AZ ELEKTRONIKUS TANULÁSI KÖRNYEZETEK HATÉKONY MŰKÖDTETÉSÉNEK
INTERDISZCIPLINÁRIS OKTATÁSELMÉLETI JELLEGŰ FORRÁSTERÜLETEI

BEVEZETÉS
A számítástechnika, és a telekommunikáció rohamos fejlődése, valamint a két terület
összekapcsolódásából kialakult új kommunikációs, illetve információ-hozzáférési
források alapvetően megváltoztatták életünk számos területét, ami az oktatás
lehetőségeit is kibővíti új kihívásokat generálva.
A tanulmányban egy ezzel a problémával kapcsolatos, új feltörekvő paradigma
körülményeit tárgyaljuk melyet három technológiai áramlat éltet, a kompjúterizáció, a
kommunikáció és az intelligens felhasználói felületek.1
Az új paradigma neve Mobile-learning, (M-learning) melynek technikai alapjai a
hatékony

fejlesztések

eredményeként

már

léteznek,

természetesen

megfelelő

szoftvertámogatással és már bekopogtatott a pedagógikum kapuján.
A következőkben az M-learning létjogosultságának társadalmi hátterét tekintjük át.

MI AZ M-LEARNING?
Többféle definíció létezik az M-learning kifejezés meghatározására, hiszen többen a
technikai oldal szempontjából fogalmazzák meg miszerint: „olyan tanulásról van szó
amikor a tanuló kihasználja a tanulás célja érdekében a mobiltechnológia által kínált
lehetőségeket”, vagy a tanulási környezet szempontjából közelítik meg a fogalmat,
miszerint: „az M-learning mint tanulási tevékenység akkor valósul meg amikor a tanuló
nem egy fix, meghatározott helyen végez tanulási tevékenységet.”2
Ez a mobil eszközök segítette tanulás kettős természetét jelzi, amely megvalósulhat
fix helyszínen, mint például osztályterem vagy munkahely, vagy pedig a rögzített és
mobil technológia keverékéből kialakított környezeten keresztül. Az előbbinél a figyelem
a hordozható technológia által lehetővé tett tanuláson van. Az utóbbi esetében a
hangsúly a tanuló mobilitásán van egy technológia-gazdag környezetben.
A terület két tevékenységgel került jellemzésre:
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az első, a mobil technológia alkalmazása a tanulásban fizikai, szociális vagy
gazdasági távolságokon és elkülönüléseken keresztül;



a második, a hordozható eszközök használatára és a tanulás elterjedt
elméleteinek kiterjesztésére az adott eszközrendszerre vonatkozóan.

Kérdés, hogy ezek a tevékenységek hogyan kerülnek kifejezésre a meghatározható
fizikai és környezeti faktorokkal és az oktatási fogalmak megkülönböztetésével formális
és informális összefüggésben.

TECHNOLÓGIAI HÁTTÉR
Nézzük, meg milyen technológiák lehetnek potenciálisan alkalmasak az M-learning
alkalmazásához?

1.ábra Az M-learninghez kapcsolható technológiák
Közben ne felejtsük el, hogy az eszközöktől sokkal fontosabb kérdése a mobil
tanulásnak, a hogyan, a mikor, és a hol kombinációja, vagyis hogyan sajátítja el a
tananyagot és milyen körülmények között tudja valójában feldolgozni a tanulnivalót.
Ezek szerint a mobil tanulás azonos az e-learningel mobil eszközökön. Ezt
gondolnunk nagy hiba lenne, és még nagyobb lenne azt feltételezni, hogy a meglévő
elektronikus anyagokat egyszerűen csak át kell transzformálnunk egy mobil eszközre és
mindent megtettünk a siker érdekében.
A mobil tanulás más pedagógiai megközelítést kíván, mint az e-learning, más a
hallgató motivációja, célja a tanulási folyamatban. A következőkben tekintsük át a
legfontosabb figyelembe veendő szempontokat.

