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A pedagógusok és az IKT




Mi szükséges egy jól működő IKT rendszerhez?
Infrastruktúra, tartalom, pedagógus
a pedagógus szerepe a legfontosabb: az oktatási
és informatikai reformok sikere a tanárok
felkészültségén és motiváltságán múlik

Pedagógus vs. szakmai elvárások









Digitális írástudás kompetenciája
A megfelelő információszerzési, -feldolgozási,
adattárolási, -szervezési és átadási technikák
ismerete
Kreativitás (tartalomkészítés, tananyagok, órai
feladatok)
Az ismeretátadó és számon kérő pedagógus helyett
az ismeretek közötti eligazodást segítő pedagógus
Továbbképzések

Motiválás de hogyan?








Jó minőségű eszközök, és infrastruktúra
Könnyen kezelhető oktatószoftverek
Folyamatos szakmai és módszertani inkubáció és
tréningek
Az informatikai felkészültséghez méretezett
differenciált követelmények
Lehetőség a szakmai továbblépésre (életpálya modell)

IKT projektek az EKF gyakorlóiskolában








2009/10 CMPC és digitális tábla project
2010/11 E-book, CMPC és digitális tábla project
2011/12 iPad I. project (iBook tananyagokkal)
2012/14 iPad II. project (iBooks Author interaktív
tananyagokkal)
2013/14 BYOD project (iPad, Samsung)

A projekt lépései

Tanárok technikai és
módszertani felkészítése

Folyamatos segítségnyújtás
(workshop-ok, továbbképzések)

Komplex
elektronikus
tanulási
környezet
kialakítása

A projekt bemutatása






A tervek szerint öt osztályt szereltünk fel IKT-s eszközökkel,
(2011- től további tíz osztály, összesen kb. 400 gép)
Szakmai továbbképzés: az eszközök és a célszoftverek
használata és az ehhez szükséges módszertani alapok
elsajátítása.

2009. szeptemberében kérdőíves vizsgálat keretében
előzetesen felmértük mind a pedagógusok, mind a tanulók IKT
jártasságát és attitűdjét.

Infrastruktúra








A projekt nullodik lépése az infrastruktúra kialakítása
volt.
WiFi hálózat megerősítése
A tantermek mikrofonnal és IP kamerával való
felszerelése, (E-prezentáció)
A Classmate PC-k, beszerzése és
a CleverBoard interaktív táblák
beszerelése
A tanárok az előző félévben
laptopokat kaptak

A projekt bemutatása
A tanárok felkészítése után a következőket szerettük volna
megvalósítani:








Módszertani anyagok előállítása (óratervek és alkalmazások
formájában)
Szakmai fórum indítása
Videó felvétel készítése az órákról
Workshop-ok heti rendszerességgel
„Jó gyakorlatok” készítése

A tanárok felkészítése








Első lépéseként egy 1 hetes intenzív napi (7-8 óra)
felkészítésen vettek részt az 5. osztályokban tanító
pedagógusok.
A felkésztést követő minden héten egy másfél órás workshop
keretében lehetőséget biztosítottunk a számukra, hogy
átismételhessék és gyakorolhassák a tanultakat, bemutathassák
az elkészített IKT gyakorlatokat és közös ötletbörze keretében
motiválhassák egymást.
Külső előadók előadásai (CleverBoard, Balázs-Diák)
Weboldal, fórum, linkgyűjtemény cmpc.ektf.hu

Szakmai követelmények meghatározása



A pedagógusok a tanév végére, a tanórák 20-25%-ában használjanak IKT eszközöket,
A félév során legalább egy CMPC-vel támogatott órát kellett
tartani, amit élő közvetítésben a szülők is megnézhettek,
Óratervek készítése a gyakorlatok leírásával,
Probléma: a pedagógusok eltérő informatikai kompetenciája



Különböző követelményszintek beállítása







Kezdő szint








Ellenőrző vagy óravégi összefoglaló tesztek készítése a CMPC
felügyelő szoftverével vagy a digitális tábla segítségével,
Gyakorló/értelmező feladatok. 2-3 diás feladatok a tábla
szoftverével elkészítve,
A kereskedelmi forgalomban kapható, különböző interaktív CDkel való munka egy-egy órarészlethez,
Egyszerű böngészési feladatok az interneten: keresés, önálló
feldolgozás, SDT alapszintű használata

