáknak (IKT) az
OECD országokban folyó oktatásra és képzésre gyakorolt hatásait vizsgálja. Különösképpen, a közeli és tág értelemben e-tanulásnak nevezett jelenséggel foglalkozik az IKT gyors változásainak szempontjából. Az IKT általában is az ipari és üzleti világ átalakulásának motorja, elektronikus kereskedelemnek vagy e-kereskedelemnek is nevezik. Az új IKT oktatási hatása az oktatás és képzés világában lejátszódó számos más jelentôs változással is összefügg. Ezek kölcsönhatása és szinergiája az, ami a jelentésünk tárgyát annyira összetetté és fontossá teszi.
Ezeknek a további változásoknak a körébe tartozik a „tudásalapú társadalom” és a „tudásalapú gazdaság” követelményeire válaszul az oktatás és képzés
iránti kereslet folyamatos elterjedése. Itt az elavulás sebessége, az új ismeretek,
készségek és jártasságok iránti kereslet továbbra is nô. Mindez a hagyományos oktatás oldaláról („just-in-case” - „csak arra az esetre”) az egyénre szabott oktatás
(elôbb „just-in-time” - „épp idôben”, majd „just-for-me” - „csak nekem”) irányába
történô elmozdulásként bizonyult összegezhetônek. Az egységes általános és középiskolai oktatást, ahol az egészen az érettségiig bennmaradók száma egyre nô
és már igen magas, a tömeges felôl az egységes középiskola utáni és felsôfokú oktatás felé való elmozdulás követi. Ez akut kérdéseket vet fel az ilyen rendszerek
felsôoktatásának természetét és megkülönböztetô jellegét, valamint az ilyen méretû oktatás biztosításának költségét és gazdaságosságát illetôen.
A több, gazdaságosabb oktatás iránti legharsányabb és legsürgetôbb keresletet kétségtelenül gazdasági szempontok, valamint az oktatás és képzés költségének féken tartása iránti vágy vezérlik. Annak igénye is kifejezésre jut, hogy az oktatás és képzés nagyobb része foglalkozzon a társadalmi igazságosság kérdéseivel
és harcoljon a szociális kirekesztôdés ellen.
A növekvô kereslet és a növekvô költségek politikai cselekvést igénylô kérdéseket is felvetnek a költségeknek és a haszonnak az állami szektor (a nemzet érdekében történô adóztatás formájában), a munkáltatók (fôként iskolakötelezettség utáni oktatás és képzés esetében), valamint az egyén, illetve az egyén családja közötti megosztásáról. Egyre inkább felismerik, hogy az oktatási ipar, ahogy azt
ma általában jellemzik, megoszlik egy kezdeti (iskola-elôkészítôtôl egyetemig tartó) szakaszra, valamint a felnôtt lakosság egyre nagyobb aránya számára szükséges
többé-kevésbé folyamatos megújulás, átképzés és frissítés szakaszára, annak érdekében, hogy a technikailag és gazdaságilag fejlettebb társadalmakban megôrizhessék a munkaerôben kifejezhetô hatékonyságot és készen álljanak az összetett
modern társadalom egészének kezelésére.
9
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Az „egész életen át tartó tanulás” koncepciója és a kifejezés maga, mint politikai cselekvésirány vagy imperatívusz egyaránt közkézen forog. Ez fôként az élet
és a tanulás második, felnôttkori szakaszára, valamint a felnôttoktatási piacra vonatkozik. Ebben a szakaszban a tanulók zöme már más társadalmi, otthoni és gazdasági szerepeket tölt be, ezért a tanulás lökésszerû, gyakran esetleges és másodlagos, bár egyre fontosabb szerepet kap. Ezért a 18 és 24 év közöttiek oktatási piacát a „tanuló és keresô” jelzôvel, míg a 25 év felettieket a „keresô és tanuló” jelzôvel illetik, s ezzel is az adott életszakasz vegyes idôbeosztására és annak eltérô
arányára mutatnak rá.
Az új IKT, illetve az elektronikus tanulás (e-tanulás) egyre nagyobb jelentôsséggel bír, különösen a gyakorlati tapasztalatok utáni oktatást és képzést jellemzô egyre gyorsuló növekedés mellett, ez utóbbit gyakran a továbbtanulás oktatás
konjunktúrájának, illetve az egész életen át tartó tanulás többmilliárd dolláros üzletének is nevezik. Nagy remények és bizalom fûzôdik hozzá: a kormányok részérôl, amelyek benne az egész életen át tanulók nemzedékeinek anyagilag elérhetô
módon való megteremtésének eszközét látják; az üzleti érdekek részérôl ebben a
szembeötlôen kielégíthetetlen kereslet kielégítésére alkalmas új eszközök révén
haszonszerzési potenciált látnak. A munkaerô korszerûsítése miatt nyugtalankodó
munkáltatók pedig a kellô idôben és megfelelô költséggel való frissítés eszközét
fedezik fel, végül azok, akik a továbbtanulás szükségességét felismerik, ám azt a
régi módon nem tudják elérni, nagy reményeket táplálnak ez irányban.
Hatalmas reményeket fûznek mindahhoz, amit a jelentés az egyszerûség kedvéért e-tanulásnak hív. Ennek potenciálja körül azonban jelentôs mértékû elviselhetetlen túlzás mutatkozik. A fejlôdés zöme pedig igencsak új keletû. Az ígéretek
jelentôs része piaci, illetve pedagógiai kutatás és értékelési szempontból még
nincs kipróbálva, pedig ezek révén tudhatnánk meg, hogy a tantervi anyagok milyen tanulási támogatása, oktatási módozatai és elrendezései lehetnek sikeresek
és a költségek oldalán hatékonyak az egyes tanuló csoportok kapcsán.
Az e-tanulás exponenciális fejlôdése ezért minden érintett számára felveti a
pénzért kapott érték és a befektetés megtérülésének fontos kérdéseit, nem utolsósorban pedig az OECD tagországok kormányzatai számára az anyagilag megengedhetô és megbízható oktatási szolgáltatások megtervezését és biztosítását illetôen.
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A szakági politikák és stratégiák kialakításához a tagországoknak meg kell érteniük, hogy az állami és a magánszektor szerep- és feladatköreinek változásai miként hatnak az oktatásra és képzésre. Az állami-magán társulások az oktatás és
képzés egyik fontos formájává váltak, jóllehet egészen a legutóbbi idôkig ezt a
legtöbb országban az állam jórészt fenntartotta magának. Az e-tanulás puszta költsége, nagyságrendje és összetettsége teljességgel elkerülhetetlenné teszi ezt a

© OECD 2001

Bevezetô

partneri viszonyt amennyiben a nemzetek elôre kívánnak lépni az egész életen át
tartó tanulásban úgy, hogy ne maradjanak azonnal alul egy olyan küzdôtéren, ahol
általános bölcsesség szerint a legnagyobb hasznot a korán felzárkózók, illetve újítók tehetik zsebre, miközben és ezzel egy idôben igen magas a kockázat és a bizonytalanság.
Az oktatási és képzési ágazat nincs egyedül abban, hogy a partnerség különféle formáit keresi a szolgáltatások kidolgozásának és nyújtásának érdekében. A
partnerségi formák az egész világgazdaságban általános trenddé váltak és továbbra is gyorsan terjednek az állami és a magánszektorban. Az iparági egyesülés
és konszolidáció, s az újonnan fellépô piaci kereslet azt jelenti, hogy egyetlen vállalat vagy szervezet sem állja meg egyedül a helyét. Az embereknek és szervezeteknek saját alapjártasságaikon és készségeiken túl kell nyúlniuk a globális hálózati környezetben szükséges termékek és szolgáltatások nyújtásához. Az iskolák,
egyetemek, könyvtárak, kiadók és mûsorszórók távközlési- és szoftverszolgáltatókkal társulnak az oktatási piac új üzleti lehetôségeinek kiaknázása érdekében. A
különbözô szervezetek erôforrásaikat egyesítve nyújtanak hálózatos oktatást; korábban elkülönülô technológiák, iparágak és piacok egyesülnek teljesen új kereskedelmi környezetben (OECD, 1998).
A gyakorta összetett állami-magánszektor társulások iránti igény, illetve a
nagyságrend és a korszerûség drámaian gyors változásai miatt a kormányoknak világosan kell látniuk és megcélozniuk a kérdéseket és a választási lehetôségeiket.
A figyelmet követelô, de kevésbé nyilvánvaló szakpolitikai kérdések közé tartoznak az alábbiak:
• Valójában mennyire létezik az e-tanulás termékeinek „világpiaca”?
• Mennyire számottevô a helyi értelmezés, hogy a témakör mindkét elemét
- az adott szakmai vagy kereskedelmi gyakorlatot - annak érdekében, hogy azok
érvényre jussanak és sikeresek lehessenek, beépítsék a helyi környezetbe?
• Hogyan vélekednek a kormányok és a társadalom a „kulturális imperializmus” eme lehetséges új formájáról?
• Mi a hagyományosról az e-tanulásra való átállás hatása a szociális kirekesztôdésre, illetve az információban gazdagok és az információban szegények közötti szakadék (digitális megosztottságként ismert) esetében?
• Hogyan lehet a gazdaságos méretarányokat összeegyeztetni a sokféleség
igényével és tényével akkor, amikor az induló beruházási költség lehetôsége igen
magas, s a technológiai változás az infrastruktúra és a tananyagok gyors elavulását
jelenti?
• Milyen új kutatási és fejlesztési formákat, továbbá milyen folyamatosan alakuló értékelési és visszajelzési módokat kell a tagországoknak elôírniuk, ahhoz
hogy kezelni lehessen a fenti kihívásokat, a társadalom pedig a lehetô legtöbbet
nyerjen a születôben lévô e-tanulási partnerségek révén?
11
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A jelentés 1. fejezete az új információs és kommunikációs technológiák (a továbbiakban, mint IKT) trendjeit és lehetôségeit vizsgálja. A második fejezet az
említett technológiák, a továbbiakban az elektronikus tanulást jelölô e-tanulás felhasználás iránti szükségletének és alkalmazásának jellegét, a továbbiakban az Etanulást az elektronikus tanulásért címszó alatt veszi szemügyre. Ehelyütt a piacok fogalma és négy szélesebb piaci szegmens került áttekintésre.
A 3. fejezet megkísérli áttekinteni a piacok, szükségletek és lehetôségek sorát, külön figyelmet szentelve az óvodától a középiskolai oktatás befejezéséig tartó (óvoda és 12. osztály) kezdeti oktatás szakaszának, amely az általános részvételhez közelít és széles körben kötelezô. Ez olyan kérdéseket is felvet, amelyek
nem kapcsolódnak közvetlenül az egész életen át tartó tanulásnak a késôbbi élet
során jelentkezô más elemeihez. A 4. fejezet rövidebben tekinti át a középiskola
utáni ágazatot mind a kialakult felsôoktatási rendszert és az olyan újabb jelenségeket, mint a virtuális és vállalati egyetemek. Ezt követi az 5. fejezetben a partnerségek átfogó tárgyalása, ami az összetett globális társadalom megszervezésének
létfontosságú, az e-tanulás oktatási és képzési célra való kifejlesztésének középpontjában álló vetülete. Végül a 6. fejezet egyesíti a fô szálakat és néhány politikai megoldást javasol az OECD országok számára.
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IKT trendek és e-tanulási lehetôségek
Az Internet nagykorúsága
Az Internet, mint jelenség példa nélküli a technológiai újítások történetében.
Akár a hozzáférés növekedését, akár a térhódítás ütemét, akár a különbözô környezetek közötti megoszlást vagy a felhasználási minták változását vizsgáljuk, a
mutatók mindenképpen az Internet érdemi átvételét és befogadását jelzik, mint
az információk továbbításának és a kommunikáció új erôteljes eszköze. Az új technológiák lehetôvé teszik az információ ismeretté való gyorsabb átalakítását, illetve az új információk és ismeretek létrehozását és gyors terjesztését. Az Európai
Unión belül szívesebben használják a tanulási technológiák kifejezést a puszta információs és kommunikációs technológiával szemben akkor, ha valóban pedagógiai célról van szó.
A már elért exponenciális növekedés az elôrejelzések szerint folytatódik és
még tovább gyorsul, amikor a fogyasztók számára széles körben rendelkezésre áll
majd a szélessávú hozzáféréshez szükséges infrastruktúra, ami a technológia kései
átvevôi számára könnyebb és egyszerûbb lehetôséget kínál az Internet mindennapi életbe való átvételéhez. A fejlett információs és kommunikációs technológiákhoz való hozzáférést biztosító személyi számítógépek (PC-k) eddigi kulcsszerepe egy sor készülékre is áttevôdik majd, köztük televíziókészülékekre, telefonokra, integrált számítástechnikai eszközökre és hordozható vezeték nélküli készülékekre.
Az Egyesült Államok egyértelmûen élen jár, míg a többi ország között jelentôs eltérések mutatkoznak az informatikai kapacitásra és befogadásra vonatkozó
intézkedések zömében. Az információs és kommunikációs technológiák ilyen fejleményei alapvetô kihatással vannak nem csak a gazdasági fejlôdésre, hanem a
kultúra, a társadalmi élet és maga az oktatás természetére is. Függetlenül attól,
hogy e változások mindegyike kívánatos-e vagy sem, a mai kor valóságának meghatározó részeivé váltak.
Globális növekedés a hozzáférés terén
Az Internet használók számának becslésére vonatkozóan közzétett adatok
a legritkább esetben tudnak lépést tartani a növekedés ütemével és nyilvánvaló,
hogy a legjobb esetben is csak erôsen hozzávetôleges adatokat jelenthetnek.
1999 szeptemberében a becslések szerint a világon 201 millióan rendelkeztek
Internet-hozzáféréssel. Az International Data Corporation (IDC) alapján az elôre-
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jelzések szerint az Internet-hozzáférés 2002-ben 320 millió felhasználóra növekszik. Ugyanakkor még ennél is nagyobb számok láttak napvilágot 2000 decemberében, a Kerrey szenátor által vezetett webalapú oktatással foglalkozó bizottság
jelentésében. Ezek szerint már akkor 377 millióan használták az Internetet, a felük
az Egyesült Államokban. Egyértelmû, hogy a statisztikák gyorsan változnak és pontatlanok.
Az Alta Vista és a Cinnet.com szerint az Internet 1990 és 1999 között 1.000 százalékkal nôtt. A Jupiter Communications elôrejelzése szerint az Egyesült Államokban az Internet-használók éves halmozott növekedési üteme (CAGR Compounded Annual Growth Rate) 15% lesz az elkövetkezô három év során. Az
Egyesült Államokon kívül a Jupiter elôrejelzése szerint az Internet-használók száma drámai módon fog növekedni, itt ugyanez a növekedési ütem 33% lesz, az
Egyesült Államokra korábban érvényes növekedést tükrözve. A Jupiter elôrejelzése szerint 2002-re az Egyesült Államokban több mint 15 millió háztartás rendelkezik majd Internet-hozzáférés nem-PC-s készülékeken keresztül, mint például
„Net-Top” készülékekkel, játékvezérlôkkel, TV-hez csatlakoztatható digitális készülékekkel. Mi több, az IDC elôrejelzése szerint az internetes készülékek, köztük
a Net TV-k, internetes képernyôtelefonok, internetes játékeszközök, és kézi internetes készülékek világméretû eladásai 2002-re elérik az 50 milliót. A többi OECD
ország is az Egyesült Államokhoz hasonló trendeket követ, noha jelentôs mértékû
hátrányt kell ledolgozniuk. Az informatikai kapacitás és befogadás az elôrejelzések szerint azonban gyorsan fog növekedni az elkövetkezô néhány évben. Az
Egyesült Királyságra vonatkozó adatok szerint a lakosság 29%-a rendelkezett otthoni számítógéppel 1997/98-ban. 1998 harmadik negyedévére a felnôtt lakosság
15%-a használta az Internetet, szemben 37%-kal az Egyesült Államokban (Office of
National Statistics - Országos Statisztikai Hivatal, 1999; Egyesült Királyságra DTI,
1998). A legfrissebb becslések szerint a GDP százalékában kifejezett e-kereskedelem mindössze 0,05% az Egyesült Királyságban (ez nagyságrendileg azonos Németországgal és Japánnal, szemben az 1998-as 0,35%-kal az Egyesült Államokban). Az
elôrejelzések itt is pozitívak, a becsült növekedési ütem legkevesebb évenként
20% 2002-ig (az Egyesült Királyság Kereskedelmi és Ipari Minisztériuma, 1998).
A különbözô ágazatok közötti megoszlás
Eddig a technológia elterjedtsége a munkahelyeken volt a legnagyobb, habár
az olyan más helyszínek, mint például az otthonok, az iskolák és közösségi központok, köztük a könyvtárak csatlakozási helyzete egyre jobb, lásd lentebb az 1.
számú ábrán. Az OECD országok figyelmébe ajánlható egyik kérdés a piacot jellemzô túlzott belefeledkezés a munkahelyek, a felsôoktatás és a gyakorlat utáni
oktatás és képzés tekintetében, miközben széles körû az egyetértés abban, hogy
épp az iskolás évek alatt és különösen az oktatás és képzés elsô éveiben lehet a
legnagyobb elôrelépést tenni az oktatási célkitûzések elérése felé.
14
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1. ábra

100 lakosra jutó átlagos üzembe helyezett PC bázis, valamint az otthonok és
az oktatás részesedése ebbôl OECD területén,5 1992 és 1997 között
100 lakosra jutó üzembe helyezett PC-k száma, 1997

100 lakosra jutó üzembe helyezett PC-k száma, 1997

Ezekbôl a PC-kbôl otthon és az oktatásban üzembe helyezettek száma, 1997
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Forrás: OECD (2000).

Az OECD országok jelentôs mértékben kiszélesítették PC-s alapjaikat 1992 és
1997 között (a 100 lakosra jutó üzembe helyezett PC-k számában mérve), ezen a
téren az OECD területén a 100 lakosra jutó üzembe helyezett PC-k száma 10-rôl
24-re nôtt. 1997-ben az északi országokban, Svájcban, Ausztráliában és Hollandiában ez az arány magasabb volt, mint a G7 országokban az Egyesült Államokat leszámítva (OECD, 2000).
Az otthon és az oktatásban üzembe helyezett PC-k összesített bázisa 1992 és
1997 között a mintegy harmadról 42%-ra nôtt, de jelentôs mértékben eltér az
OECD országok között (11-52%). Az otthonokban és az oktatásban üzembe helyezett PC-kbôl legnagyobb arányban részesülô országok a következôk (csökkenô
sorrendben): Egyesült Királyság és Svájc (mindkettôben több mint az üzembe helyezett bázis fele), ôket követi Belgium, Olaszország, Japán és az Egyesült Államok.
Az otthoni arány növekedésének okai a csökkenô költségek, az Internet-használat
terjedése, valamint a szakmai és oktatás igények. Mindazonáltal továbbra is az üzleti és kormányzati ágazatok dominanciája a jellemzô, a teljes üzembe helyezett
bázis közel 60%-ával (OECD, 2000).
Versenyfutás az idôvel
Az Internet egyre inkább nyerésre áll a fogyasztók idejéért és figyelméért vívott csatában. A Jupiter Communications egyik felmérése szerint az átlagos
Internet-használó heti 10,8 órát tölt az Interneten (2. számú ábra). Ez némileg ke5/ A teljes üzembe helyezett PC bázis elosztva a teljes lakossággal. Egyes országokban 1994-es adatok
1992 helyett. Forrás: OECD (2000).
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Az Internet-használók által a különbözô médiumokra fordított heti óraszám
az Egyesült Államokban

2. ábra
Heti óraszám
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Az Internet-használók azon százaléka, amely saját bevallása szerint
kevesebb idôt tôlt más médiumokkal az Internet-használat miatt
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Forrás: Jupiter Communications a Merrill Lynch alapján (2000)

vesebb, mint amennyit televízió-nézéssel vagy rádióhallgatással tölt, de több
mint kétszerese a napilapok és folyóiratok olvasásával töltött idônek. Ami még ennél is fontosabb, a megkérdezett Internet-használók 45%-a tölt kevesebb idôt a televízió-nézéssel az Internet-használat miatt.
Az IKT következô generációja
A IKT folyamatosan fejlôdik. A technológiai és kommunikációs fejlôdés azzal
az ígérettel kecsegtet, hogy a hálózati alkalmazások újabb generációja minôségi
ugrást hozhat a mai internetes technológia lehetôségeihez képest. A már tapasztalható trendek bôségesen bizonyítják az új, nagyteljesítményû internetes erôforrások és alkalmazások lehetôségét a széles körû és igazságos rendelkezésre állásására és anyagi megengedhetôségére vonatkozóan. A webalapú oktatással foglalkozó bizottság 2000 decemberi jelentése (Kerrey, 2000) a fontosabb trendek közül többet is kiemel.
16
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Az elsô ezek sorában a nagyobb szélessávú-hozzáférés és a jobb adatcsomag
kezelési képesség, amelyek révén lehetséges a nagyobb adatmennyiségek továbbítása akár vezetékes módon, akár vezeték nélkül. A mai szélessávú hozzáférés
akár ötven vagy több százszorosa is lehet az elôfutárainak, ezáltal lehetséges a
folytonos Internet-kapcsolat, az interaktívabb élmény és a sima szövegnél gazdagabb tartalom nyújtása.
A szélessávú Internet-csatlakozásokhoz való fogyasztói hozzáférés várhatóan
exponenciálisan növekszik majd az elkövetkezô néhány évben, ez pedig könnyebb Internet-hozzáférést tesz lehetôvé (3. számú ábra). Ha a széles körben elterjedt szélessávú hozzáféréshez szükséges infrastruktúra megvan, akkor az internetes szolgáltatások gyorsan eladhatóvá válnak és a sávszélesség gyakorlatilag ingyenes lesz. Ez valószínûleg hajtja a fogyasztók számára szélessávú hozzáférést
biztosító technológiák fejlesztését. 2007-re az Egyesült Államokban várhatóan 70
millió háztartás (80%-uk on-line) Internet-hozzáféréssel fog rendelkezni szélessávú csatlakozáson keresztül.
A Kerrey-jelentés (2000) által meghatározott másik trend a mindent átható
számítástechnika, amelynek révén a számítástechnika, a csatlakozás és a kommunikációs technológiák kisebb, többcélú készülékeket fognak összekapcsolni a vezeték nélküli technológiákhoz való társítás mellett. Sokkal olcsóbb celluláris átjátszó állomásokat építeni mint kilométernyi kábeleket fektetni. A vezeték nélküli
megoldások révén az elmaradott és távoli területek is gyorsan élvezhetik a Web
elônyeit vezeték nélküli telefonokon, kétirányú személyhívókon és kézi készülékeken keresztül.
3. ábra

A szélessávú Internet-hozzáférés növekedése az amerikai háztartásokban
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Forrás: 2002-ig Jupiter Communications, 2002 után Sentilhes/Davison Estimates
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Egy másik trend a digitális konvergencia: ezáltal egyesülnek a telefon, a rádió,
a televízió és más interaktív készülékek képességei. A televízió mindenütt jelenlévô infrastruktúráját jelentôs mértékben javítja a digitális átvitelre való áttérés,
amire egyre több OECD országban sor kerül. Ezen megnövelt képesség révén az
állomások drámai mértékben bôvített programokat tudnak kínálni azáltal, hogy a
hagyományos mûsorszórás mellett gazdag kiegészítô információkat „adat-sugároznak” (datacasting). Ezek között említhetjük a szöveges, video- vagy audio- formátumban továbbított tananyagokat, szoftvereket és kezelési útmutatókat. A gazdag
tartalom egy másik útját kínálják a közvetlen mûholdas kapcsolatok.
Egy negyedik trend a sávszélesség egységköltségének drámai csökkenése. A
sávszélesség költsége csökkenni, a teljesítmény növekedni fog a Moore törvényével jellemzett chiptechnológiai fejlôdésnél gyorsabb ütemben. A mindenütt jelenlévô Internet-hozzáférés életképes lehetôségé válhat mindenki számára, szemben
a korábbi kiváltságosokkal.
A webalapú oktatással foglalkozó bizottság által megfigyelt többi trend kifejezetten az oktatási ágazatot érinti. Ezek között szerepel a tartalomfejlesztés és megosztás mûszaki szabványaira vonatkozó megállapodások kialakulása, ezektôl
várható a webalapú tanulási környezetek fejlôdésének elômozdítása; valamint az
adaptív technológia kialakulása - amely a beszédfelismerést, a kézmozdulat-felismerés, a szöveget-beszéddé átalakítás, a nyelvi fordítást és az érzékszervi tapasztalást ötvözve változtatja meg a hálózattal bôvített emberi érintkezés velejét.
Az Internet hatása a gazdaság különbözô ágazataira
Az Internet talán a történelem leginkább átformáló technológiája, megdöbbentô módon alakítja át az üzleti életet, a médiát, a szórakoztatást és a társadalmat. De minden ereje ellenére csak
most használjuk ki az oktatás átalakítására (Kerrey, 2000).
A szélessávú hozzáféréstôl azt várjuk, hogy jelentôs hatással legyen a tudásalapú társadalom fejlôdésére azáltal, hogy az Internet az oktatás, az üzleti élet és
a kommunikáció fô eszközévé válik. A médiumok vegyes tartalmának hatékony online szolgáltatását is lehetôvé teszi a nagyobb interaktivitás, valamint a gyorsabb
és könnyebb Internet-hozzáférés mellett. A szélessávú és vezeték nélküli
Internet-technológia kiáramlása alapvetôen fogja megváltoztatni a szórakoztatási,
a tájékoztatási és az oktatási szolgáltatásokat.
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A szélessávú és vezeték nélküli hírközlési technológiák minden valószínûség
szerint minden létezô médium újbóli feltalálásához vezet majd a nyomtatástól a
mûsorszóráson, a filmen és multimédiás CD-ROM-okon át, az olyan on-line információig és kommunikációig, mint az internetes csettelô/vitafórumok, telefonos- és
videokonferenciák (4. számú ábra). Az egyik legsürgetôbb igény a szélessávú és
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4. ábra
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Forrás: Leer (2000a)

vezeték nélküli Internet sikere érdekében a tartalom és a kommunikáció új és újító formáinak kialakítása.
Az Internet már számos iparágban változást hozott, az elkövetkezô néhány évben pedig további változások várhatók. A világhálóra épülô gazdaságot magáévá
tevô iparágaknak három hulláma határozható meg (1. táblázat).
Az Internet által közvetlenül érintett iparágakhoz tartozik az információ hozzáférés és kommunikáció minden formája, számos viszonteladói ágazat, illetve több
vállalkozások közötti szolgáltatás. Ezen kívül, a hálózati gazdaság az internetes vállalkozások új fajtáit is megteremtette a webes tervezés, marketing, az e-kereskedelem, a forgalom és közönségmérés, valamint a felhasználói profilalkotás terén.
A fogyasztói kiskereskedelmi szegmensek, mint például a könyv és a zene az
elsôk között aknázták ki sikeresen az új hálózati gazdaságot. Ezek a piacok továbbra is terjeszkednek és fejlôdnek az Interneten, árbevételeik egyre nagyobb része
zajlik majd az elôrejelzések szerint az Interneten 2002-re (5. ábra).

1. Táblázat: A világhálóra épülô gazdaságot magáévá tevô iparágak
Elsô hullám
Könyvek
Zene
Utazás
Szoftver
Hardver
Kedvezmények közvetítése
Hírek

Forrás: Sentilhes/Davison.
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Második hullám
Autógyártás
Ruházati cikkek
Banki tevékenység
Távközlés
Szórakoztatás
Munkaerô-felvétel
Egészségügy
Szoftver elôfizetések

Harmadik hullám
Biztosítás
Jog
Ingatlan
Csoportos beszerzés
Piackutatás
Oktatás
Élelmiszer és kozmetika
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Az Interneten keresztül szerzett árbevétel 2002-re várható aránya (százalék)

5. ábra
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Az árbevételek interneten szerzett százaléka 2002-re

Forrás: Jupiter Communications (1999).

Az OECD országok zöme most tart a második hullám közepén, ahogy az autóiparhoz, a banki tevékenységekhez és az egészségügyhöz hasonló iparágak is magukévá teszik az Internetet. Ôket követik hamarosan a biztosítás, a jog és végül, de
nem utolsó sorban az oktatás.
IKT beruházások az oktatásban

20

A kormányzatok által az oktatási ágazatban végrehajtott IKT beruházások két
fô csoportra oszlanak:
•bizonyítottan stabil technológiák, fôként hardverek és infrastruktúrák beruházásai;
•kísérleti és fejlesztési tevékenységek beruházásai, fôként olyan fejlett technológiákra és alkalmazásokra koncentrálva, amelyek a legmodernebbek, de a tanuláshoz való hozzájárulási lehetôségeik még nincsenek megállapítva.
A legutóbbi idôkben az OECD tagországok, illetve az Európai Bizottság jelentôs fejlesztési alapokat különített el és csoportosított át a tartalom ipar felpörgetésére és az e-tanulási tartalom fejlesztésére.
A magánszektor érdeklôdése is egyre nô az oktatási ágazat iránt, ezt a befektetôi csoportok között magasra értékelt piaci helyzet mozgatja, amelynek értelmében az oktatás igen vonzó ágazat, magas növekedési reményekkel az elkövetkezô
évek során. Az érdeklôdés kifejezetten nagy az Egyesült Államokban, ahol meglehetôsen szilárd alapokra épül az iparági index. Az oktatási piac kulcsfontosságú
vonatkozásaival a 2. fejezetben foglalkozunk.
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Kormányzati IKT beruházások: stabil technológiák
Az OECD országok komoly IKT beruházásokat hajtottak végre az oktatásban
az elmúlt négy év során. „Az OECD egészére vetítve, hozzávetôlegesen 16 milliárd
amerikai dollár értékû beruházás történt 1999-ben - ez még mindig csak 1-2%-a a
teljes oktatási kiadásoknak, de azért óriási erôforrás (OECD, 1999).” A beruházások
zömére eddig a hardverek és az infrastruktúra terén került sor.
A 6. számú ábrán látható a személyi számítógéppel (PC) rendelkezô háztartások százaléka, valamint a középiskolai oktatásban egy számítógépre jutó tanulók
aránya a különbözô OECD országok esetében 1998-ban. Amint azt a 6. számú ábra felsô része is mutatja, a számítógéppel rendelkezô háztartások százaléka a dániai 63% és az olaszországi 20% között változik. Az ábra alsó részében azt láthatjuk,
hogy az egy számítógépre jutó a középiskolai tanulók száma a norvégiai 4 és a portugáliai 35 között mozog. Így, miközben a hardver, szoftver és távközlési összeköttetések beruházásai minden OECD országban gyorsan növekedtek a háztartásokban és az oktatási intézményekben, az erôforrások továbbra is egyenlôtlenül oszlanak meg az OECD országok között. Mi több, a 6. számú ábra azt is feltárja, hogy
egyes országokban nincs korreláció az otthonok magas PC-s ellátottsága és a középiskolák számítógéppel való ellátottsága között. Franciaországban és az Egyesült Királyságban például átlag feletti a tanuló-számítógép arány (viszonylag jó ellátottság) a középiskolai oktatásban, míg az otthonok PC ellátottsága átlag alatti.
Hollandiában éppen fordított a helyzet.
Az iskolák és az oktatási szervek tisztában vannak az IKT - tanításba és tanulásba való beépítésének fontosságával mind azért, hogy a tanulók felkészüljenek
az információs társadalomra, mind azért, hogy az új tanulási eszközöket a lehetô
legjobban lehessen kihasználni. A szakpolitika alakítói arra biztatják az iskolákat,
könyvtárakat és tanulási központokat, hogy számítógépekbe és Internet-hozzáférésbe fektessenek be azok hátrányának csökkentése érdekében, akik otthon
nem rendelkeznek IKT - hozzáféréssel, de így valamelyik közintézményben hozzáférhetnek a tanulási és információs erôforrásokhoz.
A web -alapú oktatással foglalkozó bizottság Kerrey-jelentése (2000) kiemeli
az iskolák Internet-csatlakozással való ellátottságának gyors emelkedését. Az
Egyesült Államokban ez a mutató az 1996-os 65%-ról 1999-ben 95%-ra emelkedett.
A tantermek Internet-csatlakozással való ellátottsága ugyanebben az idôszakban
14%-ról 63%-ra nôtt. A jelentés azonban arra is rávilágít, hogy érdemi eltérések mutatkoznak a gazdagabb és a szegényebb iskolák között.
A középiskola utáni oktatással foglalkozó ágazatban az Internet elterjedtsége
még ennél is jelentôsebb. Az 1998-as adatok (Merrill Lynch, 2000) szerint az Egyesült Államokban tanuló felsôoktatási hallgatók több mint 50%-a rendelkezett
Internet-hozzáféréssel 1999-ben a kollégiumi szobájukban és gyakorlatilag mind-
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6. ábra Otthoni és iskolai hozzáférés számítógépekhez az OECD országokban, 1998
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egyiküknek volt hozzáférése az egyetemi városok valamelyik pontjáról. A felsôoktatási hallgatók több mint 90%-a fér hozzá az Internethez, 50%-uk naponta csatlakozik rá. A tanári kar szintjén az összes felsôoktatási kurzusnak közel 40%-a alkalmazott 1999-ben internetes erôforrásokat a tanmenetük részeként, összehasonlítva az 1997-es 25%-kal és az 1996-os 15%-kal.
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A The Knowledge Web (A tudásháló, Merrill Lynch, 2000) adatai szerint 1998ban a felsôoktatási intézmények az Egyesült Államokban hozzávetôlegesen 3,1
milliárd amerikai dollárt költöttek informatikára. Ebbôl az összegbôl hozzávetôlegesen 305 millió amerikai dollár, azaz 9,8% ment a távoktatás támogatására. Ez az
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összeg tartalmazza a hardver, szoftver, kommunikációs termékek és szolgáltatások
kiadásait, de a fizetéseket nem.
Állami és más (társ)finanszírozás a fejlett technológia K+F tevékenységeire
Az oktatási és képzési ágazatban a jelentôs IKT beruházásokra majdnem piaci kutatás és fejlesztés (K+F) formájában került sor a hálózati alkalmazások új generációjához szükséges nagyteljesítményû Internet-technológiák nagymértékû
tesztelésével, bevezetésével és fejlesztésével.
A IKT oktatási és képzési célokra való fejlesztése és használata az Európai
Unió egymást követô kutatási és technológiai fejlesztési keretprogramjainak fontos pontja volt. A harmadik keretprogram rugalmas és távoktatási programok telematikájára (DELTA) vonatkozó kezdeményezésének, valamint a negyedik keretprogram telematikai alkalmazási programjának társfinanszírozásában mintegy 50
olyan transzeurópai oktatási projekt zajlott, amelyek kettôs célja a legkorszerûbb
technológiák és rendszerek kifejlesztése, valamint a tanuláshoz való hozzájárulási
képességeik kísérleti alkalmazásokon keresztüli bemutatása volt. Az említett kezdeményezések középpontjában egy egész Európára kiterjedô oktatási és tanulási
rendszer, valamint a technológián alapuló oktatás és képzés külön európai piacának megteremtése állt. A DELTA társfinanszírozásában zajló konzorciális projektekben több mint 200 szervezett vett részt (1992-1995), az Európai Bizottság 62
millió ECU-vel járult hozzá.
Az Egyesült Államokban az Internet2 és a következô generációs Internet (NGI
- Next Generation Internet) az oktatási intézmények, a kormányzat és az ipar közötti társulási kezdeményezések példái. Az Internet2 több mint 180 amerikai
egyetem vezette konzorcium, amely 70 vezetô vállalattal dolgozik együtt a kutatást és a felsôoktatást szolgáló fejlett hálózati alkalmazások és technológiák kifejlesztésében és bevezetésében. Az Internet2 tagjai szorosan együttmûködnek az
NGI-ben résztvevô szervekkel. Az óvodától a 12. évfolyamig tartó oktatás szempontjából kiemelkedô jelentôségû, hogy a meglévô hálózatokkal rendelkezô államok és körzetek az NGI alkalmazásával részt vehetnek az Internet2 hozzáférés által kínált lehetôségek egész sorában.
Az Egyesült Államok Védelmi Minisztériuma által vezetett és több más szövetségi hivatallal, oktatási intézménnyel, a magánszektorral és a technológiai iparral együttmûködô másik kezdeményezés a szövetségi fejlett megosztott tanulási
(ADL - Advanced Distributed Learning) kezdeményezés. Csoportok dolgoznak
együtt a megosztható tanfolyami anyagok objektumának referencia modellje
(SCORM - Shareable Courseware Object Reference Model) néven ismert együttmûködtethetôség mûszaki szabványainak kidolgozásán. A Pentagon ezen szabvány alapján fogja kiépíteni a jövô tanulási környezetét.
Hasonlóképpen, az iskolák együttmûködtethetôségi kerete (SIF - Schools
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Interoperability Framework) egy olyan iparági kezdeményezés, amelynek célja
nyílt specifikációt kidolgozni az óvodától a 12. évfolyamig tartó oktatás képzési és
adminisztratív szoftver alkalmazásainak együttmûködtethetôségét. Közel 100
hardver és szoftvercég, illetve iskolakörzet vesz részt ebben az erôfeszítésben.
Céljuk javítani az adatok kezelésén és hozzáférhetôségén az iskolákon és iskolakörzeteken belül, a legkülönbözôbb alkalmazások hatékony, megbízható és biztonságos együttmûködésének és adatcseréjének platform-független biztosítása
érdekében. A SchoolTone Alliance, több mint 25 vezetô oktatási szolgáltatójának
világméretû társulása például erre a modellre épülô webalapú portálok kifejlesztésén dolgozik.
Melyek az oktatási technológia lehetséges hatásai?
A IKT oktatási lehetôségeinek megfejtése érdekében felteendô kulcskérdés
az, hogy a tanítási és tanulási folyamatok mely részeit lehet a leginkább hasznosítani a technológia és a digitális média révén. A technológia révén az információkat, ismereteket és tapasztalatokat új módon lehet bemutatni, ezáltal új tanulási
eredmények határozhatók meg és érhetôk el. A IKT hatása igen átfogó és átható a
teljes oktatási folyamatra - a tanulási környezetekre, a tanulási tartalmakra, a tanuló képessé tételére és a kommunikáció alkalmazott formáira nézve. A IKT hatása a
következôképpen érvényesül.
A tanulási környezetekre nézve
Azokat a környezeteket, amelyekben a tanulás folyik, hagyományosan úgy
képzeltük el, mint a tantermek, a könyvtár, a laboratórium, az otthon és a munkahely közötti választási lehetôségek halmaza. A IKT eljövetelével azonban elmosódnak ezek határvonalai. Általa a tanulás a legkülönbözôbb helyek egész sorában
folyhat mind fizikailag, mind virtuálisan. A tanulók most már választhatnak és egyre inkább szeretnék ötvözni a választási lehetôségeket, eldöntve azt, hogy mikor
és hol kívánnak tanulni. Az oktatás nyújtói szempontjából kihívást jelent az anyagok és szolgáltatások elôkészítése és integrálása, ugyanis alapvetôen megváltoztatja és kiterjeszti a tanulási környezetet.

