Kőrösné dr. Mikis Márta:

Svédasztal – digitális választékkal
2014 májusában öt napot tölthettem Svédországban, Sollentunában, egy 14 tagú EU-delegáció
tagjaként, a TEMPUS Közalapítványtól elnyert ösztöndíjjal. Megpályázott tanulmányutam
az IKT oktatási alkalmazásának megismerése volt, amely – a vendéglátók szerint – a jobb
tanulói teljesítményhez nélkülözhetetlen. Az utat eleve úgy hirdették, hogy az iskolákban
kiemelkedően biztosítják minden tanuló számára a legújabb technológiát, tankönyvet pedig
már alig használnak.
A tanulmányút szervezését Stockholm egyik elővárosának, a 65 ezer lakosú Sollentunának
önkormányzata vállalta magára, amely az elmúlt három évben fejlesztéseivel és a 21. századhoz illő
oktatáspolitikájával hírnevet szerzett hazájában, több egyetemi szintű pedagógiai kutatást is
magához vonzva. Az irányítása alá tartozó 17 iskolát (óvoda és a kötelező oktatás 1-9. évfolyamai,
9 ezer diákkal) a tanárok-diákok által használt csúcstechnológiával szerelte fel: a legkorszerűbb
interaktív táblák a tantermek zömében, tanulónként (vagy a kisebbeknél két tanulóként) tablet,
notebook vagy Chromebook, ingyenes vagy olcsón beszerezhető, telepíthető szoftverek,
alkalmazások. Egy 2009-es amerikai tanulmányút tapasztalatain fellelkesülve átgondolt oktatási
IKT-stratégiát készítettek, tervül kitűzve, hogy 2013-ra minden iskolában általános lesz a korszerű
technika alkalmazása. 2011 karácsonyára minden pedagógus iPad-et kapott (gyakorolhatott is eleget
a téli szünetben!), majd azonnal megkezdték a tanórai használatot is. (A továbbképzésről ld.
később.)
Az anyagilag igen jól álló önkormányzat különös hangsúlyt fektet az oktatás eredményesebbé
tételében a beszerzett technikai eszközök lehető legjobb kihasználására, mégpedig úgy, hogy
eközben egyáltalán nem korlátozza az iskolák pedagógiai szabadságát. 1994-ben alkotott Nemzeti
alaptantervük előírt tantárgyi és képességfejlesztési követelményeit tejesítik, de a célokhoz vezető
utat az egyes életkori szakaszokhoz illően az adott iskola teljesen szabadon választja meg! Az
iskolaigazgatók kulcsfontosságú szerepet játszanak ebben, önállóan döntenek például a tanárok
felvételében, alkalmazásában/bérezésében is, illetve a rendelkezésükre álló anyagi források
felhasználásában. Ők a tantestület legfontosabb motiválói, az IKT-használat és a jó tapasztalatok
azonnali megosztásának, bemutatásának elhivatott szószólói: például az önkormányzat által,
továbbképzési céllal működtetett honlap (a napernyőt jelentő Parasoll) tartalomfejlesztésében vagy
éppen didaktikai kiállításokon való bemutatkozásban – amelyre épp ottlétünk alatt került sor. A
hazai HUNGARODIDACT-ra hasonlító SETT-re (Scandinavian Educational Technology
Transformation) mi is beléphettünk és megtekinthettük a legújabb oktatási célú hardver- és szoftver
újdonságokat.

