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Bevándorlók és bennszülöttek
Az online oktatásban nincs leküzdendő fizikai távolság katedra és padsorok között
• Az oktatásban a 
pedagógusokat szokás 
digitális bevándorlók-
nak, a diákokat pedig 
digitális bennszülöttnek 
tekinteni, de nem feltét-
lenül korfüggő, hogy ki 
hova tartozik, inkább 
a mentalitás határozza 
meg a besorolást. Fülöp 
Otília kommunikációs 
szakember, egyetemi 
tanár szerint az online 
oktatással együtt a 
tudás helye is megvál-
tozott. Míg korábban a 
tudást a tanárba képzel-
tük bele, most a tudás 
a hálózatban van, és 
hozzáféréseket, útvona-
lakat tanítanak egymás-
nak a „bevándorlók” és 
„bennszülöttek”.

H A J N A L  C S I L L A

A digitális bennszülöttek, digitá-
lis bevándorlók kifejezéseket 
Marc Prensky írta le először 

azonos című tanulmányában. Digitá-
lis bennszülöttnek azokat hívta, akik 
már a digitális világban születtek, és 
akik már teljesen természetesen hasz-
nálják ezeket az eszközöket. Digitális 
bevándorlóknak nevezte azokat, akik-
nek mindezt meg kellett tanulniuk, 
hiszen korábban születtek. Az okta-
tásban tipikusan a pedagógusokat 
szokás bevándorlóknak, a diákokat 
pedig bennszülötteknek tekinteni. A 
diákok eddig főként társadalmi életet 
éltek, játszottak vagy kommunikál-

tak a digitális eszközök révén, eddig 
kevesebbet használták tanulásra, 
iskolai feladatokra ugyanezeket az 
eszközöket, alkalmazásokat. Az on-
line oktatás ezt megváltoztatta. So-
kat tanulhatnak a „bennszülöttek” a 
„bevándorlóktól”, hiszen ha például 
azt kapják a diákok feladatba, hogy 
készítsenek videót, akkor a készítést 
nem nagyon kell nekik megtanítani, 
hiszen könnyedén megértik a műve-
letet, de hogy mit miért és hogyan ér-
demes a videóba emelni, abban már 
igenis van szerepe a tanárnak.

Megváltozott a tudás helye

Fülöp Otília kommunikációs szak-
ember, a Sapientia – EMTE tanára 
úgy véli, az online oktatás révén 

nyilvánvalóbbá vált, hogy a pe-
dagógus és a diák szerepei felcse-
rélhetők, főleg középiskolai vagy 
egyetemi oktatásban. Míg az osz-
tályteremben nehezebben fordul 
meg a szerepek leosztása – de azért 
megtörténik ott is például egy-egy 
projekt keretében –, addig a digitális 
tantermekben, mint például a Meet, 
Zoom vagy egyéb platformokon, 
sokkal dinamikusabb a felállás, 
nincs leküzdendő fi zikai távolság 
katedra és padsorok között – magya-
rázta megkeresésünkre Fülöp Otília. 
„Itt tulajdonképpen mind egyenlő 
távolságra vagyunk egymástól, és 
bármelyik hallgató ugyanúgy ki-
vetítheti a képernyőjét és előadhat, 
mint az, aki irányítja a tanulás-ta-
nítás folyamatát, aki immár sokkal 

inkább mentor vagy tutor, nem any-
nyira tanár” – teszi hozzá a kommu-
nikációs szakember. Van egy másik 
összetevő is, ami nem az online-nal 
érkezett az életünkbe, de talán ez a 
kényszerű átállás rávesz a tudato-
sításra: megváltozott a tudás helye. 
„Míg korábban a tudást a tanárba 
képzeltük bele, most a tudás a há-
lózatban van, és hozzáféréseket, 
útvonalakat tanítunk egymásnak. 
Egyetemi szinten ez talán egyértel-
műbb, de azt gondolom, egyre in-
kább érvényes lesz ez az általános 
iskolára, középiskolára is” – világít 
rá Fülöp Otília.

Szerinte nem olyan egyértelmű, 
hogy mit tudnak a digitális benn-
szülöttek sokkal jobban, mint a digi-
tális bevándorlók. A szakember nem 
tapasztalta eddig, hogy a hallgatók 
sokkal jobban és magabiztosabban 
kezelnék a különböző platformokat, 
sőt bizonyos tekintetben kifejezet-
ten rugalmatlanok, és idegesíti őket, 
ha kiszámíthatatlan a folyamat – 
vallotta be. „Hiányzik az a bizalom, 
ami talán korábban jobban meg-
volt, hogy elég, ha a tanár tudja, 
hogy mi értelme van a feladatnak. 
Ezért azt tanulom a hallgatóimtól, 
hogy ne csak magamban tisztáz-
zam a folyamatot, hanem nekik 
is mondjam el, avassam be őket. 
Ezzel nemcsak azt tanítom nekik, 
hogy mi az érvényes tudás most 
egy adott témával kapcsolatban, 
hanem azt is, hogy én miként vá-
lasztottam ki a tárgyalt elméleteket, 
én hogyan jutottam el ide” – osztot-
ta meg velünk tapasztalatait a tanár.

Nagyon jók valamiben, 
amit az iskola nem értékel

Az újabb generációk nagyon értéke-
lik, ha a tanár, az oktatási rendszer 
kíváncsi rájuk. El akarják mon-
dani, meg akarják mutatni, hogy 
mit tudnak, és ez érthető, hiszen 
körülbelül ugyanannyi adatot, in-
formációt dolgoznak fel az iskolai 
rendszeren kívül végzett tevékeny-
ségeik, médiahasználatuk közben, 
mint amennyit az oktatás 
szolgáltat nekik. A legtöbben 
nagyon jók valamiben, amit 
az iskola egyáltalán nem ér-
tékel – hangsúlyozta Fülöp 
Otília, aki digitális beván-
dorlóként maga is azzal az 
elszántsággal érkezett az új 
platformokra, hogy jól kiisme-
ri és megfejti azokat, szakember lesz. 
„A digitális bennszülöttek csapon-
góbbak és merészebbek, bátrabban 
kombinálnak nagyon különböző 
tudásokat. Például a legutóbbi új 
média szemináriumon az okos por-
szívóról tartott előadást egy cso-
port, és a konkrét feladaton messze 
túlmenően szóba hozták a takarítás 
pszichológiai aspektusait – oppor-
tunista szemben a tradicionálissal. 
Azt hiszem, ebben a különbségben 
benne van, hogy mit is tanulhat a 
két különböző mentalitás egymás-
tól, mert nem feltétlenül korfüggő, 
hogy ki hova tartozik” – magyaráz-
ta a Székelyhonnak Fülöp Otília.

Nem feltétlenül korfüggő, hogy 
ki hova tartozik, a pedagógus 
és a diák szerepei akár fel is 
cserélhetők az online oktatásban
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