24

A tanulási tartalmakra nézve
Érdemes megkülönböztetni a „rögzített tartalmat” és a „folyékony tartalmat”.
Rögzített tartalom például az, amit az oktatók, tanárok, tanmenetkészítôk és szerzôk határoznak meg a megtanulandó tanterv részeként. Ugyanakkor az IKT megvalósításával a tanulók számára egyre könnyebb és függetlenebb hozzáférés áll rendelkezésre az esetleges lényeges információs és kommunikációs tevékenységek
óriási mennyiségeihez, például az Interneten keresztül. Ezeket a kevésbé szabályozott ismeretforrásokat nevezhetjük folyékony tartalmaknak. A kihívást az jelenti, hogy meg kell találni, milyen úton lehet ezeket közvetíteni megértési stratégiák fejlesztésén, feladatra épülô megközelítési módokon és például a tanuló pro-
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filjának megfelelô, elôre meghatározott kritériumok alapján honlapokat kiválasztó
kijelölt szoftveres „intelligens ügynökökön” keresztül.
A tanuló képessé tételére nézve
A IKT képessé teheti a tanulót azáltal, hogy választási lehetôséget és potenciálisan figyelmet jobban lekötô és hatékonyabb eszközt kínál a tanulásra. A IKT a különbözô tanulási stílusok és preferenciák egész sorának képes megfelelni. Az egyes
tanulók jelentôs mértékben eltérnek a kommunikáció, a tanulási folyamatok és tananyagok különbözô fajtái révén kínált tanulás értékelésére és képességére nézve.
Az interaktív multimédia és a különbözô médiumok erôforrásai, stílusai és módszere ötvözésének lehetôsége az IKT kínálta tanulás kulcsfontosságú jellemzôi.
A kommunikációra nézve
A IKT révén az érintkezés történhet egy-az-egyben, egy-a-többel, több-többel és több-eggyel formában. A IKT projektekben világszerte érintett oktatási
szolgáltatók keményen dolgoznak azon, hogy feltárják mindezen módozatok erôsségeit és gyengéit annak érdekében, hogy értelmes módot találjanak a tanároknak
és tanulóknak a választási lehetôségek kihasználására való ösztönzésére.
A IKT beruházások megtérülésének kezeléséhez létfontosságú, hogy az új technológia és új médium használatának elônyeit, kockázatait és költséghatékonyságát
alaposan megértsük. Egyértelmûen hatékony megközelítés annak megállapítása,
hogy az IKT segítségével miként adhatók át azok az elônyök, amelyek kizárólag vagy
jobban érhetôk el a digitális formában megjelenô oktatási erôforrások konkrét beruházásain keresztül (1. keretes írás). Más szóval, mi érhetô el kizárólag a technológia
alkalmazásával és mi végezhetô jobban a technológia alkalmazásával?

1. keretes írás: Hogyan adhatók át az elônyök az IKT segítségével
Amit nem lehet a technológia nélkül elvégezni
• az idô és hely átszellemülése - tanulás bármikor és bárhol;
• tömeges oktatás - mindenki számára hozzáférhetô tanulás;
• Internet-hozzáférés egyre növekvô oktatási erôforrásokhoz és szolgáltatásokhoz;
• bemenet gyorskeresô és elôhívó szoftvert alkalmazó feladatra épülô tanuláshoz,
illetve kutatási munkához;
• igény szerinti tanulás;
• társak tanítása/tanulása távoktatáson keresztül az IKT segítségével.
Amit jobban lehet a technológia segítségével elvégezni
• a tanulási stílus megválasztása;
• egyedi, egyénre szabott tananyagok és szolgáltatások;
• a tanulási folyamatok egyénenkénti követése és rögzítése;
• a tanuló teljesítményének önértékelése és figyelése;
• interaktív kommunikáció a tanulási folyamat résztvevôi és befolyásolói között;
• interaktív hozzáférés az oktatási erôforrásokhoz.
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A IKT oktatási ígérete röviden úgy jellemezhetô, mint több ember jobb oktatásban való költséghatékony részesítése. Az OECD tagországokban mintegy hatévnyi jelentôs IKT beruházásokat követôen mit értünk el? Több projekt és program
került végrehajtásra, voltak amelyek sikeresen és voltak amelyek nem. Sok tapasztalatot szereztünk számos szinten és értékes tanulságokat lehet levonni. Annak ellenére, hogy az OECD országokban, 1999-ben 16 milliárd amerikai dollárt költöttünk információs és kommunikációs technológiára, nem sok utal arra, hogy az IKT
teljesíti a több ember jobb oktatásban alacsonyabb költséggel való részesítésének eredeti ígéretét. Ennek eredményeként ad aggodalomra okot az IKT beruházások megtérülése.
Vannak azért kivételek: elszigetelt projektek, illetve tevékenységcsoportok
tudták bizonyítani a tanulási eredmények és az olyan tanulók elérésének javulását, akik amúgy nem tudtak volna részt venni az IKT segítsége nélkül. Van néhány
példa olyan vállalati képzésére, ahol az IKT segítségével automatizálni tudták és
ezzel csökkentették a képzés költségeit.
Habár mindezidáig súlyos bukásnak bizonyult az IKT oktatási beruházásai
megtérülésének mérése és számszerûsítése, kevesen érvelnek majd ezen beruházások ellen. Széles körben elfogadott feltételezés az, hogy az IKT alapvetô fontosságú a mai versenykörnyezetben. Az információs és kommunikációs technológiákat az oktatásban, a gyakorlatban is alkalmazók közül sokan vannak meggyôzôdve
azok elônyeirôl, ôk nem is tudnák elképzelni, hogy visszatérjenek egy azok nélküli tanulási környezethez. Ugyanakkor nincs egyértelmû bizonyíték arra vonatkozóan, hogy az állami szektor által alkalmazott IKT -beruházások javítottak volna a tanárok, illetve a tanulók teljesítményén, vagy akár az oktatási erôforrások minôségén és hozzáférésen az elôre jelzett nagyságrendben.
Mindazonáltal általános az egyetértés abban, hogy az IKT lehetôsége továbbra is fennáll, és tényként fogadják el azt, hogy az IKT a mindennapi élet része,
amely örökre megváltoztatja azt, ahogyan az emberek tanulnak, dolgoznak és játszanak. Az érintettek tömegeinek kell végighaladniuk a tanulási pályán mielôtt az
új oktatási piac beindulna. Csak akkortól lehet mérni az IKT oktatási eredményekre gyakorolt hatását.
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A szakpolitika alakítóinak, finanszírozó testületeinek és költségvetési gazdálkodóinak ismerniük kell, hogy milyen megtérülés érhetô el milyen IKT beruházással. Miközben továbbra is folytatódik az IKT hatásának mérésére irányuló keresés,
akármi is legyen ennek eredménye, az IKT az oktatási költségvetés állandó kiadási tétele lett épp úgy, mint ahogy minden vállalkozás állandó mûködési költsége
is. Valójában a többi iparág zöme is hasonlóan sikertelen volt az IKT beruházások
megtérülésének számszerûsítésében, illetve a vállalkozási eredményekre gyakorolt hatásának mérésében.
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Hordozótól a tartalomig: innovatív sorozat
Valódi aggodalomra ad okot az IKT beruházások oktatási érték szempontjából
való megtérülése. A technológia önmagában nem garantálja az oktatási sikert.
Csak akkor jelent értéket az oktatásban, ha a tanulók és a tanárok valami hasznosat végezhetnek a segítségével. Mára egyértelmû a hangsúly eltolódása a technológia irányából a tartalom és az emberek felé számos OECD országban.
Ez olyan, mint a klasszikus probléma: a tyúk volt elôbb, vagy a tojás? Az infrastruktúra, a személyi számítógépek elterjedtsége és az Internet-csatlakozás meg
kell, hogy legyen ahhoz, hogy a szoftverek és az alkalmazások mûködhessenek.
Másfelôl ha a csavarok a helyükön vannak, de kevés vagy nincs elérhetô, oktatási
szoftverrel való csatlakozás, az csalódást okoz és sok tanárt és tanulót mindörökre
eltántorít az Internet megtapasztalásától. A javuláshoz hatékony és figyelmet lekötô on-line tartalomra van szükség. Mi több, az IKT- támogatású tanulásban való hatékony tanárképzés sem valósulhat meg a megfelelô tartalmak és alkalmazások
együttes elérhetôségéig.
A problémát csak fokozza az IKT- beruházások körüli zavar - különösen a generikus szoftverek, informatika és kommunikációs szolgáltatások más fajtáitól elkülönülô oktatási szoftverek és oktatási szolgáltatások terén. Az Internet és a számítástechnika mûködését biztosító infrastruktúra, valamint a mögötte álló szoftverek és
eszközök a helyi eltérésektôl, nyelvtôl és kultúrától többé-kevésbé függetlenül világméretben elôállíthatók. Nem ez a helyzet az oktatási tartalmakkal és az e-tanulási szolgáltatásokkal. Ezeket a helyi igényekhez és kultúrához kell igazítani.
A globális infrastruktúra és a lokális tartalom közötti feszültség egyre nagyobb
problémát jelent az e-tanulási szolgáltatások kínálatának javításában. A IKT infrastruktúra globális beszállítóitól távol áll a helyi tanulási környezetekre készített
hatékony oktatási szoftverek és szolgáltatások létrehozására és nyújtására való
vállalkozás. A IKT vállalatok és az oktatási tartalom/szolgáltatás nyújtói közötti társulások közül számos ezen bukott meg.
A „globális tyúk vagy a tojás probléma” egy másik vetülete az, hogy az oktatási tartalom gyakran nem igazán lép át országhatárokat. Ami az egyik kultúrában
megfelelô és bejön, az nem feltétlenül alkalmazható egy másikban. A kereskedelmi forgalomban kapható oktatási szoftverek nagy részét amerikai szoftvergyártók
készítették. Ez általában nem bizonyul sikeresnek a világpiacon.
A hatékony on-line tananyagok és erôforrások hiánya az egyik oka a korai piaci bukásnak. Habár a helyzet javul, ahogy egyre gyorsabban és több tartalom kerül kifejlesztésre, a jó tartalmak hiánya továbbra is jelentôs korlátja a piacnak. Ennek a helyzetnek a megoldására számos OECD tagország, illetve az EK jelentôs
fejlesztési alapokat különített el és csoportosított át a tartalom ipar felpörgetésé-
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re és az e-tanulási tartalom fejlesztésére.
Habár nem lehetséges az Internet pontos „méretét” meghatározni, a becslések szerint 1999 júniusára világszerte több mint 3,6 millió honlap volt, a számuk
pedig évente közel megduplázódik (OECD, 2000).
A nemzeteknek be kell fektetniük a tartalomba ahhoz, hogy versenyképesek
maradjanak és valódi megtérülést érjenek el az IKT- beruházásukon. Ami a sikert
meghatározza, az a tartalom, IKT, valamint az on-line tanítás és tanulás használatára való képzés folyamatos beruházásai folyamatos odafigyelés melletti támogatásának, célirányosságának és kezelésének mértéke és szakszerûsége. Pénzt kidobni valami IKT vagy e-tanulási címkével ellátott dologra anélkül, hogy alaposan
tisztában lennénk azzal, hogy mit akarunk elérni az új média és technológia révén,
teljességgel hiábavaló. A társulás bármilyen típusának sikere szempontjából alapvetô fontosságúak a világos célkitûzések (lásd az 5. fejezetet).
Az on-line oktatási szolgáltatások fejlesztésében nagy hiba az analóg környezet utánzása, és a tanteremre készült vagy a régi vágású egyetemi elôadásból vett
tanfolyamok és folyamatok puszta digitalizálása és másolása. Az on-line oktatás az
oktatás újbóli feltalálásáról, valamint az Internet, a digitális televízió és az elektronikus megjelentetés jelentette hathatós új média felhasználásáról kell, hogy szóljon. A könyv tökéletes médium, ami csak a legritkább esetben nem mûködik a
képernyôn. Ugyanakkor a képernyô és az interaktív számítástechnika segítségével
a könyvnél sokkal többet is megtehetünk. Az analóg és a digitális média jellemzôinek ötvözésével végül rendkívüli sikerre vihetô az on-line oktatás.
Az oktatók nemigen kedvelték a televíziót, felülrôl-lefelé építkezô, nem-interaktív, lineáris médiumnak tekintették, ami a legjobb esetben is csak kiegészíthette a tanítás és a tanulás alapvetô erôforrásait. A digitális televízió korában a televízió többé már nem felülrôl-lefelé építkezô és nem is lineáris, hanem mindenféle forma és interaktív utazás elôtt nyitva áll. A televízió, az Internet és a mobiltelefonok konvergenciája meglehetôsen eltérô lehetôséget kínál.
Kulcskérdések
A IKT elmúlt évekbeli oktatási ráfordításainak és beruházásainak jelentôs
mértéke ellenére nem sok utal arra, hogy az IKT teljesíti a több ember jobb oktatásban alacsonyabb költséggel való részesítésének eredeti ígéretét. Mostanra komoly aggodalomra ad okot az IKT beruházások megtérülése.
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Ennek okai többek között a következôk:
•A nagyteljesítményû technológiák lehetôségeit kiaknázó kifinomult oktatási
szoftverek fejlesztése elmaradt a technológia fejlôdésének ütemétôl. A kivá-
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ló minôségû oktatási szoftverek hiánya is csalódásra ad okot, továbbá elrettenti a tanárokat és a tanulókat az IKT tényleges használatától.
•A Kerrey-jelentés (2000) és az OECD (1999) egyaránt felhívja a figyelmet a tanárok technológia alkalmazását szolgáló szakmai továbbképzésének elégtelenségére. Az Egyesült Államokban az óvodától az érettségiig tartó képzést
nyújtó iskolákban 1996-ban technológiára költött 4,2 milliárd amerikai dollárból például mindössze 6%-ot fordítottak képzésre. Az 1999/2000-es tanévben
azonban a Market Data Retrieval által végzett éves felmérés szerint ez az
arány az állami iskolák tanárképzésre fordított technológiai kiadásaiban 17%ra nôtt. Ma a NEA azt ajánlja, hogy az iskolák a technológiai költségvetésük
40%-át fordítsák tanárképzésre. A tanárok általában túl kevés, túl elemi és túl
általános képzésben részesülnek ahhoz, hogy valódi eszközként tudják használni a technológiát a tanításban: 96% szerint a leggyakoribb képzés a számítástechnikai alapkészségekre vonatkozott. A tanároknak viszont ahhoz van útmutatásra szükségük, hogy miként tudják a legjobb eszközöket a legjobban
felhasználni az oktatás legjobb formáinak támogatására. A tantermen kívül felszabadított idôre is szükségük van ahhoz, hogy megtanulhassák, gyakorolhassák, illetve megtervezhessék a számítógépek és az Internet használatának
módjait.
•A jelenlegi kereskedelmi forgalomban kapható oktatási szoftverek nagy
részének alacsony az áthelyezhetôsége az amerikai kontextusból. Kevés
olyan szoftver készült, amit más kulturális környezetben is fel lehetne használni. A valóban globális termékek igen ritkák az oktatási piacon.
•A hatékony on-line tananyagok és erôforrások megfelelô tartalmának hiánya.
•Az analóg környezet utánzására való hajlam ahelyett, hogy az új hathatós média kínálta lehetôségeket és potenciált kihasználva digitális környezetet teremtenének, vagy az analóg és a digitális média jellemzôit ötvöznék.
A fenti kérdések közül néhánnyal a késôbbi fejezetekben foglalkozni fogunk.
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2. fejezet

Az E-tanulási piac
Piacok és egész életen át tartó tanulás
Most pedig forduljunk az új technológiáktól a tanulási igények felé, amelyeket az elôbbiek szolgálnak, szolgálhatnak, illetve szolgálhatnának ki. A technológiák, illetve oktatási és képzési alkalmazásuk költsége és összetettsége sokféle szereplô és esetleges partner bevonását jelenti. A társulások fontossága olyan mértékû, hogy azt külön is tárgyalni fogjuk az 5. fejezetben. A teljes e-tanulási piac és
különbözô szegmenseinek potenciálisan hatalmas mérete és költsége egyfelôl azt
jelentik, hogy a kormányok általában nem kívánnak és valószínûleg nem is képesek kizárólagos vagy legalább vezetô szerepet vállalni. Másfelôl óriási üzleti lehetôségek vonzzák a magántôkét és vállalkozókat. Ezért a legtöbb e-tanulási kezdeményezésben szükség van az állami-magánszektor társulására a közös beruházásához és a közös elôállításhoz. Ez a konkrét tanulók csoportjától függôen eltérô
politikai érzékenységet jelent - például a kisiskoláskorú gyermekek és a nagyvállalati vezetôk betanítása között.
A piac fogalma már önmagában is meglehetôsen problematikus. Problémákat
kell felvetnünk ahhoz, hogy szakpolitikai kérdéseket tudjunk meghatározni ebben
az igen dinamikus és nagy tétet jelentô küzdôtéren. Egyszerû és hagyományos értelemben véve az e-tanulási piac mindenkit jelent, aki elônyt szerezhet az új információs és kommunikációs technológiák tanulásban való használatából, legyenek azok formálisan is felvett tanulók, illetve otthoni, közösségi vagy leggyakrabban munkahelyi „informális tanulók”. Valójában az e-tanulás segítségével a munkával kapcsolatos tanulás is történhet otthon az egyénileg megszabott idôpontban, ez pedig olyan kérdéseket is felvet, hogy ki a „végfelhasználó”, illetve az ügyfél - a vállalat vagy a tanuló. Az e-tanulás elemzéseiben megeshet, hogy a tanulók
egyáltalán nem is szerepelnek, ezek inkább olyan vállalat és intézmény típusok
szerint vizsgálják a piacot, mint például a felsôoktatási intézmények és iskolák,
vagy akár még tágabb értelemben, olyan nagy társadalmi ágazatok szempontjából,
mint az üzleti élet vagy a kormányzat.
A piacról alkotott teljes képünk és elmélkedésünk az elmúlt idôben megváltozott és kifinomultabbá vált. Ezt jól szemléltetik azok a több tagországban is tapasztalható fejlemények, amelyek során keveredik és egybeolvad az állami és a
magánszektor és annak mûködési módja. Ez is hozzájárul a belsô piacok, az ellátási láncok és feladatkiosztások komplex rendszerének megteremtéséhez, neve-
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zetesen az egészségügyi és oktatási ágazaton, illetve magánszektorbeli nagyvállalatokon belül. Az e-tanulás világában több szereplô egyszerre több szerepkört is
betölthet mint beszállító, felhasználó, piac vagy közvetítô egy dinamikus kapcsolatrendszerben.
A piac méretéhez kapcsolódó bizonytalanság és törékeny nagy várakozások
igazolják és támasztják alá az innovációt és nagy nyomást. Az e-tanulás oktatási piacának nagy része, formális és informális, valójában erôsen környezetfüggô, a
konkrét körülményekbe beágyazott, a formális oktatás esetében pedig egy tágabb
kerettanterv része. Ezért az általános, önálló tanfolyami anyagok csomagjai korlátozott használati értéket képviselnek. Minél közelebb kerülünk a valódi végfelhasználó (hallgatóhoz és tanulóhoz) igényeihez és megelégedettségéhez, annál
bizonytalanabbnak tûnhetnek az e-tanulás egyes óriáspiacai, amelynek ambíciója
hajtja az érdekek, beruházások és innováció jelenlegi gazdagságát.
Az új IKT és piacainak eltúlzásával párosul az egész életen át tartó tanulás retorikája. ez a XX. század utolsó harmadában kialakult koncepció némileg kiment a
divatból, mielôtt újult erôvel visszatérve a kilencvenes évek ajánlatává, valamint
az oktatás, képzés és információ-nyújtó ipar szinte minden formájára felragasztható „megnyugtató” márkanévvé vált volna. Idôközben a szakemberek és egyes
OECD országok szakpolitikájának alakítói megkísérelték valódi jelentését kifejteni és megvalósításának eszközeit megtalálni. Természetesen az állhatatosság,
amellyel az egyes tagországok megragadták az „egész életen át tartó tanulást” eltérô a különbözô politikai irányzatuktól függôen, ideértve az egyén, az állami és a
magánszektor oktatási beruházásokban való osztozásának megfelelô arányairól
vallott nézetét is. Fô hajtóereje a globalizálódó gazdaságban való verseny és kitûnés iránti vágy.
Fontos, hogy ne forduljunk el az „egész életen át tartó tanulási projekt” meglátásaitól és „átfogó tervétôl”, de ne is kábítson el annak retorikája. Az egész életen át tartó tanulás mindazonáltal elkerülhetetlen kényszer a XXI. században.
Olyan hasznos iránytû, amellyel a helyes irányt tudjuk ellenôrizni a részletesebb
és gyakorlati szinteken (OECD, 2001). Nem hagyható figyelmen kívül, de nem is tekinthetjük a robbanás elôtt álló e-tanulási piac érintô kérdésekre adható egyszerû válasznak.
Az alábbiakban egy egyszerû négyes felosztását láthatjuk annak, amit tág értelemben az „egész életen át tartó tanulás piacának” nevezünk. Az e-tanulási lehetôségek befogadásának lehetôségei és módjai eltérnek egymástól:
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1. a korai évek és a kötelezô iskoláztatási szakasz (általános és középiskolai oktatás), ahol az e-tanulás jelentôs változásokat hozhat a kialakult ügymenetben
egységköltség, gazdaságosság és elért közönség szempontjából, ezáltal talán
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megválaszolhatja a minôség és színvonal, a sokféleség és a szociális bennfoglalás hajthatatlan kérdéseit (a fennálló ügymenet átalakítása);
2. a kezdeti harmadik és felsôoktatási szint, amelyet általában a 18 és 24 év közötti korosztálynak hívnak, ahol a legutóbbi idôk gyors növekedését követôen továbbra is emelkednek a részvételi arányok, a tagországok zömét átállította az elitrendszerekrôl a tömegrendszerekre. A még ennél is magasabb
részvételi arányok iránti kereslet további növekedése és politikai szándék a
legtöbb rendszert nagy nyomásnak teszi ki a költségmegszorítás, a minôség
és a színvonal megôrzése, valamint a nagyobb részvétel tekintetében egy
központilag felügyelt, de sokszínû felsôoktatási (HE - higher education) rendszeren keresztül. Ezen nyomás egyik következménye a tanulói létszám jellegének megváltoztatása a bennlakásos nappali felsôoktatási hallgató - valószínûleg feltételezett és eszményített – ideáltípusától. (Kerrey szerint az Egyesült Államokban a felsôoktatási hallgatóknak mindössze 16%-a felel meg a 18
és 22 év közötti, nappali tagozatos és egyetemi városban lakó hallgatók hagyományos profiljának). Az átalakulás egy tanuló és keresô olyan ügyfélkör irányába tolódott el, amelyen belül sokan részmunkaidôben tanulnak (formálisan vagy de facto) és emellett még teljes- vagy részmunkaidôben dolgoznak is
(a fennálló ügymenet átalakítása és bôvítése);
3. a felnôtt- vagy folyamatos oktatás (CE - continuing education) ügyfélkörét
most a többmilliárd dolláros CE - vagy kicsit pontatlanabbul az egész életen
át tartó tanulás - piacaként vagy bombaüzleteként azonosítják, ahol már most
jelentôs a növekedés és széles körben elôre jelzett a további exponenciális
növekedés. Itt sok új szereplô és érdekelt, szolgáltató kínál gyakran ilyen
vagy olyan szakértelmet, alakít társulásokat az óriás világpiac kiszolgálásának
ambiciózus terveivel. Az új kínálat megragadhatja és átirányíthatja a meglévô
oktatási és különösen a képzési üzletágat, továbbá új keresletet és új piacokat is teremthet. Mivel ezen a felnôttoktatási piacon az érintettek zöme elsôsorban a munkavállalásban érdekelt (illetve a családi és közösségi életben),
ezt a piacot jellemzik keresô és tanuló jelzôvel, amely a 18 és 24 év közöttiek értékrendjének megfordítását tükrözi (az új e-tanulási módozatok új üzletének erôteljes
növekedése);
4. a negyedik piac vagy ügyfélkör, végsô soron talán a legfontosabb, de a legnehezebben megragadható és megjósolható, az egész társadalomra jellemzô tanuló nemzet. Az egész életen át tartó tanulás és a tanuló társadalom végsô jövôképe
gyakorlatilag az „oktatást” a „tanulással” váltaná fel, feloldva az „oktatás, mint
a tanulás támogatása” rendszert a társadalom egészében saját alrendszerei
mentén. Az egyéni „intelligens kártyák” formájában megjelenô önálló értékelés révén az állampolgárok igazolni tudják saját ismereteik, jártasságaik és
készségeik folyamatosan frissített egész életen át tartó tanulásának portfolió-
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ját, ahogy azt a gazdaság és az állam foglalkoztatási és polgári célra megkövetelheti. Ez a forgatókönyv olyan, távoli és jövôbetekintô próbakônek minôsül,
amellyel bôvebben nem foglalkozunk ebben a jelentésben. Ugyanakkor az etanulás eltérô módozatainak gyors fejlôdése és átvétele utat nyitnak ezen
végsô jövôkép irányába azáltal, hogy lehetôvé teszik az egész életen át tartó,
az élet minden területére kiterjedô, önszabályozott és rugalmas tanulás támogatását. A felnôtt tanulási piacon kínált és az új IKT társulások által elôsegített, már megmutatkozó változások jelzik az utat és talán már azt is kezdik
sugallni, hogy az egyes tagországok mennyire mozdulnak és keresnek ebben
az irányban (szétterjedt, megfoghatatlan piac, a jövôkép még nem áll a középpontban).
Az oktatási és képzési ipar változásának hajtóereje
Az oktatási ágazat, más iparágakhoz hasonlóan átalakul a tágabb technológiai
és társadalmi folyamatok eredményeként. A Merrill Lynch jelentése hat olyan általános trendet nevez meg, amelyek elôreviszik és átszabják az oktatási piac határait: technológia (Internet), globalizáció, összevonás, demográfia, márkapolitika és
külsô források bevonása (outsourcing) (Merrill Lynch, 2000). A hatásokat nyilvánvalóan jelzi az oktatási piacon megjelenô új szereplôk száma, egymáshoz való viszonyulásuk és társulás alakításuk dinamikája, a tanulók csoportjai által alkotott
sokszínû fogyasztói bázis számára kínált szolgáltatások módja, valamint az oktatási szolgáltatás változó pénzügyi háttere és költségrendszerei. Az új gazdasági rendet formáló gazdasági erôkrôl Thurow (1996) által készített elemzés még tágabb
összefüggésben láttatja a változó oktatási piacot. Itt említhetô a „szellemi erôk
ipara” által uralt technológiai váltás, az új demográfia, a világgazdaság és egy olyan
korszak megjelenése, ahol nincs egyetlen domináns gazdasági, politikai vagy katonai hatalom (CVCP idézet, 2000).
Technológia
A technológia általános trendje állt a jelentésünk elsô fejezetének középpontjában. Ez megjelenik a PC-k elterjedtségében, az Internet-használat növekedésében, a nagyteljesítményû hálózati alkalmazások terjedésében, valamint az
otthonok, közintézmények, könyvtárak és közösségi létesítmények új generációs
IKT eszközökkel való felszerelésének és csatlakoztatásának sebességében. 2020ig elôre tekintve valószínûsíthetô, hogy a fizika, a fizikai struktúra, a biológia meglátásai és a gondolkodni látszó gépek és rendszerek új generációja olyan új távlatokat fognak nyitni, amelyek messze túlmutatnak a jelenlegi képességeinken és
jövôképünkön.
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Összevonás
A vállalatok és iparágak piaci összevonása erôsen jelentkezô világméretû
trend, az összeolvadások és felvásárlások rekordszinteket érnek el. 1998-ban a
Merrill Lynch szerint a pénzügyi szolgáltatások, az autógyártás, a gyógyszeripar és
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az olajipar „mega- méretû” összeolvadásai eredményeként az összeolvadások és
felvásárlások összesített mennyisége 1,7 trillió amerikai dollár feletti volt az Egyesült Államokban, ez a GDP majd 20%-ának felelt meg. Az 1999. év hét legnagyobb
üzlete minden idôk hét legnagyobb üzletét jelentette, miközben minden idôk 10
legnagyobb üzletébôl kilenc köttetett ugyanebben az évben. Az összeolvadások
egyszerre vezethetôk vissza stratégiai és pénzügyi okokra. Új piacokat nyitnak
meg és átfogóbb szolgáltatásokat kínálnak a megrendelôk számára, több forrást
biztosítanak a kutatási és fejlesztési, illetve a marketing tevékenységekben.
Ugyanakkor többségük a mûködési költségekbôl igyekszik lefaragni - a felsô vezetéstôl egészen a támogató (back-office/háttér-iroda) munkakörökig, ami például
hatékonyabban levezényelhetô az összeolvadás egyik partnere informatikai rendszerének segítségével.
Miközben az összevonások általában az érett iparágakat jellemezték, ma már
nem ez a helyzet, különösen a technológiában, ahol a kisebb induló vállalatokat is
felvásárolják a technológia és legalább annyira a tehetséges emberek miatt. Az összevonás nagyságot is adhat, az oktatási iparban pedig számít a nagyság. Ennek
egyik legnyilvánvalóbb példája az Apolló csoport, amelynek a haszonkulcsa az
1993-as 2%-ról közel 20%-ra ugrott 1998-ban, amikor az árbevételek elérték a 100
millió amerikai dolláros kritikus tömeget.
A IKT ipar a többi iparágat tükrözi az összevonások felé mutató trendekben.
A technológiák és hálózatok konvergenciája jelentôs ingadozást hozott, amely számos nagyvállalat egyesüléséhez, átvételéhez és stratégiai társulásokhoz vezetett.
A „hardver” és a „szoftver” hagyományos megkülönböztetése is megkérdôjelezôdik. A vertikális integráció olyan jelenség, amely az oktatási piac részeit épp úgy
érinti, mint a média piacokat (CVCP, 2000).
A Merrill Lynch megnevez néhány olyan lehetséges hatást, amelyek azt követôen jelentkezhetnek, hogy az összevonások mega-méretû trendje kifejti hatását
az oktatási és képzési ágazatra (2. számú táblázat).
2. táblázat: Az összevonások lehetséges hatása az oktatási és képzési ágazatra
Ágazat
Korai oktatás

Az óvodától az érettségiig
tartó oktatás
Posztszekunder oktatás
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Hatás
Mivel a szülôk gyermekeiket olyan a központra épülô gyermekmegôrzôkbe (bölcsôde) adják, ahol kiváló oktatási tartalmat és márkanevet
választhatnak, úgy véljük, az összevonások végleg megjelennek az erôsen széttagolt gyermekgondozási iparban.
Az iskolákba irányuló hatékony értékesítési csatorna kialakítása jelentette kihívás olyan eszköz és belépési korlát lesz, ami ebben a szegmensben is az összevonások irányába hat.
A „maga nemében legjobb” oktatás elérhetôsége bárhonnan, bármikor
komoly kihívást jelent majd a meglévô fôiskolák és egyetemek számára
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Vállalati képzés

Fogyasztó

Ennek eredményeként nagyobb szakosodásra és összevonásokra
lehet számítani.
Az összevonások irányába fognak hatni a képzést átfogóan és tevékenyen megközelítô nagyvállalatok számára kínálható teljes képzési meg
oldások.
A kiskereskedelmi jelenlétért és a fogyasztók általi ismertségért folytatott verseny az összevonások és társulások irányába hat majd
a fogyasztó termékek és szolgáltatások terén.

Forrás: Merrill Lynch (2000).

Külsô tényezôk bevonása (outsourcing)
A mai igen éles versenyt jelentô és bonyolult környezetben a vállalatok egyre inkább fô jártasságaikra koncentrálnak, más vállalatokkal társulnak, ahol erre
szükség van az üzleti célkitûzéseik elérése érdekében. A kiszervezés igen népszerû lehetôség. A multinacionális cégek közel 90%-a szervezte ki valamilyen vállalkozási tevékenységét 1995-ben, ez még mindössze 60% volt 1992-ben. A Merrill
Lynch szerint a kiszervezési piac teljes árbevétele az 1996-os 100 milliárd amerikai dollárról közel 300 milliárd amerikai dollárra nô 2001-ben.
A szabályozás feloldása is jelentôs mértékben hozzájárul a kiszervezéshez.
Olyan nagy iparágban nyílt meg a verseny, mint például a légitársaságok és más
közlekedési szolgáltatások, a pénzügyi szolgáltatások, a távközlés, a kábeltelevízió, az áramszolgáltatás és a földgázforgalmazás. A legtöbb esetben a szabályozás
feloldása több újítást, jobb szolgáltatást és alacsonyabb költségeket eredményezett. Az Egyesült Államok gazdaságában számos példa adódik arra, ahogy a piaci
fegyelem növelte az adott ipar dinamizmusát és termékeinek minôségét. Az Egyesült Államokban az óvodától az érettségiig tartó oktatásban érintett iskolák jelentik azon kevés intézmény egyikét, amelyek még nem estek át ezen a változáson.
A piaci szabályozás feloldásának szószólói az oktatási piac megnyitását is szívesen
látnák. Ez a lépés azonban meglehetôsen vitatott és egyes országokban, különösen Európában, de Japánban is elképzelhetetlen lehetôségnek számít.
Ugyanakkor egyes kijelölt szolgáltatások kiszervezése már évek óta a felsôoktatás egyik jellemzôje, és egyre jelentôsebb trend mutatkozik ebben az irányban.
Egyes helyeken például a magánszektor kezeli a lakhelyeket, a karbantartást, a
vendéglátást és a távbeszélô rendszereket. Az egyik legfrissebb fejleményként
olyan alapvetô feladat is kiszervezésre került, mint például az oktatási számítástechnikai az UNISYS felé, miközben a hálózattervezôk - a Cisco Systems és a SAP
- olyan globális rendszert kívánnak kiépíteni, ami a különbözô országok és intézmények egyedi igényeihez szabható (CVCP, 2000).
Az oktatási és képzési ipar kiszervezése és privatizációja felé mutató trendeket
esetlegesen követô hatásokat a Merrill Lynch foglalta össze (3. számú táblázat).
36
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Globalizáció
A vállalkozások számára a globalizáció meghatározása „a kereskedelem pénzügyi folyamatain, a technológia bukógátjain, információs hálózatokon és kultúrákon átívelô áramokon keresztül megvalósuló világméretû gazdasági integráció
(IMF)”. Ahogy a The Business of Borderless Education (A határok nélküli oktatás
üzlete) írja, bizonyos következményekkel jár, többek között az általános piacokon
szabványosított termékek és szolgáltatások követelménye, továbbá ennek támogatására képes mûszaki és emberi erôforrás infrastruktúrák iránti igény (CVCP,
2000). A globalizáció trendjének a felsôoktatási ágazatra gyakorolt egyik hatása a
jelentés szerzôi szerint a multinacionális nagyvállalatok vállalati egyetemeinek
növekedése, különösen ott, ahol a felsôoktatási szolgáltatók nem kínálnak integrált nemzetközi terméket vagy szolgáltatást.
3. táblázat: Külsô tényezôk bevonásának (outsourcing) lehetôsége, avagy
a privatizáció hatása az oktatási és képzési ágazatra
Ágazat
Korai oktatás

Az óvodától az érettségiig
tartó oktatás

Posztszekunder oktatás

Vállalati képzés

Fogyasztó

Hatás
Ahogy a tudással rendelkezô munkavállaló felszabadul
a nagyvállalati szervezetbôl, a vállalatok megpróbálják megszerezni
és megtartani a mobil tudással rendelkezô munkavállalót azáltal,
hogy olyan családbarát juttatásokat kínálnak, mint például
a vállalati gyermekgondozás.
Az iskolák egyre nagyobb mértékben próbálják a szolgáltatásaik egy
részét külsôk révén megoldani, amint a minôségi szolgáltatók mérhetô oktatási eredményeket kezdenek kínálni azonos költség mellett.
Az állami és alapítványi iskolák magánkezû irányítása annak átgondolására késztet, hogy ekkor mit is kell az iskoláknak tenniük.
Ezek az intézmények élénkebbé és a megrendelôkre jobban reagálóbbá kell, váljanak, s talán jobban kell szakosodniuk vagy más egyetemekkel, illetve nagyvállalatokkal társulniuk a szükséges tantervek
fejlesztése érdekében. A hallgatók egyre nagyobb igényt mutatnak
a munkával összefüggô készségek megszerzése iránt.
Amint a nagyvállalatok a fôbb jártasságokra koncentrálnak, a képzés
egyre inkább átkerül egy, vagy néhány kiváló minôségû megoldás
birtokosához.
Az elfoglalt dolgozó szülôk, a gyerekek oktatásának egy részét külsô
magán szolgáltatókkal oldják meg .

