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Bevezetés
Az Európai Bizottság és az amerikai non-profit New Media Consortium 2014
szeptemberében publikált jelentése1 szerint a tanulók digitális kompetenciáinak alacsony
szintje mellett az okozza a legnagyobb problémát, hogy a tanárképzés nem készít fel az
informatikai eszközök és technológiák hatékony alkalmazására. A rendszeresen megjelenő
Horizon-jelentések2 eddig nem foglalkoztak az európai közoktatással. Ez az első jelentés
felrajzolja azokat a hatásokat, amelyeket a technológiai fejlődés az elkövetkező öt évben
várhatóan gyakorol majd az iskolákra.
A megjósolt kihívásokat három csoportba sorolja: „megoldható”, „problémás” és „gázos3”. A
jelentés, amely 22 ország 50 szakértője – közöttük Turcsányi-Szabó Márta, az ELTE tanára –
és számos kutatóintézet4 közreműködésével készült, kapcsolódik a Bizottság Nyitott oktatás
kezdeményezéséhez. A jelentés szerint gyorsan meg kell oldani, hogy az innováció eljusson
az osztálytermekbe, ki kell használni a közösségi média népszerűségét, a nyitott, szabad
hozzáférésű tananyagokban rejlő lehetőségeket, valamint az adatokon alapuló tanulást és
értékelést lehetővé tévő technikai fejlődést.
"Ez a jelentés értékes adatokkal szolgál és útmutatást ad az oktatáspolitikusok és az
iskolavezetők számára, hogy miért is kell alkalmazni a digitális és nyitott forrásokat.
Európának erőfeszítéseket kell tennie, ha azt akarja, hogy az új generáció felkészüljön a
jövőben várható munkakörökre.” – mondta Androulla Vassiliou, az oktatás, kultúra,
többnyelvűség és az ifjúság korábbi európai biztosa. "Nem csak a jobb oktatás érdekében
van szükség a digitális kompetenciák fejlesztésére és a digitális, valamint a nyitott források
használatára, hanem azért is, hogy rugalmas oktatási modelleket alakítsunk ki, amelyek
könnyebbé teszik az egész életen át tartó tanulást."
A jelentés szerint az IKT integrálása a tanárképzésbe, valamint a tanulók digitális
kompetenciájának fejlesztése „megoldható” probléma. Rövidtávon nagyobb nehézséget
jelent, vagyis „problémás” az autentikus, valós problémákon alapuló tanulási helyzetek
megteremtése, valamint a blended5 tanulási módszer elterjesztése a formális és a nonformális oktatásban. A legkeményebb, „gázos” feladat a komplex gondolkodás fejlesztése,
valamint az, hogy a tanulók részt vegyenek a tanulási folyamat tervezésében.
A szakértők szerint a felhő alapú megoldások és a tablet használata egy éven belül az európai
iskolák széles körében elterjed. A számítógépes játék alapú tanulás, meg a valóságos és a
virtuális környezet kombinálása 2-3 év alatt válik a tanítás szerves részévé. Öt évre teszik azt
az időt, ami a távoli és virtuális laboratóriumok elterjedéséhez és ahhoz szükséges, hogy a
tanulók a tanulási folyamat tervezésének részeseivé váljanak.
A jelentés által felvetett kérdésekkel foglalkozott a decemberi „Oktatás a digitális
korszakban” konferencia, amelyre az Unió minden oktatási minisztere hivatalos volt, és
amelyen az OFI is képviseltette magát a „Digitális és online tanulás6” európai
munkacsoportban tevékenykedő munkatársával. A konferenciát az Európai Unió és az Olasz
Elnökség közösen szervezte Brüsszelben.
1

Horizon Report Europe: 2014 School Edition. https://ec.europa.eu/jrc/sites/default/files/2014-nmc-horizonreport-eu-en_online.pdf
2
New Media Consortium Horizon Project http://www.nmc.org/horizon-project
3
wicked, azaz gonosz, gáz, ciki, vészes, veszélyes
4
the Commission's Joint Research Centre, the Organisation for Economic Cooperation and Development
(OECD) and the United Nations' Educational, Scientific and Cultural Organisation (UNESCO)
5
részben távoktatásos, online tanulási környezettel támogatott
6
A konferencia anyaga megtekinthető online.
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Részletes ismertetés reflexiókkal és kitekintéssel
Az európai Horizon jelentés hat-hat trendet, kihívást és oktatástechnológiai újdonságot emel
ki, ezek közül kettő máris széles körben megfigyelhető, kettő középtávon, ami a jelentésben
2-5 évet jelent, kettő pedig hosszú távon, öt év vagy ennél is hosszabb idő alatt válik
általánossá.

Trendek, amelyek felgyorsítják a technika adaptációját
Jelen van
A közösségi média
szerepének növekedése
A tanári szerep
átértékelődése

Idő kell hozzá

Kopogtat
A nyílt források
(tananyagok)
felértékelődése
A kevert (blended) tanulás
integrálása
1.

Az online tanulás
elterjedése
Az adatokra alapozott
tanulás és értékelés
elterjedése

táblázat: Trendek

Aktuális trend (1): A közösségi média szerepének növekedése
A trendek közül kettő máris erősen befolyásolja egyes országok oktatáspolitikáját. A
közösségi média tanulási célú alkalmazása oly mértékben elterjedt, hogy több helyen
próbálnak kereteket adni ennek. Az „EU Kids Online7” projekt célja például az volt, hogy
vezérfonalat adjon a közösségi média biztonságos és hatékony alkalmazásához. A közösségi
média lehetővé teszi, hogy az iskola visszajelzést kapjon munkájáról. Informális csatornát
teremt a szülők, az iskola és a tanulók között. Ennél azonban sokkal többet tud. Romániában
például az eSafety4eTwinners projekt Karánsebesen a korai iskolaelhagyás csökkentését
tűzte ki célul azáltal, hogy a tanulók a közösségi média segítségével demonstrálhatják, mit
tanultak.
A Facebook mellett, sőt előtt a Twitter a legnépesebb közösségi médium (Az Instagram már
ezt is megelőzte). Három ok, amiért egy iskolaigazgatónak érdemes twittereznie:
1. A tanulóknak kell egy közösségi média szerepmodell (példakép).
2. Ingyen van és gyorsan meg lehet tanulni, és csak egy pillanat egy tweet.
3. Hozzá lehet kapcsolni az iskola honlapjához, Facebook, Twitter vagy Pinterest
oldalához, és dőlnek a pozitív hírek! (Csak meg kell írni őket, de lásd a 2. pontot!)
Aktuális trend (2): A tanári szerep átértékelődése
A tanári szerep átértékelődése nem új téma, de a gyakorlatban még nem okozott
országszerte masszívan érzékelhető változást. Az átmenet megkönnyítésére számos
nemzetközi és hazai projekt született: jó gyakorlatokat gyűjtöttek és új forrásokat,
tananyagokat készítettek a „21. századi tanárok” számára. A 10 éves eTwinning közösség
egy a legsikeresebb és legátütőbb projektek közül, de ez sem elég elterjedt még nálunk8,

7

Bővebben lásd: Ságvári Bence: Az EU Kids Online magyarországi kutatásról (Nemzeti Média- és Hírközlési
hatóság) letöltés
8
A nemzetközi együttműködésben való részvétel, a digitális kompetenciák fejlesztésének módjaként az
eLEMÉRÉS három leggyengébb indikátora között szerepel.