Hozzáférés: a hozzáférés és megjelenítés körülményei mások mint az e-learning
esetében, gondoljunk csak a mobiltelefonok, PDA-k képernyőméretére és felbontására,
ami nagy mértékben meghatározza a megjeleníthető információ mennyiségét és típusát,
szemben a helyhez kötött asztali gépekkel.
A kurzusok hossza: az M-learning mint módszer, leginkább rövid tömör, könnyen
érthető elméleti tananyagok közvetítésére alkalmas, mintsem hosszú, gyakorlat orientált
kurzusok lebonyolítására. (Gondoljunk csak arra, ki szeretne egy mobilról több órán
keresztül olvasgatni.)
Struktúra és forma: az M-learning anyagoknak kevésbé bonyolult szerkezettel kell
rendelkezniük, és egyszerűbb felépítésűnek kell lennie mint egy e-learning tananyagnak,
melyek általában meghatározott struktúra szerint készülnek.
Igényekhez és körülményekhez való igazítás: az M-learning általában időben
kötetlen, rövid, és az adott körülményekhez rugalmasan igazodó tanulási forma
ellentétben az e-learninggel amely általában több időt szán a megértésre és az
elsajátításra. Az e-learning kurzusok hallgatótól elvárás, hogy a tanultakat hosszabb
távon tudják alkalmazni a szakmájuk gyakorlása közben. Az M-learning tananyagok
gyakran gyors az adott feladatnak megfelelő praktikus információkat adnak.
Ellenőrzés: az M-learning egy teljesen más felfogású ellenőrzési és értékelési
szisztémát igényel, mint a hagyományos e-learning. Az e-learning kurzusokban bevett
szokás a tudásteszt vagy ellenőrző feladatok időhöz kötött elvégeztetése, amelyek nem
adnak lehetőséget a tanultak kipróbálására, a problémamegoldó gondolkodás
fejlesztésére. Az M-learning esetében inkább a rövidebb kurzusok miatt több esély
adódik olyan feladatok elvégzésére amelyek a gyakorlatban könnyebben kipróbálhatók
és ellenőrizhetők.
Az eddigieket összefoglalva tekintsük át, előnyei vannak alkalmas az M-learningnek.

2.ábra Az eredményes M-learning feltételei

A MOBIL TANULÁS ESZKÖZEI
Eddig a mobil tanulás jellemzőiről beszegettünk most pedig tekintsük át a
használható eszközöket.
A mobil tanulás eszközei közül napjainkban a táblagépeket és az okos telefonokat kell
megemlítenünk. Ezek az eszközök méretükben, teljesítményükben bőven meghaladják
az egyszerűbb mobiltelefonok lehetőségeit és valószínűleg hamarosan általánosan
elterjedt eszközei lehetnek a tanulásnak.
Táblagépek
Az egyik legújabb szegmens a számítástechnikai piacon, noha sci-fi filmekben már
évtizedekkel ezelőtt megjelent. Elsőnek a mai táblagépekhez hasonlító eszközt a Stanley
Kubrick által 1968-ban rendezett 2001 Űrodüsszeiában láthattunk.
A táblagép vagy tablet PC egy hordozható számítógép, amelyet leginkább
tartalomfogyasztásra fejlesztettek ki. Az eszköz méretéhez képest nagy kijelző mérettel
rendelkezik, - amely növeli a felhasználóélményt -, azonban a kezelhetőségét nehezítik a
hiányzó beviteli perifériák. Tulajdonságai és mérete alapján az ún. marokkészülékek
(PDA, okostelefonok) és a billentyűzettel rendelkező netbookok közé helyezhető. Célja a

tényleges hordozhatóság megtartása mellette a kényelmes tartalom felhasználáshoz
szükséges (minél nagyobb) kijelző méret elérése. A táblagép elsődleges kezelési felülete
a kijelzőként is funkcionáló érintőképernyője, ami a billentyűzettel és egérrel
rendelkező számítógépekhez képest eltérő felhasználási, fejlesztési és vezérlési
(programozási) filozófiát követel.
A táblagépeknél ma már követelménynek tekinthetők az olyan integrált kiegészítő
eszközök, mint a vezeték nélküli kapcsolatot szolgáló eszközők: wi-fi, bluetooth vagy
esetleg mobil net használatához szükséges SIM foglalat, valamint olyan hasznos
kiegészítők, mint a mikrofon, hangszóró, GPS, kamera, giroszkóp és a magnetométer.
A táblagépek mára tömegáruvá váltak, amely átlag otthonban is jelen lehet, de már
most nagy az ipari érdeklődés is a benne rejlő lehetőségek miatt. Főleg az
egészségügyben tűnik hasznosnak a hordozható, szöveget, képet, videót megjelenítő
színes nagy képernyő méretű eszköz.
A másik fontos hasznosítási terület az oktatásé lehet, de ez a szektor meglehetősen ár
érzékeny. Mindenesetre Indiában bejelentették az oktatásra szánt leegyszerűsített
modellt, amely állami támogatással 35 dollárért lesz elérhető a diákoknak. Ennek a
készüléknek a teljes ára nagyjából 60 dollár lesz a tervek szerint Indián belül.
Érdekes és biztató eredményt hozott a „One Laptop Per Child” 3szervezet kísérlete a
táblagépek oktatásban való hasznosságáról. Két - modern civilizációtól elzárt - etióp
faluban osztottak szét Motorola Xoom táblagépeket az analfabéta gyerekek között. A
táblagépekre előtte oktató programokat, e-könyveket és filmeket telepítettek. Egyetlen
műszaki segítség, amit adtak a napelemes töltők és azok használatát megmutatták a
felnőtteknek. Heti egyszer meglátogatta egy kutató a gyerekeket, hogy felmérje a
fejlődésüket. Néhány hónap alatt figyelemre méltó eredményeket mutattak. Volt például
olyan gyermek, aki kívülről tudta az „ABC” dalt, vagy egyes szavakat le tudott írni. A
legmeglepőbb mégis az volt, hogy 5 hónap után a gép bizonyos letiltott funkcióit
feltörték a gyerekek, akik számítástechnikai eszközt a kísérlet előtt nem használtak.
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Okos telefonok
Okos telefonnak vagy angolul smartphone-nak nevezzük a fejlett, gyakran PC-szerű
funkcionalitást nyújtó mobiltelefonokat. Okos telefon egy olyan készülék, ami olyan
fejlett funkciókat tartalmaz, mint e-mail, Internet és e-book-olvasó, és/vagy teljes értékű
billentyűzet, vagy külső USB-s billentyűzet és VGA csatlakozó. Más szavakkal, egy olyan
miniatűr számítógép, ami telefonként is képes működni.
Az okos telefonok esetében csak néhány gyártó jutott el olyan szintre pl. Apple, aki
már nemcsak hardverében de a szoftvertámogatása révén is alkalmas a hagyományos
értelemben vett oktatási feladatok ellátására.