Forrás: Merrill Lynch (2000).

A globalizáció egyben a kiváló minôségû és különösen az Egyesült Államokban található központú oktatás iránti egyre növekvô igényt is jelenti (Merrill
Lynch, 2000). Minden az Egyesült Államokban tanuló külföldi hallgatóra három-öt
olyan hallgató jut, aki szívesen tanulna ugyanott, ha az erôforrások, illetve a hoz-
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záférés biztosítva lenne a számukra. A jelentés szerzôi szerint ennek valószínû hatása az, hogy virtuális globális egyetemek jönnek létre.
Az Egyesült Államokban a kereskedelmi küzdôtérrôl kikerülô elemzések szerint a globalizáció hatásai valószínûleg növekedési lehetôségként jelennek meg a
nyílt piaci környezetben. A kutató közösségbôl származó elemzések ugyanakkor,
például az Egyesült Királyságban a globalizáció problémáira figyelmeztetnek, emlékeztetve a tartalom szabványosítása és az ezzel járó egységesség felé mozdulás
hátulütôire, amelyek túl könnyen vezethetnek kulturális imperializmushoz.
Demográfia
A változó demográfiai profilok mérhetetlen következményeket rejtenek az
oktatási piacra nézve. Több OECD tagországban, különösen az Egyesült Királyságban és Európa egyes részein, például Franciaországban és Németországban jelentôs mértékben változik a fiatalok és az idôsek közötti egyensúly. A történelem során a nagyon is közeljövôben elôször lesznek többen a hatvan év felettiek, mint a
húszas éveiknél nem idôsebbek (Korosodási szempont - Age Concern, 1998). Ez a
trend lehet az elôhírnöke a „harmadik korba” esô csoport részérôl a személyre
szabott oktatási szolgáltatások iránti hangos követeléseknek, illetve jelezheti a jólét és a kollektív támogatás irányából az önsegítés irányába való elmozdulást az
internetes erôforrások segítségével (a negyedik különálló piaci ügyfélkör tárgyalást lásd a fejezet késôbbi részében).
Egy másik demográfiai trend a „globális tinédzser” jelensége. 2001-ben több
mint kétmilliárd tinédzser élt a világon. Ratcliffe-nek a globális trendekrôl írt tanulmányában (CVCP idézet, 2000) elhangzó megjegyzése szerint „a kapcsolatban
álló, kommunikáló, aggódó, cinikus, idealista, ambiciózus - világifjúság hatalmas
társadalmi, gazdasági és politika erôt képviselhetne - de milyen irányban?”
A lakosság elöregedése nem jelentkezik a világ más részein. Sok fejlôdô országban az átlagéletkor 2015-ben még mindig csak 20 körüli lesz.
Ügyfélkörök és piacok
Az oktatási szolgáltatások végfelhasználói
Az oktatási és képzési piac sokoldalú és erôsen széttagolt. Az oktatási piacra
betörni készülô szereplôk közül sokan követik el azt a hibát, hogy differenciálatlan világpiacot tételeznek fel. Elmulasztják figyelembe venni a hagyományos piaci szegmensek erôs alapját, ami meghúzódik a születôben lévô piacok és ügyfélkörök mögött. Még maguk a szakpolitika alakítói és az oktatók is hajlamosak arra,
hogy összemossák az oktatási piac alkotóelemeit, különösen az egész életen át
tartó tanulás tágabb keretében.
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roztunk meg (lásd fentebb). Ezek összessége adja az egész életen át tartó tanulás
keretén belül az „oktatási és tanulási üzlet” egészét. Az említett négy a következô:
1. a korai évek és a kötelezô iskoláztatási szakasz (a fennálló ügymenet átalakításának lehetôségét rejti magában);
2. a kezdeti harmadik és felsôoktatási szint, amelyet általában a 18 és 24 év közötti korosztálynak hívnak (a fennálló ügymenet átalakításának és bôvítésének lehetôsége);
3. a felnôtt vagy folytatódó oktatás (az új e-tanulási módozatok új üzletének erôteljes növekedése);
4. a negyedik piac vagy ügyfélkör, végsô soron talán a legfontosabb, de a legnehezebben megragadható és megjósolható, az egész társadalomra jellemzô tanuló nemzet (szétterjedt, megfoghatatlan piac, a jövôkép még nem áll a középpontban).
A figyelem zöme a második és harmadik piacra összpontosult. Habár gyakran
együtt zajlanak, mégis fontos a fôként fiataloknak szóló, középiskola utáni alapoktatásnak és a felnôttek „keresô és tanuló” piacának tapasztalatszerzés utáni oktatásának a megkülönböztetése. Ezek az on-line szolgáltatások és termékek jelentôs mértékben eltérô piaci lehetôségeit rejtik.
A piac mérete és a piaci érték
Több elemzô is a bimbózó oktatási és képzési piacra vonatkozó adatokkal állt
elô nemzeti és nemzetközi szinten egyaránt. Az Egyesült Államokban viszonylag
könnyû áttekintést kapni a piaci fejleményekrôl, egyre több befektetési társaság
gyûjt adatokat a piac méretérôl és a növekedési várakozásokról. Az egész életen
át tartó tanulás európai és japán piacaira vonatkozó adatok gyûjtése és elemzése
nehezebb az amerikai piachoz képest, nem kis mértékben azért, mert sokkal széttagoltabbnak tûnnek. Az információk és adatok forrásainak különbözôsége és
gyakran a pontatlan terminológia is nehezíti a problémát.
Mindenesetre bizonyossággal mondhatjuk, hogy az Egyesült Államok jelentôsen megelôzi a világ többi részét a piac mérete és értékelése szempontjából. Az
Egyesült Államok oktatási piaca önmagában is több mint 735 milliárd amerikai
dollárt ért 2000-ben. Az on-line alkotóelem az 1999-es 9,4 milliárd amerikai dollárról várhatóan 53,3 milliárd amerikai dollárra nô 2003-ig, ez 54%-os éves halmozott
növekedési ütemnek (CAGR - Compounded Annual Growth Rate) felel meg
(Merrill Lynch, 2000). Az amerikai felsôoktatási létszám évente 250 milliárd amerikai dollárt költ, ebbôl 1,2 milliárd amerikai dollár on-line. Az Egyesült Államok online felsôoktatási piaca az elôrejelzések szerint 7 milliárd amerikai dollárra fog nôni 2003-ra. Vezetô szerepénél fogva az amerikai piac igen jelentôs mind mennyiség, mind az IKT átvétele várható globális trendjeinek jelzése, mind a többi tagország és mások e-tanulási piacainak növekedése szempontjából. A többi OECD
ország távolról sem nyújt egységes képet, az Internet-csatlakozások mértéke nagy-
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mértékben eltér (lásd az 1. fejezetet).
Az amerikai iskolai szegmensnek megvan az az elônye, hogy egy 53 millió iskoláskorú gyermeket, 3 millió tanárt és 23 millió családot tömörítô nagy belsô piaccal rendelkezik. Az új üzletág nagyságrendjére vonatkozóan a középiskolai oktatás utáni ágazatban a kereslet növekedése meglehetôsen erôteljesnek tûnik. West
(1997) szerint az összesített (diplomás) hallgatói létszám az 1990-es 42 millióról
2010-ben 97 millióra, 2025-ben pedig 159 millióra fog emelkedni. Ez fôként a fenti második kategóriát érinti.
A harmadik kategória vonatkozásában a Merrill Lynch (2000, 254. old.) Peter
Druckert idézi, aki az on-line folytatódó oktatást kifejezetten úgy jellemzi, mint
egy „új és elkülönülô oktatási világot” teremtô és az oktatás jövôjét jelentô forma:
„Olyan világpiac adódik itt, amelyik akár több száz milliárd dollárt is érhet”. A
Merrill Lynch jelentése a vállalati egyetemek megsokszorozódását is említi az
1998-as 400-ról a 2000-es 1.600-ra, összehasonlítva az Egyesült Államok összesen
3.700 középiskolai oktatás utáni intézményével, ezekben az 500 legnagyobb vállalat (Fortune 500) 40%-a érintett. A Kerrey-bizottság szerint a vállalati egyetemek
száma az Egyesült Államokban 2010-re meg fogja haladni a hagyományos egyetemek számát. (Kerrey, 2000).
A felsôoktatás iránti világkereslet 2025-re várhatóan eléri akár a 180 millió
hallgatót is. A kérdés az, hogy közülük hányan lesznek on-line hallgatók. A becslések 30 és 80 millió között mozognak. A nagy eltérést részben az okozza, hogy nincs
egyetértés abban, mit is takar az on-line hallgató. Egyre valószínûbb, hogy minden
hallgató részesül on-line tanulásban az oktatása részeként a hagyományosabb
frontális tanulás mellett, és a felsôoktatási érintkezés egyre nagyobb hányada lesz
teljes egészében e-tanuláson keresztül (lásd lentebb a 4. fejezetet). Az Egyesült
Államokban ma, az On-line Learning Supplement (On-line tanulási melléklet,
Fortune, 1999) szerint az oktatási intézmények mintegy fele kínál on-line tanulást
a tantervük részeként. Egy friss IDC piackutatási jelentés szerint ezen iskolák 85%ában lesz valamilyen formában on-line tanulás 2002-re.
Új média piacok
A technológia fejlôdése elmossa a korábban elkülönülô ágazatok és üzletágak
közötti határvonalakat, új piacokat teremt, a termékek és szolgáltatások új ötvözeteit teremti meg, és potenciális új versenytársakat és partnereket szül az oktatás
terén. Cunningham és társai (1998) három olyan területre hívják fel a figyelmet,
ahol a hagyományos média, valamint a kapcsolódó termékek és szolgáltatások kihívásaként új és kevert formák jelennek meg.
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szolgáltatások, az interaktív CD-ROM-ok, valamint az Internetrôl származó információk formájában jelentkezô verseny képében.
A második a hagyományos média interaktív multimédiás formáinak fejlesztésével születô új kevert formátumok, ide tartoznak például a CNN honlapja és a
webes mûsorszóró szolgáltatásnyújtó Microsoft/NBC szövetség, amely televízión
és Interneten keresztül is elérhetô.
A harmadik a média olyan módon való átalakítása, ami kiterjeszti az interaktivitást, az egyénre szabást és a kétirányú kommunikációt. Ezek a lehetôségek a
„tömegmédia” irányából a „személyre szabott média” irányába való elmozdulást
jelzik, amely veszélyezteti a hagyományos távoktatási szolgáltatók inkább „ipari”
megközelítését.
A nagyobb kiadóvállalatok kihasználják ezt a fejlôdést, az általuk alkalmazott
média körét kiterjesztik az ügyfelek igényeinek megfelelôen. A McGraw Hill 1998ban például felállította a McGraw Hill életre szóló tanulási egységet. Célja az
egyén és a szervezet tanulási erôforrásai elsôrendû szolgáltatójává válni a mai világgazdaságban nyújtott optimális teljesítményhez szükséges készségek és ismeretek fejlesztésében. Egy másik példa a MacMillan kiadó és a Sylvan tanulási
rendszere között létrejött, nemrégiben bejelentett társulás, amelyben a
MacMillan biztosítja „a nyomtatott anyagokat, a webes oktatást, a szoftvereket és
az oktatókat”; miközben a Sylvan végzi a forgalmazást és a szolgáltatást a meglévô felnôttoktatási hálózatán keresztül (a The Times felsôoktatási melléklete,
99/07/30, 6. old.).
Az oktatási szoftverek piaca
Nehéz összesített adatokat gyûjteni és közölni a világméretû oktatási szoftver
piacról. A rendelkezésre álló adatok tanúsága szerint a fogyasztói oktatási szoftverek piaca a többi szoftverpiachoz képest igen lassú indulást követôen most gyorsan növekszik. A felsôoktatási ágazatban az elektronikus anyagok „világgazdaságának” a tankönyvek meglévô piacához hasonlatos kialakulását várhatóan az oktatási
anyagok fejlesztési, katalogizálási és csomagolási szabványai kialakítása felé tett
lépések fogják elôsegíteni az Egyesült Államokban az EDUCAUSE1 révén elindított
és most az Egyesült Királyságban a JISC2 által támogatott Instructional
Management Systems (oktatási irányítási rendszerek) kezdeményezésen keresztül.
A piaci keresletet az oktatási szolgáltatások gyors internetes befogadása, a
személyi számítógépek processzorteljesítményeinek és a multimédiás lehetôségek óriási fejlôdése, valamint az Internet-hozzáférés és letöltés sebessége gerjeszti. A jelenlegi adatok általában a „zsugorfóliázott” szoftverpiacra vonatkoznak,
és nem tartalmazzák az anyagok on-line engedélyezését (licenc) és a többi új online terméket. Ugyanakkor több tartalomszolgáltató is arra számít, hogy idôvel, az
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utóbbi jóval nagyobb piac lesz.
Úgy tûnik az Egyesült Államok az egyetlen olyan ország, amelyik a szoftverértékesítések aktuális piaci adatait lebontja a különbözô oktatási kategóriák szerint.
Néhány elemzô/tanácsadó cég gyûjt adatokat a multimédiás és oktatási CD-ROMokról. Ez azonban csak egy kis része lesz annak, amit be kellene számítani az oktatási szoftverek piacára vonatkozó becslésekbe. Egyértelmûen nagy igény mutatkozik az amerikai piacon kívüli tájékozott piackutatás és a pénzügyi adatok gyûjtése iránt, hogy megfelelôen lehessen értékelni a nem-amerikai oktatási szoftverpiacokat.

Az Egyesült Államokban a Merrill Lynch becslése szerint a fogyasztói szoftverpiac hozzávetôlegesen 7 milliárd amerikai dolláros (1997-ben még 6,5 milliárd
amerikai dolláros volt), amelynek folyamatos növekedése az elkövetkezô négy évben 14% lesz. Ezen a piacon az oktatási szoftverek részesedését 700 millió amerikai dollárra teszik. Más olyan fogyasztói szoftverek kategóriái, mint például a „személyes termelékenység” és a kézikönyvtárak további 125, illetve 550 millió amerikai dollárral járulnak hozzá a teljes összeghez.
Az oktatási szoftverek piaca erôsen széttagolt, hiányzik belôle a méretgazdaságosság (OECD, 1998). Ez volt és most is ez a piaci növekedés korlátja. Ez még
így is meglehetôsen jellemzô egy kialakulóban lévô piac esetében. Az elmúlt idôben az összevonások felé mutatott a trend, a szoftvercégek összeolvadásokra és
felvásárlásokra kényszerültek. Ez észrevehetô hatással volt az oktatási szoftverek
piacára.
1996-ban az amerikai kiskereskedelmi piacon például a két legnagyobb oktatási szoftvergyártó részesedése 42% volt. A The Learning Company és a Cendant
Software vezette összeolvadás eredményeként az összesített részesedésük mára
70% feletti. Azóta viszont az említett két cég is ugyanannak a trendnek esett áldozatul, mindkettôt nagyobb partnerek vásárolták fel. A Cendant felvásárlója a Havas, a TLC felvásárolója a Mattel volt, így a fogyasztói szoftverek piacán új versenyhelyzet állt elô.
A „puha készségek” képzését biztosító termékek új piacai

42

A bimbózó piac megnyílik a gyakorta „a puha készségek e-tanulásaként” ismert jelenség elôtt, ez fôként a vállalati ágazat „keresô és tanuló” ügyfélkörét veszi célba. A lehetôségei a szélesebb „tanuló és keresô” ügyfélkörre is kiterjed,
ahol a középiskola utáni oktatás intézményeire nagy nyomás nehezedik egy sor általános puha készség és képesség kifejlesztésére a diplomásaikban. Az elemzôkrôl minden elmondható, csak az nem, hogy egyhangúan jeleznék elôre azt, hogy
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az e-tanulás legerôteljesebb hatását a nem-technikai jellegû puha készségek tartalmi területén érvényes szoftverek kifejlesztése és átvétele okozná.
Ugyanakkor elismerik a piac méretének korlátjait. A „puha készségek” inkább
kulturálisan beágyazottak, ez csökkenti a tengerentúli piacok elérhetôségét ott,
ahol az eltérô kulturális normák nagyon megnehezítik a tartalom hozzáigazítását az
adott közönséghez. Ennek eredményeként a puha készségek tartalomszolgáltatói
valószínûleg nem élvezik majd ugyanazt a többszörözô hatást, amit az informatikai tartalomszolgáltatók értek el a nemzetközi e-tanulási piacokon (Barron, 2001).
A puha készségek e-tanulásához tartoznak a vezetéselmélet oktatása, az értékesítési képzés, a megfelelôséggel kapcsolatos témakörök, mint például a szexuális zaklatásra vonatkozó képzés, más olyan munkavállalói készségek, mint például a projektirányítás és az ügyfélszolgálat, valamint a csapatmunka és az interjú
készségek. A kiváló minôségû termékeket olyan technológiai fejlesztések teszik
lehetôvé, amelyek a viselkedési készségek tanítása szempontjából alapvetô fontosságú, nagy sávszélességet igénylô grafikák, animációk és video-folyam (streaming) alkalmazását biztosítják. A tartalom minôségének javítására is van lehetôség
a puha készségek e-tanulásának interaktívabbá, figyelmet jobban lekötôvé és oktatási tervezés szempontjából megalapozottabbá tételével. Az egyesült államokbeli Loyola Marymount University (LMU) például nemrégiben vezetett be egy
olyan webes tanfolyamot az LMU hallgatóinak interjú készségeihez, ami videóra
és szimulációs megközelítésre támaszkodva mutatja be, hogy miként lehet legjobban kezelni az interjúk során felmerülô kérdéseket. Az Egyesült Királyságban a felsôoktatási finanszírozás tanácsának (Higher Education Funding Council) tanítási és
tanulási technológia programjának keretében kísérleti projekteket próbáltak ki az
alapképzésben résztvevôi hallgatói létszám általános alapkészségeinek fejlesztésére irányuló tanfolyami anyagokkal (courseware).
Egyre kifinomultabbá válnak a készen kapható (off-the-shelf) tanfolyami
anyagok, ezek közül pedig egyre több alkalmaz olyan szimulációs módszertanokat, illetve technológiai fejlesztéseket, amelyek új lehetôségeket kínálnak a puha
készségek webes képzésében. A nevüket az informatikai ágazatban megalapozó
e-tanulási tartalomszolgáltatók közül sokan - köztük a SmartForce, a NETg és a
DigitalThink - vágtak bele a puha készségek piacába. A készen kapható puha készségek jártasságai legnagyobb gyártójának számító SkillSoft marketing igazgatója
szerint bôvül a piac, ahogy a munkaerô új, általános jártasságai kerülnek meghatározásra, és ahogy az egész életen át tartó tanulás mélyebbre hatol a szervezetekben.
A puha készségek tartalmainak elômozdítását segítô egy másik jelenség az
ún. vegyes megközelítési módok elterjedése a viselkedéssel kapcsolatos tanulás
biztosításában. Ennek során az e-tanulás ötvözôdik az oktató által vezetett kép-
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zéssel vagy egy valódi, vagy egy virtuális tanteremben. A vegyes megközelítési
módok legjobb példáit még mindig az egyénre szabott e-tanulás terén találjuk, de
az elôrejelzések szerint a készen kapható tartalmak szállítói gyorsan át fogják venni a vegyes modellt (Barron, 2001).
A web alakulóban lévô értéke
Az e-tanulás piacának egyik kulcsfontosságú jellemzôje az oktatási üzletben
érdekelt új szereplôk sokszínûsége. A szereplôk sokszínûségének bemutatására a
teljesség igénye nélkül tett kísérletet Hancock. A 7. számú ábrán nevezi meg és
próbálja meg összehozni a különbözô IKT iparágakat és azoknak az értékteremtési folyamatban érintett szakmai képviselôit. Az ábra az elmúlt években az „értékláncot” követô „értékcsillag” utódjaként átvett „értékháló” segítségével írja le a folyamatot és az összefüggéseket. Azzal a feltételezéssel él, hogy minden egyes szereplô értéket ad hozzá. Ez azonban nem mindig van így. A kifinomultabb szoftverek például újabb vagy a termék megújulása tekintetében rövidebb ciklusú piacokat teremthetnek, de azon az áron, hogy a végfelhasználó felé megnövekszik a
többi alkotóelem felváltásának követelménye. Az elavulás ezért gyorsul egy olyan
mértékû kifinomultság elérése érdekében, amelyre lehet, hogy nincs is szükség,
ezért valójában nem ad hozzá értéket azon túlmenôen, hogy élénkíti a piacot. Ez
felveti a piac mûködésének, az újítás folyamatának kérdéseit is, amelynek révén
csökkenthetôk a költségek és szélesíthetô az elérhetôség.
A végfelhasználókkal, illetve ügyfélkörökkel való fô érintkezési felületként az
iparág létrehozással, csatlakoztatással, összegzéssel, illesztéssel és kiszolgálással
kapcsolatos tevékenységeinek képviselôi jelennek meg. A belsô csoporton kívül
ott vannak még a szakmai szolgáltatások, valamint a képességet biztosító technológiák és szolgáltatások. Végül, meg kell említeni a környezet segítôit, idetartozik
a pénzügyi tôke, a biztonsági és a kifizetési infrastruktúra, a logisztika, valamint a
jogi és szabályozási keretek. Ezek együttesen járulnak hozzá az eltérô ügyfélkörök
újszerû on-line tanulásának biztosításához az üzleti élet, az oktatás, az otthon, a
közösség és a kormányzat szintjén.
Egy ilyen modell azért korlátozott, mert a termékre helyezi a hangsúlyt, és
nem írja le megfelelôen a piacot változtató új társulások dinamikus jellegét. Egyes
szereplôk, illetve partnerek, például az oktatási szolgáltatásoknak magán az oktatási ágazaton kívül esô közvetítôi és szolgáltatói nem szerepelnek az ábrán (lásd
például a Merrill Lynch és a CVCP jelentéseket). Valójában a helyzet erôsen dinamikus és a kép állandó változásban van, ahogy új szerepkörök és összefüggések
jönnek létre. Végül, az ábra kiemel egy már a jelen fejezet elején felvetett kérdést,
nevezetesen a piac elképzelésének problematikus jellegét az e-tanulás világában.
Miközben az e-tanulás végfelhasználóiként a kormányzat, az oktatás, stb. jelennek
meg, egy másik „valóságosabb” értelemben azok mindig egyéni tanulók.
44

© OECD 2001

Az E-tanulási piac

Az újonnan teremtett érték hálója

7. ábra

Biztonsági és kifizetési infrastruktúrák

Az ipar alaptevékenységei
Készülék és felhasználói
interfész technológiák

Képességet biztosító
technológiák szolgáltatások

Logisztika

Felhatalmazási
és tartalomkezelési
technológiák

Egyéb
illesztô
felületek

Lakossági

Üzleti

Hálózati
technológiák

Csatlakoztatás

IP szállítás

Ügyletszolgáltatások

Hirdetés

Hivatkozók

Pénzügyi tôke

Kormányzati

Összegzés

Szervezési
és ügylet rendszerek

Helyi
hozzáférés

Végfelhasználók
Oktatási

Közösségi
építôk

Szabványok,
szervezetek

TV-k

Távolsági

Mûvészek
Létrehozás
Szoftverprogramozók

Személyi
számítógépek

Illesztés

Kereskedôk
Szerzôk
Új
szervezetek

Jogi / szabályozási

Telefonok

Tartalom- Kiszolgálás
kiszolgálás (hostings)

Kiadók

Kiszolgálási
(hosting)
technológiák

Szakmai szolgáltatások

Környezet segítöi

Forrás: Randall Hancock, Gemini Consulting, Masters of the Wired World, Leer (1999).

Az összefüggések ezen új hálója, valamint a változó értékteremtési folyamat
minden szereplôre kihat. A meglévô technológiák köré szervezôdô jóval egyszerûbb értékteremtési folyamatra épülô régi, kialakult összefüggéseket és rutineljárásokat át kell dolgozni, illetve módot kell adni új társulásoknak és összefüggésmintáknak. A társulásokról szóló 5. fejezet az itt szerepet játszó kulturális és társadalmi folyamatok némelyikét vizsgálja meg.
Megjegyzések
1. EDUCAUSE: fôként az Egyesült Államokban mûködô közhasznú szövetség, amelynek küldetése segíteni a felsôoktatás
változásának alakítását a tanítás, a tanulás, az ösztöndíjak, a kutatás és az intézményvezetés információs forrásainak és
technológiáinak bevezetésén, alkalmazásának és kezelésén keresztül.
2. A Joint Information Systems Committee (JISC - információs rendszerekkel foglalkozó vegyes bizottság) az Egyesült Királyságban támogatja a felsôoktatás és a továbbtanulás információs rendszereinek és technológiájának újszerû alkalmazását és felhasználását.
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3. fejezet

E-tanulás, társulás és iskolai oktatás
Az e-tanulás fejlôdési kilátásai, valamint az óvodától az érettségiig tartó
oktatás piacainak kilátásai
Ebben a fejezetben vesszük sorra a növekvô e-tanulási piac elôtt megnyíló
kilátásokat, melyek az iskolai információs és kommunikációs technológiák,
valamint a különbözô országok változó iskolarendszere révén fejlôdnek. Melyek
az új technológiák befogadásának lehetôségei az óvodától az érettségiig tartó,
zömmel kötelezô oktatás szakaszában, ahol a részvételi arány a tagországok többségében megközelíti a 100 százalékot? Milyen gyorsan és mennyire fejlôdnek az
állami-magánszektor társulások ezen a küzdôtéren? Mik a várható korlátok és
problémák?
A 2. fejezetben az oktatás és képzés, illetve a tágan értelmezett „egész életen
át tartó tanulás” egyszerû, négyes topológiáját alkalmaztuk, megjegyezve, hogy az
e-tanulás lehetôségei és befogadási módozatai eltérnek mind a négy esetben.
Ezek közül az elsô, egyben a jelen fejezet középpontjában a következô áll:
a korai évek és a kötelezô iskoláztatási szakasz (általános és középiskolai oktatás), ahol az e-tanulás jelentôs változásokat hozhat a kialakult ügymenetben egységköltség, gazdaságosság és elért közönség szempontjából, ezáltal talán megválaszolhatja a minôség és színvonal, a sokféleség
és a szociális bennfoglalás hajthatatlan kérdéseit;
Itt azt sugalltuk, hogy a meglévô ügymenet átalakulása várható és nem egy
teljesen új piac vagy üzleti módozat kialakulása.
A negyedik elemet szétterjedt, megfoghatatlan piacként írtuk le. Ez az alapvetôen nem-intézményi küzdôtér esik a legtávolabb az oktatási minisztériumoktól
és a szakpolitika alakítóitól. Itt az egész életen át tartó tanulás jövôkép még nem
áll a középpontban, de nagyfokú retorika övezi, amelynek egy része meglehetôsen utópisztikus. A felnôtt és közösségi oktatás és fejlesztés, a kormányzaton kívüli és közhasznú munka hagyományai is erôsek és irányadók ezen a téren, ami jelentôs részben alapul civil és szociális szolgálaton, nem pedig oktatási hagyományokon. Azért említjük ezt itt megint, mivel az új IKT e-tanulási célra való egyre
terjedô felhasználása konkrét értéket jelenthet ennek a szétterjedt és elszórt közösségi területnek a tanulási igényei kiszolgálásában. Ez a legkevésbé megfogható és kezelhetô „piac”. Ugyanakkor az intézményesített iskoláztatás trendjei, valamint a „falak lebontása”, amelyeket lehetôvé tesznek a távolsági és önirányított
módozatok, új lehetôségeket teremthetnek a tanulók számára az intézményi kör© OECD 2001
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nyezeten kívül is. Az alábbiakban idézett egyesült királysági University for
Industry (UfI) kínál egy lehetséges példát. A piac területét ennek megfelelôen a 2.
fejezet a következôképpen jellemezte:
a negyedik piac vagy ügyfélkör, végsô soron talán a legfontosabb, de a legnehezebben megragadható és megjósolható, az egész társadalomra jellemzô tanuló nemzet. Az egész életen át tartó tanulás és a tanuló társadalom végsô jövôképe gyakorlatilag az „oktatást” a „tanulással” váltaná fel, feloldva az „oktatás, mint a tanulás támogatása” rendszert a társadalom egészében
saját alrendszerei mentén. Az egyéni „intelligens kártyák” formájában megjelenô önálló értékelés révén az állampolgárok igazolni tudják saját ismereteik, jártasságaik és készségeik folyamatosan frissített egész életen át tartó tanulásának portfolióját, ahogy azt a gazdaság és az állam
foglalkoztatási és polgári célra megkövetelheti. Ez a forgatókönyv egy távoli és jövôbetekintô
próbakô, amellyel bôvebben nem foglalkozunk ebben a jelentésben. Ugyanakkor az e-tanulás
eltérô módozatainak gyors fejlôdése és átvétele utat nyitnak e végsô jövôkép irányába azáltal,
hogy lehetôvé teszik az egész életen át tartó, az élet minden területére kiterjedô, önszabályozott
és rugalmas tanulás támogatását. A felnôtt tanulási piacon kínált és az új IKT társulások által elôsegített, már megmutatkozó változások jelzik az utat és talán már azt is kezdik sugallni,
hogy az egyes tagországok mennyire mozdulnak és keresnek ebben az irányban.
A kilencvenes évek végén kifejezetten érezhetô volt az új IKT projektek és
gyakorlat fenomenális terjedése az egész életen át tartó tanulás tágabb piacának
különbözô szegmenseiben. Lehet, hogy a kezdeményezések és projektek ilyen világméretû robbanása azt jelenti, hogy a piac alakulóban és beindulóban van. Teljességgel lehetetlen leírni ennek a folyamatnak minden tevékenységét és résztvevôjét, illetve átfogó országonkénti leírással szolgálni úgy, hogy az hûen tükrözze a
folyamatban lévô munka nagyságát.
Az Európai Közösség, a Világbank, az UNESCO, az OECD és annak több tagországa már eddig is számtalan leírást készített IKT projektekrôl, ezek más kiadványokban és honlapokon megtalálhatók. Ebben a jelentésben nem kívánjuk megismételni ezt a munkát. Elôfordulhat, hogy túllépünk a piacfejlôdés korai szakaszain, ahol az esettanulmányokra épülô megközelítési módon kifejezetten hasznos
lehet. A kihívást most az jelenti, hogy a kísérleti projektektôl elmozduljunk az IKT
teljes körû kihasználása és megvalósítása felé az oktatási rendszerekben. Ezzel
épp úgy együtt jár a szakpolitika újbóli feltalálása, mint a gyakorlaté, továbbá
megfelelô modelleket és eszközöket igényel a megvalósításhoz és a fenntartható
irányításhoz. Az elmúlt évek kísérleti projektjei és piaci fejlôdése arra utalnak,
hogy alapvetô fontosságú a multidiszciplináris és ágazatokon átívelô együttmûködés. Ha megnézzük a világ vezetô nemzeti és helyi IKT kezdeményezéseit, a közös jellemzôjük az, hogy mindegyikükben megtalálható a különbözô szervezettípusok közötti társulás. Egyértelmû, hogy a különbözô alakban és formában megjelenô társulások modelleket és eszközöket egyaránt kínálnak a megoldásokhoz.
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Számos érdemleges IKT társulást és tevékenységet találhatunk az OECD közösségen belül és kívül egyaránt. A honlapokon és más referenciákon keresztül a
legkülönfélébb bôvebb információkhoz férhetünk hozzá. A következô példák elhatározottan korlátozottak és behatároltak.
Széles körben elfogadott tény, hogy az Egyesült Államok fejlettebb és elôrébb áll a többi nemzet elôtt, legalábbis az IKT piacok és a kínálat tekintetében.
Ugyanakkor ebbôl nem következik, hogy a fejlett országok kifinomultabban használják oktatási célra az információs és kommunikációs technológiát. A IKT használat és az e-tanulási társulások legérdekesebb példái közül néhány az ázsiai és afrikai feltörekvô gazdaságokban találhatók. A társulások legérdekesebb modelljei
közül néhány szintén a kisebb országokból származik, konkrétan Írországból, ÚjZélandról és Svédországból. Ennek egyik oka az, hogy ezeknek az országoknak a
nagyságuk, illetve az IKT erôforrások és pénzeszközök korlátozott helyi kínálata
miatt nem volt más választásuk, mint hogy partnereket találjanak. Ennek következtében több kis ország is jelentôs társulási tapasztalatra tett szert.
A tagországok és más nemzetek történelme, kultúrája és hagyományai, illetve
nagysága, gazdagsága és meglévô informatikai infrastruktúrája eltérô alapot kínál
az e-tanulási társulások építéséhez.
4. táblázat: A piacfejlôdési tényezôk egyesítése
Technológia
elterjedtsége
Ausztrália
magas
Kanada
magas
Dánia
magas
Franciaország
közepes/magas
Németország
közepes/magas
Görögország
alacsony
Magyarország
alacsony
Írország
közepes/magas
Olaszország
közepes
Japán
alacsony
Norvégia
magas
Portugália
alacsony
Spanyolország
közepes/magas
Svédország
magas
Egyesült Királyság
magas
Egyesült Államok
magas
m = magas, a = alacsony, k = közepes

Kínálat
mennyiségi
fejlôdése
magas
magas
alacsony
magas
magas
nagyon alacsony
nagyon alacsony
közepes/magas
közepes
közepes
magas
nagyon alacsony
közepes/magas
magas
magas
magas

IKT oktatási
és képzési
felhasználása
magas
közepes/magas
magas
közepes
alacsony/közepes
alacsony
alacsony
magas
alacsony
alacsony
magas
alacsony
alacsony
magas
magas
magas

Érvényes piaci Összességében
mechanizmusok
(info, ár, stb.)
igen
m
igen
m
igen
m
igen
k/m
igen
k/m
nem
a/k
nem
a/k
igen
k/m
igen (kezdôdnek)
nincs adat
a/k
igen
nem
a/k
igen (kezdôdnek)
k
igen
m
igen
m
igen
m

