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Fodorné Tóth Krisztina

FOGALMI BIZONYTALANSÁG ÉS EGYSZERŰSÍTÉS: 
TÁVOKTATÁS, DIGITÁLIS OKTATÁS ÉS TÁRSFOGALMAIK 

HASZNÁLATA A KÖZBESZÉDBEN
A járványhelyzet okozta változások átmentileg legalábbis felforgatták a közoktatás, sőt 

részben a felsőoktatás hagyományos tanulási rendszerét is. Tanulók, pedagógusok, oktatók, 
illetve gyakran szülők egyik napról a másikra olyan szituációban találták magukat, amelyben 
az elektronikus tanulástámogatás létfontosságú lett. Ennek következtében napvilágra került, 
hogy az e-learning, az IKT-pedagógia, a digitális tanulás eddig leginkább kiegészítő szerepbe 
szorult, és a gyümölcsöző alkalmazásához szükséges szemléleti-szervezési változás az 
oktatási szféra egészében egyszerűen nem ment végbe. A magyar oktatási szféra, amelynek 
speciális közege eddig csak korlátozottan szembesült a VUCA világában általános élménnyé 
vált rendszerszintű napi kihívásokkal, egyszerre próbálta a rá jellemző kereteket megtartani, 
és alkalmazkodni a megváltozott körülményekhez. A fennálló helyzetben már maguknak a 
fogalmaknak a kezelése is kihívást jelentett mind a szakmai kommunikációban, mind az arra 
sokszor csak érintőlegesen épülő közbeszédben. Jelen írás ez utóbbi vizsgálatára vállalkozik, 
a digitális tanulás és a távoktatás vonatkozó fogalomhasználatát véve górcső alá a magyar 
közbeszéd adott szeletében, mindenekelőtt a közneveléssel kapcsolatos diskurzusokban. 
Ehhez a szerző a témával foglalkozó online médiamegjelenések (horizontális és vertikális 
portálok) és kisebb részben hozzájuk kapcsolható közösségimédia-megnyilvánulások (posztok, 
kommentek) szövegében tapasztalható, megfelelő szóhasználatot térképezi fel. Az írás ennek 
révén leginkább látkép arról, hogy a kialakuló helyzet milyen módon és fókusszal irányítja a 
figyelmet a távoktatás korábban kevésbé előtérben lévő, és a digitális tanulás/digitális oktatás 
meglehetősen széttartóan kezelt fogalmára.

1. Helyzetleírás

A helyzet társadalmi kontextusát két oldalról igyekszem felvázolni. Az egyik a rendelkezésre álló, 
illetve tervezett keretstratégiák, programok vonatkozó részeiből, valamint a vonatkozó átmeneti 
rendelkezésekből nyert „felülről lefelé” perspektíva, a másik pedig az „alulnézeti” megvilágítás 
kísérleteként a közoktatás és felsőoktatás közegébe hirtelen érkező oktatási átszerveződés 
kényszerének leírása. Mindegyiknél elsősorban a források rövid interpretációjára szorítkozom, 
csak olyan mértékben, amellyel érthetővé válik a későbbiekben elemzett anyag háttere.

Az első, a „felülről lefelé” perspektívát olyan stratégiák és gyakorlatok mutatják, mint a 
Nemzeti Infokommunikációs Stratégia 2014−2020 (NIS), a Digitális Jólét Program (DJP), az 
annak keretében készült Digitális Oktatási Stratégia/Magyarország Digitális Oktatási Stratégiája 
(DOS/MDO), valamint a Nemzeti Digitális Stratégia 2021−2030 jelen pillanatban rendelkezésre 
álló tervezete (NDS tervezet). Ezeket elsősorban célkitűzéseik és tartalmi struktúrájuk szerint 
írom le, illetve a már érvényesek esetében a legutóbbi státuszjelentések fényében, mint a 
magyar oktatás deklarált aktuális állapotát.
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A 2020 végéig még érvényes Nemzeti Infokommunikációs Stratégia (letölthető: https://
tinyurl.hu/szpL/ [rövidített link]) nem szektorok, hanem fejlesztési területek szerint 
vázolja fel mind az elkészültekor talált körülményeket, mind a tennivalókat. Ezek a területek 
a digitális infrastruktúra, a digitális kompetenciák, a digitális gazdaság és a digitális állam 
elnevezéssel szerepelnek a dokumentumban, amely ezek szerint azonosítja az egyes 
szektorok, köztük az oktatás jellegzetességeit, valamint a szükségesnek vélt tennivalókat. 
Deklarált célja, hogy „koherens képet adjon a magyar információs társadalom jelenlegi 
viszonyairól, és ennek alapján a 2014−20-as uniós tervezési ciklussal egybeeső időtávra 
meghatározza az infokommunikációs területre vonatkozó fejlesztési irányokat, közpolitikai, 
szabályozási és támogatási teendőket, és számba vegye az ezek megvalósításához szükséges 
eszközöket/erőforrásokat.” (NIS 11. o.) Jelen írás szempontjából az oktatásra vonatkozó 
megállapítások és fogalmak a mérvadók; ezek főként az infrastruktúra, a kompetenciák és 
a digitális állam koncepciójában jelennek meg. A dokumentum főleg az oktatási szférában 
rendelkezésre álló infrastrukturális szükségletekre, majd ezt követően a kompetenciák 
állapotára koncentrál, ezekre építve fogalmaz meg bizonyos kitételeket a digitális államot, 
azon belül az oktatást érintő digitális szolgáltatásokat illetően. Az oktatási szférában 
azonosított szükségletek többsége ma, az időszak végén is fennáll, különös tekintettel az 
infrastrukturális hiányosságokra (eszközök, hálózat minősége) és a digitális kompetenciák 
fejlettségére. A stratégia ezekre a helyzetelemzésben reflektál, bár a kompetenciahiányt 
elsősorban a tanulók oldaláról jelöli meg, a pedagógusok és főleg a felsőoktatásban tanítók 
oldaláról kevésbé hangsúlyosan foglalkozik vele. A stratégia célként jelöli meg, hogy a 
köznevelési infrastruktúra a felsőoktatási szintjére zárkózzon fel (a felsőoktatási és kutatási 
infrastruktúrát kiváló minőségűként jellemzi).

A digitális oktatás, illetve digitális tanulás fogalma egyáltalán nem, a távoktatás pedig (a 
törvényi szabályozásnak is megfelelő módon) a felnőttképzés kontextusában jelenik meg. Az 
online oktatási formákat (közelebbi meghatározás nélkül) szintén elsősorban a felnőttképzés 
keretei közé utalja a dokumentum, a digitális kompetenciák fejlesztési szükségleteinek kapcsán. 

Az oktatási intézményeknek a stratégia kiemelkedő felelősséget tulajdonít mind a 
digitális kompetenciák fejlesztésében, mind az eBiztonság mint cél megteremtésében, 
beleértve a szülői tájékoztatást is. „A köznevelésben kerüljön sor az infokommunikációs 
oktatás újragondolására, mind az informatika, mint tantárgy esetében, mind pedig 
az infokommunikáció, mint szemléletmód, a tanulást segítő értékes kiegészítő 
eszköz tekintetében.” (NIS 77. o.) Ettől függetlenül, de a köznevelési intézményekhez 
részben kapcsolódva említi fejlesztendő kezdeményezésként a lakosság digitális 
kompetenciafejlesztésének eszközéül szolgáló helyi képzési, oktatási programokat (NIS 
93. o.); ezek egyik célja a távoktatásra való alkalmassá tétel. Bár korábban nem jelenik 
meg kiemelten a fejlesztési szükséglet, az intézkedések között szerepel „a köznevelésben 
és felsőoktatásban dolgozók (pedagógusok, felsőoktatásban dolgozó oktatók) körében az 
alap- és felső szintű digitális kompetenciák elsajátításának támogatása, valamint speciális 
infokommunikációs módszertani ismereteket nyújtó képzési programok indítása” is (NIS 94. 
o.). Az online vagy távtanulási programok, illetve lehetőségek iránti igény vagy szükséglet 
sem a közneveléssel, sem a felsőoktatással kapcsolatban nem jelenik meg a dokumentumban.
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A Digitális Jólét Program (DJP, https://digitalisjoletprogram.hu/) 2015, míg kibővítése, a 
Digitális Jólét Program 2.0 2017 óta működik. A program a fenti stratégia egyes területeit 
támogatja konkrét akciókkal, intézkedésekkel és alprogramokkal, valamint nem utolsósorban 
az egyes részterületekre kidolgozott stratégiákkal. A szerteágazó programcsomag oktatásra 
legszorosabban vonatkozó szelete Magyarország Digitális Oktatási Stratégiája (DOS/MDO, 
https://digitalisjoletprogram.hu/hu/tartalom/dos-magyarorszag-digitalis-oktatasi-
strategiaja), a Digitális Pedagógiai Módszertani Központ (DPMK, https://dpmk.hu/), 
illetve a Digitális Tudás alterületen belül működő kompetenciafejlesztési képzések és 
programok (Digitális Jólét Koordinációs Központ, Digitális Jólét Program Hálózat, Digitális 
Jólét Program Mentorok, IKER keretrendszer a kompetenciák mérésére és fejlesztésére, 
DigKomp digitáliskompetencia-keretrendszer). A program portáljának információi szerint 
a DJP szakemberei aktív szerepet vállaltak a 2020 tavaszán szükségesnek bizonyult digitális 
oktatásra való átállás segítésében, főként a DPMK munkáján keresztül.

