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Az oktatásban a pedagó-
gusokat szokás digitális 
bevándorlóknak, a diákokat 
pedig digitális bennszü-
löttnek tekinteni, de nem 
feltétlenül korfüggő, hogy 
ki hová tartozik, inkább a 
mentalitás határozza meg 
a besorolást. Fülöp Otília 
kommunikációs szakember, 
egyetemi oktató szerint az 
online oktatással együtt a 
tudás helye is megváltozott.

 » HAJNAL CSILLA

A ktuálissá váltak az okta-
tásban a digitális benn-
szülöttek, digitális beván-

dorlók kifejezések, amelyeket 
Marc Prensky írt le először azo-
nos című tanulmányában. Di-
gitális bennszülöttnek azokat 
hívta, akik már a digitális vi-
lágban születtek, és akik már 
teljesen természetesen használ-
ják ezeket az eszközöket. Digi-
tális bevándorlókként emlegette 
azokat, akiknek mindezt meg 
kellett tanulniuk, hiszen koráb-
ban születtek. Az oktatásban 
tipikusan a pedagógusokat szo-
kás bevándorlóknak, a diákokat 
pedig bennszülöttnek tekinteni. 
A diákok eddig főként társadal-
mi életet éltek, játszottak vagy 
kommunikáltak a digitális esz-
közök révén, eddig kevesebbet 
használták tanulásra, iskolai fel-
adatokra ezeket az eszközöket, 
alkalmazásokat. Az online okta-
tás ezt megváltoztatta. Ugyanak-
kor sokat tanulhatnak a „benn-
szülöttek” a „bevándorlóktól”. 
Hiszen ha például azt kapják 
a diákok feladatként, hogy ké-
szítsenek videót, akkor magát a 
készítést nem nagyon kell nekik 
megtanítani, ugyanis könnyedén 
megértik a műveletet, de hogy 
mit, miért és hogyan érdemes a 
videóba emelni, abban már igen-
is van szerepe a tanárnak.

A DIGITÁLIS TANRENDBEN NINCS LEKÜZDENDŐ FIZIKAI TÁVOLSÁG A PEDAGÓGUS KATEDRÁJA ÉS A DIÁKOK PADSORAI KÖZÖTT

Egymást taníthatják bevándorlók és bennszülöttek

Pedagógus és a diák szerepe akár fel is cserélődhet az online oktatásban

 » „Itt tulaj-
donképpen mind 
egyenlő távol-
ságra vagyunk 
egymástól, 
és bármelyik 
hallgató ugyan-
úgy kivetítheti a 
képernyőjét, és 
előadhat, mint 
az, aki irányítja 
a tanulás-tanítás 
folyamatát, aki 
immár sokkal 
inkább mentor 
vagy tutor, nem 
annyira tanár” 
– tette hozzá a 
kommunikációs 
szakember. 

Megváltozott a tudás helye
Fülöp Otília kommunikációs szak-
ember, a Sapientia Erdélyi Magyar 
Tudományegyetem oktatója úgy 
véli, az online oktatás révén nyil-
vánvalóbbá vált, hogy a pedagógus 
és a diák szerepei felcserélhetőek, 
főleg középiskolai vagy egyetemi 
oktatásban. Míg az osztályteremben 
nehezebben fordul meg a szerepek 
leosztása – de azért megtörténik ott 
is például egy-egy projekt kereté-
ben –, addig a digitális tantermek-
ben, mint például a Meet, Zoom 
vagy egyéb platformokon, sokkal 
dinamikusabb a felállás, nincsen 
leküzdendő fi zikai távolság kated-
ra és padsorok között – magyaráz-
ta megkeresésünkre Fülöp Otília. 
„Itt tulajdonképpen mind egyenlő 
távolságra vagyunk egymástól, és 
bármelyik hallgató ugyanúgy kive-
títheti a képernyőjét és előadhat, 

mint az, aki irányítja a tanulás-ta-
nítás folyamatát, aki immár sokkal 
inkább mentor vagy tutor, nem any-
nyira tanár” – tette 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 tudatosí-
tásra: 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 sokkal jobban 
a digitális bennszülöttek, mint a 
digitális bevándorlók. A szakem-
ber nem tapasztalta eddig, hogy a 

hallgatók sokkal jobban és maga-
biztosabban kezelnék a különböző 
platformokat, sőt bizonyos tekintet-
ben kifejezetten rugalmatlanok, és 
idegesíti őket, ha kiszámíthatatlan 
a folyamat – vallotta be. „Hiányzik 
az a bizalom, ami talán korábban 
jobban megvolt, hogy elég, ha a ta-
nár tudja, hogy mi értelme van a fel-
adatnak. Ezért azt tanulom a hall-
gatóimtól, hogy ne csak magamban 
tisztázzam a folyamatot, hanem ne-
kik 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 hogyan választottam 
ki a tárgyalt elméleteket, én hogyan 
jutottam el ide” – osztotta meg ve-
lünk tapasztalatait a tanár.