Forrás: MESO (1998).
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Az egyesült államokbeli modellek és tapasztalatok befogadása és követése
várhatóan eltérô lesz ezekben a környezetekben, egyfajta egyensúlyt teremtve az
összegzés miatti globalizáció és a nagyobb piaci méret között. Az állami-magán
társulások különbözô fajtái felé való nyitottság is eltérhet, különösen a kötelezô
oktatás éveinek a nem közérdekbôl történô „inváziójára” tekintettel, külön ügyelve a gyermekek jellemformáló éveire. Az új piaci lehetôségek korai átvételének
eltérô lehetôségei közül egyet mutat be a 4. számú táblázat, amely a piacfejlôdési tényezôket és az összesített hajlandóságot egyesíti az alacsonytól (de a közepes felé haladva) a magasig az Egyesült Államokon kívül több másik tagország
esetében.
Az Egyesült Államok
Az Egyesült Államok vezetô helyzetét tekintve ebben a fejezetben külön foglalkozunk az ottani fejlôdéssel, külön kiemelve a Kerrey-jelentést, ami igen kiegyensúlyozott és mérvadó abban a tekintetben, hogy mit tekint olyan kulcsfontosságú szakpolitikai kérdésnek és problémának, amellyel foglalkozni kell az iskolai évek és intézmények társulásokat és üzleti lehetôségeket jelentô piacokként
való vizsgálatában. Az új IKT üzleti potenciáljáról írt szakirodalom jelentôs része
bizakodó a piaccal kapcsolatban, de naivan elsiklik a felmerülô gyakorlati és szakpolitikai problémák felett.
Az Egyesült Államokkal kapcsolatos fontosabb megfigyelések a következôk:
•az Egyesült Államok rendelkezik azzal az elônnyel, hogy piacvezetô az IKT terén és jelentôs, egységes belsô piaca van;
•fontos a hatékony kormányzati politika és beruházás;
•az oktatás jórészt iparág, egyre több magánberuházást vonz;
•a magánszektor szabja meg az egész életen át tartó tanulás piacának építését.
Az Egyesült Államok kormánya következetesen bizonyította elkötelezettségét az általános politikai program kulcsfontosságú részét jelentô IKT beruházások
mellett legalább nyolc éven át. A nemzet bármely más országnál többet fektetett
be az IKT fejlesztésbe. Most jelentôs elônnyel rendelkezik annak okán, hogy képes a szakterületet kihasználni és uralni. Az Egyesült Államok jóval megelôzi a
többi nemzetet az IKT hasznosításának több területén is, mindenképpen világpiac-vezetônek számít az IKT iparágakban. Jelenleg a szoftver világpiac kétharmadát
tudhatja a magáénak.
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Az Egyesült Államok magánszektora abszolút értékben talán bármely más országnál több oktatási IKT befektetést hajtott végre. A magánszektor szerepe és
részvétele alapvetô az Egyesült Államokban, a magánszektor sok esetben megszabja a menetirányt, és ezt a kormányzat is ösztönzi. Az Egyesült Államok és Kanada fejlett szabadpiaci gazdasággal rendelkezik, mindketten hozzászoktak ah-
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hoz, hogy a gazdasági fejlôdést a piaci erôk határozzák meg. Észak-Amerika egyben a többi országétól jelentôs mértékben eltérô szakpolitikai és szabályozási
elôzményeket mutat. Az önszabályozás és a magánszektorba való minimális kormányzati beavatkozásának elvei kialakultak. Ez alól jelent kivételt az óvodától az
érettségiig tartó oktatás. Ez a többi országhoz hasonlóan az Egyesült Államokban
is nagymértékben szabályozott és védett marad, habár vannak változásra utaló jelek is, ahogy egyre több társulás alakul az állami és a magánszektor között. Az óvodától az érettségiig tartó oktatás piacának privatizációját és deregulációját számos
érdek várja és ösztönzi.
Az óvodától az érettségiig tartó oktatás ágazata az Egyesült Államokban az oktatási piac legnagyobb részét teszi ki oktatási kiadások szempontjából, amely összesen 375 milliárd amerikai dollár az általános és középiskolai oktatás tekintetében. A magánszektorbeli partnerek elôtt álló piacralépési korlátok megszüntetése
jelentôs mértékû növekedést tehet lehetôvé az elkövetkezô néhány évben. A jelenlegi IKT és oktatási szoftverszállítók összevonása az óvodától az érettségiig tartó oktatás piacán szintén méretgazdaságosságot teremt, ami pozitív hatással van
a beruházási és társulási tevékenységekre.
A IKT amerikai iskolákban való bevezetése az óvodától az érettségiig tartó oktatás olyan átfogó reformját hozza mozgásba, amelyben a társulások minden szinten életbevágó szerepet kapnak, legyen szó akár az infrastruktúra építésérôl, az iskolák csatlakoztatásáról és felszerelésérôl, akár a tanterv újbóli átgodolásáról, illetve a tanulás és tanítás új módjainak kidolgozásáról. Az Egyesült Államok az összes
iskola 96%-ának csatlakozását biztosította 2000 májusáig. Ez nem történt volna
meg az IKT szállító és szolgáltató vállalatok, az oktatási szolgáltatók, a szakpolitika alakítói és a szabályozók együttmûködése nélkül.
A társulások új modelljei, valamint az oktatási reform kidolgozásának és megvalósításának új módjai kialakulóban vannak. Kiváló példa erre az alapítványi iskolák fejlôdése. Az Egyesült Államokban az alapítványi iskolák 10%-át magánvállalatok üzemeltetik. (5. táblázat).
Az iskolai oktatásban megjelenô magántôke és a kereskedelmi partnerek bevonása ellentmondásos, ezzel a kihívással az állami szektornak kell szembenéznie, de a magánkézben mûködtetett oktatási szolgáltatások várhatóan maradnak
és hatásuk növekedni fog. Az amerikai Edison projekt sikeres elterjedése is példaként szolgál. Vannak olyan érvek, hogy nem bizonyított, hogy az Edison iskolák
az államilag üzemeltetett iskoláknál jobb teljesítményt nyújtanak oktatási eredményesség szempontjából, még akkor sem, ha az Edison iskolák pénzügyileg nyereségesebbek.
A speciális oktatás az IKT társulások érdekfeszítô fejlôdésének egy másik területe, amely bizonyítja, hogy mi érhetô el a technológiai képesség és a pedagó-
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giai kiválóság ötvözésével. A speciális oktatásban a tanulás eredményessége nagyon is világosan meghatározható. Ez gyakran teszi lehetôvé az IKT okos felhasználását és a sikeres társulásokat, ugyanis az együttmûködés céljai általában világosak és a partnerek közös érdekeit jelentik.
Az amerikai iskolák diákjainak mintegy 10%-a rendelkezik behatároltan csökkent tanulási képességgel (összehasonlításképpen, ez az arány 1,12% Japánban, ez
is jelzi az eltérô kulturális környezet jelentôségét egy ilyen szakpolitikai területen). Az Egyesült Államokban a speciális oktatás felvételi létszáma drámai módon
megnôtt, 1998-ra elérte a hat millió diákot. A magánszektor speciális oktatási kiadásainak aránya nô. A jelenlegi becsült adat 2,3 milliárd amerikai dollár a teljes
32,6 milliárd amerikai dolláros piacon (Merrill Lynch, 2000).
5. táblázat: Az iskolafejlesztés két iránya
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Iskolavezetés javítása
Belsô fejlesztés
• Minôségi elôírások és felmérések ellenôrzésének
fokozása iskolai, körzeti, illetve állami szinten
• A vezetés számonkérhetôségének fokozása a diákok teszt eredményeinek tekintetében
• Pénzügyi és mûködési számonkérhetôség biztosítása számítógépes modellek használatával
Privatizáció/szolgáltatások alvállalkozásba adása
• Az alaptevékenységnek nem számító szolgáltatások alvállalkozásba adása külsô cégek felé, például az üzemeltetési szolgáltatások (utaztatás,
felügyelet, étkeztetés), speciális oktatás (természettudomány és matek, mûvészetek, ESL1, (javítás), illetve technológia (informatikai rendszertervezés, telepítés és kezelés)
• Az általános oktatási felelôsség nem kerül alvállalkozásba
Helyszíni irányítás
• A szülôk, tanárok és más iskolai dolgozók dolgozzák ki az iskolafejlesztési tervet az iskola vezetésével közösen
• Az iskola helyszíni csoportja szabadságot kap a
körzet közvetlen irányítása alól, de a teljesítménnyel az iskolatanácsnak tartozik felelôsséggel
• A csoport az állami törvények és elôírások, körzeti
szakpolitika, illetve szakszervezeti szerzôdések keretén belül tevékenykedik
Állami iskolák magánkézbe adott vezetése
• Külsô cég megbízása az oktatás és az irányítás
vezetésével
• A magánkézben lévô vezetés más vállalatok tôkéjét, szakértelmét vonhatja be társulásokon keresztül, és a legkorszerûbb tanítási koncepciókat
kihasználva lendítheti fel az iskolát

Iskolaválasztás lehetôsége
Mágnes/bolygó iskolák
• Az egyedi programokat (pl. természettudomány,
matek, mûvészetek, stb.) kínáló speciális állami
iskolák számának és sokféleségének növelése
Alapítványi iskolák
• Az állam az esetek többségében korlátozott számú olyan alapítványt biztosít, amely létszám
alapján finanszírozza az iskolákat
• A szervezetek teljesen új, a bürokrácia zömétôl
mentes iskolákat alapítanak a körzeten belül
Utalványok
• Az utalványok kiállítása alkalmazható bármelyik
elfogadó iskola viszonylatában a tandíj kapcsán
• A legfejlettebb formájában magán és egyházi iskolák is versenghetnek az állami támogatásért
Otthoni iskoláztatás
• A szülôi ellenôrzés legvégsô foka - a szülôk közvetlenül felelnek a gyermekük oktatásáért

Forrás: Rand Corporation, a Merrill Lynch által
adaptáltan (2000).
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Az amerikai felsôoktatás, felnôttoktatás és vállalati oktatás piacainak politikai
és szabályozási megkötései eltérnek az óvodától az érettségiig tartó oktatás piacától. Ennek következtében az elôbbiek elsôsorban a stratégiai szövetségek és
társulások egész során keresztül törnek elôre. Egyre nehezebb fenntartani az érintett piaci szegmensek hagyományos megkülönböztetését is. Bizonyos mértékben
konvergálnak és átfolynak egymásba. Az egyetemek és más oktatási szervezetek
és vállalatok egyre inkább együttmûködnek társulások és vegyes vállalatok formájában, hogy felsôoktatást, illetve üzleti oktatást, szakképzését és felnôttoktatást
biztosíthassanak. A felsôoktatás átállása a hagyományos szolgáltatóktól jelenleg a
korai szakaszban van (lásd a 4. fejezetet).
A posztszekunder oktatás piacának talán mindössze 2%-a van jelenleg távoktatási szolgáltatók kezében. Ugyanakkor az önkormányzati fôiskolák amerikai szövetsége szerint a vállalati képzésben tevékenyen részt venni kívánó önkormányzati fôiskolák száma az 1990-es hozzávetôlegesen 50%-ról mára 90%-ra nôtt. Hasonló trendek mutatkoznak más országokban is, például az Egyesült Királyságban (továbbtanulás) és Ausztráliában (mûszaki oktatás és továbbtanulás). A Merrill Lynch
szerint a középiskola utáni iskolák pozícionálása megfelelô ahhoz, hogy kihasználják a nagyvállalatokkal való társulások elterjedését, ugyanis sokuk elég rugalmas
ahhoz, hogy kényelmes, nem túl drága, szakirányú tanterveket kínáljanak a nagyvállalatok számára a munkaerejük diplomára irányuló tanulmányainak kiegészítéseként.
A tartalomszolgáltatók, köztük a kiadók, a mûsorszórók és az oktatási szoftverek gyártói egyre inkább törekszenek a technológiai szolgáltatókkal való társulásokra, és ez fordítva is igaz. Mindkét fél keresi az új oktatási szolgáltatások nyújtásának lehetôségeit. A teljesítményt fokozó, figyelmet lekötô, interaktív, Interneten
alapuló tanfolyamokat kínáló, piacvezetô Pensare olyan egyetemekkel társult,
mint a Harvard, Wharton és a University of Southern California, hogy a vállalatok a
kiváló egyetemekrôl közvetlenül a munkavállaló asztali számítógépére eljuttatott,
a maga nemében a legjobb tartalmakhoz férhessenek hozzá.
A nyereségorientált és a közhasznú szervezetek egész sora jelent meg ÉszakAmerikában alternatív oktatási szolgáltatóként, illetve a hagyományosabb szolgáltatók számára szélesebb közönség elérését biztosító szervezetként. Egy gyakran
idézett statisztikai adat szerint a Wall Street-en 3,4 milliárd amerikai dollár tôke
gyûlt össze az oktatás és képzés támogatására 1994 óta.
A web-alapú oktatással foglalkozó bizottság jelentése, 2000 december
A web-alapú oktatással foglalkozó bizottságot az Egyesült Államok kongresszusa azért hozta létre, hogy megvizsgálja, milyen módon változtatja meg az
Internet az oktatás biztosítását. A Bob Kerrey szenátor vezette és jelentését 2000
decemberében benyújtó a bizottság tagjai között szenátorok, oktatási és üzleti vezetôk kaptak helyet. A bizottság felhatalmazása az egész életen át tartó tanulás
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teljes folyamatára kiterjedt, az óvodától a középiskolán át a középiskolai oktatást
követô fôiskolákig és egyetemekig, a vállalati képzéssel bezárólag. Az Internetnek
az óvodától az érettségiig tartó oktatási ágazat átalakítására való lehetôségét erôsen kiemeli a jelentés.
A bizottság jelentésének vezérfonalát egy e-tanulási program és az Internet
tanulási lehetôségeinek optimális kihasználására való „felhívás” megfogalmazása
adja. Megerôsítve azt a meggyôzôdést, hogy „a nemzet egy e-tanulási programot
kell a magáévá tegyen a szövetségi oktatáspolitika központi elemeként”, a jelentés körvonalazza a szakpolitika azon területeit, ahol cselekvésre van szükség a tanulást ebben az új környezetben gátló korlátok kezeléséhez. Az ajánlás szerint a
nemzeti mozgósításnak az alulról-felfelé építkezô, egymással összekapcsolódó,
józan erôfeszítések támogatásra kell irányulnia.
A szakági politika alakítását illetôen a webalapú oktatással foglalkozó bizottság erôsen kiemeli a társulást, mint az „ígéret gyakorlatba való átültetésének” központi stratégáját. A pozitív változás érdekében a következôket kell bevonni: a
szakpolitika szövetségi, állami és helyi szintû alakítóit, tanulókat és oktatókat, szülôket, közösségeket és a magánszektort.
Az ajánlott lépések alapjául a jelentés az alábbi kulcsterületeket határozta
meg:
1. A szélessávú hozzáférés kiterjesztése minden tanulóra a távközlési politika
központi céljaként
A terület egyik pozitív kezdeményezése és további kiegészítô erôfeszítések
lehetséges modellje az 1996. évi távközlési törvény egységes szolgáltatási
programjának (Universal Service Program) részeként elindított e-tarifa program, ami állami és magániskolák, könyvtárak és konzorciumok számára kínál
kedvezményeket a távközlési szolgáltatások, az Internet-hozzáférés és a belsô hálózat költségeire. Az e-tarifa kedvezmények jelenleg nem érnek el olyan
helyeket, ahol mások is hasznosíthatnák az internetes tanulási lehetôségek
elônyeit - a bölcsôdéktôl az idôsek otthonaiig, a felnôttoktatási programoktól
és közösségi központoktól a múzeumokig, valamint a formális és informális tanulás más helyein.
2.Folyamatos és érdemi képzés és támogatás biztosítása az oktatók és adminisztrátorok számára minden szinten
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Jelenleg nem teszünk eleget annak érdekében, hogy a mai oktatók megszerezhessék a hatékony webes tanításhoz szükséges készségeket és ismereteket. A tanárképzô programoknak elsôdleges célt kell jelenteniük . A legtöbb
tanárképzô intézmény ma már általánosan kötelezô alapképzést nyújt magában az informatikában. Viszont egy önmagában álló informatikai képzés nem
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egyenlô annak biztosításával, hogy a tanítási módszerek képzése integrálja a
technológiát a megértés építésének és a tanulás felmérésének eszközeként.
A tanárok jelenleg általában túl kevés, túl elemi és túl általános képzésben
részesülnek ahhoz, hogy valódi tanítási és technológiai eszköztárat alakíthassanak ki. A tanároknak az elemi számítógép-kezelôi ismeretek gyorstalpaló
tanfolyamánál többre van szükségük. A tanároknak viszont ahhoz van útmutatásra szükségük, hogy miként tudják a legjobb eszközöket a legjobban felhasználni az oktatás legjobb formáinak támogatására. A tantermen kívül felszabadított idôre is szükségük van ahhoz, hogy megtanulhassák, gyakorolhassák, illetve megtervezhessék a számítógépek és az Internet használatának
módjait.
Annak érdekében, hogy a tanárokat a technológiával való folyamatos lépéstartásra képessé lehessen tenni, a bizottság a szövetségi kormányzatban, az
állami és helyi ügynökségekben valamint az oktatási intézményekben látja a
legjobb biztosítékot.
3. Olyan kiváló minôségû on-line oktatási tartalom kifejlesztése, amely megfelel
az oktatási kiválóság elôírásainak
A világhálón ma tanulási célra található tartalmak változóak: van közöttük kiváló, sok a középszerû. A hagyományos tartalomszolgáltatókhoz - a kiadókhoz és
szoftverfejlesztôkhöz - egyre inkább csatlakoznak az on-line tartalmak új szolgáltatói, múzeumok, tanárok és maguk a tanulók. A tartalomfejlesztôkre és oktatókra kihívások várnak a megfelelô on-line tartalmak készítésében, terjesztésében, katalogizálásában, tárgymutatózásában és értékelésében. A minôségellenôrzés és a szellemi alkotások joga is problémás kérdéseket vet fel itt.
Az on-line oktatási anyagok piacának is megvannak a maga torzulásai. Mivel a
piac erôsen széttagolt (a termékeket és szolgáltatásokat kor, osztály és tantárgy szerint pozícionálják) és véges (a kereslet az adott idôpontban az adott
órát látogató tanulókra látszik korlátozódni), a szakosodott részpiacokon való
verseny költsége magas, ezért a szolgáltatók rákényszerülnek arra, hogy tömeges általános tanulási tartalmakat állítsanak elô, általában az óvodától a
hatodik osztályig tartó korosztály részére. A tartalmak nagy része készül az állami oktatási elôírásokhoz, illetve a nagyobb vizsgaprogramok felmérôihez
igazítva. Ennek eredményeként vannak olyan területek, ahol a magánszektor
által készített on-line tartalmak korlátozott minôségûek, illetve mennyiségûek; tartós hiány mutatkozik olyan konkrét tantárgyi körökben, ahol a piac kicsi; a lekérdezés tanulására, a projekten alapuló tevékenységekre, illetve az
együttmûködô tanulási modellekre alig kerül hangsúly; a tartalmak nagy része
figyelmen kívül hagyja a különbözô kulturális és etnikai csoportok érdekeit.
55
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A dolgok pozitív oldala, hogy egyes államok reagálni kezdenek olyan megközelítési módokba való beruházással, amelyek webes oktatási tartalmakat kínálnak. A jelentés két friss kezdeményezést is említ, ezek a Massachusetts államból elindult VES és VHS projektek.
A Massachusetts állambeli virtuális oktatási tér (VES - Virtual Education
Space) az óvodától az érettségiig tartó oktatásban érintett minden diák, tanár
és szülô számára személyes „munkaterületet” biztosít, amelyre egy internetböngészô és egy egyéni jelszó segítségével tudnak bejelentkezni. A diákok
hozzáférhetnek feladataikhoz, a konkrét tanulási célkitûzéseikhez kapcsolódó
tartalmakhoz, folyamatban lévô munkáikhoz és az elvégzett munkáikat tartalmazó portfoliójukhoz. A tanárok is hozzáférhetnek saját gyerekük feladataihoz, elvégzett munkájához és a tanár által értékelt elômenetelükhöz. A tanárok hozzáférhetnek az állami és körzeti tantervi elôírásokhoz a saját tanítási
területükre vonatkozóan, továbbá az elôírásokhoz kapcsolódó tartalmak és
óravázlatok adatbázisához. Együttmûködési, tervezési, adminisztrációs és értékelési eszközök egyaránt hozzáférhetôk.
A Concord konzorcium által mûködtetett virtuális középiskola (VHS - Virtual
High School) projekt több mint 156 kurzust kínál mintegy 32 államban és 13
országban. A kurzusok közül sok választható tantárgy és nem alaptantervi elôírás. A VHS esetében a tanulónkénti tandíjtól eltekintenek, ha az iskola olyan
on-line kurzust vagy kurzus részletet kínál, amelyet más résztvevô iskolák diákjai is felvehetnek. A tanmenet a VHS irányelvei és gyakorlata köré szervezôdik, amelyet a tanárok az egészéves VHS tanárképzô tanfolyamon való kötelezô részvétel során sajátítanak el.
A bizottság ajánlása szerint az Egyesült Államok Kongresszusának meg kell fogalmaznia a tartalomfejlesztés prioritásait, indulótôkét kell biztosítania a kiemelt igényû területeknek, továbbá ösztönöznie kell az állami és a magánszektor közötti együttmûködést és társulásokat a kiváló minôségû on-line
anyagok fejlesztésében és terjesztésében. További ajánlása, hogy az állami
és regionális oktatási akkreditációs testületek és szervezetek gyûlése dolgozza ki az on-line tanulási programok, tanfolyamok és bizonyítványok egységes
elôírásait és követelményeit.
4. Az oktatás olyan korábbi modelljéhez kidolgozott jogi és szabályozási keret
felülvizsgálata, amelyben minden tanulóval szemben az volt az elvárás, hogy
azonos ütemben haladjanak az eltérô igényeik és képességeik ellenére
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A kreditpontok, diplomák odaítélését, a rendelkezésre álló pénzeszközöket,
személyzetet és oktatási szolgáltatást olyan idôhöz és helyhez kötött modellek szabályozzák, amelyeket fel kell váltani a bármikor, bárhol és bármilyen