3

holott nagyszerű módja a pedagógusok egymástól való tanulásának és a tanulók
motiválásának.
A tanítás és a tanulás gyakorlatára vonatkozóan a szakértők egyetértenek abban, hogy a
tanárokkal szembeni elvárások rohamosan nőnek, különösen, ami a tanulóközpontú és a
tapasztalati tanulás alkalmazását illeti. Ez az elvárás meg fogja változtatni az IKT
osztálytermi használatát. Egy európai konzorcium9 például négy másik eszköz mellett
létrehozott egy olyan interaktív térképkészítő alkalmazást (MapTool), amely közös, kreatív
használatra és kommunikációra is lehetőséget ad.
A tanítás átalakulásának látványos példája az EU Education and Training for
Entrepreneurship elnevezésű kezdeményezése (a vállalkozói kompetencia fejlesztése),
melynek keretében az Európai Bizottság publikált egy útmutatót10, amely szerint minden
tanulónak részt kell vennie legalább egy vállalkozással kapcsolatos projektben a tanulmányai
során, és minden tanárképzősnek és minden pedagógusnak részt kell vennie legalább egy
olyan kurzuson, amely a vállalkozási ismeretek tanítását segíti, illetve a vállalkozói
kompetenciát fejleszti. Segíthet a tanárra vonatkoztatott „vállalkozói kompetenciák”
gyakorlati értelmezésében, ugyanakkor sokat elárulnak az új tanári szerepről is.
A vállalkozó tanár
A vállalkozó tanárok szeretnek tanítani. Inspiráló, nyitott, magabiztos, rugalmas és felelős
személyiségek, akik néha azért megszegik a szabályokat. Jól tudnak meghallgatni,
ötleteiket képesek megvalósítani és elfogadtatni, képesek a tanuló- és
tevékenységközpontú munkára. Csapatjátékosok, és jó kapcsolati hálójuk van.
Megtalálják, hogyan hidalhatják át a szakadékot az oktatás és a gazdaság között, külső
szakértőket, szakembereket is bevonnak az oktatásba, valóságos élettapasztalatokra
fókuszálnak. Mindig megmutatják egy-egy téma gazdasági vonatkozását, és az üzleti
vállalkozásokkal kapcsolatos témák fontos szerepet játszanak az óráikon, bármilyen tárgyat
tanítanak is.
Rugalmas és alkalmazkodó tanmenetet használnak, kedvelik a tantárgyakon átívelő,
interdiszciplináris megközelítést, a projekt alapú oktatást. Inkább segédanyagokat
használnak, mint tankönyvet. Fontos szerepet szánnak a csoportfolyamatoknak és az
interakcióknak, nem bánják, ha az óra néha az összeütközés terepe, teret adnak a
véleménykülönbségeknek, vitáknak, valamint a tanulási folyamatról való beszélgetésnek.
A vállalkozó tanár inkább coach11 mint előadó. Támogatja a tanulók egyéni tanulási
folyamatát és személyes kompetenciáik fejlődését. A vállalkozói ismeretek oktatása nem
puszta felkészítés arra, hogyan is vezessünk egy vállalkozást. Arról szól, hogyan fejlesszük
ki a vállalkozói kompetenciákat (tudást, képességet, attitűdöt), amelyek ahhoz kellenek,
hogy egy-egy ötletből tett legyen.
A vállalkozói kompetenciák tanításához a pedagógusnak is kell rendelkeznie ezekkel.
A vállalkozói kompetenciák fejlesztéséhez olyan tevékenységekben kell részt venni,
amelyekben teret kap a kreativitás és az innováció.
A vállalkozói kompetenciák csak gyakorlati, valós tapasztalatok útján fejleszthetők.
A vállalkozói kompetenciákat tantárgyként és tantárgyakba integráltan is lehet fejleszteni.

9

Innovative Technology for Collaborative Learning and Knowledge Building
Entrepreneurship Education: A Guide for Educators letöltés
11
edző vagy felkészült segítőtárs
10
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A vállalkozói kompetenciák fejlesztésekor nem csak az egyéni vállalkozásra kell gondolni,
hanem arra is, hogyan lehet valaki egy cég vagy szervezet alkalmazottjaként innovátor,
hiszen a legtöbb ember nem önálló vállalkozásban dolgozik.
Ahhoz, hogy a vállalkozói kompetencia fejlesztése megtörténhessen, olyan tanulási
folyamatot kell tervezni az oktatás minden szintjén (a tanárképzésben és a továbbképzés
során is), amelyben helyet kapnak a vállalkozással kapcsolatos produktumok, értékelési
módok és minőségbiztosítási módszerek. Ezt úgy kell megtervezni, hogy segítse a tanárok
kompetenciáinak fejlődését.
A vállalkozói kompetenciák fejlesztése mellé kell állnia a tanárképző intézményeken túl az
üzleti szférának és a tágabb közösségnek is.
A tanárok és az iskolák csak akkor tudják fejleszteni a vállalkozói kompetenciákat, ha
együttműködnek kollégáikkal, az üzleti világgal és minden érintett szereplővel.
Kopogtató trend (1): A nyílt források (tananyagok) felértékelődése
A nyitott, szabad hozzáférés nem csupán ingyenességet és szabad hozzáférést jelent, de a
felhasználási jogok szabadságát is, vagyis a nyitott hozzáférésű anyagok másolhatók,
szerkeszthetők, újra felhasználhatók. Az UNESCO 2012-es párizsi OER nyilatkozata12
kiemelkedő momentum a nyitott tananyagok történetében. Arra kéri a világ kormányait, hogy
az állami finanszírozásból fejlesztett tananyagokat szabad felhasználású licenc alatt
publikálják. A 2013-as „Opening up Education”, magyarul „Megnyíló oktatás13”
kezdeményezés három alappillérének egyike az ilyen tananyagok és a MOOC-ok (szabad
hozzáférésű kurzusok) létrehozásának ösztönzése, ehhez biztosít nemzetközi hátteret,
publikálási és keresési lehetőséget az „Open Education Europa” portál, ahol a feltöltött
tananyagok között téma, oktatási szint és nyelvek alapján is lehet keresni. Egyelőre sajnos
csak három magyar forrást töltöttek fel.

1.

ábra: Szabad hozzáférésű magyar tananyagok az Open Eduication Europa portálon

12

2012 Paris OER Declaration online
Megnyíló oktatás: mindenki számára elérhető innovatív oktatás és tanulás az új technológiák és a nyitott
oktatási segédanyagok révén online
13
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Az oktatás „megnyitása” azt az üzenetet hordozza, hogy az információról a tanulásra
helyeződik a hangsúly, hiszen az információ végtelen bőségben áll rendelkezésre, mint
mondják, „mindenütt ott van”, az a kérdés, hogy lesz belőle tudás. Így a szabad hozzáférés, a
nyílt megosztás kívánalma nem csak a forrásokra, hanem a hozzájuk kapcsolódó pedagógiai
módszerekre és feldolgozási technikákra is vonatkozik.
Fontos megoldandó kérdés e nyílt tananyagok minőségbiztosítása. Erre háromféle megoldás
létezik a különböző országokban és projektekben: (1) a közönség, a felhasználók értékelik,
validálják az anyagokat; (2) társértékeléssel, kölcsönösen végzik ezt a munkát azok, akik
tananyagokat készítenek; (3) valamely erre felkent szervezet, intézmény látja el a feladatot
kritériumok alapján, mint például Norvégiában. Érdekes az olasz „Nyitott könyv” projekt,
amelyben a tanárok tantárgyi koordinátorokkal együttműködve hoznak létre olyan
tananyagokat, amelyeket aztán publikálnak.
E tananyagok alkalmazását segíti az OER Commons, egy nagyszerű online központ (hub,
csomópont), ahol a tananyagok mellett óraterveket, módszertani segédanyagokat is lehet
találni, persze és sajnos csak angolul. A portál az „Open Author” eszköz segítségével a
szabad hozzáférésű tananyagok létrehozását és publikálását is segíti, időnként jelenléti és
online képzéseket is indítanak. Az OER minden vonatkozását bemutató információs eszköz
az OER infoKit.

2.

ábra: Szabad hozzáférésű tananyag és módszerek az érvelés tanításához az OER Commons-on

A hasznos nyitott források használatára vonatkozó jó gyakorlatok elérhetővé tételére a belga
(flamand) oktatási minisztérium nyitott portált hozott létre, amelyen angolul is elérhető
tananyagok találhatók. Bátorítják a tanárokat, hogy osszák meg a maguk által készített vagy
csak hasznosnak talált ingyenes tananyagokat (ClasCement). Nálunk nyitott tananyagportál
például a közismert Tudásbázis és a Videotanár.
Kopogtató trend (2): A kevert, azaz a blended tanulás integrálása
Számos iskolában igyekeznek kihasználni az internet-hozzáférés általánossá válásából fakadó
lehetőséget, és úgy alakítják át a tanulást, hogy az iskolában főleg együttlétet és
kommunikációt igénylő, aktív társas tevékenységekkel töltik az időt, míg magát a tananyagot
otthon, videók, prezentációk formájában tekintik meg a gyerekek, önálló, egyéni tanulás
formájában. Ezt blended vagy hibrid tanulásnak nevezik. Az online tanulás, a távoktatás
6

elterjedtebb, mint ez a hibrid típus, amelyet a közoktatásban egyelőre csak Dániában,
Finnországban és Romániában alkalmaznak a közoktatásban államilag finanszírozott
projektek keretében.
A „Creative Classrooms Lab” projekt, amely 2015 márciusában ért véget, éppen a hibrid
tanulást próbálta ki támogatott formában, 45 osztályban. Ez a tanulás átfedésben van a
„Flipped classroom” vagy „Fordított tanulás”, „Fordított óra” módszerrel.
Otthon
Tanuló

Megnéz egy videót az ember szervrendszeréről;
Kiválaszt egy jegyzetelésre alkalmas applikációt;
Jegyzeteket készít a videón bemutatott szervek egyikéről.
Órán

Tanár

Megbeszéli az osztállyal a jegyzetkészítés fortélyait, megnéznek
néhányat;
Kéri az azonos szervekkel foglalkozókat, hogy határozzák meg,
mik a legfontosabb információk, és pótolják a hiányos jegyzeteket;
Értékeli a tanulók munkáját és rögzíti az eredményeket digitális
profiljukban.