Közép szint








Képek, fájlok küldése a CMPC szoftverén keresztül a
gyerekeknek, a feladatok megoldása időre, egyénileg, ill.
csoportosan a feladat visszaküldésével,
Differenciált munka: mindenki más feladaton dogozik a
gépeken, lehet a gyakorló feladatok állítható paramétereit
változtatni (idő, feladat mennyisége, bonyolultság, stb.),
A gyerekek egy része azonos feladattal dolgozik, a másik
csoport tanári vezetéssel más feladatot old meg stb.,
Irányított böngészési feladatok hasonlóan az előző szinthez
kiegészítve a képek lementésével és a tanárnak való
elküldéssel

Haladó szint








Prezentációkészítés (készíttetés) a gyerekekkel egyénileg vagy
csoportosan,
Projekt keretű tanulás támogatása,
Önálló otthoni feladatok készítése,
Sulinet Digitális Tudásbázis tananyagok órai feldolgozása,
Egyéni illetve csoportos munka honlap, vagy a szerveren
kialakított, mindenki által elérhető közös könyvtár
segítségével.

A pedagógiai kísérlet tapasztalatai


Tanulói válaszok:


A gyerekek 99%-a rendelkezik számítógéppel



53%-uk annyit tölt a gép előtt amennyit a szülők megengednek



A digitális kompetenciák elsajátítása 67%-ban önállóan történik



Leggyakrabban internetezésre, játékra és zenehallgatásra használják a
számítógépet



73%-uk iskolai feladatokra is használja a számítógépet

A pedagógiai kísérlet tapasztalatai


Tanári válaszok:


Koreloszlás: 28- 57 év között, pályán eltöltött idő: 1-34 év között



A megkérdezettek 43%-a ítélte jónak az informatikai kompetenciáját,
36%-a alapszintűnek (életkor és kompetencia között negatív korreláció)



A megkérdezettek döntő többsége (89,3 %) szükségesnek tartja oktatási
tevékenysége során az informatikai/technikai segítők jelenlétét

Tanulói tapasztalatok
A gyerekek informatikai kompetenciája jó,
 Megfelelő érdeklődést mutatnak az új eszközrendszer iránt,
 A CMPC használatát gyorsan elsajátították,
 Sokszor segítettek a tanárnak az órai előkészítésben,
 A feladatok elvégzésében motiváltak voltak,
 A szülők is szívesen vették a kezdeményezést


A CMPC projekt tapasztalatai













A gyerekek nagyon pozitívan fogadták a lehetőséget és jó attitűddel
használták az eszközöket és nagyon hamar megtanulták a kezelésüket,
Annak ellenére, hogy jó részüknek otthon is van számítógépük,
érdekesebbnek tartották az órákat, a digitális táblás feladatokkal jól
megbirkóztak,
A tanárok jó része informatikai felkészültsége miatt, kevésbé érezte
magabiztosnak magát,
A legnagyobb problémát a hardver használata okozta, illetve az eszközök
ergonómiai elhelyezése sem tökéletesen megoldott az osztályokban,
Az eszközök üzembe helyezése sok időt vesz el az órából illetve a
szünetből,
A sok gép miatt a WiFi rendszer gyakran lassú,
A tanóráknak a megfelelő tempó érdekében másfél órásnak kellene lenniük,
a 45 perc kevés.

e-Papír projekt









2010. szeptember – október, 7. és 11. osztályban
Cél: az új eszköz pedagógiai, módszertani lehetőségeinek
feltárása, a tanulók attitűdjének és eredményeinek változása a
kísérleti elektronikus környezetben.
Az olvasási szokások megválatoztatása
A tanulók Onyx Boox 60 ,vagy DPS E800 e-book olvasót kaptak
A kísérlet alatt a tanulók nem használhattak az érintett
tantárgyakból hagyományos tanulási eszközöket. Mindkét
évfolyamból egy-egy kiválasztott osztály a kontrollcsoport
szerepét töltötte be.
A tankönyvek anyagait (matematika, fizika, kémia, földrajz,
magyar, történelem) előre telepítettük az eszközökön.