© OECD 2001

E-tanulás, társulás és iskolai oktatás

ütemben folyó tanulás megközelítési módjaival. A Kerrey-jelentés megnevezi az óvodától az érettségiig tartó oktatás azon konkrét területeit, amelyek külön kihívást jelentenek az Internet korában. Ezek közül sok az oktatás állami
és helyi szabályozásának hagyományában gyökeredzik, és aggodalomra ad
okot, ahogy az oktatási tartalmak és szolgáltatások egyre inkább átnyúlnak az
államok határain. Ezek más szövetségi rendszerekben is megvannak, legyenek azok nemzetiek vagy nemzeteken átívelôk, például az Európai Unióban
is, habár a konkrét szabályozás és korlátozás eltérhet.
Ezek a területek többek között az alábbiak:
• kreditpontpolitika, ideértve a kreditpontok államhatárokon való
átvitelének nehézségét és a tantervi elôírások egymáshoz igazításának
problémáját;
• finanszírozási politika, ideértve a rugalmatlan költségvetési folyamatokat
és az erôforrásoknak a távoktatás tanulónkénti támogatásához való
átirányíthatatlanságát;
• minôségbiztosítási kérdések;
• jelenléti politika, amely meghatározza a tanteremben a teljesítmény
mérésének részeként eltöltendô órák és napok számát a tanulmányi
elômenetel mellett;
• tanárképesítési politika, amely tiltja a végzettség átvitelét az egyik
államból a másikba, ezáltal gátolja az oktatás államhatárokon átnyúló
on-line szolgáltatásának növekedését.
A jelentés fokozott együttmûködésre szólít fel a nemzeti, az állami és a regionális oktatáspolitika alakítói között annak érdekében, hogy fokozni lehessen
a web-alapú oktatás államokon átívelô szabályozási és igazgatási együttmûködését.
A digitális szerzôi jog alkalmazásával kapcsolatos zavar is problémát jelent az
óvodától az érettségiig tartó oktatás ágazatában. Az iskolák potenciálisan felelôsek azért, ha egy tanár vagy egy tanuló nem ismeri, illetve nem alkalmazza helyesen a szerzôi jogra vonatkozó törvényeket, és anyagokat tesz közzé az
iskola honlapján. A szerzôi jogok gondatlan megsértése miatti aggodalom korlátozni látszik az Internet oktatási eszközként való hasznosítását számos iskolakörzetben. A kiadóipar is aggódik amiatt, hogy a zavaros környezet, valamint
a közhasznú és a nyereségérdekelt oktatási tartalom-szolgáltatók összevonása megnehezíti vagy akár el is lehetetleníti a közérdek- kontra magánérdeken
alapuló politika meghatározását.
A jelentés így zárul: „Egyértelmû, hogy az idevágó szabályozást és törvényeket radikálisan át kell gondolni. Különben az Internet továbbra is az árverések és játékok terepe lesz, nem a valódi tanulás színtere.” A bizottság csatla-
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kozik az Egyesült Államok szerzôi jogi hivatalának javaslatához, miszerint az
oktatás képviselôit és a kiadókat összehívva kell nagyobb megegyezést és
egyetértést kialakítani a „tisztességes használat” doktrínájának az on-line tanulásban való alkalmazására.
5. Az on-line tanulók magánéletének és biztonságának védelme
A diákokat meg kell védeni a tanulási környezetüket fenyegetô káros, illetve
helytelen behatolásoktól. A magánélet akkor kerülhet veszélybe, ha adatokat
gyûjtenek az on-line anyagok felhasználóiról, a hirdetések pedig beavatkozhatnak a tanulási folyamatba és kihasználhatják a diákok fogékony közönségét. A jelentés ajánlása szerint a fejlesztôket és az oktatókat arra kell ösztönözni, hogy mûködjenek együtt a nem kereskedelmi, kiváló minôségû oktatási „biztonsági területek” megteremtésében a világhálón, továbbá az iskolák,
körzetek és államok fejlesszenek ki és terjesszenek olyan programokat, amelyek az Internet biztonságos, bölcs és erkölcsös használatát hirdetik.
Az Európai Unió
Az e-tanulási kezdeményezés
2000. március 9-én az Európai Bizottság egy komoly e-tanulási kezdeményezést indított el azzal a célkitûzéssel, hogy „felgyorsítsa az európai oktatás és képzés hozzáigazítását a digitális korhoz”. Az Európai Bizottság pontosan tudja, hogy
a készségek hiányának leküzdése és az IKT hasznosítása alapvetô lépések az EU
gazdaságának megerôsítésében:
„A világgazdaság fokozatosan halad egy olyan újító és tudásalapú társadalom
felé, amely elôtt hatalmas növekedési és foglalkoztatási lehetôségek állnak. Ám
úgy találom, hogy Európa nem használja ki teljes mértékben ezeket a lehetôségeket, kiváltképp azért, mert nincs elegendô, az információs és kommunikációs technológiákban jártas szakembere, egy friss tanulmány e készségek hiányát 1,6 millióra teszi 2002-ben, továbbá azért, mert nem halad elég gyorsan a digitális korban,
ahogy azt az Internet bevezetésének lassúsága is mutatja a legtöbb tagállamunkban.” (Viviane Reding, oktatási és kulturális biztos)
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Ez adott lendületet az Európai Bizottság elnöke, Prodi úr tágabb „Elektronikus-Európa” stratégiájának részét képezô e-tanulási kezdeményezésnek, ami az
állami és a magánszektor közötti sikeres társulásokon alapuló mind nemzeti, mind
nemzetközi szinten. Az e-tanulási kezdeményezés négy fô alkotóelemet tartalmaz:
az iskolák multimédiás számítógépekkel való felszerelése; az európai tanárok digitális technológiákban való képzése; európai oktatási szolgáltatások és szoftverek kifejlesztése; valamint az iskolák és tanárok hálózata kiépítésének felgyorsítása. A mozgósítandó erôforrások zöme nemzeti lesz, de a tervek szerint az egyik Európai Strukturális Alap erôforrásai is hozzájárulnak majd a jogosult régiók támoga-
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tásához, továbbá EU programokat is mobilizálnak az IKT, valamint az állami szervek és az ipar közötti társulások fejlôdésének ösztönzésére.
Az EU e-tanulási kezdeményezése az alábbi célkitûzéseket fogalmazta meg:
• 2001 végére minden iskolának hozzá kell férni az Internethez és a multimédiás erôforrásokhoz; a támogató szolgáltatások, köztük a világháló információs
és tanítási erôforrásai minden tanár és diák számára elérhetôk kell legyenek;
valamint minden fiatal hozzá kell férjen az Internethez és a multimédiás erôforrásokhoz állami központokban, ideértve a legkedvezôtlenebb helyzetû területeket is;
• 2002 végére minden tanárt fel kell szerelni, és ki kell képezni az Internet és a
multimédiás erôforrások használatára; továbbá minden diák gyors hozzáféréssel kell rendelkezzen az Internethez és a multimédiás erôforrásokhoz a
tantermekben;
• 2003 végére minden diák meg kell szerezze a digitális mûveltséget az iskola
befejezéséig.
Ezáltal az Európai Unió az IKT elterjedésének lehetett tanúja az egész életen
át tartó tanulás teljes piacára kiterjedô oktatási kezdeményezésekben jórészt a
kormányzati kezdeményezések, valamint a nemzeti, illetve EU-szinten rendelkezésre álló közpénzek eredményeként. Ezek a projektek jellemzôen 1-2 évesek,
habár vannak olyan pénzügyi támogatást élvezô projektek is, mint például az európai sulinet (EUN - European Schoolnet), amelyek idôtartama hosszabb.
Az európai sulinet
Az európai „sulinet” (EUN - European Schoolnet) a több érintettet tömörítô és
mûködô társulások egyik példája, továbbá az európai iskolák hálózatának egyik fô
eszköze. Az Európai Bizottság és az Európai Unió, az EFTA országok és egyes csatlakozni kívánó országok húsz oktatási miniszterének közös kezdeményezése. Az
elmúlt években az EUN lehetôséget teremtett az iskolák számára, hogy együtt
dolgozhassanak európai projekteken, továbbá hozzáférést kínált az európai oktatási hálózatokon található nagymennyiségû információhoz. Az EUN egy több mint
500 iskolát tömörítô hálózatot is felállított (az újító iskolák európai hálózatát European Network of Innovative Schools), amelyen keresztül összevethetik az új
technológiáknak az oktatás és képzés fejlesztésében való kísérelteire vonatkozó
feljegyzéseiket. Az EUN honlapjának célja „olyan tanulási anyagokat, együttmûködési eszközöket, híreket és információkat biztosítani az oktatók, tanulók, kutatók
és döntéshozók számára, amelyekre egy felhasználóbarát, interaktív környezetben szükségük lehet”. Még korai lehet megjósolni, hogy valójában mit tehet az
EUN Európa iskoláiért azon túl, hogy kapcsolatokat kínál mind a világhálón,
mind a hagyományos formában. (Bôvebben lásd a következô honlapot:
www.en.eun.org.) Az EUN egyben a hálózatoknak olyan hálózata is, amely a világ
oktatási hálózatainak egyre növekvô családjához biztosít hozzáférést.
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Vannak még további példák olyan sikeres projektekre és IKT stratégiákra,
amelyek megvalósítása társulások, illetve szervezetcsoportok közös erôfeszítéseinek során keresztül történt. Európa belsô piaca még az Egyesült Államoknál is kisebb mértékben egységes: az egész életen át tartó tanulás állapota és az IKTtámogatott oktatás megvalósítása jelentôs mértékben eltérô régiónként. A IKT
stratégia eltérései igen jelentôsek egyfelôl a skandináv országok és az Egyesült Királyság, másfelôl Európa többi része között, különösen az állami-magánszektor
társulások tekintetében. Németországban a különbözô tartományok (Länder) között is igen eltérô a kép.
Miközben az EU tagállamok zöme saját maga számára 2002-t tûzte célul az összes iskola internet-csatlakozással való ellátására, az Egyesült Államok jó pár évvel elôrébb jár. A beruházási követelmények nônek, továbbá jelentôs eltérés mutatkozik a rendelkezésre álló pénzeszközök, a szakpolitika és a stratégiai szándék
között. Mindezek összetett kihívás elé állítják a szociális kohéziót erôsíteni és az
esélyegyenlôség biztosítását, garantálni kívánó kormányokat és az állami szerveket. Az EU tagállamok egyre inkább együttmûködnek, és társulásokat alakítanak a
fenti kihívás leküzdése és az azonos teljesítmény elérése érdekében.
Az Egyesült Királyság
Az Egyesült Királyság egyike volt azon OECD országoknak, amelyek elsôként
ismerték fel az IKT és az egész életen át tartó tanulás kezdeményezéseit támogató beruházások szükségét. Sok hasznos tapasztalatot szereztünk az elmúlt években. Az oktatási és foglalkoztatási minisztérium (DfEE - Department for Education
and Employment) két nagyobb programot is indított az IKT oktatási hasznosítása
érdekében az egész életen át tartó tanulást és az Egyesült Királyság tanuló társadalommá való átalakítását célzó átfogó stratégiájának részeként. Ezek az országos
tanulási háló (NGfL - National Grid for Learning) és az ipari egyetem (UfI University for Industry) voltak. Egy másik 1999-ben elindított kezdeményezést jelentettek az egyéni tanulási számlák (ILA - Individual Learning Account), ami az
egész életen át tartó tanulás finanszírozásának és ösztönzésének új koncepcióját
fogalmazta meg.
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Az országos tanulási háló (NGfL - National Grid for Learning)
Az országos tanulási háló „a tanulóközösség egy olyan kerete, amelynek célja
emelni a színvonalat és fokozni Nagy-Britannia versenyképességét, amely kiterjed
az iskolákra, fôiskolákra, egyetemekre, könyvtárakra, otthonokra és a munkahelyekre” (BECTA, 1998). Az alábbi célok kerültek kitûzésre:
• 2002-re minden iskolát, fôiskolát, egyetemet és könyvtárat, valamint a lehetô
legtöbb közösségi központot csatlakoztatni kell a hálóhoz;
• 1999-re minden frissdiplomás tanárnak rendelkeznie kell IKT mûveltséggel,
és 2002-ig az aktív tanároknak magabiztosnak és jártasnak kell lenniük az IKT
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használatára a tanterv részeként;
• 2002-re az iskolából kikerülô diákok zömének rendelkeznie kell az elôírt színvonalnak megfelelô IKT mûveltséggel;
• 2002-ig az Egyesült Királyság a kiválóság egyik központjává kell váljon az oktatás és az egész életen át tartó tanulás hálózati szoftvertartalmainak fejlesztésében, továbbá világpiaci vezetôvé a tanulási szolgáltatások kivitele terén;
• 2002-tôl az iskolák felé az Egyesült Királyság oktatási minisztériumai, az
OFSTED, a minisztériumokon kívüli állami testületek részérôl irányuló általános adminisztratív kommunikáció, valamint az iskolai adatok gyûjtése javarészt át kell álljon elektronikus formára.
1998-99-ben az Egyesült Királyság kormánya 100 millió angol fontot irányzott
elô az iskolák számára az IKT ráfordításokra. Az állami lottó (National Lottery) bevételeibôl további 300 millió angol fontot fordítanak a tanárok és könyvtárosok IKT
képzésére, valamint az oktatási tartalmak digitalizálására - jelentették be 1998ban. További 450 millió angol fontos támogatást jelentettek be a 2000 és 2002 között idôszakra az országos tanulási háló javára. Habár az országos tanulási háló
kezdetben az iskolai ágazatra helyezte a hangsúlyt, tervezik a háló kiterjesztését
az otthoni tanulásra, a felsôoktatásra és a munkahelyi tanulásra is. Így a háló a jelentésben megnevezett mind a négy piaci ágazatot érinteni fogja.
Az ipari egyetem (UfI - University for Industry)
Az ipari egyetem annak egyik példája, ahogy a kormányfejlesztést indít be és
olyan új tevékenységet érlel ki, amelyet aztán a magánszektor tud üzemeltetni és
kihasználni. Az Egyesült Királyság kormánya 20 millió angol fontos kezdôtôkét, valamint koncepcionális keretet biztosított egy olyan új szervezethez, amelynek reagálnia kellett az iparága változó oktatási igényeire és lehetôvé kellett tennie a
meglévô oktatási szolgáltatók számára új oktatási termékek és szolgáltatások kifejlesztését. Az oktatási és foglalkoztatási minisztérium váltásért felelô csoportjának
irányítása alatt zajló kétévnyi tervezést és fejlesztést követôen az ipari egyetemet
1999-ben magánvállalkozásként jegyezték be. Vele szemben az elvárás az, hogy
kulcsszereplôvé váljon az Egyesült Királyság oktatási piacán. „Öt éven belül azt
szeretnénk, hogy az ipari egyetem kulcsszerepet játsszon a tanulási forradalomban - és azt a nemzeti élet részeként tiszteljék” (Dávid Blunkett beszéde az ipari
egyetem 1998. márciusi átadásán).
Az ipari egyetem legfôbb stratégiai célkitûzései közül kettô az egész életen át
tartó tanulás iránti kereslet ösztönzése a vállalkozások és a magánszemélyek körében, továbbá a vonatkozó kiváló minôségû, újszerû tanulási lehetôségek elérhetôségének és hozzáférhetôségének biztosítása különösen az információs és kommunikációs technológiák hasznosításán keresztül. Az intézmény vezetôje, Anne
Wright szavaival élve: „Amikor 2000 ôszén a teljes üzem beindul, az ipari egyetem
lesz az újító tanulás motorja, olyan tanuló társadalom megteremtésében segít,
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amely magában foglalja a magánszemélyeket, az ipar és az állami szektor minden
szintjét. Erre nagy szükség van. Becslések szerint az Egyesült Királyságban több
mint hét millió embernek vannak jelentôs készségbeli hiányosságai más európai
országokhoz viszonyítva.”
A fejlesztés elsô szakaszában a partnerekkel együtt folytatott munka kapcsán
szerzett tapasztalatok alapján úgy határoztak, hogy további három prioritással
egészítik ki az ipari egyetem feladatait:
• még „apróbb elemekbôl álló tanulás” kidolgozása, valamint az erôforrások alkotóelemeinek rugalmas modulok formájában történô biztosítása;
• az on-line tanulási szolgáltatások fejlesztésének felgyorsítása;
• világméretû stratégia társulások növelése és az ipari egyetem tanulási hálózatának felállítása jelentette lépéselônybôl származó szakértelem hasznosítása. Az ipari egyetem célja ezáltal jelentôs értékesítés elérése külföldön a
nemzetközi társulásokon keresztül.
Az ipari egyetem az Egyesült Királyság kormányának eltökélt modernizációs
szándékát, valamint az állami-magán társulások ápolása mellett eltökéltségét bizonyítja. Ugyanakkor üdvözlendô módon mutatja be azt, hogy milyen nehézségek
és késedelmek merülnek fel egy jövôbelátó ötlet kifejlesztésének és végig vitelének folyamatában.
A felsôoktatási finanszírozás tanácsának (Further Education Funding Council)
2001 januárjában közölt tanulmánya szerint a távoktatásban résztvevô tanulók körében elfogadhatatlanul alacsonyak a teljesítmény mutatók, valamint a kérdéses
oktatási móddal kapcsolatos személyzeti idôráfordítás és anyagszükséglet költségei terén is az egyetértés hiánya mutatkozik. „A megállapítások csüggesztô kihívást
jelentenek a kormányzat elektronikus zászlóshajója, az ipari egyetem számára. Ennek közvetlen tanulási szolgáltatása társulásokban mûködik együtt a felsôoktatási
fôiskolákkal a kurzusok biztosítása érdekében.” A jelentés azzal folytatódik, hogy a
Learndirect (közvetlen tanulás) informatikán alapuló tanulási anyagait kritizálták a
fôiskolák, miközben a felügyelôk a fôiskolák elektronikus anyagait „meglehetôsen
kiforratlannak” találták amellett, hogy a vártnál kevesebb fôiskola használta az új
technológiákat (a The Times felsôoktatási melléklete, 2001. január 5.). Másrészrôl
az ipari egyetem jól szemlélteti, hogy a fejezet egyik korábbi felvetését, miszerint
az érdekesebb e-tanulási társulási ötletek némelyike nem szorítkozhat egyik vagy
másik „piaci ágazatra”, hanem tipológiánk minden részét átfogja.
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Az egyéni tanulási számlák (ILA - Individual Learning Account)
Az egyéni tanulási számlák ötlete szerint minden egyes állampolgár takarékszámlát nyithat egy banknál, majd azon kizárólag tanulásra költhetô pénzt tehet
félre. A számlatulajdonos pályaválasztási tanácsadásban és az oktatási lehetôségekre vonatkozó tájékoztatásban részesülhet a résztvevô bank mellett mûködô
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szakértôk hálózatától. A számlatulajdonos tanulási anyagokat, tanfolyamokat és
más oktatási szolgáltatásokat vásárolhat az akkreditált oktatási szolgáltatókon keresztül, például az ipari egyetemen vagy az országos tanulási hálón keresztül, de
akár közvetlenül az egyetemektôl és az oktatási kiadóktól is. A kormányzat kezdetben 150 millió angol fontot költ egy kísérleti programra, amelyben egy millió olyan
munkavállaló vesz részt, akik egyenként 150 angol fontot kapnak az egyéni tanulási számláikra, feltéve, hogy 25 angol font saját pénzzel is hozzájárulnak. A programot a helyi képzési tanácsok és kereskedelmi kamarák kezelik, az ipar és a kormányzat közötti társulási modelltôl függôen. Egy intelligens kártyán alapuló technológia bevezetését is tervezik, amely révén a számlatulajdonosok nyomon követnék a hitel és a tanulás alakulását.
A BECTA és az oktatási és foglalkoztatási minisztérium (DfEE) irányított szolgáltatásokról alkotott koncepciója
A brit oktatási kommunikációs és technológia ügynökség (BECTA - British
Educational Communications and Technology Agency) kulcsszerepet kíván játszani az IKT-támogatott oktatás egyesült királysági fejlesztésében. A BECTA az Egyesült Királyság kormánya által támogatott független ügynökség. Munkáját a következôképpen jellemzi: „gyakran tanácsadó, fejlesztô és másokkal való társulásokra
épülô. A társulás kulcsfontosságú az IKT jövôbeni oktatási sikere szempontjából,
a BECTA prioritása a lehetôségek szerint szorosan együttmûködni a kormánnyal, a
helyi oktatási hatóságokkal (LEA - local education authority) és a kereskedelmi
szektorral”. A BECTA felel az országos tanulási háló által irányított szolgáltatások
elôírásainak kidolgozásáért is, valamint az irányított szolgáltatások szállítóinak tanúsításáért is. (Bôvebb információért forduljon a BECTA honlapjához:
www.becta.org.uk.)
Az „irányított szolgáltatások” koncepciója az IKT-támogatott oktatás megvalósítására irányuló egyesült királysági stratégia és az országos tanulási háló központi eleme. Az állami oktatási ágazatra kiterjedô társulások és a magánszektorral való együttmûködés jelentik az elôfeltételét. A cél az, hogy az irányított szolgáltatások az IKT beruházások és felhasználás fenntartható modelljévé és gyakorlatává
fejlôdjenek (2. számú keretes írás).
További példák
Ausztráliában, a különbözô régiókban az e-tanulási társulások növekedését
és kilátásait befolyásoló kulcsfontosságú tényezôk közé tartoznak a fôként a
szövetségi alkotmányból adódó eltérések, valamint a felelôsségi körök megosztása a szövetségi kormány és az államok között; a távoktatás kiterjedt tapasztalatai;
valamint a szakképzés terén sikeresnek bizonyult magántársulások.
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2. keretes írás: Az irányított szolgáltatásokról dióhéjban
Az országos tanulási háló által irányított szolgáltatás hat, kötelezô alapelembôl áll:
• berendezés és helyi hálózat (munkaállomások, szerverek, hálózati berendezések) biztosítása;
• Internet-hozzáférés biztosítása;
• üzemeltetési szoftver;
• szállítási, üzembehelyezési és beállítási szolgáltatások;
• szervizelési és mûszaki támogatási szolgáltatások;
• hálózat adminisztrációs és felhasználói képzés.
Az egyes kötelezô elemek kulcsjellemzôi a következôk:
Felszerelés és helyi hálózat:
• minden berendezés és kábelezés az elfogadott irányadó szabványoknak megfelelô;
• minden átadott hálózat a perifériák széles körének csatlakoztatását teszi lehetôvé;
• minden munkaállomáshoz tartoznak olyan megfelelô eszközök, amelyek segítségével
a felhasználók hozzáférhetnek az országos tanulási hálóhoz;
• minden munkaállomás megfelel a minimális funkcionális elôírásoknak;
• a szerzôdések egyértelmû lehetôséget rögzítenek az átvizsgálásra és a frissítésre.
Internet-hozzáférés biztosítása:
• minden munkaállomáshoz biztosítva van az Internet-hozzáférés;
• az országos tanulási háló által irányított szolgáltatásokhoz legalább 128 kbps-os ISDN2;
gyors, megbízható és biztonságos Internet-hozzáférés tartozik;
• az országos tanulási hálóhoz, más oktatási honlapokhoz, illetve egy sor
Internet-szolgáltatáshoz, köztük e-mail és megfelelô hírcsoportokhoz biztosított a hozzáférés;
• az Internet-hozzáférés biztosításába beletartoznak olyan szûrô szolgáltatások, amelyek
segítségével megakadályozható a nem kívánt anyagokhoz való hozzáférés.
Üzemeltetési szoftver
• minden munkaállomáshoz olyan alapvetô alkalmazási szoftverek tartoznak, mint például egy
szövegszerkesztô;
• az intézmények az Elfogadott Szolgáltatókkal együtt további szoftvert is választhatnak;
• minden munkaállomáshoz tartozik Internet-hozzáférés biztosító szoftver;
• minden munkaállomás ugyanolyan fájltípusokat támogat.
Üzembehelyezés, tesztelés és a használatra készség igazolása:
• az országos tanulási háló által irányított szolgáltatás részeként leszállított minden
berendezés, szoftver és szolgáltatás az intézmény megelégedettségére kerül leszállításra,
üzembe helyezésre és kipróbálásra.
Szervizelés és mûszaki támogatás:
• a támogatási szolgáltatások e-mail-en vagy telefonon (helyi díjszabással) rendelhetôk;
• a telefonos támogatás vonalai a szokásosan elôírt idôszakban állnak rendelkezésre;
• a támogatás egyetlen kapcsolattartási ponton keresztül van biztosítva (külön kapcsolat
lehetséges az Internet-hozzáféréshez);
• a hálózati és halmozott rendszer meghibásodások esetére helyszíni támogatás biztosított;
• garantált válaszidôk;
• országos tanulási háló által irányított szolgáltatásokat végzô szolgáltatók választható
havi megelôzô karbantartást és biztonsági másolatkészítési szolgáltatást kínálnak.
Képzés és megbízások:
• a szerviz kiterjed a rendszergazdák és a végfelhasználók alapképzésére;
• minden képzést megfelelôen képzett szakemberek nyújtanak;
• világosan leírt költségek ellenében folyamatos képzésre is van lehetôség.
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Az oktatási IKT ausztrál megközelítési módja a döntéshozatalt és az IKT kiadásokat az államokra, sôt akár az egyes iskolákra ruházta át. Bizonyos esetekben
ez az IKT helyi szintû kihasználásának sokkal nagyobb fokú ellenôrzését eredményezte, az iskoláknak és tanároknak például lehetôségük nyílt eldönteni, hogy miként akarják használni az információs és kommunikációs technológiát. A IKT vonatkozású költségvetési döntések ilyen helyi szintû hatásköre hatékonynak bizonyult
az IKT optimális hasznosítása szempontjából.
Ennek a megosztott megközelítési módnak egy másik következményeként
nagy eltérések mutatkoznak az ausztrál államok, de még az egyes államok közösségei között is az IKT elterjedtségében és kihasználtságában. Elôfordulhat, hogy
egy új-dél-walesi iskola IKT felszereltsége és tapasztalata igen jónak mondható,
miközben egy másik, vele szomszédos a helyi költségvetési döntések okán nem.
Az ausztrál piac messze áll attól, hogy egységesnek lehessen tekinteni; egy adott
régióban lesznek olyan zugok, ahol az IKT tevékenységek igen fejlettek és sikeresek, míg egy másikban nagyon csekélyek. Ugyanakkor sokat tesznek azért, hogy leküzdjék ezeket az eltéréseket, valamint ösztönözzék az IKT használat és az egész
életen át tartó tanulási lehetôségek nemzeti szinten egyenlôbb eloszlását. Az állami szektoron belüli, valamint az állam és a magánszektor közötti társulások jelentik a folyamatot elôrevivô eszközt. A helyi döntéshozatal hagyománya várhatóan továbbra is eltérô modellek és gyakorlatok együttes jelenlétéhez fog vezetni.
Új-Dél-Walesben az állam például megállapodott az ausztrál postával
(Aussiemail), hogy legyen minden iskola Internetszolgáltatója, míg Viktória állam
inkább minden egyes iskolának vissza-nem-térítendô támogatást adott saját beruházásainak kezeléséhez.
Ausztrália a távoktatásban nagy hagyományokkal, a földrajzilag szétszórt közösségek és tanulók hírközlési technológiák segítségével való oktatási kiszolgálásában pedig nagy tapasztalatokkal rendelkezik. Ennek a hatalmas országnak a mérete, földrajza és demográfiai összetétele magától adja az IKT-támogatott oktatás
kihasználását. A távoktatás piaca megfelelôen kialakult, most az Internet növekedésével és a formális oktatási ágazat drámai változásaival újrateremtôdik. A technológia szállítói és a szolgáltatók, a vállalatok, iskolák és egyetemek között új társulások születtek.
A távoktatásnak az egész életen át tartó tanulás IKT-támogatott modelljévé
való kiterjesztésének egyik példája az OTEN-DE (Open Training and Education
Network-Distance Education - Nyílt képzési és oktatási hálózat-távoktatás), az online tanulási programok legnagyobb ausztráliai szolgáltatója. A szervezet az új-délwalesi kormány tulajdonában van. Azzal a céllal alapították, „hogy táv és rugalmasan biztosított oktatási és képzési programokat kínáljon, támogasson és bôvítsen
az óvodától az emelt diploma szintig”. Az egész Ausztrália területén mintegy 250
kurzusra felvett több mint 32.000 hallgatóval az OTEN-DE az ausztrál és nemzet-
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közi oktatási közösségekkel, illetve IKT szállítókkal és más magáncégekkel kötött
társulásokon és együttmûködési megállapodásokon alapszik (bôvebben lásd a
következô honlapot: www.tafensw.edu.au/oten).
Más oktatási szolgáltatók szövetségek alakításával értek el méretgazdaságosságot és kritikus tömeget. A melbourne-i székhelyû Open Learning Agency (OLA Nyílt Tanulási Ügynökség) hét egyetem tulajdonában áll. Eredetileg szövetségi
anyagi támogatással alapították 1994-ben, de mára önfenntartóvá és piaci feltételekkel mûködôvé kellett válnia, amelynek érdekében küzdenie kell. Az Australian
Broadcasting Corporation (ABC - Ausztrál Mûsorszóró Részvénytársaság) az oktatási tartalom hagyományosan fontos szolgáltatójának számító közszolgálati mûsorszóró. Ugyanakkor más oktatási mûsorszórókhoz hasonlóan neki is meg kellett tapasztalnia a mûsorokhoz rendelkezésre álló állami pénzek visszafogását. Az ABC
oktatási szolgáltatásai most egy sor licenc ügyletet és társulást próbál nyélbe ütni
internetes és távközlési szolgáltatókkal, hogy bevételekhez juthasson oktatási
mûsoraihoz.
Új-Zélandon a fontosabb jellemzôk között említhetôk a tanárképzés elôrehozatalának bizonyított elônyei. Új-Zéland megmutatja, hogy kis nemzet létére miként tudja ösztönözni a nemzetközi együttmûködést és azt is, hogy a kormány és
a magánszektor miként tud új formában együttmûködni.
Új-Zéland valami olyat tett, amelyet az iskolai IKT infrastrukturális beruházásokra vállalkozó országok közül csak nagyon kevesen. Az oktatási minisztérium
szakpolitikája minden iskolavezetô és tanár számára IKT alapképzésben való részvételt írt elô annak feltételeként, hogy IKT támogatásért folyamodhasson az iskolájuk. Átfogó képzési programot dolgoztak ki az adminisztrátorok és a tanárok számára, illetve részletes irányelveket és eljárásokat az IKT beruházás optimális felhasználásához. Ahelyett, hogy a technológia vezérelte volna ôket, okos stratégiával vették észre, hogy az adminisztrátorokat és a tanárokat képezni kell ahhoz,
hogy döntéseket hozhassanak az IKT tárgyában és arról, hogy miként támogatnák
vele az oktatási folyamatot. Ennek eredményeként Új-Zéland mára az egyetlen
olyan ország, ahol a tanárok több mint 90%-a részesült valamilyen szintû IKT képzésben. Új-Zéland tanárközpontú IKT politikájának egy másik pozitív hatása, hogy
a tanárság egészét tekintve magukévá tették az IKT kínálta lehetôségeket és tevékenyen részt vesznek az IKT tanulási környezetben való alkalmazásában.
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Lévén kicsi és távoli ország, Új-Zéland számára nincs más lehetôség, mint
együttmûködni nemzetközi szinten, ha meg akarja teremteni az egész életen át
tartó tanulás piacát. Az oktatási tartalmak és az IKT kínálata a méretgazdaságosságtól és a kritikus tömegtôl függ. Új-Zéland önmagában egyszerûen túl kis piac.
Az oktatási szolgáltatásoknak kétnyelvûeknek, angol és maori, kell lenniük, amely
szintén növeli a tanulási anyagok és szolgáltatások létrehozásának és biztosításának költségét.
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Új-Zéland egyben igen újszerû IKT iskolai megvalósítási stratégiával is rendelkezik, ezt 1998 októberében adták ki. Az oktatási miniszter 1999 májusában tettek közzé a pályázati felhívást, amelynek eredményeként egy Ye Kete Ipurangi az on-line tanulási központ nevû internetes portál és honlap született. A honlap
célja elsôdleges referenciapontként szolgálni az új-zélandi oktatók számára, valamint a minôségi tanulási anyagok, on-line információk, szolgáltatások és erôforrások kiindulási on-line hozzáférési pontjaként (lásd a következô honlapot:
www.yki.org.nz). A pályázatot a Learning Centre Trust (Tanulási Központ Alapítvány) nyerte el, ôk fejlesztik és kezelik a portált és az on-line szolgáltatás biztosítását. A Learning Centre Trust egy új közhasznú szervezet. Az alapítvány kedvezményezettjei az új-zélandi iskolák.
Mexikóban mindenképpen ki kell emelni, ahogy a televízió és az IKT ötvözésével tömegoktatást nyújtanak, továbbá a megfelelô és elérhetô infrastrukturális
technológia használatának fontosságát. A nemzetközi együttmûködés egész LatinAmerikában terjed. Mexikó arra is rámutat, hogy miként hozhat változást a magánkezdeményezés és az emberszeretet.
Mexikó úttörônek számít a kommunikációs technológia oktatási célú felhasználásában. Technológiai infrastruktúráját, illetve oktatási tartalmait már évek óta
fejleszti. A mexikói kormány egész életen át tartó tanulást szolgáló stratégiájának
jelenleg három fô szála létezik: a Telesecundaria (távközépiskola), az EDUSAT hálózat és az iskolai hálózat.
A kormány 1968-ban az országos oktatási rendszer oktatási közszolgáltatásaként állította fel a Telesecundaria programot. A Telesecundaria az iskola-elôkészítô és az általános iskolai szintekkel mûködik együtt. Fô célja alapoktatásban részesíteni az ország vidéki és elmaradott részein élô tanulókat: „Ma a
Telesecundaria arra törekszik, hogy összeegyeztesse a tanulást a tanulók, a családok és a tágabb közösségük igényeivel, illetve biztosítsa az aktuális tanulmányi
tervek és programok tartalma, valamint a környezet közötti kapcsolatot.”
A Telesecundaria hagyományosan a nyomtatott anyagok és a televíziós anyagok használatát ötvözi. Általában 25 tanulóból és a hozzájuk rendelt támogató tanárból álló csoportok az ország többféle célt is szolgáló Telesecundaria iskoláiból,
illetve tantermeibôl létesítenek kapcsolatot egy mûholdas hírközlô hálózaton keresztül.
Az 1995-ben elindult EDUSAT (televíziós mûholdas oktatási hálózat) egy új fejezet kezdetét jelezte a megosztott oktatásban nem csak Mexikóban, hanem
egész Latin-Amerikában is. Az EDUSAT lefedettsége kiterjed egészen az Egyesült
Államok déli részeire, illetve Közép-Amerikára is. Az EDUSAT jeltovábbító rendszerrel, az iskolákban és más tanulási helyszíneken mûholdvevôkkel rendelkezik.
1999 végére 33.500 helyszín került bekötésre. Az EDUSAT hálózat hat, oktatási mû-
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sorokat és tanári támogatást nyújtó csatornából áll.
Az EDUSAT hálózat mûsorkészítése és mûsorszórása az oktatási televíziós
egység (UTE) és a latin-amerikai oktatási kommunikáció intézetének (ILCE) támogatásával történik. 1999-ben több mint 4.000 órányi oktatási mûsor készült. Összesen 25.000 órányi oktatási mûsor került sugárzásra.
Az UTE a mexikói közoktatási minisztérium (SEP) része. Az ILCE a mexikói
közoktatási minisztériummal az országos távoktatási programban és az egész életen át tartó tanulás szolgáltatásainak megvalósításával kapcsolatos kérdésekben
szorosan együttmûködô független közhasznú társaság. Az ILCE kulcsszerepet játszik a közoktatási minisztérium számára a tartalmak és szolgáltatások minôségének vizsgálatában. Az ILCE az oktatás elektronikus kommunikációs média segítségével történô javítása, valamint a helyi régiók igényeihez igazított vegyes média
tartalom terjesztése mellett elkötelezett nemzetközi szervezetként azonosítja magát.
Több más OECD országhoz hasonlóan Mexikó is felállította az iskolák
Interneten keresztül egymáshoz kapcsolódó hálózatát. A Red Scholar (Vörös tudós) néven ismert iskolai hálózat kísérleti üzeme 1997-ben indult el, az Internet,
az elektronikus információk és az új kommunikációs csatornák általános és középiskolákban, illetve tanárképzô fôiskolákon és központokban való használata ösztönzésének céljával. „Az iskolai hálózat célja folytatni a mai világban megkövetelt
új technológia kultúrájának megteremtését, továbbá a tanári szakma megújításának és fejlesztésének hatékony módszerévé válni, mivel a tanári kar számára hozzáférést kínál a tudás és az oktatás területén világszerte elért fejlôdéshez.”
1999-re országszerte mintegy 3.300 iskola kapcsolódott be az iskolai hálózatba, több mint 9.000 PC került telepítésre. Egy sor társulási kezdeményezés indult
el a szülôk, illetve a magáncégek és más szervezetek bevonásának ösztönzésére.
A célkitûzés az, hogy az iskolai hálózat elônyei kiterjedjenek a közösségre, valamint finanszírozást és támogatást nyerjenek az IKT folyamatos ellátásának és fejlesztésének biztosításához.
Az Internet és az IKT-alapú tanulás más formáinak megérkezésére a mexikói
kormány úgy reagált, hogy a kialakult távoktatási infrastruktúrára építve fokozatosan terjesztette ki és ötvözte az érintett szolgáltatásokat az Internet és az új média bevonása érdekében az egész életen át tartó tanulás teljes piacán. Az ILCE tevôleges szerepet játszik a különféle tevékenységek és szolgáltatások kidolgozásában és egyesítésében.
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Az intézet az oktatástechnológiai vállalkozók országos egyesülete (UNETE) elnevezésû újító szervezet felállításában is tevékeny szerepet játszott, ennek a köz-
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hasznú szervezetnek az oktatástechnológia iskolai használatának terjesztése és támogatása a célja. A megfogalmazott küldetése a következô:
• hozzájárulni az oktatási színvonal emeléséhez számítógépek, Internet-hozzáférés és oktató televízió-mûsorok biztosításával az általános és középiskolákban, illetve a tanárképzô iskolákban országszerte;
• a gyermekek és fiatalok ellátása olyan új eszközökkel, amelyek segítenek nekik kifejleszteni a bennük rejlô emberi lehetôségeket és elôrejutni az egyre
élesedô versenyt jelentô környezetben;
• terjeszteni az oktatási lehetôségeket a szülôföldünkön még igazságosabb módon;
• felhívni a társadalom minden tagját az állami és a magánszektorban egyaránt,
hogy csatlakozzanak az alap- és középfokú oktatás javát szolgáló elektronikus
technológiák beépítésére irányuló országos kampányhoz.
Az UNETE a következôképpen jellemzett állami-magán társulási modellt alakított: „kreatív ágazatközi szövetség az iskolák és szülôk, a vállalkozók és a társadalom, a szövetségi kormány és az állami kormányzatok között”. Az emberszeretetet, a jótékonyságot és a közszolgálatot ötvözi a vállalkozással és a támogatással
egyedi formában az IKT-támogatott oktatás erôforrásainak és biztonságos beruházásainak megteremtése érdekében.
Mexikó sok szempontból szolgál mintaképként más latin-amerikai országok
számára. A határon átnyúló együttmûködések megfelelôen lettek kialakítva. A közös nyelv a spanyolajkú régiókban megteremti az oktatási tartalmak és szolgáltatások belsô piacát, amely tanúja lehet az EDUSAT hálózat Közép-Amerikát lefedô
népszerûségének. A mexikói közoktatási minisztérium számos megállapodást írt
alá a Telesecundaria szolgáltatás más országokban, köztük Costa Ricában, El Salvadorban, Nicaraguában, Panamában, Hondurasban, Belizében és az Egyesült Államok déli részén való átvételére. Mexikó így mutathatja az utat arra, ahogy az etanulási társulások túlléphetnek az OECD északi féltekén elhelyezkedô tagországain.
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4. fejezet

E-tanulás és társulások a felsôoktatásban
Elsô ránézésre a kialakult oktatási rendszerek legforradalmibb változását az
új e-tanulás információs és kommunikációs technológiái jelentik a középiskola
utáni oktatásban, többek között a felsôoktatásban. Ez alatt értjük minden olyan
oktatás nyújtását, amelyre a középiskolai szint elvégzése után kerül sor, amit gyakran neveznek harmadfokú vagy középiskola utáni oktatásnak, és beletartozik a felsôoktatás is. Nem szabad azonban elfelejtenünk, hogy a British Council szavaival
élve „a távoktatás mögött meghúzódó fô elképzelés nem a tanulók, hanem az
oktatás elmozdítását jelenti”, ám vannak más olyan beavatkozó erôteljes szándékok és hajtóerôk, mint például az értéknövelés, költségtakarékosság és a beruházás megtérülésének szempontjai.
Fôbb ügyfélkörök, illetve piacok
A teljes „oktatási és tanulási vállalkozás” négyféleképpen osztható fel az
egész életen át tartó tanulás koncepciójának a jelentésünk korábbi részében javasolt keretén belül. Ez a fejezet közülük foglalkozik kettôvel.
A 2. fejezetben már leírt, de az egyszerûség kedvéért itt megismételt négy a
következô:
1. a korai évek és a kötelezô iskoláztatási szakasz (gyakran az óvodától az érettségiig tartó oktatásnak is nevezik), ahol az e-tanulás jelentôs változásokat
hozhat a kialakult ügymenetben egységköltség, gazdaságosság és elért közönség szempontjából, ezáltal talán megválaszolhatja a minôség és színvonal,
a sokféleség és a szociális bennfoglalás hajthatatlan kérdéseit (a fennálló ügymenet átalakítása);
2. a kezdeti harmadik és felsôoktatási szint, amelyet általában a 18 és 24 év közötti korosztálynak hívnak, ahol a legutóbbi idôk gyors növekedését követôen továbbra is emelkednek a részvételi arányok, a tagországok zömét átállította az elitrendszerekrôl a tömegrendszerekre. A még ennél is magasabb
részvételi arányok iránti kereslet további növekedése és politikai szándék a
legtöbb rendszert nagy nyomásnak teszi ki a költségmegszorítás, a minôség
és a színvonal megôrzése, valamint a nagyobb részvétel tekintetében egy
központilag felügyelt, de sokszínû felsôoktatási (HE - higher education) rendszeren keresztül. E nyomás egyik következménye a tanulói létszám jellegének megkülönböztetése a bentlakásos nappali felsôoktatási hallgató - való-
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színûleg feltételezett és eszményített – ideáljától. (Kerrey szerint az Egyesült
Államokban a felsôoktatási hallgatóknak mindössze 16%-a felel meg a 18 és 22
év közötti, nappali tagozatos és egyetemi városban lakó hallgatók hagyományos profiljának.) Ez eltolódik az egy tanuló és keresô ügyfélkör irányába, amelyen belül sokan részmunkaidôben tanulnak (formálisan vagy de facto), és
emellett még teljes vagy rész munkaidôben dolgoznak is (a fennálló ügymenet átalakítása és bôvítése);
3. a felnôtt vagy folytatódó oktatás (CE - continuing education) ügyfélkörét most
a többmilliárd dolláros CE - vagy kicsit pontatlanabbul az egész életen át tartó tanulás - piacaként vagy bombaüzleteként azonosítják, ahol már most jelentôs a növekedés és széles körben elôre jelzett a további exponenciális növekedés. Itt sok új szereplô, érdekelt és szolgáltató kínál gyakran ilyen vagy
olyan szakértelmet, alakít társulásokat az óriás világpiac kiszolgálásának ambiciózus terveivel. Az új kínálat megragadhatja és átirányíthatja a meglévô oktatási és különösen a képzési üzletágat, továbbá új keresletet és új piacokat
is teremthet. Mivel ezen a felnôttoktatási piacon az érintettek zöme elsôsorban a munkavállalásban érdekelt (illetve a családi és közösségi életben), ezt
a piacot jellemzik keresô és tanuló jelzôvel, amely a 18 és 24 év közöttiek értékrendjének megfordítását tükrözi (az új e-tanulási módozatok új üzletének erôteljes növekedése);
4. a negyedik piac vagy ügyfélkör, végsô soron talán a legfontosabb, de a legnehezebben megragadható és megjósolható, az egész társadalomra jellemzô tanuló nemzet. Az egész életen át tartó tanulás és a tanuló társadalom végsô jövôképe gyakorlatilag az „oktatást” a „tanulással” váltaná fel, feloldva az „oktatás, mint a tanulás támogatása” rendszert a társadalom egészében saját alrendszerei mentén. Az egyéni „intelligens kártyák” formájában megjelenô
önálló értékelés révén az állampolgárok igazolni tudják saját ismereteik, jártasságaik és készségeik folyamatosan frissített, egész életen át tartó tanulásának portfolióját, amint azt a gazdaság és az állam foglalkoztatási és polgári célra megkövetelheti. Ez a forgatókönyv egy távoli és jövôbetekintô próbakô,
amellyel bôvebben nem foglalkozunk ebben a jelentésben. Ugyanakkor az etanulás eltérô módozatainak gyors fejlôdése és átvétele utat nyitnak e végsô
jövôkép irányába azáltal, hogy lehetôvé teszik az egész életen át tartó, az élet
minden területére kiterjedô, önszabályozott és rugalmas tanulás támogatását.
A felnôtt tanulási piacon kínált és az új IKT társulások által elôsegített, már
megmutatkozó változások jelzik az utat és talán már azt is kezdik sugallni,
hogy az egyes tagországok mennyire mozdulnak és keresnek ebben az irányban (szétterjedt, megfoghatatlan piac, a jövôkép még nem áll a középpontban).