A 2016 nyarán elkészült DOS mindenekelőtt a digitális kompetenciák fejlesztésére 
fókuszál: „A kormányhatározatban foglalt feladat keretében elkészült Magyarország 
Digitális Oktatási Stratégiájának hivatása ennek megfelelően nem kevesebb, mint hogy 
− infrastrukturális, technikai, tartalmi, munkaszervezési és humán erőforrás szempontból 
− felkészítse az oktatás és képzés rendszerét a digitális társadalom és gazdaság 
igényeinek megfelelő nevelési, oktatási és képzési feladatok ellátására.

A stratégia szándéka szerint a jövőben senki nem hagyhatja el úgy az oktatási és 
képzési rendszert, hogy a munkaerőpiac által elvárt digitális alapkészségekkel 
ne rendelkezne. Ebben az értelemben a DOS célja, hogy a magyar oktatási rendszer 
valamennyi elemében megteremtse a foglalkoztathatóság és a munkaerőpiaci 
versenyképesség szempontjából egyaránt alapkompetenciának minősülő digitális 
készségek fejlesztésének infrastrukturális, tárgyi és személyi feltételeit.” (DOS 27. 
o.) A célkitűzés részletezésében az általános érvényűséget hangsúlyozza, legalábbis az 
oktatás és képzés szereplőit és az intézmények nyújtotta digitális szolgáltatásokat illetően. 
A stratégia az oktatási rendszer szintjeit, illetve alrendszereit veszi alapul (köznevelés, 
szakképzés, felsőoktatás, felnőttkori tanulás mint pillérek), a tervezési szempontok pedig 
kiterjednek az intézményi infrastruktúrától és eszközöktől a pedagógusok kompetenciáin 
át az oktatás tartalmára és az oktatásirányítás adminisztrációjára is. A helyzetelemzés 
hasonló állapotot mutat, mint a NIS oktatási körülményekre vonatkozó szakasza. A stratégia 
valós problémákra hívja fel a figyelmet, javaslatainak megvalósítása azonban túlmegy az 
intézmények hatáskörén, sokkal inkább szabályozási, oktatásirányítási kérdéseket vet fel. 

A távoktatás, illetve a távtanulás kifejezések egyáltalán nem szerepelnek a 
dokumentumban. Az online tanulás az online tanulási térrel összefüggésben, inkább 
műszaki, illetve tevékenységi koncepcióként jelenik meg. A felsőoktatás, illetve a felnőttkori 
tanulás vonatkozásában említi a stratégia az online kurzus fogalmát, részben a MOOC-
ra, illetve a teljes egészében távolról végezhető képzésekre vagy részképzésekre utalva 
– azaz gyakorlatilag az online távtanulás szinonimájaként. A leggyakrabban használt, 
szorosan kapcsolódó kifejezés viszont a digitális tanulás. Ez egyrészt nagyon gyakran 
használt ernyőfogalomként látszik működni a tanulás digitális, illetve online eszközökkel 
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támogatott minden formájára, másrészt pedig az online tanuláshoz, illetve az online 
kurzusokhoz hasonlatos értelemben alkalmazza a dokumentum; ez utóbbi a felsőoktatás, 
illetve felnőttkori tanulás fejezeteiben jelenik meg.

„A felnőttkori tanulás történhet fizikai jelenléttel hagyományos felnőttoktatás, illetve 
képzés keretében, és lehet IKT-ra épülő, kizárólag digitális csatornákon keresztül vagy 
vegyes (blended) formában megvalósuló digitális tanulás.” (DOS 106. o.) Az ernyőfogalom 
jellegű használat jóval jellemzőbb a dokumentum egészére, mindazonáltal a kifejezés 
kontextusaiból leszűrhetően a kétféle értelmezés mintha váltakozna. A szöveg nem ad 
explicit megkülönböztetést a kettőre, viszont maga is reflektál az egységes fogalomkészlet 
(és megfelelő szabályozás) hiányosságaira, mindenekelőtt a felnőttképzésnél (DOS 
8−12. o.). A szűkebb értelmezés felé mutat, hogy a kifejezés jóval kevésbé gyakori a 
köznevelésre, illetve a szakképzésre vonatkozó szakaszokban, mint a felsőoktatásnál 
és különösen a felnőttképzésnél. Az előbbiekben inkább az IKT-eszközök használata, a 
digitális kompetenciák fejlesztése, a digitális írástudás a hangsúlyos, míg a felsőoktatásban 
az online tanulás (lásd fent), illetve a digitális tanulási tér, valamint a digitális tanulási 
közösség formák, amelyek szintén a szűkebb értelmezést implikálják. 

„Az egyéni differenciálás, illetve az egyéni tanulási utak felállítása nagyrészt digitális 
technológiákon és új, hatékony módszertanokon nyugszik, ami adott esetben túlléphet a 
hagyományos megközelítésű tanulási út tervezésén; a hallgatók a mainál jóval szabadabban 
állítják össze az egy félévre jutó vállalt krediteket. A tanulás, az oktató és a hallgató 
személyes és virtuális kommunikációja folyamatos és intenzív. A frontális, csoportos, 
fizikai jelenlétet kívánó oktatási módszerek (előadás, szeminárium) mellett egyre nagyobb 
szerepet játszik az egyéni konzultáció (akár virtuális fórumokon keresztül), a folyamatos 
számonkérés, a folyamatos, gyakran csoportos, projektalapú, idegen nyelvű, digitális 
eszközökön zajló kommunikációt igénylő hallgatói munka. Ehhez olyan jogi szabályozás 
kapcsolódik, amely ösztönzi az digitális tanulási tér intézményi és nemzeti szintű kialakítását, 
amelyben a felsőoktatási intézmények az Európai Felsőoktatási Térségen belül megszerzett 
releváns krediteket és megszerzett tudást (például iparági vállalati vizsgák, általános digitális 
írástudás, online képzések) beszámítják a felsőoktatási tanulmányokban.” (DOS 90. o.)

A digitális oktatás – a stratégia nevétől eltekintve – leggyakrabban digitális 
formátumú, a tanulás támogatására szánt tartalmak megjelölésére, valamint az általános 
oktatásadminisztráció szervezésének módjára használatos (digitális oktatási (tan)anyag, 
digitális oktatási segédanyag, digitális oktatási anyag, digitális oktatási tartalom; digitális 
oktatási adminisztráció). A kifejezés önmagában azok egyike, amelyeknél a szövegben van 
egyfajta definíciós törekvés is. „Fontos ugyanakkor, hogy a digitális oktatás ne a hagyományos 
oktatás digitális eszközökkel támogatott változata legyen, hanem szemléletmódjában, 
módszertanaiban, követelményrendszerében is új, a digitális kor kihívásaira reflektáló nyitott 
oktatási környezet jöjjön létre.” (DOS 5. o., 7. o.) Ez a kitétel a dokumentum köszöntőjében és 
vezetői összefoglalójában tűnik fel, és egy fókuszáltabb értelmezést ad. A felsőoktatásban és 
a felnőttképzésben egy még ennél is szűkebb, elsősorban digitális (elektronikus) színtérre 
támaszkodó, részben vagy egészben távoli, online eszközök segítségével megvalósított 
oktatási folyamat, illetve tevékenység látszik körvonalazódni digitális oktatásként: 
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• „a digitális kultúra felsőoktatásban való elterjedésének egyik nagy akadálya, hogy a 
digitális oktatás lassan és szigetszerűen fejlődik, az oktatók csak kis része rendelkezik 
azokkal a képzésfejlesztési kompetenciákkal, amelyek lehetővé tennék a saját maguk 
által tartott kurzusok elektronikus tanulási környezetben történő megvalósítását” (DOS 
10. o.)

• „A digitális tanulás során megszerzett kompetenciák validálását és elismerését, 
a formális felnőttoktatás és a nem formális képzések közötti átjárást több eszköz 
együttesen támogatja (…)” (DOS 119. o.)