Egyéni-, páros és osztálymunka

Mindenütt, minden tantárgyban és tanórán elvárt a hordozható, mobil eszközök alkalmazása, a
tanítás-tanulás segítésére. Kihívásnak tekintettük a látott élenjáró technikai felszereltséget –
amellyel jelenleg egyik résztvevő európai ország sem rendelkezik ilyen szinten, bármilyen központi
vagy más forrása is van a beszerzésekre –, továbbá a pedagógusok magas létszámát. Meglepően sok
a fiatal tanító, tanár, óvodapedagógus, köztük jelentős számban férfiak is találhatók. A tanárok
legtöbbször fél osztállyal dolgoznak, egy 28-30 fős osztályra átlagban 1,8 tanár jut: vagy
csoportbontással tanítanak, vagy párhuzamosan, két tanár vezeti a tanórát, segíti az önállóan vagy
párban dolgozó, iPad-et, notebookot használó diákokat. Az speciális nevelési igényű tanulók esetén
pedig pedagógiai asszisztensek is jelen vannak a kis létszámú csoportokban, akár 2 tanuló/1
asszisztens létszámmal, ahogy azt például az autista tanulókkal láttuk.
Az iskolalátogatások tapasztalatai
Svédországban az általános iskola 9 évfolyamos és 7 éves korban kezdődik. Ezt követően
gimnáziumban vagy szakképző iskolákban tanulhatnak tovább a diákok. A 6 évesek ún.
iskolaelőkészítő foglalkozásokra járnak, már az iskola épületébe; tulajdonképpen ez a mi első
osztályunknak felel meg. Az alaptantervükben 17 tantárgy szerepel, önálló informatika tantárgy
nincs közte. A digitális eszközök, szoftverek használatát, sőt, a gépi írást is „menet közben”
tanulják meg, hiszen már kicsi koruk óta rendszeresen, változatos IKT-eszközöket használnak,
szinte minden tanórán, és a pedagógusok is élen járnak ezek alkalmazásában. A nagyobb diákok az
eszközöket hazavihetik, az éppen nem használt digitális eszközök a töltőszekrényben pihennek.
Az általános iskolák épületének beosztása igen barátságos. Sehol sem láttunk hosszú folyosót, lezárt
ajtajú, beláthatatlan tantermekkel. Az osztálytermek inkább egy családi nappalira hasonlítanak, a
zeg-zugos épület beugróiban, színes dekorációkkal, minden irányban hatalmas ablakokkal, a
pihenésre szolgáló, foteles-kanapés előterekkel, ahol zárt öltözőszekrények is vannak a tanulók
részére, továbbá osztályonként két, jól felszerelt mosdóhelyiséggel, időnként ping-pong asztallal,
vízautomatával. Érdekes, a kicsiknek cserecipőjük nincs, zokniban töltik a napot, székeiknek
lábtartó része van. A menza „svédasztalos”, azaz minden gyerek – étvágyának megfelelően –
magának tálal a salátabár-elrendezésű edényekből. Az óraközi tanári pihenőhely jól felszerelt,
ingyenes kávéautomatával, edényekkel, mosogatógéppel stb. Az iskolákhoz nagy, parkszerű udvar
is tartozik. Az ebédet követő, kötelező foglalkozások után napközit is biztosítanak, szakképzett
nevelővel, aki – a szabadlevegőzés után – szintén bíztatja a gyerekeket IKT-s alkotások készítésére
(pl. ünnepi üdvözlőlapok, képregények).

Iskolai pihenőhely és menza

Tanári kávézó és iskolaudvar
A város 17 iskolájából hatot látogattunk meg, kb. 18 foglalkozást megtekintve. A Runbacka
iskolában az iskolaelőkészítő osztályban a kicsiknek különféle állatok tulajdonságait (méret, súly)
kellett felismerni, összehasonlítani, majd a kigyűjtött adatokat egy nyomtatott feladatlapra ráírni. A
kézírás sem marad el, kötelező, de nem siettetik, egyelőre nyomtatott nagybetűket írnak.

6 évesek munkája
A harmadikosok már osztályblogot írnak-szerkesztenek közösen, amelyre éppen kedvenc hobbiállataiknak jellemzőit gyűjtötték össze és vették videóra. A negyedikesek angol órán, „spelling”
témában két csoportot alkottak. Az egyik kiment az iskola elé, magával vitte Mac notebookját, és
Skype-on tanulópárjának bediktált betűket, számokat (pl. elmenő autók rendszámait), amit az leírt,
így gyakorolva az angol ABC kiejtését. Az angol nyelv egyébként már 1. osztálytól kötelező, az
osztálytanító tartja az órát, hiszen jól tud angolul, mint bárki más, beleértve nemcsak a minket
fogadó igazgatókat, hanem akár a konyhás nénit is.