AZ APPLE ÉS AZ OKTATÁS
Az Apple cég régóta gyárt kiváló eszközöket, de azt kevesen tudják, hogy nem csak
eszközeivel,

hanem

oktatási

programjaival

és

szolgáltatásaival

trendteremtő

koncepcióival is támogatja az elektronikus tanulási környezetek kialakítását és
fejlesztését.
A recept első része, készíts egy eszközt amely, könnyű, hordozható, divatos, és ami a
legfontosabb, jó műszaki paraméterekkel rendelkezik és kiváló minőségű. Kínálj hozzá
remek programokat, (AppStrore), ösztönözd a fejlesztőket minél innovatívabb
szoftverek fejlesztésére, hagy keressenek ők is egy kicsit, az Apple pedig biztosítja hozzá
a keretet és a minőséget.
Az Apple talán legnagyobb vívmánya és sikerének titka, hogy minden jól kitalált
eszköz mögé komplett filozófiát építenek, amely nem csak új trendeket határoz meg
hanem, hanem tud alkalmazkodni a jövő igényeihez. Így van ez az oktatás területén is,
hiszen a felkínált lehetőségek teljes mértékben lefedik az „z generáció” igényeit és
gondolkodásmódját. A másik fontos szempont, hogy komoly metodikai hátteret tett az
eszközök mögé melyek példamutatónak tekinthetők a mobil tanulás elterjesztésében.
Az Egyesült Államokban általános gyakorlat, hogy a tanárok az iPod segítségével
podcastot4 készítenek kiegészítő anyagként, ami gyakorlatilag egy saját rádiós
műsornak megfelelő hanganyag. Az órarendek interaktív kezelése és a csapatokban
készített multimédiás beadandó feladatok mindennapos része a diákok életének. Az
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iTunes U adatbázisa segítségével, videókkal, galériákkal, 3D modellekkel ellátott
tankönyvekhez lehet jutni, amelyeket szövegkiemeléssel és jegyzetekkel lehet
személyessé tenni. A hasonló tankönyvek készítésére pedig bármely tanárnak
lehetősége van, ehhez nincs szükség kiadókra, csak egy Apple számítógépre és szakmai
hozzáértésre, a publikálást pedig egy e-mailen keresztül is meg lehet oldani.
Az alábbi példák is bizonyítják, hogy az iskolának alkalmazkodnia kell a technikai
fejlesztések generálta lehetőségekhez és a társadalmi, gazdasági, elvárásokhoz, egyaránt,
melyek kiszolgálják a „z generáció” igényeit.
A kihívásoknak megfelelően az Apple a következő hat alapelvet tartja az
legfontosabbnak a XXI. század oktatásban:5