Tanulók

Vegyes csoportban dolgozva bemutatót készítenek a többieknek,
videókat is használnak).
2.

táblázat: Egy fordított biológia óra menete14

Azzal is próbálkoznak, milyen iskolai környezet felel meg leginkább ennek az aktív, projekt
alapú, közös tevékenységnek. Az Európai Iskolahálózat Future Classroom Lab learning
Zones projektje informális, változatos, fesztelenséget árasztó tereket tervezett a különböző
tevékenységekhez. Mindegyiket cselekvő igével nevezték meg: Interact (együttműködik),
Exchange (megbeszél), Investigate (kutat), Create (létrehoz), Present (bemutat); Develop
(fejleszt, fejlődik).

3.
14

ábra: A jövő osztálytermének terei az EUN-ben15

Creative Classrooms lab, Policy Maker Scenario online

7

Európa-szerte terjed a távoktatás a tanártovábbképzésben. Az European Schoolnet Academy
például három ingyenes online kurzust kínál e tanulmány írása idején, ezek „A tabletek
kreatív iskolai használata”; „A számítógép használatának tanítása általános iskolai
tanároknak”; „Játék az iskolában”. Az OFI a „TÁMOP 3.1.5 Pedagógusképzés
támogatása” elnevezésű kiemelt projektben ötvennél több pedagógus-továbbképzést
fejlesztett, ezek általában blended formájúak, azaz részben távoktatásosak. A tapasztalatok
azt mutatják, hogy még szokni kell ezt a pedagógusok esetében szinte teljesen új képzési
formát. Különösen két tendencia figyelhető meg: (1) a távoktatási szakaszban a feladatokat
sokkal kisebb súlyúnak hiszik a pedagógusok, általában rossz az időmenedzsmentjük. Mire
hozzálátnak a kötelező feladatokhoz, már nem marad idejük arra, hogy rendesen el is
végezzék. (2) Egyáltalán nem találják természetesnek az online kommunikációt, különösen
nem szakmai témákról. Általában még a tutorok (online konzulensek) üdvözlő üzeneteire
sem válaszolnak.
Mégis a blended tanulás integrálására adhat bátorítást többek között az a holland kutatási
eredmény, amely szerint a kizárólag jelenléti és a kizárólag távoktatási formánál is
hatékonyabb a kevert megoldás. 26 tanári szakmai tanulóközösség vizsgálatának
eredményére alapozva javasolják a megoldás kiterjesztését a tanulókra. Az OFI-ban most
kezdődik az a vizsgálat, amely megmutatja, hogy a kevert tanulás mennyire ösztönzi a
pedagógusok egymástól való tanulását, és hogy a mai magyar viszonyok között, egy adott
környezetben gátja vagy segítője a szakmai fejlődésnek. Hosszabb távon az autentikus,
interaktív online tanulási tapasztalatok biztosítása, a megfelelő tananyagok létrehozása kíván
nyitott vezetői magatartást.
Időt igénylő trend (1): Az online tanulás elterjedése
A konnektivizmusra épülő nagy, nyitott online kurzusok egyelőre nem váltják be a hozzájuk
fűzött reményeket, és egyes kutatási eredmények szerint máris hanyatlóban vannak.
Amerikában csak a Harvardon több millióan iratkoztak be ilyen kurzusokra, de nagyon nagy
a lemorzsolódás, minden kutatás szerint 10% alatt van azoknak az aránya, akik bármely
MOOC-on kitartanak. Az amerikai egyetemek érdeklődése csökken a masszív nyitott online
kurzusok iránt (15% alatt), míg Európában növekszik: a felsőoktatási intézmények esetében
az érdeklődés 2014-re 70% fölé emelkedett. Ahogyan egy 2013-as konferencián
fogalmaztak: az egyetemek számára nincs más út. csak a „MOOC vagy a halál”.
Az utóbbi 2-3 évben az online tanulás hasznosságáról, relevanciájáról folyó vita elnémult, a
MOOC-ok európai szintű ösztönzése és egyre nagyobb térnyerése kapcsán az foglalkoztatja a
szakmai közvéleményt, hogyan érdemes tervezni ezeket a képzéseket, milyen pedagógiai
módszereket és milyen technikai eszközöket érdemes használni. Egyetértés alakult ki abban,
hogy a távoktatásban több videót és képanyagot kell használni, interaktívnak kell lennie,
világos célokat és tanulási eredményeket kell meghatározni, mindezt a korábbinál jobb
minőségben.
A közoktatásban ez a tanulási forma még nem terjedt el, és egyes országokban a technikai
fejlettség szintje is oka lehet annak, hogy hamarosan nem is fog. Ugyanakkor sokan épp az
esélyegyenlőség megteremtésének egyik eszközét látják a távoktatásban. Belgiumban a
tartósan beteg, kórházi ápolásra szoruló, míg Hollandiában a sérült, iskolába járásukban
akadályozott gyerekeket, Olaszországban a nehezen megközelíthető helyen lakó
szakiskolásokat segítik jól szervezett online távoktatással. Angliában a formális iskoláztatást
15

Future Classroom Lab – Tanulási terek online
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kerülni vágyó szülők választhatják a közoktatási bizonyítványt adó távoktatást, de
választhatnak olyan online platformot is, amely az egyszerű otthoni iskoláztatást szolgálja ki.
Időt igénylő trend (2): Az adatokra alapozott tanulás és értékelés elterjedése
Nő az érdeklődés a személyre szabott tanulás és a fejlesztő értékelés iránt, ehhez szolgálhat
adatokkal az online tanulás elemzése. Az alkalmazás eredeti vagy fő célja a vásárlói,
fogyasztó, választói magatartás elemzése és megjóslása. Az online tanulás elemzése során
arról gyűjt adatokat a módszer, hogy az egyén mit csinál az online forrásokkal, hogyan kezeli
a tevékenységeket. Ez a fejlődő tudományág máris bepillantást enged abba, hogy egyáltalán
mit csinál a tanuló, amikor digitális tanulási környezetben van. Ezekre a korai eredményekre
alapozva válik lehetővé az adatokra alapozott tanulás és értékelés elterjedése.
Azok az online tanulási platformok, amelyeknek fejlett tartozéka az adatgyűjtés és
adatelemzés, máris hasznos adatokkal szolgálnak a kutatók és a gyakorlat számára is. A
tanárok könnyebben azonosíthatják az egyéni haladást, a problémákat és azt, hol és hogyan
kell segítséget nyújtaniuk a személyre szabott tanulási folyamatban – online és az
osztályteremben. Számos kutatás folyik ezen a területen, és ahogy gyűlnek a kutatási és
projektadatok, egyre többet tudunk meg arról, hogyan állítható a tanulási adathasználat a
tanulásfejlesztés szolgálatába.
Mivel – különösen hazánkban – még nem elterjedt a virtuális tanulási környezetek
használata, így csak hosszabb távon várható, hogy a tanulás folyamatának elemzéséből
származó adatokra épülő tanulási utakat valósítsunk meg, ám 2019 is gyorsan megérkezik, és
a szakértők szerint akkorra már elterjedt lesz ez a megoldás is. Nálunk az eLEMÉRÉS 16 öt
évet átfogó tapasztalatai szerint az online tanulási környezetek alkalmazása a kb. 100
indikátor között mindig az utolsó helyen áll.