A kísérlet módszerei









Óratervek (10 darab tantárgyanként)
Videó felvételek (minimum 2 db) az óra
egy-egy mozzanatáról
Bemeneti-és záró attitűdteszt a
tanároknak és a tanulóknak
Heti egy személyes kontaktidőpont rendelkezésre állása
(mind technikai, mind módszertani szakemberek bevonásával)
Weblap fórum lehetőséggel
epapir.ektf.hu

Az e-book olvasó alkalmazási területei a
pedagógusok véleménye alapján
13 fő
48,15%

hangoskönyv hallgatására
6 fő
22,22%

zenehallgatásra

20fő
74,07%

rövid szövegek olvasására
14 fő
51,85%

szabadidős tevékenységekre

16 fő
59,26%

kötelező irodalom olvasására
8 fő
29,63%

feladatmegoldásra
lényegkiemelésre
rendszeres iskolai használatra

4 fő
14,81%

5 fő
18,52%
Bemeneti attitűd kérdőív. Pedagógusok válaszai.

Az e-Papír projekt konklúziói









Az idő rövidsége miatt számos változó mérése nem volt lehetséges


a szövegértései kompetencia fejlődése



az olvasási szokásokban bekövetkezett változás



a tanulók tudásában bekövetkezett változások

Az eszközök sérülékenységét figyelembe kell venni,
Az életkori különbségek és az IKT jártasság figyelembe vétele az
alkalmazásnál,
Az eszköz csak humán tantárgyaknál alkalmazható hatékonyan,
Figyelni kell a fájlok (PDF) beállításaira mentés és az e-Book
olvasóra másolás előtt

A projekt bemutatása


A 8. C. osztály és tanáraik iPad 2 készüléket kaptak,



A tanárok előzetesen egy 2 napos továbbképzésen vettek részt,



Az iPad eszközön használható tananyagokat a Mozaik Kiadó
bocsátotta rendelkezésünkre, magyar irodalom, történelem,
fizika, biológia, kémia, matematika, informatika, földrajz és
angol nyelv tárgyakból.

Az első benyomások…

IPAD II.
Project!
iPAD A KÖZOKTATÁSBAN, 2012/2013
ipad.ektf.hu

IPAD II. Project!

A projekt bemutatása

Elmaradt!



A 8. A. osztály és tanáraik iPad 2 készüléket kaptak,



A tanárok előzetesen egy 2 napos továbbképzésen vettek részt,



A 8. osztályos tananyagokat a Nemzeti Tankönyvkiadó
tankönyvsorozata alapján az EKF Multimédia Labor készítette el
iBook formátumban magyar irodalom, történelem, fizika,
biológia, kémia, matematika, informatika, földrajz és angol
nyelv tárgyakból.

M-LEARNING A JÖVŐ
ISKOLÁJA?

Bevezetés




A számítástechnika, és a telekommunikáció rohamos
fejlődése, valamint a két terület összekapcsolódásából
kialakult új kommunikációs, illetve információhozzáférési források alapvetően megváltoztatták
életünk számos területét, ami az oktatás lehetőségeit is
kibővíti új kihívásokat generálva.
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.

Hálózattársadalom, amiben élünk…






A hálózattársadalmat úgy határozhatjuk meg, mint egy
társas formációt a társadalmi és médiahálózatokkal,
amelyek lehetővé teszik annak elsőrangú szerveződését
minden lehetséges szinten (egyéni, csoportos/szervezeti
vagy társadalmi).
A hálózatokat a modern társadalom „idegrendszerének”
nevezhetjük. Ha pedig ez így van az információs
társadalom egyik pillére az internet és az ahhoz
kapcsolódó szolgáltatások technológiák.
A létrejött technológiák alapvetően megváltoztatták az
elmúlt egy-két évtizedben az életmódunkat, kommunikációs,
szórakozási, és fogyasztási szokásainkat, társas
kapcsolatainkat.