3.ábra Az Apple cég oktatási stratégiájának alappillérei
1. A XXI. századi tanulók készségeinek és a velük szemben támasztott társadalmi
követelmények meghatározása
2. Releváns és hatékony tantárgyszerkezet és tananyagszerkezet
3. Objektív és informatív teljesítményértékelés
4. Az innováció kultúrája és a kreativitás fejlesztése
5. Szociális és emocionális érzékenység a hallgató irányában
6. Széles körben alkalmazott technológia
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Nézzük ezeket részletesen!
1. A tanárok, tanulók, szülők szemszögéből egyaránt meg kell határozni milyen
készségek szükségesek, a XXI. században, hogy a tanulók tényleg sikeresek
lehessenek. A tanárnak releváns és használható tudást kell biztosítania a
tanulás idejét és módszerét tekintve függetlenül attól, hogy az önálló
teljesítmény kerül előtérbe. Át kell gondolni mit tanítunk, mielőtt eldöntjük
hogyan tanítjuk. Innovatív lehetőségeket kell kínálni és megfelelő feltételeket
biztosítani a tanulási környezet formálódására a mindennapi gyakorlat
szintjén, hogy a legjobb módszertani hátteret tudjuk biztosítani a jövő
generáció számára.
2. A diákokat be kell vonni a probléma-és projekt-alapú tanulás fejlesztését célzó
XXI. századi multidiszciplináris készségek kialakításába. A tanterveknek
tartalmazniuk kell a hallgatók jelen és jövőbeli igényeit figyelembe véve a Web
2.0 lehetőségeit és legfrissebb technikai vívmányokat.
3. Újra kell gondolni az iskolai számonkérés típusait és rendszerét, az önálló
tanulás minden dimenzióját meg kell vizsgálni, úgy hogy a tanulói
teljesítmények folyamatosan ellenőrzés alatt álljanak. A tanulási környezet
tökéletesítése érdekében biztosítani kell a folyamatos visszacsatolást a
hallgatók tanárok és szülők és szakemberek részére a teljesítmény
eredményesség érdekében.
4. Az iskolai környezetnek oktatási szisztémának figyelembe kell venni, a
társadalmi, munkaerő-piaci és gazdasági szempontokat. Ennek érdekében az
oktatásnak

ki

kell

alakítani

egy

új

kultúrát,

amely

az

innovatív

problémamegoldó tudást és gondolkodást helyezi előtérbe.
5. Kapjanak megfelelő figyelmet a személyes, szakmai és családi kapcsolatok,
amelyek meghatározzák a gyermek az egészséges kognitív fejlődését a
családon, az iskolán, és a közösségen belül. Törekedjünk arra, hogy minden
tanulónak legyen egy átlátható világos a társadalmi környezete és legyen egy
pedagógus, aki céltudatosan követi és képviseli a hallgató érdekeit és
figyelemmel kíséri a társadalmi kapcsolatait.

6. Kiemelkedő fontosságú, hogy a technológia alapvető szerepet játszik a XXI.
századi ember életében és a munkájában, egyaránt és ugyanilyen szerepet kell
játszania a tanulásban. Napjainkban a tanulók és oktatók alapvető szükséglete
lett az információhoz való hozzáférés és az ezeket támogató erőforrások, és
technológiák rendelkezésre állása. Ezek használatának a célja nem maga az
eszköz megismerése, hanem a velük létrehozott új tartalom, a gondolkodás, az
alkotás, a kutatás és a publikálás, maga a kommunikáció. Lényeg es, hogy az új
technológiák tér és idő-független módon segítsék őket a XXI század
kihívásaiban.

CHALLANGE BASED LEARNING (CBL)
A Challange Based Learning (Kihívás Alapú Tanulás) kifejezés bevezetése is az Apple
oktatási stratégiájának a része.
A Challenge Based Learning mozgalom részét képezi egy nagyobb együttműködési
projektnek (Apple Classrooms of Tomorrow-Today, ACOT2) melyet szintén az Apple
kezdeményezett 2008- ban melynek középpontjában a középiskolai tanulási környezet
fejlesztése áll.
Az Apple szerint a hagyományos tanítási és tanulási stratégiák egyre hatástalanabbak
a „z generáció” középiskolai diákjai számára, akik azonnali hozzáférést kívánnak az
információkhoz, az on-line hálózatokon keresztül.
A középiskolai tananyagok igyekeznek szimulálni a valóságot de kevés sikerrel hiszen
nagyon sok a diákok számára felesleges információval bombázzák a tanulókat. Ennek
hatására sok diák veszti el az érdeklődését és így az egész oktatás csak kidobott pénz.
Ebben a technika által mindenütt átszőtt világban, ahol a technológia az úr, lehetőség
van egy új tanítási és tanulási metódus kialakítására, úgy hogy alapozunk a diákok
igényeire.
A médián keresztül a gyerekek részesei lehetnek a kihívásoknak olyan sorozatokon
keresztül, mint a Magyarországon is vetített Mítoszvadászok, (Myth Busters) ahol a
tanult ismereteiket kritikusan vizsgálhatják és új megerősített tudást szerezhetnek.
Az Apple felismerve az új tanulási környezet feltételeit, szeretné kiaknázni a korszerű
technológia által nyújtott lehetőségeket, és a gyakorlati alkotás és a gondolkodtatás
irányába terelni a az oktatási trendeket.