A DOS fogalomhasználata tehát úgy tűnik, tükrözi azt a kettősséget, amelyet az elektronikus 
tanulástámogatás területén számos más kérdésben is tapasztalhatunk (Fodorné,  2018): a 
digitális tanulás és oktatás egyik alkalommal a digitális eszközök (hardver, szoftver, hálózat, 
tartalmak) tanulástámogatási alkalmazási használatának igen széles értelemben vett módjaira 
(az adminisztrációtól a felületeken, azonosító adatokon és tartalmakon át a speciális pedagógiai 
és andragógiai módszerekig) vonatkozik, más esetben viszont – a váltásra tett különösebb 
reflexió nélkül – egyfajta, főleg online megvalósított oktatási és tanulási formára. Ez utóbbi a 
dokumentum deklarált értelmezése, ami önmagában is igen széttartó gyakorlatokat feltételez, 
mindenekelőtt célcsoporttól, céloktól, illetve az oktatás tartalmától függően, továbbá mivel a 
szöveg maga is úgy fogalmazza meg, hogy a folyamat középpontjában a mindenkori tanuló és 
az ő erősen személyre szabható tanulási szükségletei állnak.

A Nemzeti Digitalizációs Stratégia (2021−2030) (NDS, https://www.kormany.hu/hu/
innovacios-es-technologiai-miniszterium/hirek/elkeszult-az-uj-digitalis-keretstrategia-
tervezete) egyelőre tervezet formájában rendelkezésre álló dokumentuma jellegét tekintve 
nem a DOS, hanem a 2020 végén lejáró NIS utódja, tehát az oktatásra vonatkozó megállapítások 
és tervek ennek megfelelő hangsúllyal jelennek meg benne. Az NDS, akárcsak korábban a NIS, 
négy pillérre alapul, a digitális infrastruktúra, a digitális kompetencia, a digitális gazdaság 
és a digitális állam koncepciójára. Célkitűzése szerint „A Nemzeti Digitalizációs Stratégia 
(NDS) ahhoz kíván hozzájárulni, hogy Magyarország a digitális átalakulás szükségszerűségét 
felismerve a digitális gazdaságot, oktatást és a digitális közszolgáltatásokat állítsa 
versenyképességi és modernizációs törekvéseinek középpontjába. A Stratégia törekvése a 
felkészítés a digitalizáció folyamatosan változó trendjeihez való alkalmazkodásra, ezért a 
társadalom, a gazdaság és az állami szféra digitális átalakítását célzó, átfogó programterv 
megalkotása kiemelt fontosságú. […] Mindezek alapján jelen Stratégia fontos feladat, hogy 
összefüggésben a 2021–2027-es európai uniós fejlesztéspolitikai ciklussal:

• integrált jelleggel rendszerbe foglalja a kapcsolódó kezdeményezéseket,
• stratégiákat és szabályozási trendeket;
• keretbe foglalja a digitalizáció magyarországi fejlesztési irányait, jövőképét;
• rögzítse a célok rendszerét;
• felvázolja a közpolitikai, szabályozási és támogatási teendőket;
• és számba vegye az ezek megvalósításához szükséges
• eszközöket/erőforrásokat.” (NDS 13-14. o.) 
„Az NDS átfogó célja, hogy Magyarország a gazdaság, az oktatás, a kutatásfejlesztés-

innováció, a közigazgatás területén olyan összehangolt erőfeszítéseket tegyen a digitalizáció 
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előmozdításáért, amelyek – nemzetközi mércével mérve is – jelentős mértékben járulnak 
hozzá az ország versenyképességének és a polgárok jólétének javulásához. Fontos szempont 
a szolgáltató állami jelleg és támogató működés megerősítése és az intézkedések terén ezen 
hozzáállás következetes képviselete is.” (NDS 104. o.)

Jelen írásban, eltekintve a részletes összevetéstől, és csak az oktatási kitételekre koncentrálva 
észrevehető, hogy az NDS ezen a területen – nem meglepő módon – főként a DOS adataira és 
célkitűzéseire támaszkodik. A fent, a NIS-nél vázolt rendszer az NDS-re is érvényes: az oktatással 
kapcsolatos megállapításokat, fogalmakat és célkitűzéseket főként a digitális infrastruktúra és a 
digitális kompetencia fejezeteiben említi: az előbbinél az oktatási intézmények infrastrukturális 
fejlesztésében (konkrétumként a hálózatok fejlesztése jelenik meg kiemelten, az eszközöké 
kevésbé), az utóbbinál viszont ennél szélesebb területen. Igen érdekes, hogy a helyzetfelmérés 
a digitális kompetenciák terén az oktatást illetően is leginkább arra szorítkozik, milyen 
arányban férnek hozzá digitális eszközökhöz a tanulók az iskolában és az iskolán kívül; digitális 
kompetenciáik tartalmáról, szintjéről, illetve a terület kompetenciafejlesztését szolgáló 
konkrét oktatási intézkedések aktuális állapotáról (például a tantervekbe, tantárgyakba való 
beépítésről) nem esik szó. Hasonló a helyzet a pedagógusokat illetően, akiknek általános 
digitális kompetenciáiról a stratégia helyzetfelmérése – az oktatással kapcsolatban legalábbis – 
nem fogalmaz meg konkrétumokat. A digitális kompetenciák fejlesztését illetően a legtöbbször 
felvetett szükséglet az infrastrukturális fejlesztésé, valamint a felsőoktatásban az informatikai 
végzettséget szerzők számának, illetve arányának növelése. Ezek mellett, de nem ennyire 
hangsúlyosan megjelenik az oktatási tartalmak szabályozása és az oktatói felkészültség 
kérdése is: „a köznevelésben a digitális kultúra területen kívül más tantárgyakban nem 
fejlesztik a digitális kompetenciát, mivel a fejlesztési feladatok között ezek nem, vagy csak 
korlátozottan jelennek meg, illetve a pedagógusok felkészültsége, valamint az eszközpark nem 
elégséges; alacsony az önálló informatika foglalkozások aránya, programozást, algoritmizáló 
gondolkodást nem tanítanak.” (NDS 114. o.) A digitális kompetencia fejlesztéséhez szükséges 
oktatási struktúraváltáshoz a stratégia elsősorban a köznevelésben oktatók kompetencia- és 
módszertani fejlesztését határozza meg teendőként (valamint az Ipar 4.0 szemléletű ismeretek 
bővítését a szakképzésben és a felsőoktatásban). (NDS 116. o.) 

A távoktatás terminus egyszer szerepel a stratégiában, meghatározás nélkül, a digitális 
kompetenciák SWOT-elemzésénél, mely szerint a távmunka és a távoktatás lehetőségeinek 
ismertsége és igénybevétele alacsony. Feltehetően a dokumentum a távoktatást más 
értelemben használja, mint a digitális oktatást, hiszen a koronavírus-járvány időszakában 
jelent meg, utal is erre, amikor az online tanulás és az online eszközök segítségével 
végzett home office formák (amelyeket a dokumentum azonosít is a távmunkával) minden 
korábbinál gyorsabban és szélesebb körben terjedtek világszerte. Ehhez azonban nincs 
további támpontunk, mivel az online oktatás és az online tanulás kifejezéseket a stratégia nem 
szerepelteti. Az e-learning ugyan megjelenik egy ízben, ugyanabban a SWOT-táblázatban, 
abban a keretben, hogy az e-learning alapú képzések száma minden szegmensben növekszik, 
ám erre sincs további meghatározás, nem tudható, mi a különbség az e-learning alapú és a 
távoktatásos képzések között a dokumentum szóhasználatában. A digitális tanulást szintén 
egyszer említési, akkor is a digitális tanulás-tanítás szókapcsolat részeként, kifejtés nélkül. 
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A területhez kapcsolódó, leggyakrabban feltűnő kifejezés a digitális oktatás, ez azonban 
csalóka többség, nem jelzi a fogalom hangsúlyosabb használatát, mivel a legtöbb esetben a 
DOS vagy az Európai Bizottság kulcsintézkedései közé sorolt Digitális Oktatási Cselekvési 
terv címében jelenik meg. Az ezeken kívüli kifejezés-használat a már többször hivatkozott, 
digitális kompetenciákra vonatkozó SWOT-táblázathoz kötődik (Lehetőségek: „Meglévő jó 
digitális oktatási és kompeteciafejlesztési programok kiterjesztése” és Veszélyek: „Támogatás 
elmaradásával (pl. hiányos eszközellátottság) a digitális oktatásra való átállás elmarad.” NDS 
100. o.), illetve a fent már idézett, általános stratégiai célkitűzéshez tartozik. A dokumentum 
nem határozza meg, mi a digitális oktatás jelentése ebben a kontextusban, és ezek az említések 
nem utalnak többre, mint a digitális eszközök hangsúlyosabb, valamilyen módon új minőséget 
hozó alkalmazása. Feltételezhető, hogy a stratégia mindenekelőtt a DOS fogalomhasználatát 
veszi át, de ezt, legalábbis ebben a jelenlegi formájában (tervezetként) nem deklarálja.