Digitális generációk (klasszikus megközelítés)









A technikai környezethez életkortól és társadalmi
elvárásoktól függően alkalmazkodunk. Ezek teremtették
meg a digitális nemzedékek létrejöttét.
"Veterán-generáció", vagy építők (1925-1945 között
születettek):
Baby-boom generáció" (1946-1964 születettek)
"X-generáció" (1965-1979 között születettek): a
hírnöknemzedék, az átmeneti generáció
"Y-generáció" (1980-1995 között születettek): Ők
jelentik a digitális nemzedék első hullámát,
magánéletükben nap, mint nap jelen van az Internet.

Digitális generációk (klasszikus megközelítés)




"Z-generáció" a "Z-generáció" tagjai (1996-2010
között születettek) teljes egészében beleszülettek abba
a világba, amelyet egyre inkább meghatároznak a
különböző digitális technológiák: ők az IT-generáció.
Elődeikhez képest egy teljesen más világot képviselnek:
a modern technikák, az informatika, az online világ
velük együtt vált nagykorúvá, személyiségük része lett.
Új világot építenek, hiszen nem a hagyományos irodai
munkakultúrát képviselik, hanem a mobil és az internet
segítségével a világ bármelyik pontján elvégzik
feladataikat, létrehozzák virtuális közösségeiket.

Tényleg így van ez?




Mára tudjuk, hogy a dolgok sokkal árnyaltabbak,
hiszen a digitális bennszülöttek és bevándorlók közötti
generációs nézeteltérések valósak, de közel sem ilyen
egyértelműek az adott populáció minden tagjára
vetítve.
Az internet használóit kor alapján nem lehet mereven
kettéosztani az életkor mivel az önmagában nem
határozza meg a digitális technológiához való
viszonyukat és az ahhoz szükséges készségeiket. A
digitális bennszülöttek ráadásul azt a technológiát
használják, amelyet a digitális bevándorlók
fejlesztettek ki…

Valóban így van ez?










Az internetezéssel eltöltött idő hasznossága megkérdőjelezhető abból a
szempontból, hogy az új ismeretek és a tudás megszerzésére irányul-e.
Figyelembe véve, hogy mely tevékenységek dominálnak a digitális
bennszülöttek számítógép-használatában, nem annyira a hálózatok intenzív
használatáról, mint inkább folyamatos jelenlétéről kellene beszélnünk. E
generáció hazai képviselői ugyanis többnyire kapcsolatteremtésre (jelentős
részben „barátok”, „ismerősök” gyűjtésére), kommunikációra, játékra
használják az internetet.
A hazai kutatások megerősítették azt az internetes szabályt, mely szerint a
100 felhasználóból egy csinálja neten a tartalmat, tíz hozzászól, kritizál, a
maradék csupán nézelődik. A felhasználók „profizmusa” mítosz, mivel a
film- és zeneletöltésben, a kommunikációs eszközök használatában,
valamint a közösségi oldalakon mutatott aktivitásban merül ki.
Bár a digitális bennszülöttek tanulási stílusáról többnyire azt állítják, hogy
az az egyéni helyett az együttműködésen alapuló (kollaboratív) tanulást
részesíti előnyben, ezt a felmérés nem erősítette meg.
FEHÉR Péter – HORNYÁK Judit: Netgeneráció: tényleg más a miénk? HVG Technline. 2010 http://hvg.hu/tudomany/20100701_netgeneracio (2013.
jan 11.)

Valóban így van ez?