Ennek érdekében hozta létre a Challange Based Learning projektet melyet az
elsősorban az Egyesült Államok iskoláinak hirdettek meg.
Az Apple szerint a kihívás alapú tanulás egy olyan magával ragadó multidiszciplináris
megközelítése a tanításnak, amely arra ösztönzi a diákokat, hogy a korszerű technológiát
használják a mindennapi feladataikhoz megoldásához. A kihívás alapú preferálja a
kollaboratív tanulást vagyis, hogy a diákok, működjenek együtt, osszák meg
tapasztalataikat társaikkal, és a tanáraikkal a közös célok érdekében.
A kihívás alapú tanulás biztosítja:







a stratégiai problémák többféle megoldásának lehetőségét,
globális problémák helyi megoldását és kezelését,
figyelembe veszi a különböző tudományágak kapcsolatrendszerét,
előtérbe helyezi a XXI. századi kompetenciák fejlesztését,
támogatja a Web 2.0-ás technológiák céltudatos használatát,
biztosítja a tanulási tapasztalatok folyamatos dokumentációját a problémától a
megoldásig,
 a nap 24 órájában biztosítja a technológia, és a tartalom elérhetőségét.
Az Apple szerint ezek szempontok szükségesek a kihívás alapú tanulás
professzionálisi megvalósításához.

AZ APPLE A FELSŐOKTATÁSBAN, AZ ITUNES U
2012. elején az Apple bejelentette az iTunes U nevű új alkalmazás megjelenését, mely
oktatóknak és tanulóknak biztosít lehetőséget arra, hogy teljes kurzusok anyagát adják
át, illetve sajátítsák el iPad, iPhone és iPod Touch készülékeik segítségével6. Az új
iTunes U alkalmazással az oktatók kurzusokat állíthatnak össze és menedzselhetnek
olyan alapvető alkotóelemeket felhasználva, mint az előadások, házi feladatok,
tankönyvek, tesztek és tematikák. A kurzusok anyagát pedig a fent említett eszközök
segítségével iOS-felhasználók millióinak bocsáthatják a rendelkezésére. Az alkalmazás
további előnye, hogy mindenki számára egységes a felülete, vagyis egy meghatározott
sablonba lehet feltölteni az anyagokat így azok könnyen értelmezhetőek a felhasználó
számára. Az iTunes U alkalmazás révén az iOS-alapú készülékkel rendelkező
felhasználók hozzáférést nyernek a világ legnagyobb tananyag katalógusához, (több
mint ezer regisztrált egyetemről van szó) melyben olyan neves egyetemek
6http://videotorium.hu/hu/recordings/details/2454,Az_Apple_felsooktatasi_strategiaja_es_az_Apple_hasznalata_a_mindennapokban

kurzusanyagai találhatók meg, mint a Cambridge, a Berkeley, a Harvard, az Oxford, MIT
és a Stanford.
Az iTunes U már most hihetetlen népszerű tanulóeszköz a diákok körében amit, azt a
700 milliót is meghaladó letöltés szám is mutat.
A kurzusokat egy web-alapú eszközzel, az iTunes U Course Managerrel hozhatják létre
az oktatók, ahol kezelhetik a tanrendet, az elérhető oktatási anyagokat, teszteket, órai
segédleteket és egyéb tartalmakat.
Bármilyen, az iTunes U alkalmazásból, az internetről, az iBookStore áruházból vagy az
Apple Store kínálatából származó anyagot vagy arra mutató hivatkozást beépíthetnek a
tantervükbe. Emellett saját dokumentumaikat, például Keynote-, Pages- vagy Numbersfájlokat vagy az iBooks Author eszközzel készített könyveiket is feltölthetik tanulóik
számára.

4.ábra A lehetségesen alkalmazható oktatási források az iTunes U-ban
Természetesen ezután a tananyagok elérhetők mindenkinek, aki felvette azokat az
egyetemen sőt, alapbeállításként ezeket bárki láthatja, de természetesen az oktatási
intézmények lekorlátozhatják az elérést a saját diákjaikra.
Így az iTunes U-val hatalmas mennyiségű oktatási tartalomhoz férhetnek hozzá azok,
akik a tanulásnak ezt a módját választják, és ami az Apple számára még lényegesebb, az
iTunes U-t oktatási platformként vezethetik be az iskolában.

Amíg nem volt iTunes U, a legjobb egyetemek kurzusanyagai csak az adott időben, az
osztályteremben jelen lévő hallgatókhoz juthattak el. Az iTunes U segítségével,
tartózkodási helytől függetlenül bárki teljesíthet akár egy egész kurzust úgy, hogy
közben korlátlanul hozzáfér a tananyag minden eleméhez. Az iTunes U alkalmazás
közvetlen hozzáférést ad a tanulóknak az új könyvekhez, és áttekinthető formában
foglalja össze az iBooks alkalmazásban készített jegyzeteket. A könyvek olvasása és a
bemutatók, előadások és feladatlisták megtekintése mellett a tanulók Push-alapú
értesítéseket is kérhetnek, (amint felkerül valamilyen új elem felületre értesítést
kapnak) így mindig időben jutnak hozzá a legfrissebb kurzusinformációkhoz.