Az OECD is felhívja a figyelmet, hogy az adatokra alapozott tanulás és értékelés
terjedése megköveteli, hogy a pedagógusok is kísérletezzenek az értékelés és az adatgyűjtés
új módjaival, s erre a tanárképzés során is fel kell készíteni. Egy 2013-as kutatási jelentésük17
nemzetközi összehasonlító elemzést és policy-javaslatokat tartalmaz arról, hogyan lehet a
mérés-értékelést úgy alkalmazni, hogy fokozza az oktatás minőségét, méltányosságát és
hatékonyságát az egyes országok, oktatási rendszerek szintjén.

Kihívások, azaz megoldandó problémák az oktatástechnológia alkalmazásában
Megoldható
Az IKT integrálása a
tanárképzésbe
A tanulók digitális
kompetenciáinak alacsony
szintje

Nem egyszerű
Autentikus tanulás
A formális és non-formális
tanulás blended változata

3.

16
17

„Gázos”
Komplex gondolkodás és
kommunikáció
A tanulók a
tanulás/tananyag társtervezői

táblázat: Kihívások

Hunya Márta: eLEMÉRÉS 2015 – gyorsjelentés online
Synergies for Better Learning - An International Perspective on Evaluation and Assessment online
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Megoldható kihívás (1): Az IKT integrálása a tanárképzésbe
Az IKT integrálása a tanárképzésbe az ismert és megoldható problémák közé tartozik. Most
azonban csak az európai országok felében kötelező eleme a tanárképzésnek az informatikai
eszközök és a technológia használata, és ennek megvalósítása is rendkívül intézmény-,
pedagógus- és helyzetfüggő, vagyis esetleges. A továbbképzési programok többsége
technika-központú, és nem arra készít fel, hogyan használják azt a tanárok a tanulás
élményének és minőségének javítására.
A hagyományos, tanár által vezetett műhelyek és szemináriumszerű foglalkozások helyett
hatékonyabb lehetne a fejlődés ezen a területen, ha elterjednének a szakmai
tanulóközösségek, amelyek iskolai szinten folyamatos gyakorlati támogatást jelentenének, vagyis ha megvalósulna az egymástól való tanulás ösztönzött, támogatott kultúrája. Így
lehetne elérni, hogy a pedagógusok ne csak a felkészülés és esetleg magyarázat során
használják a technikát, hanem célszerűen integrálják a tanulók iskolai és iskolán kívüli
munkájába is. Ehhez az szükséges, hogy a pedagógusok az alap- és a továbbképzés során
maguk is találkozzanak a „digitális tanulás” korszerű és vonzó formáival.
A tanulni vágyó pedagógusok számára már sok lehetőség kínálkozik Európában: az Európai
Iskolahálózat például ingyenes online akadémiát18 működtet, három online kurzus (MOOC)
érhető el olyankor is, amikor épp nincs aktív, élő képzés: A tabletek kreatív osztálytermi
használata; Hogyan használjuk alsósokkal a számítógépet; Játékok az oktatásban.

4.

ábra: Az EUN Akadémia kurzusai

Megoldható kihívás (2): A tanulók digitális kompetenciáinak alacsony szintje
A digitális kompetencia az IKT magabiztos, kritikus és kreatív használatát jelenti az egyén
céljainak elérésére a munka, a tanulás, a szabadidő, a társadalmi beilleszkedés és részvétel
területein. Bár az európai országokban indítottak olyan oktatási programokat az utóbbi tíz
évben, amelyek e kompetencia fejlesztését szolgálják, ezek frissítése, tartalmi megújítása
folytonos feladat. Az EU Kids Online19 projekt 2006 óta monitorozza a gyermekek online
tevékenységeinek hasznával és kockázatával foglalkozó kutatásokat. Magyarország is részt
vesz ebben a kutatási hálózatban.

18
19

European Schoolen Academy: http://www.europeanschoolnetacademy.eu/
Az EU Kids Online honlapja: http://www.lse.ac.uk/media@lse/research/EUKidsOnline/Home.aspx
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5.

ábra: Az EU Kids Online emblémája

A tanulók médiaértelmezési és –alkotási képességének fejlesztése a legfontosabb feladat, de
ezt egyelőre csak a kutatás és az oktatáspolitika ismerte fel, a gyakorlatba nem került be.
Ahhoz azonban, hogy a gyerekek felkészüljenek a 21. századi állampolgári létre, fejleszteni
kell a globális tudatosságot, a kreativitást, a társas problémamegoldást és az önirányító
tanulást. Ehhez a tanítás és a tanulás során használni kell azokat az eszközöket és forrásokat,
amelyeket az emberek az iskolán kívüli létben használnak.
Az Európai Unió IKT munkacsoportja létrehozott egy IKT-kompetencia keretrendszert,
amely egyelőre öt területen 21 kompetencia leírását tartalmazza három szinten. Az alábbi
táblázat csak a kompetenciák megnevezését tartalmazza, az eredeti munka ezek magyarázatát
is. Ezt a keretrendszert már több európai országban alkalmazzák, de folyamatban van nyolc
szintre történő kibontása is, hogy megfeleljen az Európai képesítési keretrendszernek.
Az Európai Bizottság előrejelzése szerint 2020-ban már az európai állások 90%-ában szükség
lesz az informatikai kompetenciákra. Erre a kihívásra felel a Megnyíló oktatás elnevezésű
kezdeményezés, és ezt támogatja az Erasmus+, valamint a Horizon 2020 program is.
Terület
1. Információ
2. Kommunikáció

3. Tartalom
létrehozás
4. Biztonság

5. Problémamegoldás

Kompetenciák
1.1 Információkeresés és -szűrés
1.2 Az információ értékelése
1.3 Az információ tárolása és visszanyerése
2.1 Együttműködés a technika segítségével
2.2 Információ- és tartalommegosztás
2.3 Online állampolgári részvétel
2.5 Netikett – az online viselkedés illemtana
2.6 A digitális személyazonosság kezelése
3.1 Tartalom-létrehozás
3.2 Tartalom-felhasználás új tartalom létrehozására
3.3 Szerzői és felhasználási jogok
3.4 Programozás
4.1 Az eszközök védelme
4.2 A személyes adatok védelme
4.3 Fizikai és lelki egészségvédelem
4.4 Környezetvédelem
5.1 Technikai problémák megoldása
5.2 A szükségletek és a technikai megoldások felismerése
5.3 Innováció, a technika kreatív használata
5.4 A digitális kompetencia hiányosságainak felismerése
6.

táblázat: IKT-kompetencia keretrendszer
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Nem egyszerű kihívás (1): Az intézményes és az intézményen kívüli tanulás
összekapcsolása
A nem egyszerű kihívásokat, feladatokat értjük, de nehéz őket megragadni és megoldani.
Ilyen az iskolán kívüli tanulás bevonása, elismerése is. Egyre erősödik a gyerekek, fiatalok
kíváncsiságon alapuló, önirányító tanulásának jelensége. Ez a tanulás nem hagyományos,
nem formális tanulási tereken történik. Hozzájárul ehhez az a tendencia is, hogy egyre több
kulturális, tudományos intézmény és gazdasági szereplő kínál non-formális20 oktatási
programokat, amelyek szinte kivétel nélkül igénylik a technika alkalmazását, és gyakran
kínálnak lehetőséget arra is, hogy az egyéni érdeklődésnek megfelelően egyes területeket
részletesebben is megismerjenek a résztvevők mobil eszközeik segítségével.
Számos ország jelentős lépéseket tett a non-formális és informális tanulás elismerésére a
szakképzésben, a köz- és felsőoktatás területén azonban még csak próbálkozások vannak.
Számos szakértő véli úgy, hogy ennek megoldása olyan dinamikus tanulási környezetet
teremtene, amely kihasználja a kísérletezésben, a kíváncsiságban, a kreativitásban rejlő
potenciált, s ami a legfontosabb, felkelti az igényt az egész életen át tartó tanulás iránt.
Az EU-finanszírozású SciCamp projekt
például autentikus tapasztalatokat kínál a
természettudományos
tantárgyakhoz
kapcsolódva. Összekapcsolja a fiatalokat
olyan tudósokkal, akik közeli egyetemeken,
cégeknél és laboratóriumokban dolgoznak.
A jó gyakorlatok angolul ismerhetők meg.21

6.