72

Ez a fejezet (fôleg) a második és a negyedik piaccal foglalkozik. Habár gyakran együttesen jelennek meg, azért érdemes megkülönböztetni a fôként a fiatalokat érintô középiskola utáni kezdeti oktatást és a felnôtt „keresô és tanuló” piac
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munkatapasztalat utáni oktatását. Ez utóbbi „piac” azonban túlmutat a foglalkoztatottak körén. Már ide tartozik jelentôs számú „belsô motiváltsággal rendelkezô”
tanuló, különösen az idôsebbek között már jól képzett, akik számára ez az életstílus inkább kulturális és intellektuális, mintsem gazdasági elônyöket jelent. A tagországok talán jobban kívánják ezt figyelembe venni a szociálpolitika „puhább” területeinek mérlegelésekor, különösen a korai nyugdíjba vonulással, a késôbbi
életszakaszok változatos életpályájával és a tevékeny állampolgári fellépéssel ötvözôdô hosszabb élettartamra utaló demográfiai trendek tükrében.
A piac új üzletágának méretét tekintve a kereslet és a felsôoktatási reagálás
növekedése meglehetôsen erôteljesnek látszik. West (1997) szerint az összesített
(diplomás) hallgatói létszám az 1990-es 42 millióról 2010-ben 97 millióra, 2025-ben
pedig 159 millióra fog emelkedni. Ez fôként a fenti második kategóriát érinti. A
harmadik kategória vonatkozásában a Merrill Lynch (2000, 254. old.) Peter
Druckert idézi, aki az on-line folytatódó oktatást kifejezetten úgy jellemzi, mint
egy „új és elkülönülô oktatási világot” teremtô és az oktatás jövôjét jelentô forma:
„ ehelyütt olyan globális piacról van szó, amelynek forgalma több száz milliárd
dollárt is elérhet”. A Merrill Lynch jelentése a vállalati egyetemek megsokszorozódását is említi az 1998-as 400-ról a 2000-es 1.600-ra, összehasonlítva az Egyesült
Államok összesen 3.700 posztszekunder oktatási intézményével, ezekben az 500
legnagyobb vállalat (Fortune 500) 40%-a érintett. Az egyesült államokbeli Kerreybizottság szerint a virtuális egyetemek száma az Egyesült Államokban 2010-re meg
fogja haladni a hagyományos egyetemek számát.
A különbözô partnerek és hozzájárulók
A korábbi fejezetekben már láthattuk az új IKT kihasználásához és az e-tanulási lehetôségek biztosításához szükséges eltérô szakosodást. A felsôoktatásra
gyakorolt következményei, ahogy azok ma a különbözô tagországokban ismertek
és kialakultak, még távol állnak attól, hogy világosak lennének. A különbözô szakpolitikai, jogi és pénzügyi környezetek és berendezkedések lényegesen megváltoztathatják a harmadik fokú és a felsôoktatás biztosításának alakulására gyakorolt
hatást. Ennek a kérdésnek országról-országra való a tanulmányozásához részletes
ország-tanulmányokra van szükség (lásd például az egyesült államokbeli Kerreybizottság 2000 decemberi jelentését). Az új technológiák semmi esetre sem határozzák meg, illetve vetítik elôre a hatást és az eredményeket.
A felsôoktatási és e-tanulási tipológiák megalkotására tett kísérletek rámutatnak arra, hogy miként változik a táj, illetve milyen gyorsan változnak a szolgáltatók
és társulások konstellációi. Lásd különösen az egyesült királysági CVCP és HEFCE
jelentés „A” jelû részét a határok nélküli oktatásról a tipológiák és azok gyors fejlôdésének vizsgálata végett (CVCP, 2000). A „virtuális egyetem” kifejezés az elemzés során lebontható a meglévô, illetve az új felsôoktatási szolgáltatók többsége
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által végzett tevékenységek egyfajta vetületére. Mi több, miközben virtuális egyetem „a felsôoktatás egyfajta erôteljes jövôképét” jelenti, nem vezet a hagyományos egyetem felbomlásához. Sokkal inkább „az új technológiák az egyetem intézményének átalakítását követelik meg úgy, hogy a virtuális egyetem a hagyományos egyetemnél sokkalta konkrétabb szervezet legyen” (Goddard, 1999).
Minden „hagyományos” egyetem egyre vegyesebbé válik, a frontális és a távoktatási módszerek tekintetében. A kilencvenes évek végén az egyesült királysági Open University alkancellára megfigyelhette, hogy egy évtized alatt a távoktatás az ismeretlenségbôl miként lett a legdivatosabbá. A határok nélküli oktatásról
szóló jelentés a hagyományos és a távoktatás konvergenciáját tekinti át. Ez a konvergencia egyszerre a következménye és a leképezése maga a technológia konvergenciájának. Több országban is kialakulóban vannak a kettôs módon mûködô
intézmények, a hagyományos és a távoktatás szolgáltatói közötti különbségtétel
eltûnik, azt felváltja a „fôként a kommunikáció és a technológia köré szervezôdô
vegyes módú oktatás” (CVCP, 2000).
Nagyobb problémát jelent a megújulás eszköztára és üteme, hogy ne csak az
új pedagógiákat tudják kihasználni, hanem az új IKT erejét teljes mértékben kihasználva a legmélyebb és legátalakultabb értelemben vett e-tanulási intézményekké válhassanak. Goddard egyaránt említ pedagógia és szervezeti kihívásokat.
A Merrill Lynch szerint „a vezetô e-tanulási vállalatok valóban kihasználják majd
az Internet erejét, a tanulást átfogalmazva és a motiváció jelentette drámai fejlôdést” ahelyett, hogy pusztán más rendeltetéssel vagy újonnan helyeznének el tartalmakat egy honlapon. „Az óriási lehetôséget végül felismerô, a holnap vezetô etanulási vállalkozásai azok lesznek, akik az új médium erejét kihasználó, valóban
egyedi tanulási élményt hoznak létre.” Ugyanakkor számos nagyvállalat „akarja
majd az aszinkron tanulás rugalmasságát, de a szinkron megoldás interaktivitásával és hozzáadott emberi tényezôjével együtt” (CVCP, 2000).
Az egyes oktatási és szakmai személyzet szintjén a brit és az ausztrál tanulmány egyaránt problémaként határozta meg az oktatás autonómiájának elvesztését, ami annak velejárója, hogy az egyes tudósok, tanárok szakirányultabb és kiegészítô szerepköröket vállaló csoportok tagjai lesznek, illetve, hogy a kurzusok az
intézmények vagy akár világméretû konzorciumok tulajdonába kerülnek az egyes
oktatási intézmények kezébôl. A Merrill Lynch szerint a kurzusok eszközei révén a
tanszékek képessé válnak arra, „hogy valóban saját maguk alakítsák ki és át a tartalmakat. A tanítás egy rendkívül személyes szakma, amelynek stílusa és technikájára az oktató egyéniségétôl függ. A kurzusok eszközei az oktató kezébe adják a
volánt (...) mert a tartalom továbbra is a tanszék kezében marad, míg a szellemi alkotás tulajdonjoga nem lesz kérdéses”. A valóságban a kérdések máris erôsen
problematikusként és ellentmondásosként jelennek meg.
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A nagy múltú egyetemek felismerik, hogy egyedül nem képesek az új IKT lehetôségeket kihasználva költséghatékonyan elérni a világpiacot, de a belföldit
sem, viszont jelentôs mértékben eltérô, hogy milyen társulásokhoz csatlakoznak
és azokban milyen szerepet töltenek be. A konzorcium összetétele például a következô lehet:
• kizárólag hagyományos szolgáltatók belföldön vagy nemzetközi szinten tömörülve konzorciumokba;
• önálló egyetemek egy vagy több munkáltatóval vagy iparággal alkotva konzorciumot szervezeti és/vagy egyéni munkavállalói felnôtt tanulók igényeinek
kielégítésére, esetleg egy olyan tanszéken vagy tantárgyon keresztül, mint
például a vállalkozás vagy a gépészet, nem pedig az egész intézményre kiterjedôen;
• hagyományos szolgáltatók egyedül vagy közösen lépve üzleti társulásra az
IKT- platformot, szoftvereket, taneszközöket vagy piacokat kínáló kereskedelmi vállalatokkal, amelyben a partnerek szakértelme a „hagyományos oktatási
intézmény” tudástartalmának hordozásában, csomagolásában, illetve marketingjében testesülhet meg;
• kormányzatokkal való társulások olyan új IKT képességek kifejlesztésére és
esetlegesen közös finanszírozására, amelyek a közvetlen célcsoporton kívüli
tanulók és szolgáltatók elônyére is állhatnak.
A határok nélküli oktatásról szóló jelentés az alábbi négy konzorciumformát
nevezi meg:
• nemzeteken átívelô társulások állami egyetemek között;
• nemzeteken átívelô oktatási program franchise-ok állami egyetemek között;
• nemzeteken átívelô társulások állami és magánszolgáltatók, illetve terjesztôk
között;
• nemzeti vagy nemzeteken átívelô együttmûködés állami szolgáltatók és vállalati egyetemek között (CVCP, 2000).
A társulások egyre inkább tartalmaznak akár három vagy annál többféle partnert is, ugyanis egyetlen intézmény vagy vállalat szakértelme sem terjed ki minden olyan területre, amelyre szükség van a hatékony, megbecsült és nyereséges
e-tanuláshoz. Így a 18 egyetemet tömörítô nemzetközi Universitas 21, 2000-ben
társulni kívánt Ruppert Murdoch News Corporation nevû részvénytársaságával és
a Microsofttal, és amikor a News Corppal folytatott tárgyalások elakadtak, akkor inkább a Thomsons-szal kötött megállapodást. „Felismerve az on-line tanulásban
rejlô hatalmas lehetôségeket, a legnagyobb hagyományokkal rendelkezô közhasznú oktatási szervezetek közül néhányan olyan nyereségérdekelt ágakat hoztak létre, amelyek kifejezett célja tôkét kovácsolni egy általunk korlátlannak hitt lehetôségbôl” (Merrill Lynch, 2000, 199. old.). Az Universitas 21 egyik vezetôje, a
University of Melbourne például szintén ezt tette a Melbourne University Private
cégen keresztül. A „korlátlan lehetôségre” szolgál példával egy (egyesült államok-
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beli) becslés, amely szerint a szakképzett munkaerô, mely 1950-ben 20%-ot tett ki,
2005-re 85%-ra fog nôni.
Miközben - más nagyvállalatokhoz hasonlóan - számos egyetem törekszik külsô tényezôket és forrásokat bevonni („kiszervezni”) a legkülönfélébb, nem alaptevékenységet érintô olyan munkakörökbe, amelyeket olcsóbban és hatékonyabban
tudnak ellátni a szakosodott cégek, ezek az intézmények már kezdettôl fogva független társulás alapján lépnek az új e-tanulási piacra. Klasszikus esetben egy nagy
múltú egyetem a tartalmat (a tárgyi szakértelmet) és a nevét adja a társulásba, míg
a többiek az infrastruktúrát (az e-tanulási kezdeményezéseket vezetô nagyvállalatok platformjait, esetleg taneszközeit, berendezéseit és rendszereit) vonják be
a társulásba. A Merrill Lynch a „nagyvállalati e-tanulási versenykörnyezetet” az infrastruktúra szolgáltatók - tanulásirányító rendszerek, összesítôk, piacok és közvetítôk,
szerzôi eszközök és interaktív kommunikáció; valamint az átfogó, vertikálisan összpontosított és egyetemi tartalom kettôsségeként jellemzi (Merrill Lynch, 2000).
Az e-tanulás és a felsôoktatás fejlôdése
A társulások kialakulásának és magának a rohamosan fejlôdô e-tanulás kihasználásának ebben a korai szakaszában a legtöbb társulás még mindig viszonylag újnak és változékonynak mutatkozik. A határok nélküli oktatás projektje „a határok
nélküli üzleti terület marketing ôrületén túl kívánt lépni”. A szolgáltatás és társulás 2000. évi alapvetô tanulmánya kimutatta, hogy ezen vállalatok és társulások közül, ideértve a nagyvállalati és „virtuális” egyetemeket is, hány számít még egyévesnél nem idôsebbnek (Merrill Lynch, 2000). Az e-tanulási (és a tágabb e-kereskedelmi) ágazat változékonysága ez idôben a fejlett technikát tükrözô NASDAQ
tôzsdei index változékonyságában is megmutatkozott.
Miközben az e-tanulásról és a több milliárd dolláros folytatódó oktatás üzletérôl szóló lelkes szakirodalom zöme olyan kifejezéseket használ, mint a robbanásszerû és az exponenciális, az ágazatra épp ennyire jellemzô a megjósolhatatlanság és a változékonyság.
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Másfelôl, a változás üteme nem kevésbé drámai, a következmények pedig
várhatóan jelentôsek és messzire mutatók lesznek. Fontos, hogy a változásokat és
újításokat minden érdektôl mentesen figyeljük és értékeljük az e-tanulás eltúlzásához, illetve befektetéseihez fûzôdô érdekekre tekintettel, különösen a felnôtt
felsôoktatásban és képzésben. A Merrill Lynch 2000-es jelentése például olyan
szórakoztató, ugyanakkor sztereotip aforizmákat használ a „hagyományos” felsôoktatás leírására, mint a nem-haszonelvû, a rugalmatlan és az üzletszerûtlen, miközben erôsen kereskedelmi társulások és újítások példái tarkítják, amelyek egy része a világ legnagyobb tiszteletnek örvendô egyetemein jelenik meg. A vállalkozó
szellemmel való házasság a piac által szabályozott, készséget adó üzleti lehetôsé-
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geknek az általánosabb és alapvetôbb oktatás és megértés jobban mérhetô szellemi biztosításával történô elnyerése érdekében kétségtelenül a továbbiakban is
egyfajta ideológiai versengést jelent majd. További kísérletezésre lesz szükség a
kölcsönös érdekekre és az egymást kiegészítô szakértelmekre épülô társulások
tartós formáinak kialakításához.
A tágabb értelemben vett és „virtuális egyetemként” aposztrofált sikeres társulások és szolgáltatás több példája, például a Western Governors és a Phoenix
még szerény mértékûnek, illetve erôsen a hagyományos egyetemi város támogatására vagy a már régóta kialakult távoktatás mentén született személyes kapcsolatok eredményeként az oktatók és konzulensek támogatására utaltnak bizonyulnak, ahogy az Ausztráliában és az utóbbi idôben a brit Open University, majd az
Open University világszerte zajló fejlôdése esetében történt (lásd például CVCP,
2000, 42-43. old., amely a Western Governors University pénzügyi sebezhetôségének kilenc okát sorolja fel, köztük magában a közvetítôi megközelítésben rejlô
problémákkal). A most figyelmet felkeltô és a nyilvánosság felé jól népszerûsített
újítások némelyike indulási problémákkal terhelt az azonosságtól a hitelességen
és marketingen át az erôforrásokig: Nagy-Britanniában például az ipari egyetem, a
University of the Highlands and Islands, és az utóbbi idôben az e-University.
A különbözô országok kultúrája és hagyományai eltérôek a minôségbiztosítás,
az akkreditáció és az ellenôrzés tekintetében. Sokszor eltérô viszonylagos jelentôséget tulajdonítanak a hagyományra és a megalapozott hírnévre a vélt hasznossággal és az újítással összevetve. Ezáltal könnyebb vagy kevésbé könnyebb új üzletet szerezni az e-tanuláson keresztül az egyik országban mint a másikban. Két
2000-ben megjelentetett tanulmány egymást jól ellensúlyozza és kiegészíti ezen
kérdések és feszültségek megnevezésében: a Merrill Lynch optimista, lelkesítô és
igencsak vállalkozásorientált jelentése az Egyesült Államokban és a határok nélküli oktatásról szóló óvatosabb, analitikusabb jelentés az Egyesült Királyságban.
Néhány szakági politikai kérdés és probléma
A szakági politikai elemzést számos számos újszerû és változatos e-tanulási
újítás valamint a hozzájuk kapcsolódó kézzel fogható adatok, a hiteles kutatások
és a hosszú távú értékelés szûkössége nehezíti. Ez idáig kevés tudható a teljes
költségekrôl és a valódi gazdaságosságról. Számos olyan állítás van, amely a „[meg
nem nevezett] tanulmányok tanúsága szerint” csoportba sorolható. A Merrill Lynch
például egy olyan tanulmányra hivatkozott, amelyben „a tanulók átlagosan 20%kal jobb eredményt értek el egy virtuális osztályban, mint egy hagyományos osztályban”; ugyanott „tanulmányok jelzik, hogy bizonyos tananyagismeret megôrzése akár 250%-kal nagyobb is lehet az e-tanulással mint a tantermi modell esetében”. Másfelôl, a szintén egyesült államokbeli Kerrey-bizottság 2000-ben egy teljes fejezetet szánt a „kutatás és fejlesztés szûkösségének orvoslására”, a CVCP jeszámos újszerû és változatos e-tanulási újítás valamint ...
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lentés pedig a tapasztalati bizonyítékok hiányáról és a további kutatások szükségérôl beszél (CVCP, 2000). A kutatási ismeretbázisra vonatkozó állításokat nagyobb körültekintéssel kell kezelni csakúgy, mint a piac méretére és a tanulók számára vonatkozó elôrejelzéseket.
Szembeötlô, hogy még keveset tudunk a diákok relatív sikereirôl, akik a tantárgyakat a tanulási és tanítási támogatás különbözô módozataival tanulják. A tanulók preferenciáiról készített tanulmányok korlátozott számát (a tanulási eredményekkel ellentétben) hiányossá teszi a tanulók típusai sokféleségének fel nem
ismerése (munkahelyi és tanulási környezet, rendelkezésre álló idô, oktatási kifinomultság, tantárgy, stb. szempontjából). Az a benyomás támad az emberben,
hogy általában elônyben részesítik a támogatott, illetve vegyes tanulási módot a
teljes egészében e-vezérelt önálló tanulással szemben. Az American Society of
Training and Development (ASTD - Amerikai Képzési és Fejlesztési Társaság)
egyik rövid és világos cikke megállapítja, hogy a kifinomultabb és egyénre szabottabb információs és kommunikációs technológiára épülô, emberi kapcsolattartással és konzultálással támogatott „vegyített” megközelítési módok jelentik a szívesebben látott irányt és a közeljövôben a munkatapasztalat utáni, munkáltató által
hajtott e-tanulás képzési területének fô növekedési terepét. A Merrill Lynch inkább a „hibrid” megközelítések kifejezést használja.
Ez inkább a társulásokon keresztül való vegyes módú szolgáltatás uralkodó
irányába vezet bennünket, amely az egymás kiegészítését használja ki és elmozdul a virtuális egyetemek, illetve képzési társaságok tiszta vagy „ideális” típusától.
Valószínû, hogy alapvetô váltásra kerül majd sor a vállalati képzésekben a közeljövôben, ahogy a kifinomultabb szoftverek lehetôvé teszik, ahogy az oktatók által
nyújtott képzés zöme a jövôben a világhálóra kerül és önállóan vezérelhetô lesz,
és ezáltal idô és hely tekintetében felszabadul a különbözô tanulási támogatások
(„hibrid” vagy vegyes módja) révén. A vállalatok számára ez nagyfokú költségmegtakarítást jelenthet mind az oktatói díjak, mind az utazási kiadások terén. „A munkavállalók a nap 24 órájában, a hét minden napján, a munkahelyi, családi és személyes idôbeosztások szerint tanulhatnak. A munkavállalóknak többé már nem
kell idôt elvenniük a sûrû munkahetükbôl (...)” (Merrill Lynch, 2000). A költségek
ezzel azonban áthárulnak a saját szabadidejükben tanulókra, továbbá a vállalaton
kívül eltöltött képzési napok járulékos szociális és hûség elônyei elvesznek. Az oktatás és képzés gazdaságossága a munkáltató számára javul, a szociális és az otthoni költségek hátrányára, ahogy a családi vasárnapokat és estéket elfoglalja a
szinte kötelezô „csak Önnek” munkához kapcsolódó ismeretfrissítés a „szabadidôben”.
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A kifinomultabb szoftverek gyakorlati elôrelépést is jelenthetnek a belföldi és
helyi piacokkal szemben a világpiac szempontjából. Egyes tárgyak, nevezetesen
maga az informatikai képzés adja magát a globalizációra éppúgy, mint ahogyan az
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e-kereskedelem az egész világtérképet igénybe veheti a munkaerô követelményeinek kielégítéséhez. Az európai telefonos ügyfélszolgálatok és adatelemzôk áttehetik a munkájukat Indiába ahelyett, hogy szakképzett vendégmunkásokat hoznának Európába. Az informatikán kívül az ismeretek más területei kevésbé egyetemlegesek, sokkal inkább kontextustól függôek. Ahogy a kifinomultabb e-tanulási technológia lehetôvé teszi a sokszínûséget és a testre szabást, illetve a vegyes
tevékenységet és az interaktivitás többféle formáját, az e-tanulás téma és készség
lefedettsége is nôni fog - maga az informatika felôl elôször a „keményebb”, majd
a „puhább” vezetési területek, hamarosan pedig az olyan még aprólékosabb és
pedagógiailag nagyobb kihívást jelentô területek felé, mint például a bölcsészettudományok.
Ahogy az ASTD esetében Tom Barron nevezi, a „puha készségek” felé haladunk, az összefüggések és a helyi kultúrák fontosabbá válnak, a társulások és a
testre szabás szükségessé válnak a tengerentúli piacok megteremtéséhez. Minél
„érzékenyebbé” válik a tárgy, annál fontosabb lesz az adaptálás, és annál jobban
húzódik vissza a valóban óriási világpiac. Egy bizonyos ponton, országonként változóan, a helyi tartalom egyszerre válhat politikai és pedagógiai kérdéssé. Erre a
legnyilvánvalóbb példa a mûsorszórás - Új-Zélandot a helyi tartalom nevében
Ausztráliában szorongatják, Míg Malajzia kulturális gyarmatosítással szembeni ellenállása világszerte jól ismert. Miközben ezek a nagyobb kérdések a globalizáció
és az e-tanulás ellen hatnak, bizonyos formában egyértelmûen megjelennek a felsôoktatás e-tanulási társulásokon keresztül történô globalizációjára tett kísérletekben.
Az óriási piacok és a több milliárd dolláros üzleti lehetôségek feltüzelt kereskedelmi megközelítésének tükrében is fontos ezeket észben tartani. Ezek az etanulási technológiák és általában az IKT fôleg az Egyesült Államokban és
különösen annak tanulói népessége körében elterjedtek, majd átvetülnek a magas harmadik fokú oktatásban való részvétel és a korszerû IKT elterjedésének hasonló útját követô országok növekedési trendjeibe is. A Merrill Lynch a világméretû felsôoktatási lehetôséget igen nagynak tartja, „ugyanis az Egyesült Államok
már most is a világ egyik felsôoktatás erômûvének és motorjának számít” a maga
15 millió felsôoktatási hallgatói létszámával. Ezért hatalmas világméretû on-line
tanulási piacot vetítenek elôre, ahogy más nemzetek is elérik az Egyesült Államok világhálóhoz való csatlakoztatottságának szintjét és figyelembe véve az
amerikai felsôoktatás iránt külföldön már most mutatkozó keresletet. Feltételezik, hogy ha tehetnék, más országokból is sokkal több tanuló szerezne amerikai
diplomát on-line módon, és mértéktartó becslések szerint a 2025-re a világon
elôre jelzett 160 millió diákból 45 millióan lesznek az on-line felsôoktatás felhasználói. Ugyanakkor naiv feltételezés lenne azt hinni, hogy amikor Kína a 18-22 éves
korosztály jelenlegi 3%-os felsôoktatás beiskolázottságát 2020-ra 20%-ra kívánja feltornászni, ez a 240 millió egyetemi diák automatikusan e-tanulási piacot jelentene
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a meglévô szolgáltatók és konzorciumok számára.
A tagországok hajlamosak szakpolitika tekintetében harmadik fokú, illetve
felsôoktatási rendszerekben, valamint a kereslet, a sokszínûség, a hasznosság, a minôségbiztosítás, a szabványok és az akkreditáció egész rendszert érintô kérdéseiben, illetve a számonkérhetôség, a költségek és a költségek megosztásáról nemzeti alapon gondolkodni. Ez a rendszer általában állami, de egyre növekvô mértékben egyre több országban mára magánegyetemek és felsôoktatási intézmények többé-kevésbé egységes csoportjából áll. Sôt, a küldetés, a szerepkör és a
hozzájárulás változatossá tétele érhetô el a vegyes állami-magán modell irányába
való elmozdulással ahelyett, hogy erre az állami vagy az állam által támogatott
szektorban törekednének, ahol a minôségbiztosításnak és az etalon-megállapításnak van egyfajta nem kívánt konformizáló hatása.
Az állam számára az e-tanulás felsôoktatásra gyakorolt hatásához figyelembe
kell venni az ágazat hosszabb távú képét és képességét, feltételezve azt, hogy ez
a nemzetállam szakpolitikai kérdése marad a globalizáció ellenére. Például a
nemzet számára fontos területeken milyen kutatási és innovációs képességek maradnak fenn, ahogy az ágazatot átalakítja az e-tanulás?
Az egyes egyetemek számára kérdéseket vet fel a megkülönböztetett azonosság megôrzése, a megkülönböztetô jártasság fenntartása, valamint a piaci részesedés és a kormányzaton kívüli bevételek arányának növelése az egészséges jövô
veszélyeztetése nélkül. A nagyságuk, gazdagságuk és presztízsük szempontjából
vezetô egyetemek kivétel nélkül ismerik fel, hogy egyedül nem megy. Az alapvetô e-tanulási kezdeményezésekhez (a távoktatási módozatok nagy regionális, illetve világpiacaira tekintettel, akár a világhálón, akár egyre inkább az új mûsorszórási lehetôségeken keresztül) egymást kiegészítô erôforrásokkal és készségekkel
rendelkezô partnerekre van szükség. Ezek közé tartozik a tömeges piaci lefedettség és tapasztalat, illetve a magas kezdeti költségeket finanszírozó tôke.
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A nagy múltú egyetemek legnagyobb vagyonát a tartalommal kapcsolatos
szakértelem (amelyet „át kell csomagolni” és az e-tanulás számára felhasználóbarát formában kell megjelentetni) és a bevezetett „márkaelismertség” jelenti. „Az
on-line tanulásban meg van a lehetôség, hogy olyan élményt teremtsünk, ami egy
elit intézmény gazdagságát ötvözi az Internet által biztosított globális lefedettséggel” (Merrill Lynch, 2000). Az egyik kérdés, amellyel úgy tûnik, ez idáig nem foglalkoztak egyértelmûen a nagypresztízsû egyetemek, a lefedettség kiterjesztésének
és a piaci részesedésük e-tanulási társulásokon keresztül való növelésének hosszú távú ára. Megôrzi-e egy harvardi vagy egy oxfordi diploma az értékét, ha évente nem csak pár százan szereznek ilyet, hanem több tízezren? A márkanév felhígulásának elkerülését jelentô egyik megoldás az lehet, ha kizárólag a dolgozó felnôttek számára kínálnak folytatódó oktatást és diplomát nem adó képzést; illetve
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amit az Universitas 21 jelenleg tervez, hogy olyan Universitas 21 diplomákat állít
ki, amely a tagokra támaszkodik, de nem viseli azok nevét.
A tagországok számára ezek egyáltalán nem lényegtelen szempontok. Elhelyezhetôk abban a tágabb kérdésben is, hogy milyen felsôoktatási rendszert akar
és választ a nemzet, ideértve a szolgáltatási és tevékenységi spektrum különbözô
nemzeti és helyi igényeinek megfelelô sokszínûséget és képességet. A felsôoktatást az egyik fô „exporttevékenységnek” tartják Ausztráliában (annak ellenére,
hogy ennek jellemzô módja még mindig a diákok fizikai behozatala és nem az offshore vagy „virtuális” szolgáltatás). Jelenti-e ugyanakkor a gazdasági és nemzeti
fejlôdés motorját is a nemzeti gazdasági versenyképesség szempontjából értékes
IP és bizalmi kereskedelem tekintetében? Várható-e hogy a vezetô egyetemek,
mint például a Monash University, a Harvard és a Cambridge energiái a „nemzeti
jellegüket elvesztô” nemzetközi nagyvállalatok neve alá és ismérveibe kerülnek
amellett, hogy a befektetés haszna más nemzetek fejlôdésében és kereskedelmi
nyereségeiben jelenik meg az országhatárokon kívül? Mennyire marad fontos
megôrizni a nemzeti felsôoktatási rendszer feletti irányítást az e-tanulás vezette
határok nélküliség korában?
Még tágabb értelemben, fontos-e a tagországok számára, hogy az IKT képességekbe befektetve csökkentse a költségeket, javítsa a minôséget és növelje a
méretét akár a kezdeti, akár a munkatapasztalat utáni harmadfokú oktatásban,
akár mindkettôben? Ha igen, ezt magánszolgáltatók és magántôke révén ezek segítségével és bevonásával kísérlik meg? Vagy fontosabb-e a „tanuló nemzet” eszközeit befektetni az óvodától az érettségiig tartó, illetve az általános közösségi oktatás minôségének és lefedettségének növelésébe, valószínûleg a szélessávú lehetôségek beruházásainak felgyorsításával, valamint a korszerû konvergens információs és kommunikációs technológiák teljesítményének a társadalom minden
tagja számára való elérhetôvé tételével?
A tagországoknak más fontos kérdéseket is meg kell fontolniuk, ezek egy része fôként jogi, mások tágabb összefüggésû társadalmi és polgári kérdés. A felsôoktatással való e-tanulási társulások némelyike számára elôny, hogy elnyerheti és
megtarthatja az ügyfelek hûségét; nem is annyira jelenlegi és jövôbeni tanulókként, hanem hitelkártya-tulajdonos fogyasztókként. A Merrill Lynch (2000) nem
kertel: „Ha egy vállalat megalapozza magát egy közösségen belül, akkor az érdekeltségét más területekre kiterjesztve pénzzé teheti a teljes lehetôséget. Az egyik
hangsúlyos elem az e-mail kézben tartása, amely a diákpiac kapuja és a lediplomázott diákok megtartásának kulcsa. A diákok átlagosan 15 évig megôrzik a fôiskolán használt hitelkártyájukat. A felsôoktatási e-központok egy jelentôs és vonzó
demográfiai csoporthoz - a fôiskolai diákokhoz és az ô hitelkártyáikhoz biztosítanak hozzáférést a hirdetôk és az e-kereskedelemmel foglalkozó vállalatok számára.” Itt valóban megjelenik egy, nem az oktatási piacból fakadó motívum, ami
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összefügghet a magánélet olyan kérdéseivel is, mint például az elektronikus levelezôlisták adásvétele.

Több jóindulattal, az e-tanulás növeli a felsôoktatás rendszer más olyan változásainak lehetôségét, amelyekre az „egész életen át tartó tanulás” és a „tanuló
társadalom” egyik formájának hívei törekszenek. Ennek megfelelôen, a végsô
„végleges” (például egy fôiskola vagy egyetemi) diploma egyfajta egész életen át
tartó tanulási szerzôdéssel nyitná meg az utat a rendszeres frissítés és akár a foglalkoztathatóság elôtt (lásd például a Jamil Salmi által az OECD épületében 2000
szeptemberében tartott IMHE általános konferencián elôadott vitaindító anyagot.
Az öregdiákokhoz való tartozás így öszszességében sokkal erôsebb jelentéssel
bírna. Reálisan egy ilyen egész életen át tartó kapcsolat az alma materrel csak az
e-tanuláson keresztül valósítható meg. Nem elképzelhetetlen, hogy a tagországok
idôvel ilyen nemzeti felelôsséggel is felruházzák felsôoktatási rendszereiket és intézményeiket.
Lezárásképpen, a társulások száma növekszik és továbbra is növekedni fog,
ahogy az e-tanulás egyre inkább behatol a középiskola utáni és a felsôoktatásba.
Ezeknek számos formája lesz a kialakult (fôként államilag finanszírozott) felsôoktatásban, de a többségük a magán-állami társulások valamilyen képében jelenik
majd meg. A magánszektor részesedése a felsôoktatási szolgáltatásból tovább fog
emelkedni, akár exponenciálisan is, ideértve a vállalati egyetemeket épp úgy,
mint a nyereségérdekelt magánintézményeket, amelyek valószínûleg meg is haladják majd az állami egyetemek számát és hallgatói létszámát is, fôként a felnôttek folytatódó oktatásának piaci ágában. Jelentôs instabilitás és zavar támad majd
ezen új ágazatok intézményeinek szárba szökkenésével, egyesülésével és vegyülésével, bezárásával, vállalatnevük és társulásaik megváltoztatásával, stb., de a
felsôoktatás így kialakuló arca, elrendezésének hozzáférhetôsége, azonossága és
pénzügyi háttere jelentôsen eltérô lesz ennek eredményeként, továbbá valószínûleg jóval sokszínûbb és a piacra jobban reagáló is lesz összességében.
A tagországok szeretnék majd nyomon követni és esetleg befolyásolni, ha irányítani nem is, ezeket a fejleményeket, ügyelve arra, hogy elkerüljék az akaratlan
és nem kívánt következményeket, továbbá mindeközben elôrébb vigyék az olyan
gazdasági és szociálpolitikai célokat, mint például a szociális kirekesztettség csökkentése. Lehet, hogy figyelmüket két kívánatos ágának kapcsolatára és egyensúlyára kívánják majd összpontosítani: a hagyományosabb, általában mélyebb és
hosszabb távú beruházást jelentô oktatás („just-in-case” - „csak arra az esetre”), a
liberálisabb, általános és generikus készségek oktatása („just-in-time” - „épp idôben”), majd a képzés kialakulóban lévô, egyénre szabott, de esetleg igen funkcionális, konkrét és rövidtávlatú formái („just-for-me” - „csak nekem”).
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A politikai gazdaság szempontjából eltérések adódhatnak a munkáltató által
vezérelt „csak önnek” („just-for-you”) képzéseknek kedvezô és az egyenlô módon
rugalmas, portfolió alapú „csak nekem” („just-for-me”) megközelítési módokra hajló rendszerek között. A tagországok tágabb értelemben számíthatnak arra, hogy a
„just-in-case” típusú kezdeti felsôoktatáshoz való jelentôs hozzájárulás; a munkáltatók „just-in-time” típusú költségeknek való megfelelésre ösztönzése; valamint
az egyénektôl (és adott esetben a munkáltatóktól) a „just-for-me” (illetve a „justfor-you”) oktatásnak és képzésnek való megfelelés elvárása folytatódik.
Arra is szeretnék majd ösztönözni az intézményeiket és saját tervezôiket,
hogy egyensúlyozzanak egyfelôl az önelégültség, másfelôl a túlzás, illetve a pánik
között.
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5. fejezet

A partneri viszony (társulások) természete
és az e-tanulásban elfoglalt helye
Bevezetô
A társulás a jelentésünk központi témája. A korábbi fejezetekben a társulások
számos különbözô fajtáját említettük. A szervezetek közötti hálózati együttmûködés legtágabb értelmében vett társulás nem új keletû jelenség. Ugyanakkor stratégiai értelemben és a tevékenység nagyságrendjét tekintve újnak számít. A szervezetek közötti hálózatok száma sokszorozódik és minôségileg más formában jelenik meg. Az iparág vezetésével a vertikális integráció irányából elmozdultunk a
szervezetek közötti hálózatok felé olyan ágazatokban, mint például az autóipar, a
repülôgépgyártás, a biotechnológia, az információ és számítástechnika. Az iparágak második és harmadik hulláma, köztük az oktatás, most követi ezt a trendet.
Itt makroszintû erôk épp úgy mûködnek, mint az iparág szintjén ható konkrétabb
erôk. Az oktatási társulások mögötti kulcserôk némelyikét már említettük a jelentés korábbi fejezeteiben. Ezeket az alábbiakban bôvebben és tárgyaljuk.
Az oktatási intézmények XXI. század eleji szótárában központi helyet foglal el
a társulás kifejezése. A legkülönbözôbb formákat ölti az együttmûködô szervezetek közötti integráció, az interakció és az egymásrautaltság fokától függôen. A vegyes vállalatok, szövetségek, hálózatok és füzérek, illetve az együttmûködés lazább, informálisabb módozatait foglaljuk össze a társulás gyûjtônév alatt. A társulási rendszer fejlôdésének egyik elemeként olykor a kiszervezés (outsourcing), illetve az alvállalkozás is megjelenik.
A társulások eltérô módjai és modelljei
A társulás egyfajta anyasági státuszba kerül. Csak a legritkább esetben bontják problémákra. Még az ipari együttmûködés kutatási szakirodalma is hajlamos
átsiklani a hálózati megállapodások elônyeinek kialakításában és fenntartásában
rejlô nehézségek felett. Az a feltételezés, hogy a társulás formájában történô
együttmûködés összességében pozitív eredménnyel kell, hogy járjon, más szóval
a partnerek olyan kölcsönös elônyökre tehetnek és tesznek szert, amelyekre külön-külön nem lett volna módjuk.
Ugyanakkor több olyan eset is van, ahol a társulás sikertelen volt vagy nem
teljesítette a hozzáfûzött elvárásokat; illetve ahol az elônyöket meghaladták az
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együttmûködés költségei. Ez épp úgy igaz lehet a szupersztárnak számító nagyvállalatok közötti óriásszövetségekre, mint a kisebb vállalatok és szervezetek közötti társulásokra. A The Economist címû brit hetilapban egy külön cikksorozat foglalkozott 2000-ben a „kisiklott egyesülésekkel”. Doz és Hamel (1996) arra a következtetésre jutottak, hogy a sikeres hálózatok és társulások rendkívül fejlôdôképesnek
bizonyultak a tanulás, az átértékelés és a kiigazítások interaktív ciklusainak egész
során keresztül. A sikertelennek bizonyuló társulások ezzel szemben tehetetlenek
voltak, kevés tanulás vagy eltérô tanulás jellemezte ôket az egyetértés és a viselkedés összehangolása terén; illetve meghiúsult várakozásokat kellett megtapasztalniuk.
A jelenlegi irányadó nézet szerint a társulások jelentik a jövô útját, és az e-tanulási lehetôségeket kihasználni akaró intézmények jól teszik, ha stratégiai döntést hoznak a szövetségek megkötésében. Ilyen nézetnek adott hangot az Egyesült Királyság oktatási államtitkára, David Blunkett is az egyetemeknek szóló figyelmeztetésében, amikor is azt üzente nekik, hogy nincs más választásuk, mint
részt venni a világhálóra épülô szövetségekben és az on-line tevékenységekben.
Az egyetemek autonóm intézmények és ez így is van rendjén. De a tudásalapú gazdaságban a vállalkozó szellemû egyetemek épp olyan fontossá válnak
majd, mint a vállalkozó szellemû üzleti vállalkozások, ezek egymást fogják segíteni. A „ne tegyünk semmit” egyetemek nem fognak fennmaradni - és nem a kormány feladata lesz kihúzni ôket a bajból (Blunkett, 2000).
Az e-tanulás világméretû színterén a társulások többdimenziós jelenséget jelentenek (3. számú keretes írás). Olyan ismérvek mentén alakulnak, mint például
az alábbiak:

3. keretes írás: Az e-tanulási társulások különbözô ismérvei
Hatáskör
Partnerek száma
Ágazat
Kötelezettségvállalás
Önkéntesség
Irányítás
Kormányzás
Méret
Együttmûködés mértéke
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Helyi, regionális, nemzeti, egészen a nemzetek közöttiig
Egy vagy néhány partnertôl a sok partnerig
Tagság ugyanabból az ágazatból vagy más ágazatokból is
Határozott idejû vagy hosszú távú kötelezettségvállalás
Önkéntes szövetség, kierôszakolt egyesülés vagy felvásárlás, ráerôltetett
társulás
A szerves irányítástól a megosztott hatáskörökön át a formális hierarchiáig
Laza szövetségtôl a jól körülhatárolt és szabályozott szövetségig
A teljes intézményre/szervezetre kiterjedôtôl az együttmûködés szûkebb,
meghatározott területéig
Az alacsony szintû információcserétôl és ügyletektôl a magas szintû
integrációig és interakcióig