Összességében elmondható, hogy az oktatás, illetve a tanulás digitális támogatását tárgyaló, 
aktuálisan érvényes, illetve a közeljövőben bevezetésre kerülő stratégiai dokumentumok 
a digitális tanulás fogalmi környezetét nem rendezik egyértelműen. A digitális oktatás/
tanulás, az online oktatás/tanulás, de különösen a távoktatás és az e-learning fogalmak 
kevéssé vagy egyáltalán nem reflektáltan, kifejtetlenül szerepelnek bennük (leszámítva 
a DOS fent taglalt egyes példáit). A távoktatás kivételével, amelyet a vonatkozó törvényi 
szabályozás a felsőoktatásra és a felnőttképzésre nézve definiál (2011. évi CCIV. törvény a 
nemzeti felsőoktatásról: https://net.jogtar.hu/jogszabaly?docid=a1100204.tv; 2013. évi 
LXXVII., törvény a felnőttképzésről: https://net.jogtar.hu/jogszabaly?docid=a1300077.
tv), a kapcsolódó fogalmak értelmezéséhez és használatához a közbeszédben mind a 
törvényi szabályozás, mind az érvényes, illetve valószínűleg hamarosan érvényes stratégiai 
dokumentumok csak igen általános támpontokat adnak.

A járványhelyzetben bevezetett oktatásirányítási intézkedések fő iránymutatói az 
oktatási intézmények rendkívüli működését szabályozó kormány-, illetve minisztériumi 
rendeletek, határozatok. A vizsgálódás következő szakasza így e rendelkezések kapcsolódó 
fogalomhasználatának feltérképezése. Ehhez a csoporthoz több kormányrendelet, illetve 
-határozat tartozik, valamint minisztériumi hatáskörű, alsóbb szintű szabályozások. Mivel 
jelen írás tárgya mindenekelőtt a köznevelésről folytatott diskurzus, a felsőoktatással 
és a felnőttképzéssel (illetve részben a szakképzéssel) kapcsolatos szabályozásokat és 
rendelkezéseket csak érintőlegesen vázoljuk. A köznevelésre vonatkozó fő dokumentum 
az 1102/2020. (III. 14.) Korm. határozat a koronavírus miatt a köznevelési és 
szakképzési intézményekben új munkarend bevezetéséről ( https://net.jogtar.hu/
jogszabaly?docid=A20H1102.KOR). A felsőoktatásról elsősorban a 41/2020. (III. 11.) 
Korm. rendelet az élet- és vagyonbiztonságot veszélyeztető tömeges megbetegedést okozó 
humánjárvány megelőzése, illetve következményeinek elhárítása, a magyar állampolgárok 
egészségének és életének megóvása érdekében elrendelt veszélyhelyzet során teendő 
intézkedésekről (https://net.jogtar.hu/jogszabaly?docid=a2000041.kor), valamint a 
101/2020. (IV. 10.) Korm. rendelet a veszélyhelyzet során teendő egyes, a felsőoktatási 
intézményeket és a hallgatókat érintő intézkedésekről (http://njt.hu/cgi_bin/njt_doc.
cgi?docid=218920) szól.
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A köznevelésről és a szakképzésről szóló kormányhatározat egyértelműen tantermen kívüli, 
digitális munkarendet említ, amelyet tágan ugyan, de meg is határoz: „ba) *  a tananyag kijelölése, 
a tanulási folyamat ellenőrzése és támogatása - az iskolák 2020. júniusi működéséről szóló 
kormányrendeletben foglalt kivétellel - a pedagógusok és a tanulók online vagy más, személyes 
találkozást nem igénylő kapcsolatában történik, / bb) a tananyag tantermen kívüli, digitális 
munkarend keretében történő átadása alkalmas legyen a tanuló tanulmányi követelményeinek 
teljesítésére” [1102/2020. (III. 14.) Korm. határozat 1. b]. Azaz a digitális munkarend ebben a 
szabályozásban fő jellemzőjeként jelenléti találkozást, személyes kontaktust nem igénylő, de 
nem feltétlenül online eszközökkel megvalósított tanulástámogatást jelent. A digitális oktatás 
vagy tanulás, az elektronikus tanulás, a távoktatás a DOS által használt értelemben vagy más 
módon még említés szintjén sem szerepel a dokumentumban.

A felsőoktatásnak a járványhelyzetben való működésére vonatkozó törvényi vagy 
kormányszintű szabályozások szintén nem említenek távoktatást, vagy egyáltalában az 
egyetemi tanulásszervezés módját illető konkrét utasításokat vagy elveket, pusztán az 
intézmények látogatását tiltják a hallgatók számára, illetve egyes részletszabályokat hoznak 
adott helyzetekre (például a záróvizsgák megszervezésére vagy a beiratkozásra). A részletes 
intézkedési terv az Innovációs és Technológiai Minisztériumtól származik, amelynek 
közleményeiben viszont következetesen távoktatás szerepel. Az egyetemi szintű szabályozások 
visszatérően távolléti oktatásként vagy egyes esetekben szintén távoktatásként megjelölt, 
ám intézményenként valamelyest másképp meghatározott képzési formát tüntetnek fel 
a járványhelyzet alatt alkalmazott megoldásként. Egyes felnőttképzésekkel kapcsolatos 
rendeletekben [A Kormány 70/2020 (III.26) Korm. rendelete a felnőttképzésben folyó oktatás 
és szakmai vizsgáztatás biztosításának eltérő szabályairól: https://ginop617monitoring.nive.
hu/index.php?option=com_content&view=article&id=34:a-kormany-70-2020-iii-26-korm-
rendelete-a-felnottkepzesben-folyo-oktatas-es-szakmai-vizsgaztatas-biztositasanak-eltero-
-szabalyairol&catid=2&Itemid=101] megjelenik a „távolléti oktatás, távoktatás formájában 
vagy digitális képzésként”. A rendelkezés itt sem határozza meg e fogalmakat, vagy hivatkozik 
meghatározásokra más szabályozásokban; a megfogalmazás módja és a szövegkörnyezet 
(a kontaktórás képzés kerül még elő, amelynek törvényi hivatkozása is van) arra utal, hogy a 
távolléti oktatás a jelenléti oktatás vagy kontaktórás oktatás ellentéteként értendő, és kétféle 
módon valósítható meg: távoktatásos formában vagy digitális képzésként. Ez a szövegstruktúra 
arra enged következtetni, hogy a távoktatás nem feltétlenül digitális (lehet analóg eszközökkel 
is megvalósított), a digitális képzés pedig nem feltétlenül távoktatás annak szakmai (szervezési, 
módszertani stb.) értelmében. A felnőttképzési rendelet az a dokumentum, amely ezt a kérdést 
a legrészletesebben taglalja az ekkoriban született, vonatkozó rendelkezések közül. 

Összegezve jól látszik, hogy a törvényi és rendeleti szabályozás a járványhelyzetben való 
működésre a felnőttképzés területére vonatkozóan jelöli meg a távoktatást (mint egyik 
lehetőséget), egyébiránt a felsőoktatásra nem hangsúlyozza kifejezetten ezt a fogalmat, a 
köznevelésre vonatkoztatva pedig egyáltalán nem említi. A társ-, illetve rokon fogalmakként 
kezelt digitális oktatás, digitális tanulás, digitális képzés, illetve digitális munkarend 
kifejezések közül a digitális munkarendet határozza meg, munkaszervezési szempontból, 
ám – egy, a felnőttképzést taglaló esetet kivéve – ezek távoktatáshoz való viszonyáról nem 
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szól. Az adott időszakra érvényes, illetve a közeljövőben életbe lépő, a digitális fejlesztésre 
vonatkozó stratégiai dokumentumokban a digitális oktatás/tanulás, az online oktatás/tanulás, 
de különösen a távoktatás és az e-learning kifejezések (leszámítva a DOS fent taglalt egyes 
példáit, amelyek nem fedik le a teljes fogalmi környezetet) kevéssé kifejtve és szintén kevéssé 
reflektáltan szerepelnek. Így a területet – a tanulás elektronikus, digitális, online támogatását a 
köznevelés keretei között, különös tekintettel a járványhelyzet megkövetelte kontaktuskerülés 
állapotára – meghatározó és a kapcsolódó fogalmak értelmezéséhez, illetve a közbeszédben 
való használatához a fennálló szabályozás, valamint a stratégiák adta alapok inkább a 
diszkussziónak, mint az egyértelmű alkalmazásnak kedveznek. 