ábra: A SciCamp emblémája

A múzeumok és más kulturális intézmények jelentős tevékenységet végeznek a minőségi
oktatás terén, és arra is van törekvés, hogy az általuk nyújtott tanulás beszámítson a hivatalos
oktatásba bármely életkorban.
Ezen a területen az intézményen kívül szerzett tudás mérése és elismerésének módja okozza a
legnagyobb problémát. Az iskoláknak, a pedagógusoknak rendelkezniük kell azokkal a
kritériumokkal, amelyek alapján ezt elvégezhetik, ráadásul hasznos lenne, ha ez az eljárás
egységes lenne Európában. Az Európai Bizottság 2012-ben már kidolgozott egy erre
vonatkozó javaslatot, de főként a felnőtt tanulókkal kapcsolatban.
Nem egyszerű kihívás (2): Autentikus tanulás
Az autentikus tanulás igazi élettapasztalattal járó tanulási folyamat, amelynek során olyan
technológiákat, tanulási és ismeretszerzési módokat használnak, mint a magánéletben, és
kapcsolatba kerülnek iskolán kívüli szereplőkkel, szakemberekkel is. Valamilyen komplex
probléma tanulmányozására és megoldására irányul. Az autentikus tanulás megtapasztalása
még igen ritka az iskolákban Európa-szerte. Pedig az „igazán csinálni valami hasznosat”

20

A non-formális oktatás az iskolarendszeren kívüli, de szervezett, tervezett oktatás, pl. nyelviskola, munkahelyi
tréning, civil szervezetek képzései, rajztanfolyam stb.
21
Science Camp Jó gyakorlatok: http://sciencecamps.eu/news/best-practice-report/
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nagy motiváló erővel rendelkezik, és talán visszatartaná a korai iskolaelhagyókat, segítene a
bevonódásban, és megnövelné az egész életen át tartó tanulás iránt elköteleződők arányát.
Az autentikus tanulás velünk született, természetes tanulási képesség, de ennek szervezett
keretek közé emelése nem könnyű feladat. Az igény különösen a természettudományos
tárgyak és a matematika terén jelenik meg, azt remélik, hogy bevezetése növelhetné a
természettudományos tárgyak iránti érdeklődést, ami egyébként jelentős hanyatlást mutat, és
ennek káros hatása máris megmutatkozik a munkaerőpiacon.
Az autentikus tanulás megvalósult példája az, amikor a tanulók rendszeresen mérési adatokat
szolgáltatnak valamilyen adatbázisba, például a vizek állapotáról vagy az időjárásról.
Autentikus tanulási lehetőséget biztosítanak a tanulószövetkezetek, valamint a szakember
segítségével, iskolai közösségben létrehozott képzeletbeli online vállalkozások22 százai is, ez
utóbbiak Amerikában. Nálunk sikeres alapítványi előzmények után néhány középiskolában
bevezették az Etikus vállalkozói ismeretek című tantárgyat, ennek keretében valami hasonló
történik, akárcsak a duális szakképzés Németországban megvalósult formájában.
„Gázos” kihívás (1): Komplex gondolkodás és kommunikáció
A „gázos” kihívások olyan problémák, amelyeket még megfogalmazni is nehéz, nemhogy
kezelni. Rendkívül fontos, hogy a gyerekek értsék azt a behálózott világot, amelyben
felnőnek, felfogják a természetes és a mesterséges intelligencia közötti különbséget, képesek
legyenek valamit egészben, felülről látni, és tudják, hogyan bonthatják a nagy egészet
elemeire. Tudjanak adatokkal dolgozni, és legyenek képesek a problémák lehetséges
megoldásainak tesztelésére és alkalmazására.
Az olyan vállalkozások, mint az Amazon, a Google vagy a Facebook komplex gondolkodás
és kiváló kommunikáció eredményei, ezek terjesztették el a felhasználói szokások nagy
adattömegre épülő monitorozását, ezzel teljesen új üzleti irányt hoztak létre. Az oktatás még
nem fejleszti megfelelő módon sem a komplex gondolkodási, sem a kommunikációs
képességet. A „big data” tudománnyá fejlődik, az adatelemzés a piac vizsgálatának kulcsa, az
adatelemző specialisták iránti igény rohamosan növekszik.
A szemantikai háló (semantic web), a nagy adat (big data), a modellezési technológiák és
egyéb innovációk lehetővé teszik, hogy másképp tanítsák a gyerekeket komplex vagy
rendszerben való gondolkodásra. Ám a komplex gondolkodásnak nincs hatása, ha az egyén
elszigetelt, alkalmazásához a kommunikációs kompetenciának is fejlődnie kell. Nem elég
megérteni a komplex problémákat, hanem ezeket mások számára is érthetővé kell tenni
vizuális eszközökkel és hatékony narratívával.
Az adatok felértékelődése megváltoztatta az informatika oktatásával kapcsolatos
elképzeléseket. Visszahúzódóban van az előző évtizedben tapasztalható tendencia, amely
szerint az informatikát csak alkalmazott módon lehet tanítani, egyre több országban vezetik
be a programozás tanítását (pl. UK, Észtország). A kutatás alapú tanulás, mint általában a
probléma alapú komplex pedagógiai módszerek23, fejleszti a komplex gondolkodást, ezt
Finnországban rendszer szinten bevezették, mint meghatározó tanulási módszert. A
tanulóknak hálózatban kell kommunikálniuk a tanulás során, hogy felkészüljenek arra, ami
vár rájuk.

22
23

Virtual Enterprises International projekt
probléma alapú tanulás, felfedeztető tanulás, kutatás alapú tanulás stb.

13

„Az internet megváltoztatta a tanulás módját, de az oktatást még nem.” David
Weinberger, a Harvard Egyetem Berkman Center for Internet and Society kutatója 2013-ban
egy konferencián24 arról beszélt, hogy a tanulás négy alapvető szempontból változott meg az
internet hatására.
1. Felgyorsult az információáramlás és ezzel a tanulás ritmusa: Korábban a
„tudástartalom” lassan, zárt formában, egy szerzőtől a kiadón és a könyvesboltokon vagy a
könyvtárakon keresztül jutott el a „tanulóhoz”. Most bárki, bármilyen információt egy
pillanat alatt publikálhat, ennek nem kell sem teljesnek, sem helyesnek lennie. Az oktatás
során limitálhatnánk az információk forrását néhány megbízható honlapra, de ezzel a hálózat
lényegét hamisítanánk meg. Inkább arra kell felkészítenie az iskolának a tanulókat, hogyan
állapítsák meg, ha egy-egy információ nem elég hiteles, és további kutatást, nyomozást
igényel.
2. Nem lehet tökéletesen megtanulni valamit. A tudás nem zárt egység, hanem folytonosan
fejlődő, alakuló, növekvő információtömeg, ezért nem lehet „megtanulni”, ahogyan azt az
iskolában megszoktuk és még most is megkívánják. Egyes területekről, témákról többet, míg
másokról kevesebbet tudunk, de az iskola mindent kíván.
3. El kell fogadnunk, hogy sokféle vélemény létezik. Nincs olyan dolog, amiben mindenki
egyetértene, és a tények is változhatnak. Ez persze nem azt jelenti, hogy nincs szükség a
tényekre, de azt igen, hogy el kell fogadni a másképp gondolkodást. A tankönyvek általában
egy nézőpontot követnek, az eltérő vélemény legfeljebb lábjegyzetben vagy külön kis
szövegdobozban jelenik meg bennük. Az interneten nincs meg ez a hierarchia.
4. Az információk nyitottak, elérhetők. Csak a Directory of Open Access Journals
rakétasebességű bővülése is igazolja ezt a tendenciát: 2004-ben 1404, 2012-ben 8461, e
tanulmány írásakor már 134 ország 10457 folyóiratához biztosított hozzáférést. (Érdekes,
hogy magyar nincs közöttük, román azonban 315 is szerepel az adatbázisban.)
„Gázos” kihívás (2): A tanulók a tanulás/tananyag társtervezői
Kutatások igazolják, hogy motiválja a tanulókat, jobban bevonódnak a tanulásba, ha
eszközöket kapnak saját tanulási környezetük megteremtéséhez, és felelősséget kell
vállalniuk ezért. Ha a források rendelkezésre állnak az interneten, a tanári szerep átalakulhat
egyfajta mentori, tanácsadói szereppé. Az igazi kihívást az jelenti, hogy lehet ezt a tanulási
folyamatot a tanárnak és a tanulónak együtt megtervezni. Sokan áthidalhatatlan akadálynak
tartják, hogy a fiatalabbak még nem rendelkeznek azzal a rálátással, amellyel az egyéni és a
tantervi célokat egységben láthatnák.
A független elhatározásból való önálló tanulás (self-determined learning) az önirányító
tanulásnál is modernebb, a kutatásban használt kategória. Ezt népszerűsíti az Európai
Demokratikus Oktatási Közösség, melynek magyar tagszervezete az EUDEC Magyarország,
a Demokratikus Nevelésért és Tanulásért Közhasznú Egyesület25. Hisznek abban, hogy a
tanulók képesek az önállóbb tanulásra projektek keretében, az internet, a kutatás és játékok
segítségével, engedik, hogy megválaszthassák, hogyan töltik idejüket az iskolában, és hogyan
elégítik ki a kíváncsiságukat. A tömeges megvalósítás azonban egyelőre elég távolinak tűnik,
kevés példát találunk rá, inkább csak kutatási projektek keretében, a felsőoktatásban.
24