Angolóra Skype-pal és matekóra az 1000-es számkörben

A mobiltelefon használata nem tilos, hanem kimondottan megengedett. A 9. évfolyamosok
társadalomismeret órán a világ konfliktusairól tanultak. A több tanórás munkában az osztály négy
csoportra oszlott, mindegyik egy-egy aktuális, hírekből ismert politikai konfliktust kapott.
Mobiljukkal – mint egy TV-tudósító – interjút készítettek egymással egy zöldre festett fal előtt,
majd a háttérbe egy, az adott ország fotóját bemásolva filmszerűen lejátszották az 1-2 perces
interjút. Okostelefonjukkal wifin át csatlakozva és azzal szavazva egy, az interaktív táblára
kivetített online tesztet is megoldottak a világ híranyagából, amelynek helyes válaszait
kérdésenként, a többiekkel összevetve, grafikonon azonnal láthatták.
A Sofienlund iskolában az IKT-ra épülő írás-olvasástanítási módszert figyelhettük meg (WTR =
Writing to Read), amelyről előzetesen egy doktorandusz előadását is meghallgathattuk. Mivel
hazánkban – a Cohen-pedagógiának köszönhetően – már évtizedek óta téma és jó tapasztalatokkal
rendelkezik a számítógéppel segített anyanyelvoktatás, így leginkább az eszközökben láttam
újdonságot. Beszédszintetizátoros szoftvert is használnak, amely kimondja a beírt szót. Egy
mesefilmet néztek meg az elsősök az interaktív táblára kivetítve, a csodálatos repülő könyvekről
(Morris Lessmore: The Fantastic Flying Books), amelyről 2-3 mondatot kellett írniuk a tablettel,
majd szabadkézi rajzzal illusztrációt készíteniük. A készülő alkotásokat rögtön megosztották a
Google Drive segítségével és az interaktív táblára kivetítve folyamatosan követhették, majd
értékelhették társaik munkáját is. Aki hamarabb készen lett, tabletjével más játékos
oktatószoftverekkel gyakorolhatott.

Mesefilm szövege és illusztrációja
Az „Írunk az olvasáshoz” tanulási mód első eredményei már érezhetők. Bár a svédek mutatói a
PISA felmérésekben évek óta csökkennek, a kutatások szerint a több éve IKT-vel tanuló gyermekek
tanulási eredménye javult a kontroll csoportokéhoz képest, nőtt az olvasás tempója és eltűnt a
korcsoportra jellemző, lányok-fiúk közti tanulásbeli különbség is. Jó hatással van a módszer a
problémamegoldó gondolkodásra és a kommunikációra is.
A Töjnan iskolában a 400 diákról és 150 iskolaelőkészítősről 120 fős személyzet gondoskodik.
SNI-s tanulókat is integrálnak (külön büdzsével), az 1-3. osztályokban több fejlesztő pedagógus is
dolgozik, kisebb csoportokkal, egyéni fejlesztési terv szerint haladva. A matematika órán a 3.
osztályosok a hosszmértéket gyakorolták. A teremben lemért tárgyak vagy személyek fotóját és
adatait rögtön beírták tabletjükbe. A szöveges matematika feladatot a gép felolvasta, mert az
„olvasás – dokumentálás – írás – felvétel – visszajátszás” metódus szerint haladnak. Mindenütt
megfigyeltük, hogy a diákokkal mindig közlik az óra célját: mivel fognak foglalkozni, ismerkedni,
gyakorolni és miért. Többhelyütt ezt ki is vetítették.

Mérés, dokumentálás és gyakorlás matekórán
A tanulók nemcsak megosztják a Google-n alkotásaikat, hanem az interaktív táblán rendszeresen
bemutatják társaiknak is.