A helyzetleírás harmadik pillérét az oktatási átszervezés eseményei jelentenék. Azonban 
mivel ez a jelen írás készültekor még nagyon friss, a szeptemberi tanévkezdést számításba véve 
még messze nem is lezárult folyamat, ebben a pillanatban még igen nehezen összegezhető. 
Ezért az adott eseménysornak itt csak néhány, kulcsfontosságúnak tartott pontját említem. 
A fő források a tájékoztatásban egyrészt a kormányfő rendkívüli bejelentései, másrészt a 
Kormányinfó, és mindenekelőtt az Operatív Törzs élő közvetítései és ezeknek a kormányzati 
weboldalakon megjelenő kivonatai, másrészt az ezeken alapuló sajtóközlemények. Az oktatási 
helyzet küszöbön álló, drámai megváltozásának első jelei a veszélyhelyzet bejelentésében 
a felsőoktatásra vonatkozó közlemények voltak, március 11-én, amelyekben az egyetemek 
látogatásának tilalma szerepelt [ahogyan a vonatkozó kormányrendeletben is: 41/2020. (III. 
11.) Korm. rendelet az élet- és vagyonbiztonságot veszélyeztető tömeges megbetegedést okozó 
humánjárvány megelőzése, illetve következményeinek elhárítása, a magyar állampolgárok 
egészségének és életének megóvása érdekében elrendelt veszélyhelyzet során teendő 
intézkedésekről: http://tamogatoweb.hu/index.php/jogszabalyfigyelo/jogszabalyok-
2020/458-41-2020-iii-11-korm-rendelet], és amelyekben – a rendelettől eltérően – először 
szerepel a felsőoktatással kapcsolatban a távoktatás kifejezés: „Gulyás Gergely közölte: 
intézménylátogatási tilalmat rendelnek el a magyarországi egyetemeken. Mostantól az 
egyetemi oktatás csak távoktatás formájában valósulhat meg, az egyetemi épületek be 
fognak zárni - tette hozzá.”  (https://www.kormany.hu/hu/miniszterelnokseg/hirek/
veszelyhelyzetet-hirdet-a-kormany) Ez a bejelentés és a mögötte álló kormányrendelet sem 
intézkedik még a köznevelési, a szakképzési és a felnőttképzési intézmények tevékenységének 
általános szabályozásáról a veszélyhelyzetben, csak néhány részterületet említenek (pl. 
rendezvények, külföldi nyelvtanulási programok, a rendkívüli iskolai szünetek tiltása). 
A köznevelést és a szakképzést illető rendelkezések, illetve közlemények néhány nappal 
későbbre, március 14-re tehetők [1102/2020. (III. 14.) Korm. határozat a koronavírus miatt 
a köznevelési és szakképzési intézményekben új munkarend bevezetéséről: Magyar Közlöny 
2020/42. 1388-1389.]. Ezekben a tantermen kívüli, digitális munkarend kifejezés használatos: 
„2020. március 16. napjától az oktató-nevelő munka tantermen kívüli, digitális munkarendben 
kerül megszervezésre. […] Az új munkarendben a tanulók részére tilos az intézmények 
oktatási célú látogatása. A tananyag kijelölése, a tanulási folyamat ellenőrzése és támogatása a 
pedagógusok és a tanulók online vagy más, személyes találkozást nem igénylő kapcsolatában 
történik, oly módon, hogy a tananyag tantermen kívüli, digitális munkarend keretében történő 
átadása alkalmas legyen a tanuló tanulmányi követelményeinek teljesítésére.” (https://www.
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kormany.hu/hu/emberi-eroforrasok-miniszteriuma/oktatasert-felelos-allamtitkarsag/hirek/
uj-munkarend-a-koznevelesi-es-szakkepzesi-intezmenyekben). Ezekben a szövegekben a 
távoktatás, vagy a digitális tanulás, online oktatás, online tanulás stb. kifejezések egyáltalán nem 
kerülnek elő, a digitális oktatás pedig egy esetben, a köznevelési államtitkár közleményének 
címében (https://koronavirus.gov.hu/cikkek/hetfotol-diakok-maradjanak-otthon-de-tanitas-
folytatodik-digitalis-oktatas-lep-eletbe), magában a közleményben azonban nem.

Összefoglalva, a távoktatás és a digitális oktatás kifejezések a járványhelyzet oktatási 
(különösen köznevelési) átszervezésével kapcsolatos előfordulásai a közbeszédben   nem 
származtathatók egyértelműen sem a digitális fejlesztésekkel összefüggő stratégiai 
dokumentumokból, sem a vonatkozó törvényi vagy rendeleti szabályozásból. A hivatalos 
kormányzati kommunikáció szóhasználatában a távoktatás a felsőoktatást illetően jelen van, a 
digitális oktatás pedig a kezdetekkor egyetlen címet kivéve nem jelenik meg.

2. A digitális munkarend és a távoktatás/távolléti oktatás 
kommunikációja az online médiában

A hivatalos tájékoztatás fő forrását, mint fent látható, a kormányzati website-on, a kormany.
hu-n (ezen belül az EMMI, különösen a Köznevelésért Felelős Államtitkárság, továbbá az 
ITM aloldalain), valamint a koronavirus.gov.hu koronavírus tájékoztató portálon megjelent 
információk jelentik. Ezek adják az adott területről szóló médiamegjelenések alapját. Az 
ezeken tapasztalható szóhasználat leírása után két vertikális és két horizontális hírportálon 
(Bodoky, 2005) való megjelenésekkel vetjük össze az adott időszakban talált fogalmak 
használatának módjait, a távoktatáson, a digitális munkarenden és a digitális oktatáson túl 
az online oktatásra, a digitális tanulásra és az online tanulásra is kiterjesztve a vizsgálódást. 
(Bár ez utóbbiak nem szerepelnek az aktuális helyzetet érintő rendelkezésekben és hivatalos 
közleményekben, a korábban vizsgált stratégiai dokumentumokban kisebb-nagyobb 
hangsúllyal és fókuszáltsággal előkerülnek.)

Amint fent említettük, a Kormányinfó a felsőoktatás helyzetére a kezdetektől a távoktatás 
terminust alkalmazta, annak ellenére, hogy a megfelelő rendelet nem ezt használja. Ezzel 
összhangban fogalmaznak az ITM közleményei is, amelyekben az egyetemi vészhelyzeti 
átalakítás következetesen mint távoktatás szerepelt. Egyik forrás sem fejti ki vagy magyarázza 
a kifejezést; a szövegkontextusból feltételezhetően egyszerűen a tanulási folyamat 
szereplőinek egymástól való fizikai távolságát jelölik vele.

A köznevelést tekintve az állandó kifejezés a tantermen kívüli, digitális munkarend. Az EMMI 
oldalain található, köznevelési helyzetről szóló közleményekben legtöbbször ez szerepel 
(összesen 25 közleményben az adott időszakban, március 14. és augusztus 20. között). Ennél 
jóval ritkábban bár, de előkerül a szinonimaként használt digitális oktatás, kizárólag májusban 
vagy később keletkezett közleményekben. Az ITM oldalain azonban kezdettől fogva mindkét 
kifejezés nagyjából azonos mértékben vonatkozik a szakképzés vészhelyzeti átalakítására. Az 
EMMI-oldalakon a távoktatás kifejezés a köznevelésre vonatkoztatva egyáltalán nem jelent 
meg (csak a felnőttképzéssel kapcsolatban).

https://koronavirus.gov.hu/cikkek/hetfotol-diakok-maradjanak-otthon-de-tanitas-folytatodik-digitalis-oktatas-lep-eletbe
https://koronavirus.gov.hu/cikkek/hetfotol-diakok-maradjanak-otthon-de-tanitas-folytatodik-digitalis-oktatas-lep-eletbe
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A digitális tanulás és az online tanulás sem az EMMI, sem az ITM oldalain nem bukkan 
fel, az online oktatás pedig csak az EMMI-nél, két hírben, egy konkrét, a közneveléshez és 
a formális felnőttképzéshez sem kapcsolódó program esetében mint példa olvasható – az 
ITM-nél hasonló kontextusban sem. Úgy tűnik, ezek a fogalmak a stratégiai dokumentumok 
használatából nem jutottak át a kormányzati, illetve minisztériumi közlemények színterébe.

Az eduline.hu oktatási fókuszú vertikális portálon jól elkülöníthetők a közoktatásról/
köznevelésről és szakképzésről szóló írások a felsőoktatási témájúaktól. A köznevelési 
rovat cikkeiben a digitális munkarend fordul elő a legritkábban (a tantermen kívüli kitétellel 
együtt vagy anélkül), és főleg a kezdeti időszakban, márciusban, illetve áprilisban. Emellett 
az első napoktól kezdve jelen van a digitális oktatás és a távoktatás kifejezés is a digitális 
munkarendnél nagyobb arányban, mintegy ennek tömörebb, sűrítettebb szinonimáiként. 
A szövegösszefüggések szerint nincs különbség a digitális munkarend, a digitális oktatás 
és a távoktatás cikkekben használatos jelentései között, sőt ezek folyamatosan, akár 
adott cikken belül is váltakozva jelennek meg, ugyanarra a jelenségre, illetve folyamatra: 
a járványhelyzetben átalakított, személyes találkozás nélküli, elektronikus kapcsolaton 
keresztül megvalósított oktatási folyamatok összességére (például: https://eduline.hu/
kozoktatas/20200329_oktataskutato_velemeny). Ezzel szemben az online oktatás, online 
tanulás, digitális tanulás kifejezések egyáltalán nem jellemzők; megjelenik viszont – újabb 
szinonimaként – a külön digitális hozzátétel nélküli, tantermen kívüli oktatás, amelynek 
ilyetén használata szintén a szereplők egymástól való fizikai távolságát hangsúlyozza. 