Hogy változtatta meg a technológia a tudásról alkotott fogalmunkat, és mit jelent ez az oktatás számára.
eSchool News
25
EUDEC Magyarország honlapja: http://www.demokratikusneveles.hu
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A dániai Hellerup Iskolában a tanulók és a tanárok együtt tervezik meg a tanulási folyamatot
a 0-9. évfolyamon, és az egész iskolát úgy alakították ki, hogy egyéni tanulásra és különböző
méretű csoportok elmélyült tevékenységeire épp úgy alkalmas legyen, mint játékos, kreatív
tanulásra26, és az órarend, az órák hossza is kreatívan rugalmas. Az első Lego-iskola is
Dániában, a Lego őshazájában nyílt, a felfedeztető tanulás az intézmény alapkoncepciója,
olyan oktatás, amelyben megvalósul a „flow” élmény.
A 2014-es Bett Show-n, a legnagyobb európai
oktatásinformatikai kiállításon és vásáron Stephen Heppel
hírneves oktatási szakértő bemutatta a diákokkal, hogyan
valósítható meg az elmélet27. 27 norvég gyerek és a tanáruk
írt egy tíz dollárért a neten is kapható könyvet28 (persze ebookot) arról, hogyan lehet lépésről lépésre felépíteni egy
ilyen tanulási környezetet.
A tanulók által létrehozott tartalom egyre nagyobb szerepet
játszik a tanulásban. Az Emerging Technologies által
publikált „The Free Educational Technology Resource
eBook eszközöket kínál az interaktív, kooperatív, játékos
tanulásra.
7.

ábra: A „The Free Educational technology Resource eBook” kiadójának emblémája

A tanulási környezetekről – főként, ami az építészetet illeti – kiváló magyar könyv is
született az Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet gondozásában Kívül-belül jó iskola. Tanító
terek címmel, a könyv az OFI honlapjáról letölthető (Szerk.: Réti Mónika).

Jelentős fejlesztések az oktatástechnológia világában

8.

ábra: A technológiai trendek – lásd a következő táblázatban magyarul is

26

Videók az iskola fizikai környezetéről és filozófiájáról angolul:
https://www.youtube.com/watch?v=glmSEAgSsok, https://www.youtube.com/watch?v=6tZtRAhYGuU
27
A szakértő honlapján: http://www.heppell.net/diu/
28
Connected Learners; A step-by-step guide to creating a global classroom
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Felhő alapú technológiák

Játékos tanulás
(gamification)
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Tanulás mobil eszközökön
6.

2018-19
Személyre szabott tanulás
Virtuális és távoli
laboratóriumok

táblázat: Oktatástechnológiai jelen és közeljövő

A fejezetben szereplő hat technológiát szakértői panel választotta ki az egész kutatásban,
előrejelzésben alkalmazott Delphi módszerrel.
Napjaink jelenségei (1): Felhő alapú technológiák
Ez a technológia a 2010-es évek egyik fő trendje. A felhő alapú szolgáltatások olyan
lehetőségek, amelyeket a felhasználók szükségleteik szerint vehetnek igénybe az interneten
erre szakosodott szolgáltatóktól. Ezek szinte semennyi tárhelyet nem igényelnek a
felhasználó számítógépén, ezért új lehetőségeket nyitnak meg a gazdaságos IKT-használat
előtt. A legtöbb felhő alapú szolgáltatásnak van ingyenes változata, ezek is kínálnak annyi
tárhelyet és lehetőséget, amennyire az oktatásban szükség lehet. A 2013-as Matel-jelentés29
szerint azoknak a technológiáknak lesz kulcsszerepe az oktatás rendkívül kívánatos
modernizálásában, amelyek „képessé tesznek”, vagyis alkotásra kínálnak lehetőséget. Ilyen
technológia a felhő is, amely a tároláson kívül lehetővé teszi az együttműködést, és azt is,
hogy bizonyos szoftvereket ne kelljen a gépre letölteni. Már nagyon kevés iskola van, amely
nem használ valamilyen felhő alapú szolgáltatást, még akkor is, ha ezt nem tudatosan és
tervezetten teszik.
A Google alkalmazások például népszerűvé váltak az iskolákban Európa-szerte, sokan
részben vagy egészben áttértek a G-mail, a Google drive és a Dropbox stb. használatára. A
technológia felgyorsította néhány új stratégia terjedését, pl. a saját eszközök használatának
bevonását (tablet, laptop, mobiltelefon), a „flipped classroom”, azaz a fordított osztályterem
gyakorlatának bevezetését, különféle virtuális tanulási környezetek használatát.

6.

ábra: „Fordított osztályterem” – illusztráció az e-learning blogon, valamint „BYOD” – hozd saját
eszközödet, ERP blog

Az némi aggodalomra ad okot, hogy nem minden ingyenes szolgáltatás felel meg a
legszigorúbb adatvédelmi követelményeknek. A fizető szolgáltatások megoldják ugyan ezt a
problémát, de az Európai digitális menetrend (Digital Agenda for Europe), amely ösztönzi a
felhő technológia használatát az oktatásban is az együttműködés, a produktivitás
(produktummal járó tanulás) és a mobilitás kultúrájának fejlesztésére, előirányozza a felhő
alapú szolgáltatások biztonságának fokozását is.
29