DIGITÁLIS TANKÖNYV A JÖVŐ TANKÖNYVE?
Egy alsós kisdiák táskája akár 8-10 kiló is lehet, amit nap-mint nap cipelhet akár
órákon át. Később sem javul a helyzet, a füzetek, munkafüzetek, tankönyvek száma nem
csökken az évek folyamán.
De normális ez?
A mai digitális világban miért is kell cipelniük ennyi papírt a gyerekeknek? Miért ne
lehetne a tankönyveket, munkafüzeteket elektronikusan elérni és a hálózaton keresztül
használni, a fontos tudnivalókat ott aláhúzni, vagy a könyv statikus képét egy
háromdimenziós interaktív képen megnézni? Miért ne használhatnánk virtuális saját
magunk által szerkeszthető térképeket az órákon?
Ezekre a kérdésekre is megvan a válasz, de vegyünk először egy újabb kérdést milyen
kritériumoknak kell megfelelniük a digitális tankönyveknek?
 Egyezzem meg teljes egészében a nyomtatott tankönyvvel,
 Lehessen az általunk kiválasztott részekre nagyítani, illetve más fókuszálást segítő
eszközt használni,
 Lehessen lapozni, tetszőlegesen navigálni a tartalomban,
 Használhassunk könyvjelzőt, írhassunk saját bejegyzéseket
A tanárnak lehetősége legyen csatolni jegyzetet, hanganyagot, webes hivatkozást. A
feladatok megoldásánál a diákokat a tanár csoportba tudja rendezni, differenciáltan
tudjon feladatot adni a csoportnak és a tanár tudjon kifotózni részleteket a könyvből.
Természetesen ez a gyerekek könyvére is legyen igaz.

A digitális könyvben minden legyen, ott ahol használnunk kell, ne kelljen
visszalapozni. Tudjunk hivatkozást, jegyzetet elhelyezni a gyakorláshoz és tudjuk
megosztani a diákokkal ezeket.

DIGITÁLIS HÁTIZSÁK: IPAD
Az iPad, mint szórakoztató elektronikai eszköz kétségkívül úttörő. De emellett számos
olyan alkalmazási területe létezik, melyről keveset, vagy egyáltalán nem lehet hallani a
hétköznapokban. Az egyik ilyen az oktatás.
Míg a digitális táblák alapvetően a csoportos tanulási élményre épülnek, addig az
iPad elsősorban az önálló tanulás, illetve a jegyzetelés és olvasás eszköztárát teheti
teljessé. Az Apple természetesen e köré az eszköz köré is filozófiát kreált. Elnevezte
„digitális hátizsáknak” ami az olvasatukban azt jelenti, hogy az eszköz képes az összes
nyomtatott

tankönyvet,

munkafüzetet

helyettesíteni

nem

beszélve

az

egyéb

tartalmakról. Mit is jelent pontosan? Egy olyan eszközről és hozzáadott szoftveres
támogatásról van szó, amely képes arra, hogy helyettesítse az a hagyományos iskolai
kellékek nagy részét.

5.ábra Az Apple „digitális hátizsákja”
Nézzük meg részletesen hogyan épül fel a rendszer!
A tanárok részére biztosított a tananyagok prezentációk elkészítésének egyszerű
módja. Az egyik az iWork csomag részeként megkapható Keynote program amivel a

Power Pointhoz hasonló prezentációkat készíthetünk. A tananyagfejlesztés másik
lehetősége az iBooks Author program amelyet ingyen tölthet le a tanár és magas
színvonalú digitális interaktív tankönyveket készíthet, ráadásul programozási ismeretek
nélkül.
Ezek az iBooks alkalmazáson keresztül jutnak e a tanulókhoz. Ezek a tartalmak részét
képezhetik egy iTunes U kurzusnak is. A digitális hátizsák másik pillére az a kb 400.000
alkalmazás, amely letölthető az Apple Store-ból. Ezek között vannak általános
használatra szánt programok, például számológép szótárak és vannak kifejezetten az
oktatáshoz használható speciális alkalmazások.
Hogy drága lenne? Ez is relatíve igaz, hiszen maga az eszköz az ára miatt elérhetetlen
egy magyar átlagcsalád számára, de ha összehasonlítjuk, hogy egy komolyabb
tudományos számológép ára tízezer forint körül mozog, ugyanezt pedig ötszáz forint
körül letölthetjük az Apple Store-ból, vagy egy angol szótár is több ezer forint ezzel
szemben ugyanez az iPadre néhány száz forint, akkor már elgondolkodtató, hogy hosszú
távon mi is éri meg jobban.
Ha egy általános iskolás, vagy középiskolás diák éves tankönyv- és füzetköltségét
tekintjük (állami támogatás nélkül ~20.000 Ft), akkor gyakorlatilag 5 év alatt
megtérülhet egy iPad beszerzése. Természetesen ez elsősorban a tananyagok digitálissá
való tételével nyerhet értelmet.
A fenti törekvésekből is kitűnik, megvannak a megfelelő eszközök a „Z generáció”
megszelídítése számára, sőt csíráiban a pedagógiai, módszertani, támogatás is elindult,
de maradtak bőven kihívások a jövő pedagógusai számára.