A felsőoktatási témájú írásokban a távoktatás az adott időszakra az ITM kommunikációjában 
tapasztaltaknak megfelelően használatos; a digitális munkarend egyáltalán nem szerepel, a 
digitális oktatás pedig a távoktatás szinonimájaként olvasható. Az online oktatás a harmadik 
változat, a digitális oktatással teljes értelmezési átfedésben használatos.

A digitális tanulás és az online tanulás mindkét rovatban, a közoktatásnál az online oktatás 
is főként csak a címkék között bukkan fel mint témamegjelölő.

A kifejezések szinonimikus használatában egyfajta ellentétes irányúság figyelhető meg a 
közoktatásra és a felsőoktatásra reflektáló cikkek között: a közoktatásban a jelentés-azonosítás 
a digitális munkarendtől mint kiindulóponttól a digitális oktatáson át a távoktatásig, míg a 
felsőoktatásban a távoktatástól a digitális oktatáson át az online oktatásig húzódik. Közös 
azonban, hogy a digitális oktatás tűnik a legtágabb ernyőfogalomnak (hasonlóan, mint a DOS-
ban a digitális tanulás).

A moderniskola.hu a felsőoktatási témakörrel nem foglalkozik, a jelen írás fő fókuszaként 
kezelt köznevelési fogalomhasználathoz ellenben hasznos adalékokkal járul hozzá, annál is 
inkább, mivel jelentős súlyt helyez a digitális tanulástámogatási lehetőségek, módszerek, 
eszközök bemutatására. A távoktatás kifejezés csak néhány írásban szerepel, amelyek 
közül az egyik éppen az előállt fogalmi bizonytalanságra is reflektál (https://moderniskola.
hu/2020/03/ovakodj-a-torpetol-avagy-kora-gyermekkori-digitalis-pedagogia-a-jarvany-
idejen-is-maradjotthon/), a többi pedig egyértelműen csupán a járványhelyzetre mint 
speciális oktatási időszakra utal vele (ezt jelzi az is, hogy az ilyen írások többsége márciusi). 
A digitális oktatás, ami nem sokkal többször fordul elő a cikkekben, ebben az értelemben 
szintén szinonimikus, nem ritka az írásokban a „digitális oktatás idején” szerkezet. Érdekes 
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módon mintha a távoktatás kifejezését váltaná a digitális oktatás, mivel az utóbbit tartalmazó 
szövegek főleg áprilisban és májusban kerültek nyilvánosságra. A digitális tanulás kifejezés 
ebben a formában nem szerepel, az online oktatás sem, az online tanulás viszont igen: ez 
utóbbi egyes esetekben szintén időjelölő („online tanulás időszakában”), de ennél többször 
olvasható tanulástámogatási eszköz-, módszertani vagy szervezési ajánlásban (pl. az Online 
tanulási lehetőségek sorozatban, amelynek első darabja ráadásul még március 12-én jelent 
meg, már a küszöbön álló új helyzetre reagálva). Felbukkan még a digitális otthontanulás mint 
meglehetősen konkrét megjelölése a járványidőszak alatt otthon tanuló, digitális eszközökkel 
az iskolához kapcsolódó diák helyzetének. A portál szemmel láthatóan kerüli a kifejezések 
túlhasználatát, a reflektálatlanságot, és igyekszik egyértelműsíteni az adott írásban aktuális 
jelentéseket, még ha ezt nem definíciókkal valósítja is meg.

Mindkét portálra jellemző, hogy az írásaik között megjelennek a téma diszkusszióit, 
vitáit jelző cikkek is: tanárok, diákok, szülők, illetve szakértők vélekedései a járványhelyzet 
indukálta átalakításokról. A külső szereplők szóhasználata és a cikkek általános nyelvezete 
között nincs jelentős eltérés, ami azt mutatja, hogy a portálok saját megfogalmazásmódja 
rávetül a prezentált diszkussziókra is (Balázs, 2009).

Horizontális portálként az index.hu és az origo.hu témára vonatkozó cikkeinek 
szóhasználatát vetem össze. Mivel a cikkek mennyisége nem teszi lehetővé jelen írás kerete 
között a részletes kifejtést, csak a téma tárgyalásának fő vonalait vázolom. Mindkét portálra 
jellemző, hogy a távoktatás és a digitális oktatás kifejezéseknek a vertikális portáloknál, illetve 
a hivatalos közleményekben leírt használata – egymás szinonimáiként, különösebb definíciós 
törekvés nélkül, a fennálló helyzethez való alkalmazkodás oktatásszervezési eredményeire 
utalva, függetlenül az oktatás szintjétől és jellegétől – a bulvár-, illetve közösségimédia-
megjelenések nyelvezetére jellemző képszerű, drámai, figyelemfelkeltő szerkezetekkel 
egészül ki (pl. nagy pillanat, online rulettkerék). A két portál megközelítésmódjának 
eltéréseit jelzi, hogy az Indexen jóval több a kritikus megnyilvánulás, illetve a vitakeltésre 
alkalmas keretezés, valamint hogy itt több esetben használnak pontosításra is alkalmazható 
kifejezéseket (pl. digitális távoktatás, ami a szövegkörnyezetben azt jelenti, hogy nem csupán 
távoli oktatásszervezésről, hanem annak digitális eszközökkel történő megvalósításáról is 
van szó). Emellett számos szakértői interjú és az érintettek vélekedéseit összegyűjtő cikk 
lát napvilágot, amelyekben az alapvető szóhasználat mellett a diszkurzív elemek is erősen 
jelen vannak. Az Origón ezzel szemben több a műszaki megoldásokat bemutató írás, valamint 
az elért eredmények hangsúlyozása. További eltérés, hogy a kezdeti időszakban az Origo 
inkább a felsőoktatásra használja a távoktatás kifejezést, a köznevelésre a digitális oktatás a 
gyakoribb, valamint hogy jóval gyakrabban utal a felnőttképzésre, illetve továbbképzésekre a 
távoktatás kifejezés kapcsán, mint az Index. A vertikális portálokra érvényesnek tűnő időbeli 
cserélődés egyikükre sem jellemző.

A diszkussziójelölő írásokban (azaz amelyekben az adott helyzetről szóló szakértői 
értékeléseket vagy érintettek véleményét olvashatjuk) megjelenik a „valódi digitális 
oktatás” vagy hasonló kitétel. Ez a megszólalók minőségi elvárásaira utal, illetve arra, hogy 
a szerző/megszólaló egyfajta pontosítást kísérel meg az alapul szolgáló, reflektálatlan 
kifejezéshasználat mellett.
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A digitális munkarend csak a vonatkozó rendelkezés, illetve hivatalos közlemények kapcsán 
bukkan fel, igen gyakran az eredeti, tantermen kívüli digitális munkarend formájában, 
ettől eltérő jelentésben, illetve használatban nem. A többi vizsgált kifejezés váltakozó 
gyakorisággal bukkan fel a cikkekben: a digitális tanulás az Origónál egy esetben, az Indexnél 
kétszer olvasható. A jelentés eltérő: míg az Origó egyszerűen az időszak jellemzőjeként, az 
Index az elektronikus eszközök segítségével megvalósított, nem szükségszerűen formális 
és nem szükségszerűen az adott helyzethez kötődő tanulási formák általános jelölőjeként 
használja. Az online oktatás sokkal gyakoribb mindkét portálnál, ám míg mindkettőre 
jellemző, hogy a digitális oktatás vagy a távoktatás szinonimájaként szerepeltetik, az Indexnél 
több az élő videokonferenciás órák előtérbe állítását hangsúlyozó használat, az Origónál a 
felsőoktatásra, illetve a felnőttképzésre való utalás. Az online tanulás kevés példájánál nem 
tapasztalható eltérés a két médium között, s mindkettő marad a szinonimikus használatnál. 
Erre egyetlen kivétel látható: egy szakértői interjú az Indexen, amelyben a kérdező veti fel, 
hogy az online tanulás mint folyamat, tevékenység más jellegű, mint a hagyományos iskolai 
oktatásban megkövetelt forma, és ennek minőségi következményei vannak (https://index.
hu/belfold/2020/03/23/csepe_valeria_interju_digitalis_tananyag_tanulas_online_szoftver_
karanten_nemzeti_alaptanterv_nat/).