Óraterv és egyéni bemutató
A sollentunai Nemzetközi iskolába 88%-ban külföldi szülők gyermekei járnak, hiszen
Svédországban is sok a bevándorló. 18 mozgássérült tanulójuk is van. Angol és társadalomismeret
óra mellett „famunka” órán is voltunk, amely a régi Gyakorlati foglalkozás tantárgyhoz hasonlított,
persze IKT-vel. A legtöbb országban nem ismert ez az óra, így a résztvevők hasznosnak tartották. A
munkatankönyvből ki-ki egy elkészítendő tárgyat választott (bumeráng, kardnyél, kulcstartó doboz,
dobókocka stb.), és a jól felszerelt műhelyben a több tanórán végzett műveleteket, a munkanaplót a
Chromebook-ján dokumentálta.

Famunka a nemzetközi iskolában

A Brage iskola kimondottan SNI-s tanulók oktatására-nevelésére vállalkozott. A honlapjukon is
megtalálható rajz mindezt jól kifejezi: nemcsak a tanulókhoz idomuló, játékos módszerekben,
hanem a nevelők számában is.

SNI-iskolarajz és autisták foglalkozása
Az autista tanulók óráján végre igazi interaktív tábla használatot láttam, nemcsak kivetítőként
funkcionált ez a drága eszköz, mint sok más tanórán! A jól felszerelt teremben köríves asztaloknál
három gyermek ült és izgett-mozgott, a tanítón kívül két asszisztens is segítette őket a téma
követésében. A táblán jelenlétüket és a hiányzó társukat is jelölték, majd az aznapi időjárást
beszélték meg, igen szemléletesen. Az évszakok jellemzőivel foglalkoztak, kis filmrészletekkel,
dalokkal, mozgással és sok-sok türelemmel. Az enyhén értelmi fogyatékos tanulók esetében a
tanítóval fél csoport (6 gyermek) dolgozott, a papír tulajdonságait tanulták. Nemcsak az
összegyűjtött, különféle papírtermékeket vizsgálták, hanem a táblán filmrészletekkel a papírgyártás
titkaival, egyes fázisaival is megismerkedhettek. A tanító elmondta, hogy a következő órán
tabletjükkel az iskolaudvarra mennek ki és papírból készült tárgyakat fotóznak, majd ezeket
dokumentálják, megosztják.
A Helenenlundi iskola negyedikesei fizika órán a gázokról tanultak (Mi történne a chipses
zacskóval, ha 10 ezer méter magasból, egy repülőről leejtenénk?), angol órán lakásukat kellett leírni
és blogban megosztani, társadalomismeret órán pedig a világ vallásairól tanultak. Miután az öt
legfőbb vallást (keresztény, zsidó, mohamedán, hindu, buddhista) egy tesztben párosították a
jellemző szimbólumokkal, a Google térképe és StreetView utcanézője segítségével minden
valláshoz önállóan egy „templomot” kellett keresniük a világon és ennek fotóját beilleszteni saját
feladatlapjukba.

A világ vallásai – társadalomismeret órán

Tanártovábbképzés, avagy a jó tapasztalatok megosztása
Az eszköz- és személyi feltételektől függetlenül tendenciaként tekinthető minden országban a
pedagógusszerep megváltozása, illetve az erre való törekvés: a lexikális tudást közvetítő tanár
helyett a konstruktív, felfedezéses tanulás segítő mentori pedagógusi szerep erősödése, amelyre
igen sok konkrét példát láttunk, megállapítva, hogy ez nem is lehet másképp a legkorszerűbb IKTeszközök használatával, amelyek kimondottan az egyéni, páros vagy kiscsoportos munkát segítik.
Ugyanakkor vitatkoztunk arról, hogy a tanulói digitális alkotások (dokumentumok, fotók,
videoklippek stb.) állandó, rendszeres és kötelező megosztása a Google segítségével mennyire
tekinthető elfogadhatónak, jogszerűnek és biztonságosnak.