Külföldi kutatások eredményei is arról tanúskodnak, hogy sok fiatal sokkal
korlátozottabb mértékben használja a digitális technológiákat, mint ahogy
propaganda sugallná.
Körükben a játék, a szöveges üzenetküldés és az online tartalmak visszakeresése
dominál, amely gyakran keveredik a médiafogyasztás passzív formáival.
A valóságban számos fiatal technológia-használata jóval passzívabb, szórványos,
továbbá társak nélkül zajlik, mint otthon, mint az iskolában.
A digitális bennszülöttek esetében nem hagyható figyelmen kívül társadalmi-gazdasági
státuszuk. Bizonyos rétegeik ugyanis ugyanúgy ki vannak zárva a digitális technológia
„áldásait” élvezők köréből, mint az idősebb generációk. Például az internet használata
jóval alacsonyabb a falun élő fiatalok, a lányok és az alacsony iskolázottságú szülők
gyermekei körében.
Mivel a gyerekek minden látható külső segítség nélkül boldogulnak az internettel, sokan
feltételezik, kiválóan képesek információhoz jutni. Valójában azonban több
hiányosságot fedezhetünk fel náluk ezen a téren. Sokukra az a jellemző, hogy összevissza kattintgatnak. Nincs keresési stratégiájuk, nem kulcsszavakat, hanem gyakran
egész kérdéseket írnak be, amire nagyon sok irreleváns találatot kapnak. Nagyon
kevés időt szentelnek az információkeresés nyomán kapott találatok elolvasásának,
kevés információ alapján döntenek. Szinte soha nem használják a részletes keresési
funkciót, beérik a legegyszerűbben megkapható anyagokkal. Egyáltalán nem
vizsgálják a fellelt szövegek hihetőségét, pontosságát, relevanciáját.

Mi a megoldás?


A fentiekből megállapítható, hogy a „Z generáció”
mindent lehengerlő technikai-kommunikációs
forradalma sokkal árnyaltabb, mint gondolnánk.
Ebből fakadóan a mai pedagógusok többségének,
mint digitális bevándorlónak nem csak a
felzárkózás feladata az új média technológiai
paradigmáihoz és kompetenciáihoz, hanem a
felzárkóztatás is, az újmédia mint tartalom
megismeréséhez, feldolgozásához és adekvát
alkalmazásához.

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 akkor valósul meg amikor a tanuló
nem egy fix, meghatározott helyen végez tanulási
tevékenységet.”

M-learninghez kapcsolódó technológiák

Az M-learning eszközei

AZ M-LEARNING ESZKÖZEIHEZ
KAPCSOLHATÓ TEVÉKENYSÉGEK

Az M-learning és a pedagógia




A mobil tanulás más pedagógiai megközelítést
kíván, mint az e-learning, más a hallgató
motivációja, célja a tanulási folyamatban.
Emiatt nagy hiba azt feltételezni, hogy a meglévő
elektronikus anyagokat egyszerűen csak át kell
transzformálnunk egy mobil eszközre és mindent
megtettünk a siker érdekében.

M-learning anyagok didaktikai szempontjai










Hozzáférés: a hozzáférés és megjelenítés körülményei mások mint az e-learning
esetében, gondoljunk csak a mobiltelefonok, PDA-k képernyőméretére és
felbontására, ami 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.
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 M-learning tananyagok célja a gyors, az adott feladatnak
megfelelő praktikus információkat közlése.
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 a rövidebb kurzusok miatt több
esély adódik olyan feladatok elvégzésére amelyek a gyakorlatban könnyebben
kipróbálhatók és ellenőrizhetők.
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Apple a felsőoktatásban, az iTunes U






2012 az iTunes U nevű új alkalmazás megjelenése, mely oktatóknak
és tanulóknak biztosít lehetőséget arra, hogy teljes kurzusok
anyagát adják át, illetve sajátítsák el iPad, iPhone és iPod Touch
készülékeik segítségével.
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.
Cél: Az iTunes U alkalmazás révén az iOS-alapú készülékkel
rendelkező felhasználók hozzáférést nyerjenek a világ legnagyobb
tananyag katalógusához, (több mint ezer regisztrált egyetemről van
szó) melyben olyan neves egyetemek kurzusanyagai találhatók meg,
mint a Cambridge, a Berkeley, a Harvard, az Oxford és a Stanford.

DIGITÁLIS HÁTIZSÁK
iTunes U
tananyagok

Oktatóprogramok

iPad a digitális hátizsák

iBook tananyagok

AppStore
iBook Author
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„digitális hátizsák”
Applikációk

Köszönöm a figyelmet!