Érdemes a társulások különbözô modelljeit vertikális és/vagy horizontális in-
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tegráltságok fokában meghatározni. A skála egyik végén találjuk azokat a társulásokat, amelyek informális, szervesen együttmûködô szövetségként jöttek létre,
ilyenek például a világon mindenfelé tapasztalható iskolai hálózatok laza szövetségei. A másik végén pedig ott vannak az egyesülések és felvásárlások robbanásszerû tevékenységei, amelyek jelenleg minden idôk legmagasabb szintjét érik el
az amerikai oktatási és képzési piacon.
A társulások természetüknél fogva dinamikusak, a legkevésbé sem statikusak.
Jellemzôen változnak idôvel, ahogy a partnerek szükségletei és a piac igényei változnak. A társulások indulhatnak egy konkrét projekt végrehajtására létrejött informális együttmûködésként is, hogy aztán a skála másik végén találva magukat külön vállalatként vagy felvásárolt eszközként végezzék. Az Egyesült Királyságban
például az ipari egyetem kezdeményezése az ipar tanulási erôforrásainak és lehetôségeinek laza hálózati együttmûködéseként indult, majd az egész ország területén tanulási központokkal rendelkezô országos méretû korlátolt felelôsségû társasággá vált.
A fejlôdésben lévô társulás minden szakaszában meg kell lennie a kezeléséhez és növekedéséhez szükséges megfelelô stratégiának. A partnereknek ezért
tisztában kell lenniük azzal, hogy hol helyezkednek el a skálán és pontosan milyen
modellek segítségével biztosítják a társulás mûködését. A hatékony társulások jellemzôen az életciklus megfelelô szakaszához igazodó különbözô modelleket és
stratégiákat ötvözik. Más szóval, nem a társulási modell kiválasztása és az ahhoz
való ragaszkodás a kérdés, hanem annak megértése, hogy miként halad elôre a
társulás a legkülönbözôbb modellek megfelelô idôben történô alkalmazásával.
A tágabb értelemben vett oktatás területén születôben lévô társulások elemzôi és kutatói számos kulcsfontosságú trendet különböztetnek meg. Az elsô egyszerûen a fejlôdô szövetségekben és hálózatokban érintett oktatási intézmények
közötti megnôtt tevékenység, amely a hagyományos iskolák és egyetemek között
is megtalálható.
Egy másik trend az egyetlen vagy néhány tagból álló társulások egyszerû formájától való elmozdulás a több szervezetet is tömörítô társulási formák felé. Az
oktatási intézmények, azelôtt a stratégiai válaszút elôtt állnak, hogy vagy mindent
egy lapra tegyenek fel vagy megosszák a kockázatot, ezért inkább nem csak egy
vállalattal, egy kezdeményezéssel és egy technológiával társulnak, hanem különbözô partnerek között osztják fel a tevékenységeiket.
Sok esetben tapasztalható változás a hasonló (egy ágazatba tartozó) szervezetek közötti társulások és egyesülések irányából az összetettebb (ágazatok közötti), azaz az oktatási intézmények, a média és a nagyvállalatok/vállalati egyetemek közötti nemzetközi szinten létrejövô társulások és szövetségek felé. Ezt a
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trendet csak gyorsítja az ágazatok közötti határvonalak elmosódása, amely legélesebben a gyakran információs és szórakoztatóiparnak (info-tainment) nevezett területen tapasztalható.
Dussauge, Garrette és Mitchell ezeket a társulásokat méret, illetve kapcsolat
szövetségeknek nevezik. Arról számolnak be, hogy a szövetségek leggyorsabban
növekvô fajtája „az olyan erôsen változékony kapcsolat szövetség, amelyben a
partnerek mindegyike eltérô erôforrásfajtával járul hozzá a társuláshoz”.
Az egy adott körhöz tartozó partnerek közötti kapcsolatokra épülô szövetségeknek számító hálózatok hajlama a más ágazatok bevonása felé való fejlôdésre
az érettebb szervezetek közötti formák egyik jellemvonása. Az együttmûködési
know-how fejlôdését, valamint annak az összes szervezeti szereplô között fokozódó elterjedését is tükrözheti.
Az e-tanulási társulások kategóriái
Az e-tanulási szövetségek egyszerû felosztását javasolta Byrkjeflot (2000),
amikor az üzleti oktatásról írt a felsôoktatás és az általánosabb vállalati tanulás fejlôdésének összefüggésében. A társulásokat ô két ismérv mentén helyezi el - az
érintett társak fajtája és azonos vagy eltérô ágazathoz való tartozása szerint. Ennek
következtében négyféle társulást különböztethetünk meg. Mindegyikhez egy
konkrét fejlôdési minta tartozik. Hasonló társulási formákat és mintákat találhatunk az iskolarendszer legfrissebb fejlôdésében, ahogy teret nyert az e-tanulás.
Ezek közül több kifejezetten az Egyesült Államoknak szól a Merrill Lynch jelentésben. Miközben a Kerrey-jelentés is szót emel a társulások mellett, világosabb stratégiai iránymutatást és célt szab meg. Byrkjeflot négy társulási fajtája a következô:
Média-média szövetségek
• például a Reed Elsevier és a Harcourt közötti oktatási kiadószövetség, valamint a Simon és a Schuster & Lighting Source közötti oktatási kiadószövetség.
Oktatás-oktatás szövetségek
• például az Universitas 21;
• TRIUM EMBA: London School of Economics, Stern of New York, HEC Paris;
• valamint az MBA kurzusok társulásai a Darden GSBA, a Michigan Business
School és a UC Berkeley Haas School of Business között.
Az oktatás és a vállalat által közösen mûködtetett egyetemek
• például az Ernst & Young Virtual Business School, és a Henley College együttmûködésében létrehozott ABB Academy.
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Oktatás + média + egyéb intézmények
• Példaként említhetô a Cardean University, benne a UNext, a London School
of Economics, a Stanford, a Chicago és a Columbia University az üzleti és
közigazgatási oktatásban;
• a Quisic; a Financial Times ismeretanyaga; a Pensare; a Knowledge Planet és
a PriceWaterhouseCoopers; a University Army Access;
• valamint legújabban az Universitas 21 és a Thomson Learning.
Az Egyesült Királyság Határok nélküli oktatási üzletrôl (Business of Borderless
Education) szóló jelentése (CVCP, 2000) kiterjedt felsorolást ad közre a felsôoktatási ágazat új szereplôirôl, ezek a nagyobb múltra visszatekintô szereplôk, elsôsorban egyetemek különbözô kombinációiban találhatók meg. Ilyenek többek között
az alábbiak:
• vállalati egyetemek;
• nyereségérdekelt oktatás;
• média és kiadóvállalkozások;
• szakmai testületek és szövetségek;
• oktatási szolgáltatók;
• oktatásközvetítôk.
Az új szereplôk zöme jelenleg az egyetemekkel kíván együttmûködni, de ez
változhat. Davis és Botkin megállapítja, hogy az oktatás fokozatosan mozdult el az
egyház irányából a család, a kormány és most az üzleti élet irányába. Elôrejelzésük szerint a magánkézben vezetett médián alapuló tanulási módok legyôzik a hagyományos módozatokat, mivel 60-70%-os haszonkulcsot kínálnak. Nézetük szerint:
a számítógépek, a hírközlés, a szórakoztatóipar, a média és a kiadóipar egyesülésével létrejött óriásipar olyan új utakon és hatalmas mennyiségekben fog oktatást és képzést nyújtani, hogy az utoléri, lehagyja és egyes esetekben kiszorítja
majd az iskolákat a tanulás fô szolgáltatóinak sorában. (Davis és Botkin, 1995).
A partneri viszony irányítói (A társulások hajtóereje)
A korábbi fejezetekben megneveztük azokat a különféle makroszintû folyamatokat, amelyek elôre viszik az IKT befogadását és az Internet-hozzáférés drámai
növekedését. Ugyanezek a folyamatok viszik elôre a társulás jelenségét a legkülönbözôbb iparágak között is. Külön a felsôoktatást említve Byrkjeflot (2000) arra
utal, hogy a média, az oktatási intézmények és cégek négy okból kifolyólag alakítanak ki szorosabb kapcsolatokat, illetve lépnek egymással szövetségre és társulásokba. Ezeket konvergenciának, strukturális lyukaknak, márkanév-kialakításnak
és globalizációnak hívja.
A tanulási piacok konvergenciája az új tanulási és kiadási technológiák fejlô-
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désének következménye. Miközben néhány évvel ezelôtt a szórakoztatóipar és az
ügyfélszolgálat, a diákok tanulásának, valamint a munkavállalói és felnôttoktatásnak a piacai meglehetôsen jól elkülönültek, addigra most a gyors konvergenciájuk
tapasztalható. Miközben a hagyományos oktatás (a diákok tanulásának) területe
korábban a legfontosabbnak számított, a munkavállalói tanulás és az „oktatási szórakoztatóipar” („edutainment”) területei sokkal jobban nôttek ez elmúlt évtized
során. Az e-tanulás iránti legnagyobb potenciális kereslet a fogyasztási és szórakoztatóipari ágazatban várható, míg a munkavállalói tanulás egy jó második helyre számíthat, a diákok pedig a harmadik legnagyobb piacot jelentik majd. Az új
médiában megjelenô kiadók itt kulcsszerephez juthatnak. Miközben korábban fôként az egyes fogyasztókkal és szerzôkkel foglalkoztak, addig most folyamatosan
kapcsolatot kell tartaniuk a szervezeten kívüli jól informált személyek, tartalomszolgáltatók, szerkesztôk és megrendelôk széles körével. Tartalmi kapcsolataik
közül sok mára az intézményekkel áll fenn. Simon és Schuster például a Western
Governors University korai támogatói voltak, mostanra pedig szövetséget kötöttek
a Case Western, a Harvard és a Columbia egyetemekkel, csak hogy néhányat említsünk.
A strukturális lyukak akkor keletkeznek, ha a szereplôk lehetôséget látnak
olyan emberek közötti szakadékok áthidalására, akik amúgy nem kerülnének kapcsolatba egymással. Ahogy Byrkjeflot kifejti, ez közvetítési lehetôséget teremt
olyan szakadékok áthidalására, amelyek már sûrû és átfedésben lévô hálózatokban érintett felek között adódnak, valamint távoli hálózatok összekapcsolására is.
Kérdés, hogy milyen közvetítôk, illetve vállalkozók vannak a legkedvezôbb helyzetben az ilyen szakadékok áthidalására.
A márkanév-kialakítás jelenti az e-tanulási szövetségek fejlôdése mögött
meghúzódó harmadik okot. Az információs technológiák alapvetô szerepet játszanak az oktatásban a márkanevek és státuszhierarchiák felé való elmozdulásban,
amelynek során versenyelônyhöz jutnak azok, akiknek a legismertebb és a legjobban bevezetett a nevük. Az „egyetem” kifejezés használata még mindig a kiváló
minôség, a szolgáltatások, termékek, folyamatok és alkalmazottak egységét sugallja. Mivel a márkanevek konkrét minôségekhez és ágazatokhoz kapcsolódnak, várható, hogy a legmagasabb rangú és legismertebb egyetemek jutnak kulcsszerepekhez az oktatási tartalmak márkanév-kialakításában az e-tanulás korában. A média csak egy bizonyos pontig mehet el a jól ismert márkanevek más ágazatokban
való kihasználásában, illetve a saját márkanevük segítségével felsôoktatási fogyasztóknak az új e-tanulási vállalkozásokba való csábításában. Egyelôre a márkanév hordozói az egyetemek.
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A felsôoktatás terén erôs a nyomás a globalizáció irányába. Nemzetek közötti rangsorok, akkreditációs ügynökségek és öregdiák-szövetségek alakulnak sorra,
hogy segítsenek a diákoknak és a kormányoknak kiválasztani a nyerteseket. Ilyen
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rangsorok és ügynökségek segítségével teremtôdik meg a különbözô programok
és iskolák elismertsége és válik átláthatóvá azok piaci értéke. Eme rangsorok és intézmények válnak mind tartalmukban, mind hatáskörükben nemzetek közöttivé. A
nemzeti kormányzás szintjén az egyetemeket arra ösztönzik, hogy vegyenek részt
a világhálóra épülô szövetségekben és versengjenek világszerte a máshol kifejlesztett nagyobb virtuális egyetemekkel. A brit kormány 2000-ben egy nagy nemzetközi e-egyetemre vonatkozó tervvel állt elô. 2001 elején az ausztrál munkáspárti ellenzék hasonló kezdeményezéssel állt elô arra az esetre, ha kormányra kerülne.
Miközben a konvergencia, a strukturális lyukak, a márkanév-kialakítás és globalizáció jelentik a fejlôdés makroszintû dinamikáját, addig más tényezôk is a társulások irányába viszik az oktatási intézményeket. Nem szabad figyelmen kívül
hagynunk a megrendelôk oldaláról kiinduló keresleti tényezôket sem, legyenek
azok diák tanulók vagy vállalatok. A felsôoktatási végen sok megrendelô szeretné
az intézmények és vállalatok közötti átjárhatóságot. A nagyvállalatok a maguk részérôl olyan hozzájuk igazított programokat szeretnének, amelyek a különbözô intézmények szakértelmére támaszkodnak és nemzetközileg elismertek.
Az oktatási intézmények egyre élesedô versenykörnyezetben találják magukat. A versenyelônyt várhatóan azok az intézmények fogják élvezni, amelyek képesek rugalmasan mûködni a szabályozás alól felszabadított gazdaságban, kiaknázni a méret és a hatáskör jelentette elônyöket, valamint gyorsan reagálni a hallgatói és ipari megrendelôkbôl álló bázisukra az igényeiknek megfelelô és kiváló
minôségû oktatási termékekkel és szolgáltatásokkal. Az e-tanulás óriási lehetôségeket kínál az egész életen át tartó tanulással összefüggésben, különösen az élenjáróknak. Ugyanakkor nagy kockázatot és költségeket is rejt a megjelenés ezen az
új piacon és ebben az új üzletágban.
A partnerség (a társulások) irányába mutató tényezôk
A IKT tevékenységek oktatási elterjedése ellenére, továbbra is küzdelmes a
kísérleti, illetve ad hoc projektszakaszon való túljutás a fenntartható szolgáltatások fázisába anyagilag megengedhetô és hatékony tartalmak, szolgáltatások és
berendezések kínálatával. Erre a kihívásra adott egyik leggyakoribb válasz a váltásokra lehetôséget kínáló társulások és együttmûködések keresése. Divatos lett
másokkal társulni azért, mert az új piaci igények mellett egyszerûen nem jelent
vonzerôt és nem képes szolgáltatni egyetlen önálló szervezet sem. A szervezeteknek együtt kell dolgozniuk a digitális gazdaság termékeinek és szolgáltatásainak
biztosításában.
A piaci társulások és szövetségek robbanásszerû fejlôdése mögött általános
társadalmi-gazdasági erôk is állnak. Ezek nem kizárólag az oktatást viszik elôre.
Valójában a társulások épp ilyen elôkelô helyet foglalnak el más állami és magánszektorok programjában is. A társulások jelentik az egyik fô választ az új tudásala-

© OECD 2001

91

E-tanulás: Partnerségi erôpróba

pú gazdaság átfogó folyamataira: a technológia gyors fejlôdésére, a konvergenciára, az összevonásokra, a kiszervezésre, a szabályok megszüntetésére, a globalizációra, valamint a változó demográfiai mutatókra. Ezek a folyamatok az egész társadalomra és a teljes gazdaságra kihatnak. A magánszektornak ezeket épp úgy meg
kell érteni és kezelnie kell, mint az államinak.
A társulások kulcsfontosságú hajtóerôi többek között a következôk:
• új piacok teremtése és kiaknázása, különösen az egész életen át tartó tanulás
új piaci lehetôsségeinek terén;
• új, illetve kibôvített szolgáltatások nyújtása;
• a meglévô szolgáltatások értéknövelése;
• az e-tanulás anyagai fejlesztési költségeinek megosztása;
• a kockázatok partnerek közötti megosztása;
• az anyagok és alkotóelemek több forrásból való biztosítása;
• az ismert márkanév kiaknázása, illetve egy új márkanév megteremtése;
• az alaptevékenységekre való koncentrálás, ezt követôen pedig a feladatok
„kicsomagolása”, illetve lebontása és kiszervezése;
• gazdaságossági elônyök.
A társulások kulcsfontosságú hajtóerôi beruházás, jártasság és lehetôség szerint csoportosíthatók (6. táblázat):
6. táblázat: A társulások kulcsfontosságú hajtóerôi
Beruházás
Pénzeszközök elérhetôsége
Kockázatok és felelôség
megosztása
Erôsebb tulajdonlás

Jártasság
Ismeretek és készségek elérhetôsége
Termékek/szolgáltatások elérhetôsége
Innováció és tehetség növelése

Lehetôség
Méretgazdaságosság
Kritikustömeg
Piaci növekedés

Forrás: Leer (2000b).

Az egész életen át tartó tanulás és az e-tanulás ellátási láncában érintett
résztvevôk a legkülönfélébb háttérrel és szervezeti kultúrával, készségekkel és
jártassággal, kilátásokkal, ügyviteli modell célkitûzésekkel rendelkeznek. Vegyük
például a 4. fejezetben tárgyalt mexikói kezdeményezéseket. Az egész életen át
tartó tanulás és az on-line tanulási programok szolgáltatása ebben az országban
egy sor érintettet hozott össze, sôt, még egy olyan teljesen új szervezet felállítását is eredményezte, amely az állami és magánszektor közötti legtágabb értelemben vett társulás. Az oktatástechnológiai vállalkozók egyesülete (UNETE) felöleli
a szülôket és iskolákat, a magántechnológia biztosítóit, a tartalmak és szolgáltatások biztosítóit, az állami és a szövetségi kormányzatot, illetve a legkülönfélébb
közhasznú társaságokat és az egyéni emberbarátokat.
92
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Minden társulási projekt esetében, minél többet tudunk az ellátási láncról és
a különbözô partnerek által az értékteremtési folyamatban játszott szerepekrôl,
annál jobb. Általában egy állandóan változó, zsúfolt és dinamikus ellátási láncról
van szó. A partnerek némelyike esetleg nagyon is eltérô mûködési módszerekkel,
hagyományokkal és szokásokkal rendelkezik. Egy szoftvercég általában egy könyvkiadótól teljesen eltérô ügyviteli modellhez van szokva. Összecsaphatnak a költségekrôl, a mûködési folyamatokról és a piacra való bevezetésig szükséges idôszakról alkotott nézeteik kapcsán. Egy közhasznú szervezet általában hozzá van
szokva a jelentések, az elszámolás és a bürokratikus eljárások olyan kultúrájához,
amely ellentétes lehet a gyorsan változó magánszektorbeli partnerek munkamódszereivel. Ezek olyan gyakori ütközések, amelyek megbéníthatják a társulásokat.
Minél inkább tisztában van minden partner a többiek hátterével és a társulás igényeihez való alkalmazkodás szükségességével, annál nagyobb az esélye a társulás
sikerre vitelének (lásd lentebb a társulások irányításáról szóló részt).
A kockázatok és költségek felmérése is komoly tényezô. Az új oktatási technológiák mindig is magas fejlesztési költségekkel párosultak. A világhálóra épülô
oktatás sem kivétel ez alól. John Daniel, az egyesült királysági Open University leköszönô alkancellára szerint az élen maradni kívánó egyetemeknek közös programokat kell kidolgozniuk és óriásegyetemekké kell szervezôdniük. Becslése szerint
a távoktatási programoknak több mint 100.000 embert kell kiszolgálniuk ahhoz,
hogy fenntarthatók legyenek (Blunkett, 2000).
Az e-tanulás költségeinek kidolgozása még mindig a kiskorúság szakaszát éli,
bár vannak már az on-line diplomát adó programok elkészítésének teljes költségére vonatkozó adatok, ezeket idézi is a határok nélküli oktatási üzletrôl (Business
of Borderless Education) szóló jelentés (CVCP, 2000). A különbözô forrásból származó adatok jelentôs szórást mutatnak, a legalacsonyabb érték az Egyesült Államokból érkezett egyetlen kurzus 1 millió amerikai dolláros összegével (Arizona
Learning Systems, 1998-ban), míg a felsô értékek között van az a mintegy 2 millió
angol font, amely az egyik brit egyetem által kínált, meglévô posztgraduális kurzus
világhálón keresztül való szolgáltatásához szükséges átírás költsége.
A kínálatnak a versenyképesebb informatikai munkabéreket ajánló országokba
való kiszervezése is költséges. Egy indiai nyílt egyetem kétéves felsôfokú nemzeti
diplomát (HND - Higher National Diploma) adó kurzust kínál egy angol szervezet
számára 1 millió amerikai dolláros szerzôdéses áron. Egy kanadai szakértô megjegyezte, hogy „nem számítanak irreálisnak a kurzusonként három és négymillió amerikai dollár közötti elôállítási költségbecslések”. Ezek a számok talán megmagyarázzák, hogy miért törekszik sok egyetem más intézményekkel konzorciális megoldások formájában való társulásra, hogy megosszák az anyagok kifejlesztésének idôköltségét és tágítsák a hazai piaci bázisukat. Egy további lehetôséget jelent a kereskedelmi partnerek bevonása vezetéstechnikai készségek alkalmazásával.
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Egy globális virtuális termék kifejlesztése roppant összetett feladat. Jelentôs
pénzügyi kockázatot is rejt. Projektirányítási és kereskedelmi tárgyalási, informatikai, marketing és pénzügyi készségeket, a szellemi alkotások tulajdonjogával
kapcsolatos technikai szakértelmet, illetve egy sor oktatási jártasságot igényel. A
támogató infrastruktúrához tartozik az oktatói támogatási feladatok irányítása
azokban az országokban, ahol a kurzusokat kínálják, a minôségbiztosítási mechanizmusok, valamint a kurzus biztosításában érintett elméleti szakemberek és oktatók folyamatos továbbképzése. Ahogy azt a határok nélküli oktatási üzletrôl szóló jelentés (2000) is megjegyzi, „a kereskedelmi és üzleti készségek ezen jegyzékét tekintve (amelyekkel nem mindig rendelkeznek az intézményeken belül), egyáltalán nem meglepô, hogy több egyetem is a magánszektorral való társulásra törekszik ilyen vállalkozásokhoz”. Ilyen megoldásra lehet példa a London School of
Economics, a Stanford, a Columbia és a Chicago egyetemek, valamint a UNext.com
között tervezett társulás.
A tanítási és tanulási feladatok leválasztása gyorsuló folyamatnak látszik a felsôoktatásban, és könnyen megismétlôdhet az óvodától az érettségiig tartó oktatás
ágazatában is. Vannak érvek amellett, hogy az egyetemek és iskolák azt csinálják,
amihez a legjobban értenek, mert egy bizonyos módon tudnak értéket teremteni,
vagy mert az alapjártasságaik szempontjából nagyon is költséghatékonyak. Az új
oktatási modellekben az „oktatási üzlet” hagyományos részéhez tartozó számos
feladat vált le, amelyet az új szereplôk, köztük oktatási szolgáltatók, oktatási közvetítôk és szakmai szövetségek biztosítanak.
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Így a tanítás és a tanulás elválnak az értékelési és elismerési feladatoktól, valamint a marketingtôl és a hallgatók támogatásától. Bizonyos tantervi területeken,
mint például a fejlett informatika, a vállalatok nagyobb tartalmi jártassággal rendelkezônek tûnnek maguknál az egyetemeknél. Az ilyen fejlôdés legfrissebb példái közé tartoznak az alábbiak:
• UNext.com, ahol a tartalomszolgáltatók elválnak az értékelôktôl, oktatóktól és
a marketing feladatoktól;
• Financial Times Knowledge, itt elválik a kurzustervezés a szolgáltatástól, az
értékeléstôl, a marketingtôl és a hallgatók támogatásától;
• OnlineLearning.net, amely elôkelô egyetemi partnereket választ, majd segít
nekik teljes körûen akkreditált kurzusokat és programokat kidolgozni és piacra dobni dolgozó szakemberek számára. Ezen kívül „on-line házfelügyelôt”
biztosít a hallgatóknak minden kurzus esetében, továbbá egyedi on-line továbbképzési programot kínál a tanári kar és az oktatók számára;
• A CISCO Systems számos oktatási programot dolgozott ki, arra törekszik, hogy
informatikai moduljait hagyományos felsôoktatási programokba építse be;
• A Western Governors University más intézmények által kidolgozott és nyújtott on-line kurzusokat kínál, az értékelésre pedig a Sylvan Learning Systems
kapott megbízást.
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Hiba lenne azonban a társulás irányába ható erôket meghatározónak tekinteni. Az oktatási intézmények, legyen szó iskolákról, fôiskolákról vagy egyetemekrôl,
stratégia választások elôtt állnak. Egy adott intézmény számára egy adott idôpontban van vagy nincs értelme egy konkrét partnerrel való szövetségre törekedni. Az
intézményeknek ki kell számítaniuk az együttmûködési kapcsolattal járó elônyöket, majd ezeket össze kell mérniük a kockázati tényezôkkel még azelôtt, hogy elköteleznék magukat egy hálózati együttmûködés és társulási egyezségek mellett.
Alter és Hage (1993) megnevezi azokat a kulcsfontosságú költségeket és elônyöket, amelyek szóhoz jutnak az ilyen számításokban (4. számú keretes írás):
4. keretes írás: A társulások költségei és elônyei
Költségek
Versenyhelyzet elvesztésének veszélye

Erôforrás veszteségek - idô, pénz, információ,
nyersanyag, jogosultság, státusz

Kudarcban való részesség; a kudarc árában való osztozás, ilyen lehet a hírnév, a státusz és a
pénzügyi biztonság elvesztése

Autonómia és az eredmények egyoldali irányítására való képesség elvesztése; a célok kiszorulása; irányítás elvesztése
Stabilitás, biztonság elvesztése; a bekövetkezett elmozdulás (diszlokáció) érzékelése

Terület, célok, módszerek miatti konfliktusok
Megoldások késlekedése koordinációs problémák miatt

Elônyök
Tanulási és alkalmazkodási, jártasságfejlesztési, illetve új termék/szolgáltatás közös fejlesztési lehetôségei
Erôforrások szerzése - idô, pénz, információ,
nyersanyag, jogosultság, státusz, kihasználatlan épület és emberi erôforrás kapacitások
hasznosítása
A termék/piacfejlesztés költségeinek és az azzal
összefüggô kockázatok (mint például az új kurzusok megfelelô gyorsasággal és minôségben
való kifejlesztésének kudarca), a piaci részesedés nagyságából adódó kockázat megosztása
Egy terület feletti befolyás megszerzése; új piacokra való betörés képessége; versenyhelyzetbe
kerülés és külföldi piacokhoz való hozzáférés;
világméretû termékek irányi igény
A bizonytalanság kezelésének és az összetett
problémák megoldásának képessége; a szakosodás, illetve a változatossá tétel képessége; a
versenytársak kivédésének képessége
Kölcsönös támogatás, csoporton belüli szinergia és harmonikus munkakapcsolatok elnyerése
Gyors válaszok a változó piaci igényekre; kisebb
késlekedés az új technológiák felhasználásában

Forrás: Alter és Hage (1993)

Társulások irányítása
Tisztában lenni azzal, hogy mikor, miért és kivel társuljunk
A sikeres társulások egyik ismérve a közös célok, valamint a külön-külön fontosnak tartott célkitûzések és elvárások pontos ismerete. A partnerek gyakran követik el azt a hibát, hogy feltételezik, a saját célkitûzéseik és elvárásaik azonosak
a többi partnerével. Mindig kell legyen egy közös cél, de ritka az olyan eset, hogy
minden partnernek azonosak lennének a célkitûzéseik és elvárásaik. Minél inkább
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tisztában vannak a közös és külön-külön fontosnak tartott célkitûzéseikkel, annál
nagyobb esélye van a társulásnak a sikerre.
Három elemet külön is ki kell emelni:
1. Az összes partner részvétele mögött meghúzódó indítékok meghatározása
Ez mindennél fontosabb és nyíltan meg kell beszélni a partnerek között. Az
eltérô indítékok nem számítanak mindaddig, amíg egyetértés és megállapodás van a különbségek és a közös célok mibenlétét illetôen. Amennyiben állami-magán társulásról van szó, várható, hogy az indítékok jelentôs mértékben
eltérnek. Körültekintôen kell felmérni azt, hogy az állami közhasznú partnerek
indítékai összeegyeztethetôk-e a nyereségérdekelt magánpartnerekéivel.
2. A partnerek „stratégiai szándékának” kialakítása
Elég gyakori és elfogadott, hogy a partnerek stratégiai szándéka, indítékai és
céljai eltérôek. Ugyanakkor ezek egymást ki kell egészítsék ahhoz, hogy a társulás sikeres legyen. Az egyik partner egy technológiához szeretné hozzájutni, miközben a másik nemzetközi piaci részesedésre törekszik. Együtt megszerezhetik mind a piaci lefedettséget, mind a közös megrendelôi kör kiszolgálásához szükséges technológiát. Az egymást kiegészítô célokkal kell foglalkozni és nem a különbségekkel, ha azok mibenlétét már megértették és elfogadták.
A „stratégiai szándéknak” Hamel, Doz és Prahalad (1989) szerint két ismérve
van:
A stratégiai szándék elképzeli a kívánt vezetô helyzetet és kialakítja azokat a
kritériumokat, amelyekkel a szervezet nyomon követi az elôrehaladást;
A stratégiai szándék része ugyanakkor egy olyan tevékeny irányítási folyamat
is, amely a szervezet figyelmét ráirányítja a nyerés lényegére; a cél értékének
ismertetésével motiválja az embereket, teret enged az egyéni és csoportos
hozzájárulásnak; a körülmények változásával új mûködési meghatározások
biztosításával fenntartja a lelkesedést; továbbá az Internet következetes
használatával vezérli az erôforrások felosztását.
3. A partnerek közötti „stratégiai összhang” biztosítása
A társulási stratégia lehetôségeit már az elejétôl fogva világossá kell tenni. A
partnereknek tudniuk kell, hogy az eltérô indítékok és stratégiai szándékok
összhangban állnak-e, és azzal, hogy az asztal körül ülôk milyen hozzájárulásra képesek, milyen erôsségekkel és gyengékkel bírnak. Milyen szerepet kapnak az egyes partnerek? Mennyire kötelezték el magukat a társulás sikerre vitele mellett? Központi vagy marginális szerepet játszik-e a társulás a partnerek tevékenységi köreiben? Miért akarnak társulni velünk? Összhangban állnak-e az indítékaik a mieinkkel?
Mi a helyzet a társulás kulturális összetételével? Mik a kulturális és szervezeti különbségek és hasonlóságok? A társulásokat gyakran kulturális ellentétek,
illetve a vezetési stílusok és személyiségek közötti ütközések bénítják meg.
96
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A magánszektorban hagyományosan egy sor modellt és eszközt alkalmaznak
a társulások potenciális elônyeinek és kockázatainak felméréséhez., valamint egy
sor eszköz áll rendelkezésre a társulás irányításához, ha az már létrejött. Ezen eszközök közül sok az állami szektorra is alkalmazható. Azonban világosan meg kell
határozni az állami és a magán partnerek közötti gyakran alapvetô különbségeket
a stratégiai szándék és az indíték terén. A magánszektor általában rövidtávra, valamint a pénzügyi nyereségre koncentrál, míg az állami szektor hosszú távra tekint
a közszolgálat ellátásának és a közérdek biztosításának feladata miatt. Az alábbi
„mikor társuljunk” ábra a teljes állami szektorban mûködô példát kínál (lásd a 8.
számú ábrát).

Start
és újrakezdés.

8. ábra

A szervezet rendelkezik minden,
a célok szempontjából kritikus
erôforrással (finanszírozási,
készségek, hatáskör és hitelesség).

Állami magántársulások - Mikor társuljunk?
Hogyan társuljunk? Döntési folyamat.

VAGY

Ne alakítsunk társulást!

Nem szívesen osztozunk a hatáskörön
és a hitelességen, illetve változtatjuk
meg a mûködési stílusunkat.

A szervezet nem rendelkezik
minden erôforrással (finanszírozási,
készségek, hatáskör és hitelesség).

Fontoljuk meg társulás alakítását!

VAGY

Meg tudjuk fizetni, illetve elô tudjuk
teremteni a hiányzó, de a piacon
megszerezhetô erôforrásokhoz
szükséges pénzt (ez általában nem
igaz a hatáskörre és a hitelességre).

Fontoljuk meg társulás helyett az alválalkozásba adást!

Elsôdleges célunk a szemben
álló csoportok közötti jobb
egyetértés vagy kapcsolat
ápolása.

Alakítsunk
strukturált vagy
hosszú távú
társulást!

Egy új közös
programot próbálunk
létrehozni, illetve
ahhoz elismertséget
szerezni.

Fontoljuk meg társulás intézményesítését,
talán egyetlen új szervezet formájában!

VAGY

Elsôdleges célunk
a finanszírozás
elôteremtése vagy
egy rövid projekt
(pl. telekvásárlás).

VAGY

Politikai nyomást próbálunk fenntartani,
felügyeletet biztosítani, illetve egymással
ellentétes érdekek között egyensúlyt
teremteni.

Fontoljuk meg egy laza
struktúrát az érintettek
független hangjának
megôrzése érdekében!

Alakítsunk ad hoc
vagy határozott
idejû társulást!