Interaktív tábla reklámrajza
A legfontosabb tanulság számomra a pedagógusok motiváltsága, elkötelezettsége a mindennapi
(sőt: minden tanórai!) IKT-használat iránt. Hiszen nem elég birtokolni egy eszközt vagy technikai
tudást, hanem azt minél eredményesebben használni kell. És ez már nemcsak pénz-kérdés! Ami
leginkább megfogott, az az egyes iskolai tantestületek egységes hozzáállása és példaértékű
együttműködése. Az a gyakorlat, hogy nap mint nap „egymást tanítják”: amint valamilyen új,
hasznos, jól működő alkalmazást alkotnak vagy fedeznek fel, azonnal megosztják a többiekkel, az
ismert módokon (pl. honlap, blog, Google).
Ez lenne a 21. századi tanártovábbképzés? Mindenütt rákérdeztem a továbbképzési módokra és
meglepve tapasztaltam, hogy – hazánktól és sok más EU-országtól eltérően – egyáltalán nem
szerveznek központi, akkreditált tanár-továbbképzéseket az újdonságok megismerésére.
Pontosabban az eszközhasználatra kezdetben a beszállító cégek tartottak rövid tájékoztatót,
kimondottan a technikai paraméterek, a kezelés bemutatásával. Ám hol van a módszertan? Ez a
kérdés az ISZE (www.isze.hu) szakmai munkájával is szorosan összefügg, hiszen sok tízezer
pedagógust készítettünk már fel számítógép-, internet-, interaktív tábla stb. használatára,
kimondottan didaktikai háttérrel. Elgondolkoztató tanulság lehet, hogy a pedagógusképzések
rendszerét is erősen modernizálni kell – amire elindultak hazánkban is a fejlesztések –, és egyre
hangsúlyosabb szerepet kell adni az egymást tanító, iskolák falait áttörő, mentor-hálózatként
funkcionáló és kimondottan web-alapú képzéseknek, ill. az ún. „best practice”-megosztásoknak. (A
nemzetközi pedagógiai szakirodalomban alapműnek tartják John Hattie: Visible Learning for
Teachers című könyvét, amelyről a szerző rövidített összegzést is készített.)

Ami a tanulói munka elismerését illeti, a szummatív értékelésre nem is láttunk példát (bár vannak
iskolai és központi tesztjeik). A formatív értékelés az órai munkát és a tanuló interneten megosztott
produktumát díjazta, amelynek szöveges megfogalmazását a tanárok folyamatosan egy, a tanterv
egyes követelményit tartalmazó, a szeptemberi induláskor még „üres” táblázatba rögzítik. A diákok
alkotásainak nem a technikai kivitelezését nézik (pl. szöveges dokumentum vagy prezentáció
esetén), hanem csupán a tartalmát.
Végezetül idézném a svéd pedagógusok egyes kijelentéseit, amelyeket beszélgetéseink közben
tettek, hangsúlyozva a mindennapi – olykor szinte erőltetettnek tűnt – IKT-használat fontosságát.
„Nem vettük el a tollat, csak más eszközt is adtunk mellé.” „Nem kell fénymásolnom, mindent
digitálisan használok.” „Nem kell a pedagógusnak túl sok lexikális tudást átadni, meg kell tanítania
a diákot keresni, hiszen ott az internet.” Büszkén hangsúlyozták, hogy az „én osztályom” és „én
diákom” helyett a „mi osztályaink” és „mi diákjaink” megállapítások időszerűek, hiszen minden
tapasztalatot, újdonságot, produktumot azonnal, széles körben közkinccsé tesznek az internet
segítségével. A megosztás mindennapjaik része, mentalitásukat teljesen áthatja: „A megosztás =
gondoskodás” („Sharing is caring.”) – mondták. „Mindennap tanulunk egymástól.” – összegezték a
digitális technika jótékony hatását. Mindez bennem is tovább erősítette a nyitottságot, a
rugalmasságot értékelés átgondolásához, ugyanígy a motivációs és tervezési készséget, továbbá a
tantervi tudás integrálásának és a szakmai együttműködésnek kompetenciáját.

A digitális eszközök pihenőhelye

A CEDEFOP ösztöndíjas csoport