Összefoglalva a fentieket, a kormányzati kommunikáció kifejezés-használata inkább 
látszik visszatükröződni a sajtómegjelenésekben, mint akár a vonatkozó rendelkezések 
fogalmai, akár a keretszabályozáséi és a stratégiai dokumentumokéi. Emellett jellemző, 
hogy a legegyszerűbb, legrövidebb kifejezések jelennek meg a leggyakrabban (így a digitális 
munkarend sokkal kevésbé, mint a digitális oktatás és főként a távoktatás). Sőt, ez utóbbi elv 
olykor felülírni látszik az eredeti használati módokat is – mint a távoktatás esetében, ami a 
hivatalos közleményekben elsősorban a felsőoktatásra és a felnőttképzésre vonatkozott, ám 
a médiában kezdettől fogva jelen volt a köznevelésre és a szakképzésre érvényes értelemben 
is.  A kevéssé reflektált, szinonimikus szóhasználat a korábbiak ismeretében nem meglepő, 
azonban hogy a pontosítás törekvése nemcsak a vertikális szakmai vagy kvázi-szakmai, 
hanem a horizontális portálokon is előkerül, már érdekesebb fejlemény. A diszkusszív írások 
kifejezésmódjának néhány sajátosságáról – lévén ezek többnyire azonosak a közösségimédia-
közlemények sajátosságaival – a következő fejezetben esik szó.

3. Pedagógusi és szülői koncepciók megjelenése az online térben

Ami a tematikus közösségimédia-diskurzusokat illeti, néhány, főleg a köznevelésre tipikus 
altémát, illetve vitafolyamot vázolok fel, amelyek a Facebookon működő, nem zárt oktatási 
csoportokban az adott időszakban, az adott területtel kapcsolatban artikulálódtak. Ezek 
mindegyike többször is előkerült a márciustól augusztusig tartó szakaszban, és újra meg 
újra hasonlóan zajlanak. Természetesen nem fedik le a teljes tematikát, azonban igyekeztem 
olyan altémákra fókuszálni a vizsgálódás során, amelyeknél van esélye a fogalmi kérdések 
felmerülésének, illetve megvitatásának is. Az előzőekben tárgyalt fogalmi bizonytalanságokat 
illetően összegezve a következők emelhetők ki:
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• a csoportokban viszonylag kevéssé jellemző a reflektált fogalomhasználat, illetve a 
fogalmakról való diskurzus, még a pedagógusok közleményeiben is;

• amennyiben a fogalmak definiálása egyáltalán felmerül, az a diskurzusokban többnyire 
tagadó formában reprezentálódik – a leggyakoribb ezzel kapcsolatos kijelentések az „ez 
nem távoktatás, mert…”, „ez nem digitális oktatás, mert…”, vagy ezekkel egyenértékű 
megállapítások, érvek más megfogalmazásban;

• a digitális oktatásról és a távoktatásról ilyen esetleges módon felvázolt elképzelések 
nem állnak össze még az egyes megszólalók esetében sem önálló koncepcióvá, még 
kevésbé erről való, több megszólaló által osztott konszenzussá;

• a sajtóban, illetve a hivatalos közleményekben fent bemutatott szóhasználat a 
legritkább esetben kérdőjeleződik meg.  

A kiemelhető tematikus területek:

a) Folyamatszervezés, a feladott feladatok jellege és mennyisége, pedagógusok 
együttműködése

Itt az elsődleges téma az egyes szaktanárok által kialakított munkaszervezés és az ezzel 
kapcsolatos elvárások, valamint ezek összehangolhatósága a tantárgyak között. Pl. felmerülő 
problémák a megnövekedett beadandómennyiség, az órák összehangolatlansága vagy éppen 
az élő videós órák hiánya, a feladatok határidejének összehangolatlansága vagy irrealitása, 
illetve a feladatokkal kapcsolatos személyiségi jogi kérdések. Az élő videós órák hiánya 
kapcsán gyakran előkerül a fent említett „ez nem távoktatás” kitétel.

b) Online videós órák kérdései és problémái

Ebben a témában a műszaki és személyiségi jogi kérdésektől az időkezelésen át az újra 
és újra felbukkanó hiányokig kérdések sokasága merül fel (például pedagógusok oldaláról 
gyakori kérdéskör a diákok viselkedése az élő videós órák alatt: kikapcsolt kamera, némítás 
stb.) Az online órák, illetve a feladatok, azok kiadása, értékelése stb. kapcsán időről időre 
előkerülnek fogalmi kérdések is, amelyekben főként a szülők és diákok artikulálják kételyeiket 
azzal kapcsolatban, hogy ez mennyiben digitális oktatás vagy távoktatás. Ebben a tekintetben 
mindkét csoport hangsúlyozza a pedagógus aktivitásával, online kommunikációképességével 
és az élő kapcsolat, illetve a hagyományos óratartás lehetséges megközelítésével, online 
reprodukciójával kapcsolatos igényeit – amelyeket elviekben a diskurzusok pedagógus 
résztvevői is osztanak, szembeállítva a munkaterhelés, eszközhiány és a folyamattervezésre 
rendelkezésre állt idő rövidségének problémáit. Néhány esetben, főleg a témával az adott 
helyzeten kívül is foglalkozó pedagógusok, oktatók, szakértők és felsőoktatásban tanuló 
diákok közvetítésével megjelennek a fenti reprodukciós állásponttal szembehelyezkedő 
vélemények, amelyek inkább a tevékenységek tervezését, a konzultatív kapcsolatot, az 
eszközök célorientált használatát állítanák előtérbe, ám a diskurzusfolyam minden esetben 
visszafordul az eredeti ösvényre. 
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c) El nem ért vagy „eltűnt” diákok

Érdekes módon az el nem ért diákokkal kapcsolatban a pedagógusok sokkal kevesebb 
kérdést és problémát fogalmaztak meg, mint amekkorának a sajtómegjelenések alapján tűnik 
a problémakör; úgy fest, a papíron kiadott, fizikai úton eljuttatott és beszedett feladatok 
marginális kérdést jelentettek a mindennapi pedagógiai gyakorlat szempontjából. Az „eltűnt”, 
eredetileg elért, de feladatokkal és visszajelzésekkel nem jelentkező diákok ellenben állandó 
témát jelentenek. E tárgyban nemigen merülnek fel fogalmi kérdések, azaz hogy a digitális vagy 
a távoktatás alkalmazható-e ilyen esetekre vagy sem – kivéve azon ritka esetekben, amikor 
pedagógusok artikulálják aggodalmaikat az el nem ért diákokkal kapcsolatban, ekkor ugyanis 
természetes módon előkerül, hogy a digitális oktatás (egyszerűen hálózati eszközökkel való 
kapcsolattartásra redukált értelemben) ilyen esetekben nem megvalósítható.

d) Online dolgozatok, csalás kiküszöbölése

Ez az egyik legtöbb vitát és diszkurzív szálat elindító, bár relatíve kis kérdéskör a 
csoportokban, mindenekelőtt gyakorló pedagógusok által felvetve. Az általános kérdés a 
„puskázás” vagy „másolás” mechanikus megakadályozására irányul, legalábbis az olvasható 
esetek elsöprő többségében így vetődik fel. Amennyiben kapcsolódó témát szülő vagy diák 
hoz fel, akkor az adott tesztfelület műszaki problémáit jelzi (pl. el nem mentett válaszok, 
mindenfajta másolás mechanikus tiltása vagy jelentése, a felület anomáliái stb.). A viták során 
egyes résztvevők felvetik az értékelés módszereinek vagy módjának megváltoztatását (pl. ki 
nem puskázható válaszok, tesztek mellett vagy helyett más jellegű feladatok, csoportfeladatok, 
más típusú kérdések, alternatív feladatok stb.), ám a kérdésfeltevők és válaszadóik egy 
jelentős része ragaszkodik a megszokott dolgozatok online reprodukciójához. Itt a fogalmi 
kérdés úgy kerül elő, hogy a „valódi” digitális vagy távoktatásnak sajátos értékelési szemlélete 
és módszerei is vannak, amelyek nem azonosak a jelenléti oktatáséival. Ezek a nézetek bár 
megjelennek a diszkussziókban – többnyire a témával tartósan foglalkozók, akár oktatók, 
akár pedagógusok, akár külső szereplők által –, nem tűnik úgy, hogy képesek bekerülni a 
csoportok kollektív memóriájába vagy szemléletmódjába. (Ez a nagyméretű, erősen fluktuáló 
tagságú nyitott csoportokban természetesen nem meglepő, ám a szakmai szereplőknél, 
a gyakorló pedagógus tagoknál, adott esetben a kérdezőknél sem érzékelhető egyértelmű 
törekvés a szemléletváltásra.)