Angolul érhető el itt.
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A fordított osztályterem (flipped classroom30) egyre többször emlegetett módszer, - a
szakirodalomban már itthon is, a gyakorlatban inkább csak külföldön. A Modern Iskola
már háromszor is hírt adott róla, először 2012 februárjában. A technológia és a nyitott
oktatási források használata újra a figyelem középpontjába került, mint a személyre
szabott és a méltányos oktatás megvalósításának legkézenfekvőbb eszköze.
Az a lényege, hogy a tanulók előre megkapják a következő óra anyagát – videó vagy
prezentáció, ritkábban olvasnivaló formájában. Ezt otthon megnézik, értelmezik, és az órán
már csak a kérdések tisztázása és az új ismerethez kapcsolódó feladatok megoldása, az
alkalmazás és a gyakorlás a feladat. Így elkerülhető a tanári magyarázat és a vele járó
passzív tanulói figyelem. Több idő jut a személyesebb, interaktívabb tanulásra.
A tanulnivalót leginkább videó formájában kapják a diákok, és ezt általában a tanárok
készítik, de az is lehet, hogy mások által készített anyagot adnak fel. A videók rövidek,
általában 3-10 percesek, és video-részletekből, fotókból, ábrákból, térképekből vannak
összeszerkesztve. A tanári magyarázatot folyamatos képi illusztráció kíséri. Érdemes
tájékozódni a „Flipped Class Video Repository31”-ban!
Az így felszabaduló tanórai idő kedvez a személyre szabott oktatásnak és a
projektoktatásnak is. A tanári szerep is eltér a hagyományostól, ahogyan mondani szokás,
már nem bölcs a katedrán, hanem személyes útmutató.
Hunya Márta, Modern Iskola 2015/1.
Napjaink jelenségei (2): Tablet
A számítógépről alkotott fogalmaink gyorsan változnak: az asztali számítógépeket és a
laptopokat felváltják az érintőképernyős eszközök, már a totyogós korúak tabletezéséről is
számtalan videó kering az interneten. Egyes források szerint az eladott számítógépek fele
2014-ben már tablet volt. A kategóriát a hihetetlen sikerű iPad vezeti, 2016-ra 366 millió
eladott példányt jósolnak, de a többi gyártó és márka is növeli szerepét a tablet-piacon, a
nagy verseny pedig az árak csökkenéséhez vezet.
Az eszköz népszerűsége és csökkenő ára hozzájárult oktatásbeli alkalmazásának
előretöréséhez is: nagyon látványos, könnyű, ideális a böngészésre, videók nézésére, a szinte
megszámlálhatatlan, erre az eszközre fejlesztett ingyenes oktatási alkalmazás (app)
használatára. Az interaktívtábla- és az okostévé-gyártók is alkalmazkodnak a tabletek
előretöréséhez, és kompatibilis készülékeket kínálnak. Számos projekt igazolta, hogy ez a
legjobb eszköz az 1:1 megoldásra, vagyis arra, hogy minden tanulónak legyen saját eszköze,
akár az iskola biztosítja, akár a „hozd a saját eszközödet” lehetőséget választják. Hátránya
azonban, hogy nem igazán alkalmas a gépelésre, és ezzel korlátozza a konstruktív és
produktív tanulást, a projektmunkát, a társas tartalom-létrehozást, végül is a kreativitást.
Európában Norvégia, Spanyolország és Svédország vezet a tabletek 1:1 használatában, és
általában a nyolcadikosok körében a legelterjedtebb az eszköz iskolai használata.
Törökországban mostanában több mint 10 millió tablet kerül a közoktatásba. Ám a tablet sem
csodatévő eszköz, nem változtatja meg az oktatást, ha a pedagógusok nem tudják, hogyan is
használhatják kreatívan. Ezért a képzés és a támogatás elengedhetetlen. A kutatások azt
sugallják, hogy ha a tanárképzést részben távoktatásossá tennék, és ezeket az eszközöket

30
31

eddigi fordítási kísérletei szerint fordított, kifordított, visszafordított vagy tükrözött
http://flippedclass.com/multimedia/flipped-class-video-repository/
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bevonnák a tanulási folyamatba, akkor legalább a frissen végzettek felkészültebben állnának
a problémához a gyakorlatban.
A közeljövő (1): Játékos tanulás (gamification)
A digitális játékok kultúrája rohamosan terjed, a játékok egyre változatosabbak és
szofisztikáltabbak. Nő a sok szereplő együttműködését lehetővé tevő játékok száma, akárcsak
a játékosok átlagéletkora, vagyis a felnőtteket is elkapta a játékszenvedély. A digitális játékok
motiváló hatása vezetett arra a felismerésre, hogy az oktatásban is szerepet kell kapniuk,
akárcsak a hagyományos játékoknak, de a munka világában is egyre szélesebb körben
alkalmazzák a játékokat. A „gamification” alkalmazási lehetőségeiről részletesen is
olvashatunk A gyógyítás művészete c. honlapon.
Az igazán jól megtervezett játékok bevonják a tanulókat, stimulálják a produktív és kreatív
tanulást. A „gamification”, azaz a „játékosítás”, a játékok tudatos és rendszeres használata,
sőt a játék, mint a tanulás legfőbb eszköze még nem nyert széles teret az oktatásban, de egyre
többen alkalmazzák és hisznek benne, az előrejelzések pedig azt mutatják, hogy
kulcstechnológiává válik a közoktatásban. A technológiai alapú játékos tanulás
hatékonyságának kutatása már 12 éves múltra tekint vissza, A digitális játékok hatása a
szociálisan hátrányos helyzetű tanulók integrációjára című kutatás pedig nemrégiben
erősítette meg, hogy az online játékok a foglalkoztatást, az innovációt és a gazdasági
növekedést is pozitívan befolyásolhatják azáltal, hogy a tanulási nehézségekkel küzdő
tanulókat is bevonják. A kutatás ajánlásai között szerepel a komoly játékok alkalmazása az
oktatás mellett más területeken, az iparban és a kutatásban is. A mentális problémákkal küzdő
fiatalok társadalmi befogadása elnevezésű ENSZ-kutatás szerint e célcsoport tanulási
eredményességére és viselkedésére is pozitív hatással van ez a fajta játékos tanulás.
Az online játékok technológiája óriási fejlődésen ment keresztül: lehetővé vált, hogy
bármilyen helyszínről, akárhány ember együtt játsszon szerepjátékot valamilyen természetes
környezetet imitáló online térben, és a játékban mutatott ügyessége révén elismerést nyerjen.
Ezeknek a játékoknak a kifinomultságát is növelték az érintőképernyő és a mozgásérzékelő
technológiák.
A játékok lehetőséget nyújtanak a mindennapi életben szükséges tevékenységek gyakorlására
is. A simple.com például játékos banki szolgáltatás, ami fejleszti a pénzügyi, gazdasági
ismereteket. Az efféle játékos környezetek a házi feladatokat izgalmas kihívásokká alakítják,
megjutalmazzák a tanulókat, ha kitartóak és ügyesek, és lehetőséget nyújtanak a természetes
kitűnésre. A jelvények (badge) egyre nagyobb szerepet játszanak a jutalmazásban, sok
esetben ezeket a jelvényeket meg is jelentethetik profiljukon, ezzel kimutathatják, hogy
elismerést nyertek.
A játékok konkrét fejlesztési célokat is szolgálhatnak, és a népszerű, nem oktatási célra
született játékok is más értelmet nyerhetnek oktatási környezetben. Kutatások bizonyítják,
hogy a játékok fejlesztik a magasabb rendű gondolkodási képességet, amennyiben a
gyerekeket nem „kényszerítik”, hanem ösztönzik a részvételre, illetve ha a kötelezés és a
motiválás megfelelő egyensúlyban van. A „komoly játék” már bevett fogalom, egyetemeken
is fejlesztenek oktatási célú online játékokat. Egy rövid, angol nyelvű videó azt mutatja be,
hogy milyen is a „komoly” játék.
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Hazánkban Fekete Zsombor a játékosítás egyik
kiváló szakértője. Vele, és más szakértőkkel
készült – Gamification, játék határok nélkül
című – beszélgetést rögzíti a videó, amelyet a
Tanulás: Digitális átállás című blog közöl.
7.