KÜLÖNLEGES TANULÁSI KÖRNYEZETEK
Enquiry-Based Learning (Kutatás Alapú Tanulás)
Az ötlet maga a 60-as évekig nyúlik vissza, mint pedagógiai módszer, a megismerést a
konstruktív ismeretszerzés előtérbe hozva a hagyományos oktatási metódusokkal
szemben.7 Az EBL egy olyan speciális tanulási környezet, amelyben a tanulási folyamat
és kutatás hajtómotorja maga a diák. A módszer újraértelmezése és alkalmazása az 21.
századi körülményekhez igazítása a Manchester Unversity által valósul meg.8
7
8

Bruner, J. S. (1961). "The act of discovery". Harvard Educational Review 31 (1): 21–32.
http://www.ceebl.manchester.ac.uk/ebl/

A kutatási tervtől kezdve a diákok tanáruk segítségével ugyan, de alapvetően saját
maguk határozzák meg a kutatni kívánt problémákat és kérdéseket. Először a
kutatáshoz szükséges forrásokat vizsgálják, amelyekre szükségük van, az előzetes
ismeretekhez. Az így szerzett tudás sokkal könnyebben megmarad, mert a már szerzett
tapasztalatok, egy valós problémához kapcsolhatóak.
A módszer célja hogy valós munkakörnyezetben legyenek képesek a valós problémák
felismerésére és megoldására.
Az EBL jellemzői
Az EBL elsősorban tanuló-központú oktatási forma, ahol a hangsúly a közös
kooperáción van, amely a legkorszerűbb információforrásokat használja a könyvtártól a
web használatig.
A tanárok nem oktatóként, hanem elsősorban segítőként nyújtanak bátorítást és
támogatást, növelve a diákok felelősségérzetét, hogy mit és hogyan tanulnak.
A diáknak el kell érnie azt a szintet, ahol nem csak mások által feltett kérdésekre
tudnak válaszolni, hanem meg tudják fogalmazni saját kutatási témáikat, hogy a kutatás
a hasznos tudást hozzon.
Hallgatók nem csak a kutatási témájuk mélyebb megértésére lesznek képesek, hanem
a körülettük levő komplex problémák menedzselésére is.

6.ábra A kutatás alapú tanulás pillérei
Előnyök
 A diákok jobban elmélyülhetnek egy-egy kutatási témában. A tanulás módja és
üteme sokkal jobban megfelel az egyéni igényeiknek, jobb lesz az attitűdjük.

 A diákok hatékonyabban tudják hasznosítani tudásukat, ami a saját kutatásukat
segíti
 EBL lehetővé teszi, hogy a diák, több alternatív megközelítést dolgozzon ki a
munkájához, amely a nagyobb szabadságot és felelősségvállalást biztosít, a saját
munkája megszervezéséhez és az idő beosztásához.
 A csoportmunka élvezetesebb és eredményesebb lesz
 Az önálló felkészülés nem csak fejleszti a kulcsfontosságú kompetenciákat hanem
hozzájárul az eredeti gondolat, komplex kifejtéséhez, amivel segíti a nagyobb
kutatási projektek, tanulmányok és kiadványok létrehozását is.
 Az EBL mint módszer segíti az oktatókat a tanulási folyamatok jobb
megértésében és segít a diákok igényeinek hatékonyabb megismeréséhez.