Forrás: A Harvard egyetem Arnold arborétumának kulturális környezeti tanulmányok intézete honlapjáról:
www.icls.harvard.edu/ppp/mgmt1.pdf.
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A szervezetek közötti hálózatok és társulás világában az iskoláknak, fôiskoláknak és egyetemeknek szakértôvé kell válniuk a potenciális partnerek meghatározásában és kiválasztásában, a viselkedésben rejlô kockázatok kezelésében, valamint a folyamatos együttmûködés kezelésében. Ez egy sor szervezeti képesség
fejlesztését jelenti, mely a bizalomépítéssel, a partnerek közötti fontos különbségek diagnosztizálásával, a kezelésük újszerû megoldásainak kialakításával, valamint a konfliktusok feloldásával jár. Ezeket a jártasságokat nevezi Simenon (1997)
„együttmûködési know-how-nak”, amely önmagában is versenyelônyt jelent.
Társulásokra gyakran a szervezet közvetlenebb mûködési környezetére való
hatások figyelembe vétele nélküli kerül sor. A status quo alapvetô feltételezés.
Mégis, egy dinamikus környezetben egy új szövetség vagy társulás kihat a meglévô versenystruktúrákra, és megváltoztatja az érintett stratégiai csoportban a felek
közötti kapcsolatokat.
A megfelelô partner kiválasztása
Fontos folyamat annak megértése, hogy mikor, miért és kivel társuljunk. Az
iparág sikeres stratégiai szövetségeinek mélyreható tanulmányozása számos kritikus tényezôt tárt fel a társulás megválasztásában. Széles körû az egyetértés a következôk fontosságáról:
• a célok összeegyeztethetôsége, rövid és hosszú távon egyaránt (a stratégiai
célok hasonlósága, illetve egymással versengô, de egymást kiegészítô célok);
• a partnerek közötti szinergia - az egyik ott erôs, ahol a másik gyenge - melynek
eredményeként a társulás versenyképesebb ahhoz képest, mintha minden
egyes partner külön-külön végezne hasonló feladatokat;
• a partnerek közötti pozitív hozzáállás és egyetértés abban, hogy ki mivel járul hozzá a társuláshoz, ez jelenti azt az alapot, melyre a bizalmat és a kapcsolatokat építve sikeres lehet a jövô;
• közös nézôpontok és tapasztalatok, illetve olyan különbségek, amelyek révén
a partnerek tanulhatnak egymástól;
• a partnerek közötti kiegyenlített hozzájárulás, hogy egyetlen partner se uralja a társulást;
• az egyes partnerek elkötelezettsége a szervezeten belüli és a szervezetek közötti tanulás mellett.
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Faulkner bevezeti a stratégiai összhang és a kulturális összhang fogalmait,
mint a partnerválasztás kulcsfontosságú tényezôit. A stratégiai összhang a kölcsönös
erôforrások, illetve készség-követelmények hasonló erôsségeivel rendelkezô, hasonló méretû partnereket jelent. Egybevágó célkitûzésekkel kell rendelkezzenek,
valamint olyan egymást kiegészítô eszközökkel és potenciálisan kölcsönös szinergiákkal, amelyek várhatóan lehetôvé teszik versenyelôny elérését a közös értékláncuk optimális kihasználása révén. A kulturális összhang a kulturális eltérések
megértéséhez való hozzáállást jelenti; azt a törekvést, hogy tanuljunk az eltérô el-
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járásokkal mûködô partnertôl; a kulturális problémákkal való szembesülés esetén
a kompromisszumkészséget; valamint a partnerek közötti erôs elkötelezettséget
és kölcsönös bizalmat. Habár a kulturális összeegyeztethetôség ritkán jelent kiemelt szempontot a partnerválasztásban, a kulturális érzékenység legalábbis fontos tényezônek bizonyult a szövetség hatékonyságának elôrejelzésében (Darmon,
1995).
Kockázatok és a partnerek közötti kapcsolatok kezelése
A szervezetek közötti hálózatok, akármilyen formát is öltsenek, instabil szervezeti formának minôsülnek (Harrigan, 1984). A résztvevôk elkerülhetetlenül új
helyzetekbe kerülnek, és esetleg felül kell vizsgálniuk a társulással kapcsolatos álláspontjukat. Érdekeltségük csökkenhet vagy nôhet, esetleg szeretnék növelni részesedésüket és továbbfejleszteni a projektet, vagy talán vissza kívánnak lépni,
esetleg új tagok lépnek be, míg mások távoznak. Soha nem jósolható meg pontosan, hogy a társulásban érintett többi partner hogyan fog viselkedni egy adott szituációban.
Sok olyan sebezhetôségi forrás létezik, amely „veszélyben” lehet az együttmûködési helyzetekben, például a hírnév, a pénzügyi erôforrások, az önbecsülés,
a párbeszédek. Ahol a feladatok egymástól függenek és vannak olyan áruk vagy
dolgok, amelyek az egyik fél számára értékesek, ott a sebezhetôség és a bizalom
szükségessége mindig nagyobb (Meyerson és társai, 1996). „A viselkedési kockázat” arra a kockázatra utal, hogy az egyik résztvevô szervezet önzô módon megalkuszik kizárólagos önérdektôl vezérelve. Ennek a kockázatnak a kezelése létfontosságú a társulás fenntarthatósága szempontjából.
A viselkedési kockázatok kezelésének két fô megközelítési módja létezik: a
bizalomépítés és a formális szerzôdések. A szerzôdés a változó világban folyatott
ügyletek egyeztetett kerete. Az aláíró felek részérôl vállalt formális köztelezettségeket testesít meg. A szerzôdések formalitása és rugalmassága eltérô mértékû lehet a helyzet terjedelmétôl és jellemzôitôl függôen. A szerzôdések klasszikus példája megkísérli rögzíteni, hogy mi fog történi minden egyes lehetséges állapotban. A viszonyszerzôdés az újonnan kialakuló fejlemények függvénye és közös viselkedési normák kialakítását teszi lehetôvé. Arra a hitre épül, hogy a többi
együttmûködôben meg lehet bízni, hogy megteszi a közös munka elvégzéséhez
szükséges erôfeszítést. Csak a legritkább esetben használják magát a szerzôdést a
felek közötti konfliktusok rendezésében. A hoszszú távú stratégiai szövetségek inkább viszonyszerzôdést, mintsem klasszikus szerzôdést igényelnek.
A bizalomépítés a pozitív együttmûködô viselkedés javításának költséghatékony módszerét jelenti akkor, ha felmerül a megalkuvás veszélye. Az
együttmûködés egyik elvárható eredménye az üzletmenet folytatása. Ebbôl a
szemszögbôl a megbízhatóság kifizetôdô. A vegyes vállalatok kockázatkezelési
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elemzésében Gougeon (1998) felhívja a figyelmet arra, ahogy Lyons és Mehta
(1997) különbséget tesz az önérdekû bizalom és a szociális bizalom között. Az önérdek növelése szerinte bizalomépítô mechanizmus, de csak akkor érvényes, ha a
felek közötti viszony várhatóan tartós lesz. A partnereknek meg kell találniuk az
egymásrautaltság ápolásának lehetôségeit, hogy mindketten élvezhessék az önérdekû bizalom elônyeit. A szociális bizalom ugyanakkor az információ és véleménycsere, valamint az együttmûködés kölcsönössége elvén alapuló közös tapasztalataiból, régi hagyományaiból fakad. Halmozódik és csak idôvel alakul ki. Egy új vállalkozás beindításakor az önérdek gyakran az egyetlen lehetséges bizalomforrás,
de a szociális bizalom megteremtése közvetlenül jelentkezô szempont kell, hogy
legyen.
A szervezetek közötti hálózatokat érintô kutatások az integráló mechanizmusok fontosságára helyezték a hangsúlyt, hogy a szervezetek közötti hálózatok hatékonyan tudják koordinálni a legkülönfélébb partnerekkel való munkát és meg
tudják teremteni a bizalmat. Grandori és Soda (1995) tíz olyan szervezeti koordináló mechanizmust nevez meg, amelyeket a szervezetek közötti hálózatok alkalmaznak. Ezek a kommunikáció, a döntési és tárgyalási mechanizmusok, a szociális
koordináló mechanizmusok, a tervezési és irányító rendszerek mechanizmusai, az
ösztönzô rendszerek mechanizmusai, a kiválasztó rendszerek mechanizmusai, az
információs rendszerek mechanizmusai, valamint az állami támogatások és infrastruktúra mechanizmusai. Szerintük a hálózat típusától függôen a koordináló mechanizmusok különbözô elegyére van szükség. A hálózatokat attól függôen, hogy a tagok közötti szociális vagy szerzôdéses kapcsolatokra alapulnak, szociális, bürokratikus vagy tulajdonosi csoportba sorolják.
A szociális hálózatok elsôsorban a személyes kapcsolatokra és a személyek
közötti információcserére épülnek. Ezzel ellentétben a bürokratikus hálózatok a
formális megállapodások, valamint a formálisan meghatározott szerepkörök és koordináló mechanizmusok szabják meg. A tulajdonosi hálózatok viszonylag formálisak, egyfajta pénzügyi vagy szellemi alkotások tulajdonjogára épülnek. A szociális
hálózatoknak van a legkevesebb koordináló mechanizmusra szükségük, míg a tulajdonosi hálózatoknak a legtöbbre. Valójában szerintük a tulajdonosi hálózatoknak mind a tíz különbözô koordináló mechanizmust használniuk kell a szükséges
nagyfokú integráció és bizalom biztosítása érdekében.
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Newell és Swan (2000) tanulmányozta a bizalom alakulását egy konkrét egyetemek közötti hálózatban, azt vizsgálták, hogy az integráló mechanizmusok segítségével hogyan lehet elôsegíteni a bizalom különbözô fajtáinak kialakulását. Megállapításaik szerint a formális tervezési és irányítási mechanizmusokra, valamint a
formális hierarchikus mechanizmusokra helyezett hangsúlytól nehezen várható el,
hogy sikeresen segítsék elô a bizalom kialakulását a személyek közötti integrációra koncentráló informális mechanizmusok hiányában.
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Az együttmûködô szervezetek így elkülönülô világnézettel, beállítottsággal és
„munkamódszerekkel” közelítik meg a feladatot. Ezek a szervezeti elôzményekbôl, kulturális értékekbôl, vezetési stílusokból, struktúrákból és folyamatokból fakadnak. A különbségek gátolhatják a szilárd együttmûködési viselkedési formák
kialakulását, különösen akkor, ha a mûködésképtelenség várható területeinek kezelésére szolgáló stratégiák hiányoznak.
A legnagyobb kihívást jellegüknél fogva az ágazatokon, illetve kultúrákon átívelô stratégiai szövetségek és szervezetek közötti hálózatok jelentik. Swierczek
(1998) négy szempontot javasol:
• vezetési kulturális értékek,
• kulturális dimenziók,
• alapvetô értékfolyamatok,
• a szervezeti kultúra jellemzôi.
A vegyes vállalatok és más nemzetközi törekvések vezetôi hajlamosak a saját
monokultúrájukra összpontosítani. Erôsen problematikus lehet az, amikor ezek a
természetesnek vett monokulturális értékrendek és feltételezések érintkeznek
egymással kultúrákon átívelô helyzetekben. A vegyes vállalatok sikeressége érdekében a résztvevôknek ismerniük kell saját kultúrájukat ahhoz, hogy jobban megérthessék, miként befolyásolják cselekvéseiket kulturális értékeik, és erre a kultúrákon átívelô egyetértésre építve alakíthassák ki az érintett nemzeti, szervezeti,
vezetési és szakmai kultúrák egyedi ötvözetét.
Az állami és magán célkitûzések közötti feszültségek kezelése
Az információs társadalom alapja szempontjából kulcsfontosságúnak tartott
ágazatokban krónikus finanszírozási hiány mutatkozik. Az iskolák, egyetemek,
könyvtárak, múzeumok, kórházak és szociális szolgálatok még az analóg világban
is küzdenek a tevékenységükhöz szükséges finanszírozás megszerzéséért, és akkor még nem is beszéltünk a digitális világról. Az állami-magánszektor társulások
növekedése azt bizonyítja, hogy a kormányok átgondolják és átalakítják a közszolgáltatások mûködését. Könnyû elmosni a határvonalat aközött, hogy mi legyen állami és mi magán a szerepek és a felelôsségek vonatkozásában, valamint annak
szempontjából, hogy kinek mit kell elvégezni és megfizetni. Szilárd modellekre és
irányelvekre van szükség az állami és a magánszektor közötti együttmûködéshez.
Az ilyen társulás lehetôséget teremt a mindenki általános hasznára való új termékek és szolgáltatások fejlesztésének ösztönzésére.
Glenn Jones (1991) a tudás korára jellemzô egyedi vonásnak tartja az államimagánszektor közötti hibrid társulások megjelenését. Ezt a modellt nevezi szabadpiaci fúziónak (errôl bôvebben a Free Market Fusion címen megjelent könyvében olvashatnak). Sikeres üzletemberek, tudósok, mérnökök és szórakoztatóipari
vezetôk egyesítik erôiket közhasznú szervezetekkel új oktatási termékek és szolgáltatások kifejlesztésére. Jones szerint a „szabadpiaci fúzió” átlép a vállalati kül-
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detések és az állami célok közötti határokon. Ez abból az újfajta egyetértésbôl fakad, hogy a tudományos és kereskedelmi célokhoz rendelkezésre álló erôforrások
egyesíthetôk a közhasznú intézmények kevésbé megfogható eszközeivel olyan
célkitûzések elérése érdekében, amelyek messze túlmutatnak egyéni lehetôségeiken. Ezen a területen kell keresni új modelleket az egész életen át tartó tanulás
gyorsan változó piacához.
A szabadpiaci fúzió távol esik a társulások állami szektorban ma legelterjedtebbnek számító megközelítési módjaitól. Több állami szektorbeli szervezet is
hajlamos összetéveszteni a társulást a kiszervezéssel, valamint az IKT beszerzések kezelésének új és ravaszabb módjaival. Ez súrlódást okoz akkor, ha a magánszektorbeli partner azt várja az állami szektorbeli partnertôl, hogy közös célokra
irányuló érvényes társulásra lépjen vele, majd rájön, hogy a vállalkozás nem a társulásban végzett munkáról szól, hanem új beszerzési szabályok szerint mûködô
vállalkozóként, illetve beszállítóként kell meghatároznia magát.
Némi zavar mutatkozik abban is, hogy mi számít privatizációnak és mi államimagán társulásnak. Az egyesült államokbeli Edison projekt például (sokak szerint)
nem az állami iskolák privatizációjáról szól, hanem egy olyan állami-magán társulásról, amely egy egyértelmûen kiszervezési ügylet irányába halad. A helyi oktatási szerv birtokában maradnak az iskolák és végsô soron ô felel az oktatás biztosításáért, de úgy döntött, hogy alvállalkozásba adja az iskolák kezelését és üzemeltetését. Az Edison projekt elnöke szerint:
„A privatizáció azt jelenti (...), hogy a kormány valamit, ami korábban az állami szektorhoz
tartozott azt gyakorlatilag átadja a magánszektornak ... Az Edison nem ezt teszi. A kormány
nem adja át iskoláit a magánszektornak. Ezek minden esetben állami szektorhoz tartozó iskolák maradnak. Az állam egyszerûen csak felkér egy magáncéget, hogy jöjjön és üzemeltesse az
iskolát, de a magáncég a kormánynak dolgozik, és a kormány megválhat a magáncégtôl, ha
az nem végzi jól a munkáját. Ezért ez egyáltalán nem privatizáció, hanem egy olyan államimagán társulás, amely révén a kormány, jelen esetben az iskolakörzet (a közvetlen oktatási felügyelet) úgy véli, hogy gazdaságosabban és magasabb színvonalon tudja teljesíteni állami feladatait, ha egy a magánszektorhoz tartozó céget is bevon egy új, innovatív oktatási programba.” (Schmidt, 2000 március).
Az Egyesült Királyságban az irányított szolgáltatásoknak ez a koncepciója, ettôl kissé eltérôen alakult. Mindez országos szinten elfogadott felfogássá alakul
legalábbis az iskolák piacán, és kulcsfontosságú megközelítéssé kezd válni az országos tanulási hálón (NGfL - National Grid for Learning) belül kínált szolgáltatások esetében. Az irányított szolgáltatások meghatározása az Egyesült Királyságban
a következô:
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hoz és létesítményhez férhet hozzá. Irányított szolgáltatást több szállító is nyújthat az egyes vállalatok, illetve szervezetek által felkínált könnyítések ötvözése révén. Az irányított szolgáltatás
úgy mûködik, mint egy olyan árurendelésre szakosodott üzlet, amelyen belül egy adott oktatatási- vagy tanulási intézmény számára megrendelt IKT-felszerelést egy komplett rendszer- és
szolgáltatáscsomag formájában egyetlen kapcsolati ponton át juttatják el. Ez a csomag minden olyan hardvert, szoftvert, hálózati és technikai támogatási eszközt tartalmaz, amely hálózati hozzáférést biztosít az Internethez és az országos tanulási hálóhoz.” (BECTA honlap,
2001).
Az Egyesült Királyság kormánya megbízása alapján a BECTA felel az irányított
szolgáltatások elôírásaiért, valamint az irányított szolgáltatások szállítóinak pályáztatásáért és minôsítéséért. A kihívást itt az jelenti, hogy meg kell állapodni egy
olyan folyamatról, amelynek révén az iskolák az oktatási igényeiknek megfelelô kiváló minôségû technológiát és szolgáltatásokat vásárolhatnak. A BECTA szerint a
kihívás egy része a következôképpen jellemzett irányított szolgáltatásokkal fog
teljesülni:
Az irányított szolgáltatások megközelítése két kulcsfontosságú támogatási keretet kínál: elôször
is olyan beszerzési keretet, amely kiemelkedô minôségbiztosítást és megfelelô hálózati erôforrásokat garantál. Mi több, ez a folyamat leegyszerûsíti a beszerzési és a számonkérési keretet
egyetlen IKT-tanácsadó, -beszállító és -támogató kapcsolattartási ponton keresztül. Másodszor,
egy ilyen szerzôdéses keretben az iskolai és kereskedelmi közösségek olyan világos és megfelelô
megállapodáshoz jutnak, aminek révén a szerzôdéses felek bizalmat táplálhatnak az egymás
iránti kötelezettségeinek teljesítését illetôen.
Az irányított szolgáltatások olyan keretet biztosítanak, amely révén az iskolák
az IKT -használat oktatási kérdéseire összpontosíthatnak, miközben a kereskedelem világát is ösztönzik a mûszaki infrastruktúra és az infrastruktúrára épülô oktatási termékek jobb megoldásainak és szolgáltatásainak fejlesztése terén. Remélhetô, hogy ez a folyamat egy olyan eredményt is elôsegít, amelynek révén a kereskedelmi szolgáltatók learathatják a kiváló minôségû szolgáltatás és a hosszú távú
befektetés hasznát.
Habár több különbözô fajtája is létezik az állami-magán társulásoknak, mégis
meg lehet határozni néhány olyan közös kritikus sikertényezôt, mint például: az
egymást kiegészítô stratégiai szándék, a stratégiai összhang, egyetértés az indítékok és elvárások tekintetében, világos szerepek és hozzájárulások, a partnerektôl
való tanulás és a hozzájuk való alkalmazkodás képessége, nyitottság és hajlandóság a változásra és a fejlôdésre.
Sikeres társulások és szakítások
A sikeres társulási kapcsolatok egyik jellemzôje, hogy mindkét fél elismeri,
hogy a kölcsönös együttmûködés és bizalom színtere véges, és nem érinti a kap-
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csolat minden vonatkozását. Egy másik, az egyes felek különálló jártasságainak felismeréséhez kapcsolódik. Sikeres társulásra csak ott van esély, ahol mindkét fél
szilárd és külön azonosságot alakít ki egymás jogos tudásterületeinek elismerése
szempontjából.
Hasonló gondolatok mentén javasolja Holti és Standing ((1994/95), hogy a társulások elôtt álló valódi kihívás nem a tisztes távolságból folytatott kapcsolat és a
szoros integráció közötti kompromisszumokról szól, hanem arról, ahogyan a határvonalakat kezelik, azaz olymódon, hogy ez a viszony nagymértékû kölcsönös elfogadást és ismeretátadást tegyen lehetôvé, ám ezzel együttvéve a különbözô rendszerek különálló azonosságát és alaperôsségeit ôrizze meg.
A határvonalak szakértôi az ilyen határviszonyok kezelésében kapnak szerepet. Ezek a szakértôk a szervezetek határán tevékenykednek az ügyletek letárgyalásában, a problémák megoldásában és az információk kezelésében, illetve a bonyolult részletek intézésében. Szerepük kiemelt részét jelenti az információáramlás kezelése és a szociális kötôdések kiépítése, ezáltal a bizalom és az egymásrautaltság feltételeinek megteremtése.
A társulások a legkülönfélébb belsô, illetve külsô okok miatt bomlanak fel.
Ezek közül sokkal már foglalkoztunk a korábbiakban tárgyaltak kérdésénél. Johri
(1998) megnevezett néhányat a vegyes vállalatok bukásának, illetve felbomlásának fôbb okaiból, ezek többsége a szervezetek közötti hálózatok más formáit is
érintheti. Ezek a következôk:
• a partnerek úgy találják, hogy önérdekeik nem teljesülnek;
• az egyik partner kihasználja az adódó alkalmat és lépéshátrányba hozza a
többi partnert;
• az egyik partner megpróbálja kihasználni a megállapodásban lévô kiskapukat;
• az egyik partner nem tartja be a vállalt kötelezettségeket és elveket;
• a társulásra egyik partner kormánypolitikájának hirtelen változása csap le,
vagy hátrányba hozza a hivatalba lépô kormány, mert túl közel állt az elôzô
kormányhoz;
• a kereslet összetételének alapvetô változása, illetve a versenyképesség elvesztése;
• a piaci verseny hirtelen erôsödése arra ösztönözheti az egyik partnert, hogy
függetlenítse magát;
• egy erôsen torzult költségszerkezet kizárhatja annak a lehetôségét, hogy a társulás versenyképes árakat kínáljon megrendelôinek és ezáltal piaci részesedése csökken;
• a partnerek esetleg nem értenek egyet a vegyes vállalat üzleti stratégiájával.
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Johri (1998) a társulás közelgô kudarcának, illetve felbomlásának különféle fi-
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gyelmeztetô jeleire is ráirányítja a figyelmet, valamint meghatározza a visszavonulás elveit és a visszavonulási stratégiákat.
Ebben a fejezetben általában tekintettük át a társulások jellegét és jellemzôit, továbbá megvizsgáltuk a társulás megszületésének és megjelenésének módjait az e-tanulás gyorsan változó világában. A záró fejezetben összefoglaljuk a fô szálakat az OECD országok szakpolitikai kérdéseivel és lehetôségeivel összefüggésben.
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6. fejezet

A megelégedettség a kibertúlzások közötti egyensúly
megteremtése
A jelentés fô szálait összefogva, ebben a zárófejezetben a két szélsôséges
eset között kísérlünk meg egyensúlyt teremteni. Vannak, akik minden fenntartás
nélkül lelkesednek az új információs és kommunikációs technológiák oktatást, tanulást és társadalmi életet általánosabban átalakító lehetôségeiért; néhányan az
új technológiák iránti puszta rajongás miatt, néhányan pedig az általuk kínált óriási üzleti lehetôségek miatt. Ugyanakkor vannak azok a nem feltétlenül technológia-ellenes géprombolók, akik - a továbbra is homályos bizonyítékok alapján a nagyon is költséges beruházások kedvéért -, haboznak elvetni a tanítás- és tanulástámogatás kialakult módozatait, mert kevés kutatás és korlátozott tapasztalatok
állnak rendelkezésre arra vonatkozóan, hogy a kísérleti szakaszok után következô
idôszak alatt mit lehet elérni..
Az áttekintés következtetése sem a „kibertúlzásokat”, sem az önelégültséget
nem tanácsolja. Továbbra is tanulmányozni, figyelni és értékelni kell az e-tanulásra való átállást, sokkal jobban, mint ahogy azt eddig tettük; továbbá jól kiszámított
kockázatokat kell vállalni a szükséges óriás befektetések végrehajtásában, figyelve a szakági politikai kérdésekre és az itt felvetett esetlegesen nem kívánt következményekre. Az e-tanulás vizsgálatai és felmérései a különbözô kormányzati,
szakmai, kereskedelmi felek és érdekcsoportok, valamint a hagyományos oktatási
közösségek részérôl hirtelen megugrottak. Ez arra utal, hogy az e-tanulás megértése a XXI. század elején gyorsan összegezôdik, és kialakul majd az információknak
és ismereteknek egy olyan gyorsan fejlôdô alapja, amely várhatóan alapvetô változást hoz mind az oktatásban, mind pedig a képzésben.
A jelentésünk nem próbál meg konkrét ajánlásokat tenni olyan értelemben,
hogy az IKT-beruházások megválasztásában ilyen vagy olyan szakági politikát kellene követni. A különbözô tagországok eltérô helyzete ezt nem engedi meg. Az általánosságok szintjén az 5. fejezet ezért nyújt némi gyakorlati tanácsadást, különösen a vállalkozások és oktatási intézmények számára abban a tekintetben, hogy
miként cselekedjenek a társulások létrehozása és irányítása szempontjából. Az etanulás, a beruházások és a társulások egész kérdésköre olyan gyorsan változik,
különösen a kialakulóban lévô és egymáshoz közelítô technológiák terén (lásd az
1. fejezetet), hogy a konkrét tanácsok elavulttá válnak, az általános tanácsok pedig
a nemzeti környezetek eltérésén buknak el. A változás üteme és a bizonytalanság
foka a mérvadó és jellemzônek tekintendô.
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Ugyanakkor a globalizációhoz társított egyetemes „mega-folyamatok” (lásd a
2 . fejezetet) azt jelentik, hogy minden ágazat és szakági politika hasonló kérdésekkel kell szembesüljön. Amit az Egyesült Királyságban csatolt kormányzásnak
neveznek, a gyorsuló változásokkal és a növekvô bizonytalansággal egyetemes
szükséggé válik. Az 5. fejezetben áttekintett különbözô társulási formákra van
szükség a világ bármely tájáról érkezô versennyel szemben a költségek és az öszszetettség kezeléséhez. Az állami és a magánszektor közötti társulások konkrét
kérdései, ideértve a közös beruházásokat, a közös elôállítást és a közös elônyöket,
melyek szélesebb körben jelentkeznek a közlekedési, egészségügyi, népjóléti és
még a felügyeleti szolgáltatásokban is. Akut kérdéseket vetnek fel a közérdekre és
a közjóra nézve, amelyekre a különbözô tagországokban különbözô válaszokat adnak; az állami-magánszektor társulások mindezek ellenére közel egyetemes jelenségnek mutatkoznak.
Talán túl messzemenô következtetés lenne azt állítani, hogy ez csak az oktatásra jellemzô, de a fôként iskolai oktatás óvodától az érettségiig tartó szakasza (K
12) konkrét kérdéseket is felvet. A fiatalok gondozása és oktatása szent terület.
Ilyen az oktatáspolitika és irányítás nemzeti ellenôrzése is. A kormányok feltehetik a kérdést: a nemzet egyetemei mennyiben kívánják megôrizni nemzeti azonosságtudatukat és felelôsségüket, mialatt az egyetemesség iránti történelmi elkötelezettségük a multinacionális nagyvállalatok világszerte zajló beruházásai és
az üzleti élet világméretû elterjedése nyomán új formát öltenek. (vö. Readings,
1996). Az is figyelemreméltó, hogy a tudásteremtô és tudásalapú társadalom motorját jelentô intézmények milyen kismértékû kutatás-alapú egyetértésre jutottak
a tanulás alapfolyamatait, valamint a ma elektronikus úton megvalósítható különbözô módszerek hatékonyságát illetôen.
Vannak olyan kérdések, amelyekkel a jelentésünk nem foglalkozik átfogóan:
ilyen például a szellemi alkotások tulajdonjoga, ami összetettebb és ellentmondásosabb kérdés annál, mint ahogy azt az e-tanulás egyes csökönyös védelmezôi
elismerik. Ezzel bôvebben foglalkozik a The Business of Borderless Education (A
határok nélküli oktatás üzlete) 6. fejezete (CVCP, 2000), ami általánosabban vizsgálja a jogot és a szabályozást - ami szintén fontos terület (lásd még Kerrey, 2000).
Jelentôs eltérések mutatkoznak az OECD tagországok között is. Óvatosan jártunk
el e várható változásoknak a hatásaival kapcsolatban, melyeket az egyetemek
belsô életére valamint a tanári kar egyes tagjainak szerepére gyakoroltak. Az e-tanulás lelkes védelmezôi félresöprik az eddig „oktatási szabadságként” ismert és
hagyományos módon élvezett szakmai önállóság és szellemi irányítás elvesztésének kérdését. Ám a társulások a szerepek nagyobb mértékû szakosodásához vezetnek az ismeretek és a tanulási anyagok elôállításában ás átadásában. Paradox
módon, a tanári kar nagy része ezzel egy idôben összetett, egymástól függô csoportoknak válik részesévé, egy hosszabb, még globálisabb gyártófolyamatban,
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miközben a mindennapi munkájukban, munkatársi viszonyukban és a munkájukkal való elégedettség tekintetében továbbra is elszigeteltek és széttagoltak maradnak, jóllehet otthon, majd eseti szerzôdések birtokában dolgoznak.
Az 5. fejezetben idéztünk egy részletet Davis és Botkin (1995) tollából, amely
szerint „a számítógépek, a hírközlés, a szórakoztatóipar, a média és a kiadóipar
egyesülésével létrejött óriásipar olyan új utakon és hatalmas mennyiségekben fog
majd oktatást és képzést nyújtani, hogy az utoléri, lehagyja és egyes esetekben kiszorítja majd az iskolákat a tanulás fô szolgáltatóinak sorából. Onnan kiindulva,
ahol ma tartunk, a jelentés négyirányú piaci tipológiát alkalmazott. Az elsô, az iskolák (K-12, azaz: tágan értelmezve az óvodától az érettségiig tartó oktatás). A második, a formális, kialakult felsôoktatás, míg a harmadik a folyamatos oktatásnak, a
már megszerzett, a munkával összefüggô tapasztalatok összegyûjtése után, kialakulás alatt lévô területe, melynek különbözô formái úgy látszik, túllépik a korábbi
felsôoktatási piac kereteit. A negyedik, a legkuszább és legkevésbé meghatározott
terület. Ez a tartósan berendezkedô, egész életen át tartó tanulási piac, ami nem
csak a régi és az új iskolákban, s a felsôoktatásban zajlik. Az „egész életen át tartó
tanulás” felölel minden szintet, ágazatot és formát, az e-tanulással kiegészítve pedig azzal fenyeget, hogy a tanulást teljes egészében kiragadja az örökletes intézményi keretekbôl. Még senki sem tud biztosat arról, hogy még milyen új formák
alakulnak ki.
Az oktatási és tanulási piacok fejlôdése összefügg a kereskedelmi és oktatási
szolgáltatásokról folyó tárgyalásokkal, amelyek a jelenlegi GATS* tárgyalások részét képezik. A nagyobb kérdések egy része arról szól, hogy milyen mértékben törekedhetnek a kormányok az oktatási szolgáltatások további liberalizációjára, és
milyen következményekkel járhat ez az oktatás hagyományos állami szolgáltatóira, illetve a szolgáltatásaik iránti keresletre nézve. Eddig egyetértés látszik abban,
hogy a kereskedelmi tárgyalásokba ne vonják be az iskolakötelezettséget, miközben a mi négyirányú piaci tipológiánk harmadik és negyedik kategóriája várhatóan érintve lesz. Ugyanakkor eddig mindössze néhány ország javasolt további kereskedelmi liberalizációt a harmadik fokú és felnôttoktatásban és képzésben.
Ez a jelentés nem volt túl szigorú a továbbtanulásból és a mûszaki jellegû fôiskolákból, az állami és a magánszektor tágabb szakmai oktatásából és képzésébôl (VET - Vocational Education and Training) kialakuló és ma már azon is messze
túlmutató, az általunk bemutatott harmadik és negyedik kategóriába esô munkát
illetôen. Keveset tudtunk mondani a felnôtt és közösségi oktatásról és képzésrôl,
ami a negyedik kategóriához tartozik, de átnô az egészségügyi ellátásba és gondozásba, összefügg a politikai lobbizással és a környezetvédelmi fellépéssel, továbbá a hatalmas média- és szórakoztatóiparba, és ma már az elektronikus kereskedelembe és vásárlásba is átkerült.. Az e-tanulási újítások közül több meghaladja a
fenti kategóriák határvonalait, valamint azzal fenyeget, hogy lerombolja azokat, és
*/ Általános kereskedelmi és szolgáltatási megállapodás, a Világkereskedelmi Szervezeten belül.
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nemcsak áthágja, de még le is dönti az iskolák és fôiskolák tantermeinek falait.
Davis és Botkin az Iván Iljics által javasolttól (Iljics, 1972) eltérô fajtáját vetíti elôre az „iskolák trónfosztásának”, amelyben továbbra is felvetik az általa említett filozófiai kérdések némelyikét, miközben másokat megoldanak.
Az e-tanulás világának diákjai többé már nem zárhatók be a globális tanterembe (Iljics és Verne, 1976). Ám az ô tanulásuk, még ha most már arra, a saját maguk által megszabott helyen, idôben és arányban kerül is sor, lehet megengedô
és képességet fejlesztô, érvényes és motiváló, de sokkal zártabb, konformizáló és
utasítás-alapú is. Az e-tanulás új interaktív módjainak az emberek egyedi úton való bevonására, az életükben képviselt aktivitásra és érvényességre képes hatalma
mellett alapvetô állítások szólnak (lásd a „puha készségek” tanulására való utalást
a 2. és a 4. fejezetben). Az egyéni tanulók számára az igazság nagyobb fele az új
módozatok, valamint a tartalmak általuk való kezelésének részleteiben rejlik.
Az e-tanulásban rejlô ígéretek vonzó, egyénre történô szabása (individualizáció) és elérhetôsége (bármikor, bárhol) jól ragadható meg abban az aforizmában,
hogy az oktatás és a képzés „just-in-case” („csak arra az esetre”) megközelítés irányából a „just-in-time” („épp idôben”) megközelítésen át jut el a „just-for-me”
(„csak nekem”) állapotba. Az ebben a vonatkozásban nem érintett kérdés az, miszerint hol alakulhat át az egyénre szabott minôség atomizálássá és egyfajta kizsákmányolássá, és hogy ki határozza meg a tanulás tartalmát és megválasztását.
Az e-tanulás óriási elôre jelzett növekedése a vállalatok részvételével mûködô
egyetemeken és más közösen kifejlesztett képzési vállalkozásokon keresztül zajló szakmai felkészítésben és továbbképzésben rejlik. Ezek a munkával kapcsolatos továbbképzést és a velejáró költségek egy részét a vállalati idôbôl és helyrôl
áthelyezik az egyénre. A globális tanterem lehet a munkavállaló kocsija, otthona,
egyes tanulási rendszerek mellett, akár párnája is. Ezután pedig a kérdés az, hogy
kinek a kezében van a tanterv (tartalom) és a ki-be kapcsoló. A kialakulóban lévô
„just-for-me” („csak nekem”) ideáltípuséban; vagy a vállalat, illetve az állami szektorban, a közérdek által meghatározott „csak önnek” („just-for-you”), a szorosabb
értelemben vett munkavállaló kezében van-e?
A „globális bezártság” hasonló élt kap a „kulturális imperializmus” szempontjából is, amelyet egyesek szerint a globalizáció és az e-tanulás eredményezhet. Az
új IKT óriási beruházásokat igényel. A kereskedelmi érdek természetes, hogy nagy
piacokat keres a befektetés megtérülése érdekében. Az Egyesült Államok a világvezetô az új IKT és az e-tanulás legtöbb vonatkozásában. A IKT beruházásokat alátámasztó piaci elôrejelzések, valamint a globális szövetségek mögötti szándékok
közül sok a nagy világpiacoktól függ. A legnaivabb felfogásban ezek egyszerûen az
ország lakosságának nagyságából, valamint az Egyesült Államok jelenlegi egyéni
és szervezeti befogadási mutatóiból jeleznek elôre az új társulások számára óriá110
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si piacokat eredményezô új lehetôségeket. Ezek az elôrejelzések egy sor köztes
kérdés után kiáltanak.
A helyi tartalom szükségessége elismerhetô, de nem fontosabb, mint egy-két
helyi példa bemutatása a szoftver konfiguráció, vagy a kiegészítô helyi képzés
által. Egy másik kézenfekvô kérdés az oktatás nyelve. A kezdeti fejlôdés nagyrészt
magában az informatikai oktatásban zajlik, ahol a nyelv nem olyan nagy kérdés.
Feltételezhetô, hogy az angol már egyetemlegesen elterjedt ilyen célra. Ez a megközelítés azt a veszélyt rejti magában, hogy a mélyebb kulturális eltérések és értékrendek fontosságát alábecsüljük mind a nemzetek, mind a különbözô jogrendszerek és szabályozási rendszerek, valamint a különbözô kormányzati filozófiák és
hozzáállások viszonylatában. Malajzia épp olyan vezetésre kínál példát, amely szilárdan kiáll a nemzeti ellenôrzés mellett és a kulturális letámadás ellen. A még inkább fundamentalista - többek között keresztény, hindu és iszlám - hozzáállás irányába mutató széleskörû tendenciák még rövidlátóbbá tehetik azt a feltételezést,
hogy az Egyesült Államokban, annak kulturális hipotézisei alapján készített anyagok könnyen megszerezhetnek más nagy piacokat, különösen a fejlôdô keleti és
déli piacokat, ahol az üzleti szempontból kiváltképp nagyszámú népességek találhatók.
A helyi vonatkozású ügyek kérdésével kapcsolatos fontos szakági politikai
kérdés az, hogy a posztszekunder oktatás vonatkozásában mindezidáig egyetlen
nemzetközi minôségbiztosítási téren sem alakult ki nemzetközi egyetértés. A diákok számára azonban egyre nagyobb mértékben fognak középiskola utáni kurzusokat kínálni az adott ország felségterületén kívül mûködô ismeretlen szolgáltatók. A kormányok számára létkérdés lesz egyensúlyt teremteni a tanulók védelme
és a kevésbé költséges e-tanulási lehetôségekhez való hozzáférés elôsegítése között.
A jelentésünkben tárgyalt piacok ezért sokkal képlékenyebbek és bizonytalanabbak, semmint azt, az általunk meghatározott kategóriák és tipológiák sugallhatják. Az „iskolák trónfosztásának” érvelését egy kicsit tovább fejtegetve, az információs és szórakoztatóiparnak (info-tainment) vagy oktatási szórakoztatóiparnak
(edutainment) nevezett tevékenység növekedése elmossa a szórakozás és a tanulás közötti választóvonalat. A 4. fejezetben azt is láttuk, hogy bizonyos kereskedelmi érdekek a hagyományos diákpiacokat veszteség vezetôként közelíthetik meg
az e-tanulással, ugyanis valójában egy jövôbeni e-kereskedelmi piacot akarnak
megszerezni azáltal, hogy fiatal korban nyerik el és tartják meg a megrendelô hûségét. A tagországoknak figyelemmel kell kísérniük ezeket a tendenciákat, és el
kell dönteniük, hogy milyen szabályozási és engedélyezési kereteket kívánnak
megalkotni, amelyek a kívánatos IKT beruházásokat megengedik, ám eközben biztosítják az összességében kedvezô eredmények felhasználását is. A szakági poli111
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tika alakítói számára létfontosságú kihívás, hogy kiszámított kockázatokat vállaljanak és biztosítsák az új technológiák gyors és kívánatos elônyeit, miközben ügyelnek és elkerülik annak nem kívánt és nem várt következményeit, amikor a másik
fél eltérô prioritásokat és esetleg eltérô értékeket és számon-kérhetôséget vall
magáénak.
Egy másik kulcsfontosságú szociál- és gazdaságpolitikai kérdés: a leggazdagabbak és a legszegényebbek közötti széles nemzeteken belüli és közötti, egyaránt és észrevehetôen tovább szélesedô szakadék. Körültekintôen az új IKT „korszerûsítési” fázisokat tud átugrani, lehetôvé teheti a szegényebb országok és közösségek számára a gyorsabb felzárkózást. Ebben az optimista érvelésben a lehetséges buktató, nem a technikai vonatkozásban van, habár az ilyen nagy ugrások
gyakran azért buknak el, mert az új technológia bevezetésének elôírási és következményi láncolatát nem gondolták végig: a tágan értelmezett kulturális és oktatási összefüggésektôl egészen az olyan gyakorlati kérdésekig, mint az alkatrészek
megbízható teljesítménye és karbantartása, illetve cseréje.
Sokkal zavarba ejtôbb az oktatáspolitika alakításának történelme, valamint az
ágazat változtatási kísérleteinek következményei által kínált meglátás. Habár vannak kivételek, az oktatási (illetve iskola) rendszert idôrôl-idôre újból a változás
motorjának, a szociális fejlôdés eszközének tekintik. Valójában az eredmények
alapján sokkal inkább függô változónak tûnik. Tanulmányok bizonyítják idôrôl-idôre, hogy sokkal inkább hajlamos a meglévô rend másolására és újrateremtésére,
annak egyenlôtlenségeivel együtt ahelyett, hogy változtatna rajtuk. Ez nem azt jelenti, hogy az e-tanulás eleve nem segíthet az esélyegyenlôség megteremtésében
és végsô soron a szegénység, a szociális kirekesztôdés csökkentésében. Hanem
azt, hogy az eddigi bizonyítékok alapján az eredmények csalódást fognak okozni,
ha a tervezôk nem foglalkoznak alaposan a hozzáférés és a tartalom kérdéseivel.
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A kérdéses dinamikus és robbanásszerû terület számos vonatkozásával kapcsolatos jelenlegi ismereteink kezdetlegesek, épp hogy csak nem spekulatívak. A
legritkább esetben lehet tudni, hogy mi lesz egy e-tanulási befektetés megtérülése, sôt akár azt sem, hogy mi lesz a tényleges összköltsége a befektetésnek a beüzemelési és befogadási költségekkel és a ráfordított idôhányaddal együtt (lásd
az 1. fejezet végén felsorolt öt szempontot). Még mindig szembeötlôen keveset
tudunk a diákok és tanulók eltérô preferenciáiról a különbözô tanítási és tanulási
módozatok viszonylatában, de még ennél is kevesebbet a különbözô módozatok
és kombinációk relatív sikerességérôl - megint csak a különbözô diák/tanuló típusok, illetve ügyfélkörök szerint. Érdemes lehet, a tagországoknak együttmûködésen alapuló figyelô és értékelô, kutató és fejlesztô rendszereket kialakítani az említett programmal. Ezek a rendszerek figyelhetnék és értékelhetnék az újításokat
és eredményeket az együttmûködô nemzetek tekintetében, majd az új észrevételeket átültethetnék a gyakorlatba, ezáltal egyengetve és gyorsítva a tanulás és újítás körfolyamatát.
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OKTATÁS ÉS KÉSZSÉGEK

E-tanulás
A TÁRSULÁS KIHÍVÁS
Átalakítják-e az új információs és kommunikációs technológiák az oktatást és
képzést az OECD országokban? Valóban hirtelen ugrottak meg az e-tanulás vizsgálatai és felmérései a különbözô kormányzati, szakmai, kereskedelmi felek és érdekcsoportok, valamint a hagyományos oktatási közösségek részérôl.
A globalizációhoz társított egyetemes „mega-folyamatok” azt jelentik, társulási formákra van szükség az e-tanulási anyagok biztosításában a világ bármely tájáról érkezô versennyel szemben a költségek és az összetettség kezeléséhez. Ez
fontos kérdéseket vet fel a közérdekre és a közjóra nézve, különösen az iskolai oktatásban, amelyekre a különbözô tagországokban különbözô válaszokat adnak; az
állami-magánszektor társulások mindezek ellenére közel egyetemes jelenségnek
mutatkoznak.
Ez a kiadvány az e-tanulás fejlôdését vizsgálja meg alaposan az iskolai és a
felsôoktatási ágazat vonatkozásában a piaci kilátások és a társulások alakulása
szempontjából. A leggyorsabb fejlôdés a középiskola utáni (posztszekunder oktatás) és a vállalati oktatásban tapasztalható. A technológia ugyanakkor önmagában
nem garantálja az oktatási sikert. Csak akkor lehet értékes az oktatásban, ha a tanulók és a tanárok valami hasznosat is tesznek vele. Mára több OECD országban
is egyértelmûen elmozdultak a technológia középpontba állítása felôl a tartalomra és az emberekre való összpontosítás irányába.
Az OECD könyvei és folyóiratai elérhetôk az alábbi honlapon:

www.SourceOECD.org
www.oecd.org
Centre for Educational Research and Innovation
(Oktatási Kutatások és Innováció Központja)
CERI
Centre pour la recherche et l’innovation dans l’enseignement
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