Nagyon jók valamiben, 
amit az iskola nem értékel
Az újabb generációk nagyon érté-
kelik, ha a tanár, az oktatási rend-
szer 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 va-
lamiben, amit az iskola egyáltalán 
nem értékel – hangsúlyozta Fülöp 
Otília, aki digitális bevándorlóként 
ő maga is azzal az elszántsággal 
érkezett az új platformokra, hogy 
jól kiismeri és megfejti azokat, 
szakember lesz. „A digitális benn-
szülöttek csapongóbbak és meré-
szebbek, bátrabban kombinálnak 
nagyon különböző tudásokat. Pél-
dául a legutóbbi új média szeminá-
riumon az okos porszívóról tartott 
előadást egy csoport, és a konkrét 
feladaton messze túlmenően szó-
ba hozták a takarítás pszichológiai 
aspektusait – opportunista szem-
ben a tradicionálissal. Azt hiszem, 
ebben a különbségben benne van, 
hogy mit is tanulhat a két különbö-
ző mentalitás egymástól, mert nem 
feltétlenül korfüggő, hogy ki hová 
tartozik” – magyarázta a Székely-
honnak Fülöp Otília.
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Az érintettek üdvözlik Raed Ara-
fat belügyi államtitkár javasla-

tát, miszerint kormányrendelettel 
lehetővé tennék, hogy orvostanhall-
gatók Covid-kórházakban fi zetett 
önkésként dolgozhassanak orvosok 
és asszisztensek felügyelete alatt. Az 
elképzelés szerint az egyetemisták 
ápolóként dolgozhatnának havi 120 
órát, amiért a hónap végén 2500 lej 
pluszpénzt is kapnának; annak, aki 
nem azon a településen lakik, ahol 
a kórház található, az utazási vagy 
szállásköltségeit is fi zetné a minisz-
térium. A belügyi államtitkár sze-
rint legalább 3000 önkéntesre vol-
na szükség a Covid-kórházakban, 

ugyanis fontos, hogy az intézmé-
nyek folyamatosan működjenek, il-
letve hogy mindig elégséges számú 
személyzet dolgozzon.

Gáll Boglárka, a Maros Megyei 
Klinikai Kórház szóvivője érdeklő-
désünkre elmondta, bár eddig még 
nem voltak problémáik a személy-
zet számát illetően, azért minden 
segítő kézre szükség van, hiszen az 
orvosok és ápolók fáradtak, többen 
is megfertőződtek, így ők most nem 
dolgozhatnak, és az ország más kór-
házai is folyamatosan igénylik az 
egészségügyi személyzetet a Maros 
megyei kórházaktól. Marosvásár-
hely egyetemi központ lévén, kérik, 
hogy orvosokat, ápolókat küldjenek 
azokba a kórházakba, ahol jóval ke-

vesebben dolgoznak, és részlegeket 
zárnak be a személyzet megbetege-
dése miatt. A kórházakban örömmel 
fogadnák az önkéntes orvostanhall-
gatókat, hiszen mindenkire szükség 
van, aki dolgozni akar – mondta a 
Maros Megyei Klinikai Kórház szó-
vivője. Gáll Boglárka ugyanakkor 
hozzátette, egyelőre nem tudják, 
hogyan fogják szétosztani a jelent-
kező diákokat, erről majd az egész-
ségügyi minisztérium dönt és ad 
utasítást.

Ami a diákokat illeti, sokan ér-
deklődnek a lehetőség iránt, hiszen 
most, hogy csak online oktatáson 
vehetnek részt, amúgy is hiányzik 
a gyakorlati képzés, a kórházban 
pedig tapasztalatot szerezhetnek, 

tanulhatnak egy-egy orvos beosz-
tottjaként – válaszolta érdeklődé-
sünkre Szőcs Trinfa Klementina, a 
Marosvásárhelyi Magyar Diákszö-
vetség irodavezetője. Az ötödéves 
orvostanhallgató azt is elmondta, 
péntekig iratkozhatnak a diákok erre 
az önkéntes munkára, majd azt kö-
vetően osztják szét őket különböző 
kórházakhoz. „Azt pontosan nem 
tudjuk, hol dolgozunk majd, milyen 
munkát fogunk végezni, de nagyon 
fontos, hogy részt vegyünk a kórhá-
zi munkákban. Két év múlva én már 
élesben fogom csinálni ezt a mun-
kát, és ha nincs gyakorlatom, akkor 
sokkal nehezebb lesz” – magyarázta 
az egyetemista lány, aki jelenleg ott-
hon, Baróton tartózkodik.

Orvostanhallgatók bevetése: minden segítő kézre szükség van

 » A kórházak-
ban örömmel 
fogadnák az 
önkéntes orvos-
tanhallgatókat, 
hiszen minden-
kire szükség 
van, aki dolgozni 
akar – mondta 
a Maros Megyei 
Klinikai Kórház 
szóvivője.