Adventure Learning, Kaland Alapú Tanulás
Az Adventure Learning (AL) kifejezés Aaaron Doering a Minesota Egyetem Tech
Awards díjas professzorának nevéhez fűződik még 2006-ból. Az AL lehetőséget biztosít
a hallgatók számára, hogy vizsgálják az világ egyes részein az autentikus tanulási
környezeteket és az ott gyűjtött tapasztalatokat pedig összehasonlítsák a legkorszerűbb
on-line tanulási környezetekkel. A vizsgálatok kiterjednek a képzési tevékenység
vizsgálatára és a tanítás módszereire. Az AL program lehetővé tesz az egyetemi
hallgatók számára, hogy a legkorszerűbb online kapcsolatok segítségével közvetlenül
hasonlíthatják össze a valóságot valamint a saját tanulmányaik során szerzett
tapasztalatokat és közvetlenül részt vegyenek a kutatásokban.
Maga az ötlet még a 90-es évek elejéről származik, amikor a modern technika által
lehetővé vált a kutatóexpedíciók munkájának élő nyomon követése az egyetemi
hallgatók számára. Az egyik legsikeresebb project az Arctic Blast9 nevű project volt
2001-ben ahol több egyetem képes volt együttműködni és online feladatokat elvégezni
és diszkussziókon részt venni a kutatás résztvevőivel.
A kaland alapú tanulás kilenc alapelve
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A kutatási céljainak és a kutatási terület azonosítása
A kutatott téma alapproblémáinak feltárása az AL program tervezése és
kivitelélezése érdekében
Együttműködés és a kapcsolati rendszer alapjainak kialakítása a tanulók, kutatók
segítők, szakemberek között a tartalom meghatározása érdekében
A kaland alapú képzés megvalósítása

http://arcticblast.polarhusky.com/








A környezeti kapcsolatok feltárása a lakosság a kultúra és egyéb releváns
tényezők tükrében mely biztosítja a hagyományos párbeszédet a tanárok és
diákok között
Az internet alapú tanulási környezet kialakítása, a kutatási területtel való
folyamatos kapcsolat feltételeinek biztosítása
A tananyagok médiával (film, hang, fotó) való folyamatos támogatásának
biztosítása a kutatási területről
Az AL tananyag és az elektronikus tanulási környezet szinkronja
Az on line tanulási környezet és a tantervi irányelvek és stratégiák
szinkronizálása

7.ábra Az AL alapelvei10
Az első kaland alapú tanulási project a GoNorth!11 nevű kezdeményezés volt még
amely az Arktisz egyes népcsoportjainak kulturális, néprajzi, hagyományait a természeti
környezettel való kapcsolatukat és az globális éghajlat változások hatásainak komplex
vizsgálatát tűzte ki célul. A program szerves részét képezte a részvevő iskolák számára,
programot beépítve a beépítve tantervükbe. A fő cél a tudatos környezethasználatra való
nevelés és a hagyományok megismerése és megőrzését célozta.
A Minnesota Egyetem másik hasonló projectje a 2010-14 között lezajló
EarthDucation12 project, mely a nyolc expedíción keresztül ellátogat az összes
kontinensre ahol az oktatás és a természet kapcsolatát kutatják. Megvizsgálják az adott
10

Doering, A., & Miller, C. (2009). Online learning revisited: Adventure learning 2.0. In C. Crawford et al. (Eds.),
Proceedings of Society for Information Technology and Teacher Education International Conference 2009 (pp.
3729–3735). Chesapeake, VA: AACE.
11
http://www.polarhusky.com
12
http://lt.umn.edu/earthducation/

földrajzi terület komplex gazdasági, társadalmi és természetföldrajzi helyzetét a globális
felmelegedés és a természeti fenntarthatóság szemszögéből.

A TANULÁSI KÖRNYEZETEKKEL FOGLALKOZÓ WEBOLDALAK GYŰJTEMÉNYE:
1. The Design Elements of Web-Based Learning Environments
http://www.itdl.org/Journal/Aug_04/article03.htm
2. ActiveMath: A Generic and Adaptive Web-Based Learning Environment
http://telearn.archives-ouvertes.fr/docs/00/19/73/29/PDF/melis01.pdf
3. Web 2.0,Personal Learning Environments and the Future of Learning Managements
Systems
http://zorgacademie.ou.nl/documents/7088488/7088603/sclater.pdf
4. Adventure Learning Projects
http://www.polarhusky.com
http://lt.umn.edu/earthducation
5. Mobile Learning for Everyone
https://ko-su.com/?gclid=CPP48KWt-rYCFclZ3godCSYApw
6. MoLeaP - The mobile learning project database
http://www.moleap.net/
7. International Association for Mobile Learning
http://www.iamlearn.org/projects
8. M-learning Environment
http://www.iamlearn.org/projects
9. The London Mobile Learning Group
http://www.londonmobilelearning.net/
http://www.londonmobilelearning.net/downloads/DGfE2010_Ganguin_deWitt.pdf
10. The Mobile Learning Environment project
http://www.mole-project.net/about-us
11. Learning 2Go
https://www.wolverhamptonengage.net/sites/anonymous/Learning2Go/Pages/default.aspx
12. Mobile Learning @cuhk
http://www.mcuhk.com/webv2/mainindex.php
13. ICT inEducation UNESCO Mobile Learning Week 2013
http://www.unesco.org/new/en/unesco/themes/icts/m4ed/unesco-mobile-learningweek/
14. mLearning Guide
http://mlearn.adlnet.mobi/
15. Learning Layers
http://learning-layers.eu/category/mobile-learning/