Szemmel láthatóan az online diszkussziók, viták köznevelésre jellemző példáinak 
nagy részében nem merül fel a fogalmi rendezés kérdésköre, illetve amennyiben mégis, 
a csoport további kommunikációjára nem gyakorol észrevehető hatást. A fent vizsgált 
kifejezések közül messze a távoktatás a fennálló helyzetre leggyakrabban használt szó, 
amely nem utal semmilyen más sajátosságra vagy szűkítésre, kivéve a fogalmi felvetés 
jellegű hozzászólásokban; ezt követi a digitális oktatás, amely itt is szinonima, de jóval 
ritkább. A digitális munkarend jobbára a rendelkezésekről szóló hírekhez kötődik, és hamar 
kikopik a napi használatból. A többi kifejezés szórványosan jelenik meg, többnyire szintén 
szinonimikusan. A távoktatás és a digitális oktatás kifejezések vagy felütésként kerülnek 
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elő (megosztott médiamegjelenéshez kapcsolódva, vagy anélkül), mint a járványhelyzet 
alatti átalakított oktatás címkéi, vagy a definitív hozzászólásokban (mint fent látszik, nem 
túl gyakran). Jellemző, hogy ilyen értelemben a kifejezések a kontextusban szükséges és 
elégséges közös jelentés (Luhmann, 1998; Tomasello, 2002, 2008; Sinha, 2009; Langacker 
2008) funkcióját tekintve működőképesek a diskurzusban, azaz a résztvevők értik, 
hogy a másik mire utal velük. Bár az adott felület műszaki és kulturális értelemben vett 
kommunikációs sajátosságaiból fakadóan nem optimális az elmélyült vitákra, maga a vita 
mégis az egyik preferált használati módja (Szűts, 2013, 2018), így nem kizártak a fogalmi 
tisztázások sem. Ezekben a csoportokban is történnek erre próbálkozások, ám úgy tűnik, 
az általános diskurzus nem fogadja be ezek eredményeit – ennek oka lehet a csoportok 
mérete és összetétele, a tagok fluktuációja, a csoportdinamika specifikus és a Facebookon 
általánosan jellemző működése, illetve a csoportkommunikáció írott/íratlan szabályaiban a 
fogalmi kérdések mellőzése.

4. Összefoglalás

A stratégiai dokumentumok, szabályozások, vonatkozó átmeneti rendelkezések, a hivatalos 
kormányzati kommunikáció, az online médiamegjelenések és közösségimédia-diskurzusok 
speciális szeleteinek áttekintése nyomán jól látható, hogy az adott helyzetet leíró fogalmak 
a magyar közbeszédben, illetve a szűkebben vett szakmai kommunikáción kívül nem 
rendelkeznek általánosan osztott, jól körülhatárolt és szakmai szempontból megalapozott 
jelentéssel. Ugyanakkor a helyzet megkívánta gyors alkalmazkodás kommunikációs 
értelemben vett hozadéka a kifejezések bekerülése a mindennapok nyelvhasználatába, és 
az adott kontextusban érvényes, bár a végletekig leegyszerűsített és szakmai szempontból 
kevéssé helytálló, de meglehetősen zökkenőmentesen használható közös jelentése és 
szinonimikus alkalmazhatósága. Ennek a jelenségnek a forrása többrétegű: magyarázható 
egyfelől azzal, hogy a veszélyhelyzetben megszokott módon a hivatalos kommunikációnak 
erőteljesebb a nyelvhasználati és szemléleti hatása a megalapozó szakmai vagy szabályozási 
dokumentumokénál (Szabó, 2016), másfelől a területet érintő elmaradásokkal az oktatási 
szféra ismereteiben, tapasztalataiban és szemléletmódjában (beleértve a gyakorló 
pedagógusok jelentős részét), ahol így az adott kifejezések egyes csoportokban korábban 
csak nagyon felületesen, szórványosan vagy egyáltalán nem voltak jelen.

A fentiek ismeretében feltételezhető, hogy a vonatkozó fogalmak szakmai kezelésében 
kisebb vagy nagyobb mértékben otthonosan mozgó csoportok a jelenség tekintetében 
jól elkülöníthetők. A szűkebben vett szakmai közösség – IKT-pedagógiával, elektronikus 
tanulástámogatással foglalkozó szakemberek – igyekszik megküzdeni a helyzettel, 
szemléletmóddal, keretekkel, az eszköz- és infrastrukturális problémákkal, a 
kompetenciahiányokkal, és példát mutatni. Ők reflektálnak a fogalmi bizonytalanságokra is, 
azonban ez sokszor elmosódik a nem szűken vett szakmai percepcióban (sajtó, a témával 
közelebbről nem foglalkozó pedagógusok, oktatók, szülők, diákok stb.) A pedagógusok 
nagyon változó szinten szembesülnek a fellépő mindennapos problémákkal: az eszközök 
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primer használatának kihívásaitól a hagyományos értékelési módok online kapcsolatban 
való alkalmatlanságán át a már eddig is alkalmazott IKT-pedagógiai módszerek egyik napról a 
másikra történő nagyobb léptékre váltásáig. Ebben a helyzetben a többségük nem nyit külön 
munkafrontot a fogalmak kezelésére és reflektáltabb értelmezésére, inkább alkalmazkodik a 
mindennapokban, illetve a hivatalos és sajtókommunikációban használatos kifejezésekhez 
és jelentésekhez – még akkor is, ha amúgy maga jól ismeri és szakmai alapon képes használni 
ezeket. A szülők, a diákok és a laikusok (adott pillanatban az iskolarendszerrel és az 
elektronikus tanulástámogatással semmilyen egyéb kapcsolatban nem állók) a kormányzati 
és sajtókommunikáció, valamint az iskolával kapcsolatos személyes tapasztalataik és 
ismereteik alapján saját elképzeléseket alakítanak ki a távoli oktatásszervezést illetően. Ennek 
leggyakrabban látható típusa a hagyományos jelenléti iskolai oktatás minél tökéletesebb 
online reprodukciója. A másik két típus a klasszikus online távoktatás, annak definitív módján 
(ez főként a felsőoktatásban tanulókra, illetve a felnőttképzésben távoktatásos tapasztalatot 
szerzett felnőttekre jellemző), valamint egyfajta halványan felrajzolt, a jelenléti oktatást 
alapul vevő, de annál sokkal rugalmasabb és személyre szabottabb forma, amelynek konkrét 
megvalósításáról nem áll rendelkezésükre pontos kép – nem is állhat, hiszen ez egyrészt a 
célcsoporttól függően szükségszerűen nagyon differenciált kell hogy legyen, másrészt a 
magyar oktatásban erre eddig csak nagyon korlátozott tapasztalatok vannak. 

Jelenlegi ismereteink szerint valószínűsíthető, hogy az oktatásszervezés a járványhelyzet 
kihívásainak következtében sok helyütt kimozdult eddigi szemléletmódjából. Ugyanakkor 
ez a kimozdulás a legtöbb esetben szigetszerűen, egy-egy pedagógus, munkacsoport vagy 
legnagyobb egységként – ritkábban – oktatási intézmény tevékenységét befolyásolja, ennél 
nagyobb léptékben egyelőre nem mutatkozik szemléletváltás. A pedagógusok és/vagy a 
szülők önszerveződő módon, frissen kialakult, a megváltozott helyzetben egymást segítő 
közösségei egyéni módszertani vagy – gyakrabban – technológiai megoldások megosztását, 
alkalmazását, megvitatását helyezik előtérbe; a már korábban meglévő, elektronikus/
digitális tanulástámogatással foglalkozó közösségek működésére az új helyzet annyiban volt 
hatással, hogy a járványkörülmények közötti elektronikus tanulástámogatás témája külön 
artikulálódott. A leghatározottabb fejlődés a digitális tanulástámogatás technológiai alapját 
kínáló megoldások – tanulástámogató felületek, szoftverek – terén mutatkozik: ezekre 
hirtelen a korábbinál sokkal nagyobb figyelem és terhelés irányult, így ennek megfelelni 
kívánván nagyon gyorsan álltak elő a szolgáltatásokat bővítő, a használati biztonságot növelő 
vagy éppen a használati feltételeket enyhítő megoldásokkal (mint a Zoom, a Microsoft Teams, 
a Google Classroom, vagy tartalmi oldalról a magyar Mozaweb).

Bár feltételezhető, hogy a megismert és több-kevesebb sikerrel alkalmazott új lehetőségek 
idővel tartósan beépülnek az oktatásba és a tanulásba, lendületbe hozva a szférát a 
szemléletbeli és módszertani korszerűsödés útján, a járvány második hullámában eddig 
megfigyelhető tendenciák szerint – Magyarországon legalábbis – egyelőre sokkal inkább a 
digitális tanulástámogatás ismételt háttérbe szorulása, csak végső esetben alkalmazható, 
messze nem optimális megoldásként való értékelése látható.
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