ábra: Gamification

A közeljövő (2): Tanulás mobil eszközökön
Az UNESCO meghatározása szerint a mobil tanulás nincs helyhez vagy időhöz kötve, az
osztálytermen és a formális oktatás keretein kívül történik egy mobil eszköz használatával. A
mobil eszközök körébe soroljuk a tabletet, az okostelefont, a digitális könyvolvasót, és
minden hordozható, internetképes eszközt. Ezek az eszközök egyre okosabbak, az
internetelérés egyre fejlődik, a rajtuk futtatható alkalmazások gombamód szaporodnak, így
egyre inkább tért hódítanak az oktatásban és általában a tanulásban. Egyre több európai
iskola biztosít személyes mobil eszközt a tanulók számára az iskolában, és sok esetben haza
is vihetik ezeket.
A mobil eszközök természetükből fakadóan támogatják a kutatást és a felfedezést. Nem
túlzás az állítani, hogy a mobil eszközök tulajdonosuk személyes tanulási környezetét
jelentik, hiszen összegyűjtik az egyéni igényeiknek megfelelő alkalmazásokat, és lehetővé
teszik a személyes tartalmak létrehozását és megosztását is. A mobil eszközökben megvan a
lehetőség arra, hogy átalakítsák az oktatás szervezését, amennyiben megengedjük iskolai,
tanórai használatukat. Nádori Gergely, az IKT oktatási (tanulási) célú alkalmazásának egyik
magyar úttörője számos ötletet, felhasználási lehetőséget mutat be a Tanárblogon, és a
Vasárnapi Hírekben is közöltek vele egy interjút, amelyben példát olvashatunk saját
gyakorlatából.
– Ön is leadatja a telefont az óra elején?
– Nem, én használom.
– Hogyan?
– Vannak például olyan alkalmazások, amelyek segítségével én kérdezek valamit, nekik
meg kell jelölniük vagy be kell írniuk a választ a telefonjukon. Egy klasszikus
osztályteremben a tanár feltesz egy kérdést, a 30 gyerekből jelentkezik 5, majd felszólít
egyet, aki válaszol. Mi történt? Van egy gyerek, aki boldog, mert jól válaszolt. Van négy,
aki csalódott, mert nem szólították. És van további 25, akinek egy agysejtjét sem kellett
megerőltetnie. Ezek az ingyenesen elérhető programok lehetővé teszik, hogy mindenkit
bevonjak. De molekulákat is egyszerűbb 3D-ben bemutatni a telefonjaikon, mint egy
maketten, amit mindenki 5 másodpercig foghat.
– Már szinte hallom a tamáskodókat: ha náluk maradhat a telefon, a gyerekek facebookozni
fognak, és különben sincs mindenkinek okostelefonja.
– Az oktatásban is hatalmas kultúrája van annak, hogy valamit miért nem csinálunk. Ha
nincs mindenkinek telefonja, akkor dolgozhatnak párban. És legyen annyira érdekes az óra,
hogy ne a Facebookot nézze a gyerek. De egyébként meg mi történik, ha az óra alatt
egyszer ránéz?! Én már láttam elég bonyolult nonfiguratív ábrákat füzetek oldalain, amik
pont ugyanazt jelentik. Aki unatkozik, az unatkozik.
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Egyszer csak eljön (1): Személyre szabott tanulás
A személyre szabott tanulás fenyegető réme egy ideje a fejünk felett lebeg, egyelőre csak
kívánalomként hangzik el, és annak is örülünk, ha a differenciált oktatás jó példáival találkozunk. A
személyes szükségleteknek megfelelően kialakított tanulási környezet, tananyag és haladási ütem
kiáltó ellentétben van a tömeges közoktatás évszázadok alatt kialakult és bevett gyakorlatával,
legtöbben el sem tudjuk képzelni, hogyan lehetne megvalósítani. Ehhez a még idegenül hangzó
koncepcióhoz kapcsolódik az önirányító tanulás - legalábbis a közoktatási mezőben - szintén
kedélyborzoló fogalma.
A személyre szabott vagy más kifejezéssel élve az egyéni szükségleteknek megfelelő tanulás két
fejlődési irányban halad: az egyik az iskolán kívüli, a másik az iskolai tanulás. Az egyéni ambícióból
fakadó tanulás kiváló eszközei a mobil eszközök és alkalmazások, amelyek segítségével állandóan
kéznél vannak a társas, magánéleti és szakmai tanulás kellékei. Az iskolai változat az „adaptív
tanulás” irányába halad, amelyet olyan informatikai megoldás tud szolgálni, amely elemzi a
számítógép segítségével történő tanulás adatait, elemzi ezeket, és az eredménynek megfelelően
módosítja a tanulási környezetet, biztosítja a tanulás forrásait és eszközeit. Erre még várnunk kell, de
már vannak jó példák.

8.

ábra: A Realise It platform
ikonja

Írországban fejlesztették ki és ott alkalmazzák üzleti
alapon a „Realise It” (valósítsd meg) elnevezésű online
tanulási környezetet. A rendszer a tanulók viselkedését és
teljesítményét összeveti a tanulási célokkal és
követelményekkel, részletesen meghatározza a tanuló
tudását, és ezeknek az információknak a segítségével dönti
el, mi legyen a következő lépés a tanulási folyamatban. Az
adaptív tanulás háromlépéses, folyamatosan ismétlődő
ciklusát alkalmazza: meghatározza, mit kell tanulni;
feltárja, milyen előzetes tudásra építhet; meghatározza a
szükséges tanulási útvonalat.

A személyre szabott tanulás fogalma egyelőre még nincs véglegesen tisztázva, de az egyre
világosabb, hogy a tervezés szintjén egyéni, mindenkinél más, és az egész életen át tartó tanulást
szolgálja. Célja a tanulók képessé tétele arra, hogy meghatározzák tanulási stratégiájukat (újabb
idegen kifejezés a közoktatási környezetben) és tempójukat, és hogy a megszerzett tudást egyéni,
számukra megfelelő módon mutassák be. Bár a hatékony(nak gondolt) személyre szabott tanulási
stratégiák a tanulóra fókuszálnak és nem a technológiára, nyilvánvalónak tűnik, hogy megfelelő ITkörnyezet nélkül nem valósíthatók meg. A szociális média számtalan ingyenes eszközt kínál,
amelyekkel a tanulók egy produktív és kommunikatív, társas tanulási folyamatban létrehozhatnak és
megoszthatnak; ahol tárolhatnak olyan tartalmakat, amelyeket a tanulás során hoznak létre.
Lehetőség van személyes portfóliójuk folyamatos építésére, ezt a portfóliót egész iskolai pályafutásuk
során, sőt egész életükben bővíthetik, alakíthatják és használhatják.
Az iskolán kívüli személyre szabott tanulás eszközei már rendelkezésre állnak, és pl. az
okostelefonokra letöltött app-ok személyes kollekcióinak egyedisége is tükrözi, mennyire igaz, hogy
mindenkinek más és más az érdeklődése és a szükséglete, szinte nincs két ember, aki ugyanazt a
készletet válogatná össze a milliónyi lehetőségből. Ebből azt is láthatjuk, hogy a „felfedező tanulás”
az ember alapvető reakciója új helyzetekben. Az Európai Bizottság „Nyitott oktatás”
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kezdeményezésének keretében azt is vizsgálják, hogy hogyan lehetne a sok-sok lehetőséggel
ésszerűen élni a közoktatásban. Az oktatáskutatók azt hangsúlyozzák, hogy a személyre szabott
tanuláshoz a tanulási környezetnek alkalmazkodónak és rugalmasnak kell lennie, és ennek
megteremtéséhez előbb meg kell ismerni az egyéni szükségleteket. Az a cél, hogy olyan rugalmas
legyen a rendszer, amennyire csak szükséges az ideális tanulási körülmények megteremtéséhez, de
az általános és a középiskolások esetében rendelkezésre álljon a megfelelő mentorálás is. A
tanároknak az információ forrása szerepet feladva a tanulás segítőivé kell majd válniuk, ahogyan ezt
régóta halljuk.
A nálunk is viszonylag széles körben használt, adaptív, de
nem túl vonzó Moodle környezet is kínálja a személyre
szabott tanulás alapfeltételeit, de a kívánatosnál nagyobb
tanári beavatkozással. Az is probléma, hogy nincsenek
egzakt, mérhető követelmények a tantervekben, és így
nyilván nincsenek mérőeszközök sem, amelyekkel
megállapíthatnánk, mennyire sikeres az egyéni tanulási
folyamat.

9.

ábra: A Moodle ikonja

Egyszer csak eljön (1): Virtuális és távoli laboratóriumok
A virtuális laboratóriumok olyan webes alkalmazások, amelyek felveszik a versenyt a valóságos
laboratóriumokkal és lehetővé teszik, hogy a tanulók biztonságos környezetben kísérletezzenek a
valóságosan is lefolytatott kísérleteket megelőzően vagy azok helyett. A virtuális laboratóriumok
nagy előnye, hogy folyton „nyitva vannak”, és akárhányszor el lehet végezni egy-egy kísérletet akár
azonos, akár változó feltételek, paraméterek mellett. Így azoknak az iskoláknak a tanulói is részt
vehetnek komoly és érdekes kísérletekben, amelyekben nincs korszerű laboratórium. Távoli
laboratóriumoknak pedig azokat a webkamerával felszerelt korszerű laboratóriumokat nevezik, ahol
valós időben lefolytatott valóságos kísérleteket láthatnak, és ezekről beszélgethetnek a máshol
tartózkodó tanulók a kísérlet vezetőjével is.

10. ábra: Virtuális laboratórium (forrás: Nature online magazin)

Ezek nem új, de nem is elterjedt lehetőségek. Egyre többet beszélnek alkalmazásuk szükségességéről,
mióta a figyelem a természettudományos tárgyak iránti érdeklődés megerősítésének fontosságára
terelődött. Egyre nagyobb az igény az autentikus online tapasztalatszerzési lehetőségekre. Az európai
finanszírozású „UniSchoolLabs” egyetemek közreműködésével több ország középiskolásainak nyílt
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lehetősége virtuális és távoli laboratóriumok használatára, de ez is projekt volt, tehát csak a
résztvevők és csak a projekt ideje alatt férhettek hozzá a lehetőséghez. .
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