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E cikk apropóját a 2015 májusában bein-
dult Hipersuli projekt adta. Kiválasztot-
tunk hozzá két másutt, korábban és más
módszerekkel lezajlott kísérletet. Ezek
mindegyike közös abban, hogy kitörést
kínálnak gyermekeknek a hátrányos
helyzetbõl a digitális írástudás fejleszté-
sén át.

Hole in the wall – Lyuk a falban projekt

Sugata Mitra 1999-ben szoftverfejlesztõ-
ként és informatikatanárként dolgozott
Újdelhiben, egy elit iskolában. Ma egye-
temi tanár az Egyesült Királyságban, a
Newcastle Egyetem oktatástechnológiai
tanszékén, és több megérdemelt kitünte-
tés büszke tulajdonosa. Legnagyszerûbb
felismeréseit azonban nem a kiválóan
felszerelt, tehetõs szülõk gyermekeit ok-
tató iskolában szerezte, hanem a nyomor-
negyedben élõ írástudatlan, számítógépet
és internetet még hírbõl sem ismerõ gye-
rekeken keresztül.

1999-ben befalazott egy egyszerû sze-
mélyi számítógépet egy újdelhi nyomor-
negyed környékén, és bekamerázta a
helyszínt. A talajban elvezetett kábeleken
keresztül biztosította az áramot és az
internetkapcsolatot. A navigáció lehetõ-
ségét érintõs egérrel oldotta meg. A hasz-
nálat módjára vonatkozó útmutatót azon-
ban szándékosan nem hagyott ott. Ezt a
kísérletét öt év alatt többször is megismé-
telte India-szerte, majd más országokban
is. Nagy kihívás volt ez az iskolába nem 

járó utcagyerekek számára! Angolul nem
beszéltek, pedig a számítógépre angol
nyelvû Windows volt telepítve. Amikor
Sugata Mitrát a helyszínen gyerekek vet-
ték körül és kérdezgették, mindig kitért
az érdemi válasz elõl, hogyan is lehetne
használni ezt a különös szerkezetet.

Kollégáival minden alkalommal azt
látták a kamerafelvételeken, hogy a gye-
rekek csoportokba verõdve körülveszik a
gépet, ismerkednek az eszközzel, majd
kis idõ elteltével használni kezdik. Habár
senki nem tanította meg nekik az egyes
szoftverek használatát, mégis önmaguk-
tól rájöttek az alapvetõ fogásokra és a
gépben rejlõ lehetõségekre. Senki nem
magyarázta el nekik az angol kifejezések
jelentését sem, de leküzdötték ezt a prob-
lémát is. Fölfedezték a böngészõpro-
gramot, a Google-t, a fordítót, a web-
kamerát, a mikrofont és egyebeket.
Eközben az ügyesebb gyerekek egymást
instruálták, mit és hogyan kell csinálni;
mi mindent lehet tenni a géppel.
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Késõbb, a sikereken felbuzdulva, már
több terminált is telepítettek a helyszí-
nekre, amihez pályázati támogatást is
nyertek.

A kísérlet másik sajátos eleme volt,
hogy Sugata Mitra nagymamákat tobor-
zott heti egy óra önkéntes munkára. En-
nek során a tiszta angol kiejtést segítettek
megtanítani önkéntesek az indiai gyere-
keknek Skype-on. Granny Cloudnak, Na-
gyi Felhõnek nevezte el õket, de Granny
Army, Nagyi Hadsereg névvel is illették
õket. A helyes, érthetõ angol beszéd elsa-
játítása különösen fontos az életben való
boldoguláshoz Indiában, ahol ezernél is
több nyelvet beszél a lakosság, és ahol az
összekötõ kapocs az angol, mint az egyik
államnyelv. A párbeszédek sarkalatos
eleme volt még a biztatás.

Sugata Mitra tapasztalatait és a hely-
színeken készült fotókat több nagyszerû
elõadásban is megosztotta a világgal a
TED színpadán és másutt. Terjedelmi
korlátok miatt átugorjuk a legizgalma-
sabb részleteket, és csak a konklúziókra
szorítkozunk.

Az oktatáskutató arra a következtetés-
re jutott, hogy a gyerekek egyedül is ké-
pesek megtanulni a számítógépek és az
internet használatát, függetlenül attól,
hogy kik õk és hol élnek. Szerinte kifeje-
zetten jó szolgálatot tesz a célzottan kao-
tikus környezet az ilyen helyzetekben.
Pedagógiai elveinek másik alaptétele a
minimálisan invazív tanítás. Ez azt jelen-
ti, hogy nem kell a tanárnak vagy a segí-
tõknek mindent elmondaniuk a gyere-
keknek. Inkább kérdezni kell, és fõként
bátorítani. Egy okosan segítõ közre-
mûködõ jótékony szerepet játszhat a ta-
nulási folyamat eredményességében, a
motiváció fenntartásában. A jelenlegi

gyakorlatra azonban világszerte nem ez a
jellemzõ. Az oktatási rendszerek stresszt,
szorongást és leblokkolást váltanak ki a
számonkérés során a diákokból. A ve-
szélyhelyzet pedig lezárja a tanulásért 
felelõs prefrontális cortexet, vagyis aka-
dályozza a valódi teljesítést.

A projekt eredményeirõl publikált ta-
nulmányok sikere nyomán a Newcastle
Egyetem felkarolta a projektet, és jelen-
tõs forrást biztosított a bõvítéséhez. Ösz-
szességében Sugata Mitra öt éven át foly-
tatta a kísérleteket, harminchárom 
országra kiterjesztve. Már nem csak be-
falazott számítógépekkel, hanem osztály-
termekben is. Mindenhol alapvetés volt
ugyanakkor, hogy a tanulók nem az
anyanyelvükön kapták a feladatot, ezért
kicsit „küzdeniük” kellett a megoldásért.

Az említett elõadásokat elérhetik a
TED-en az alábbi linkrõl (magyar felira-
tozás beállítható), vagy szöveges átirat-
ban elolvashatják a tartalmukat: http://
www.ted.com/speakers/sugata_mitra.

OLPC PROJEKT 
Laptop minden gyereknek

A One Laptop Per Child egy nonprofit
szervezet, amelyet Nicholas Negroponte
alapított és vezet. „Adj egy laptopot,
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Jackie Barrow nyugdíjas tanárnõ 
indiai gyermekekkel társalog Skype-on



megváltoztatja a világot.” E gondolat 
vezérelte, amikor szervezete speciális ki-
alakítású laptopokat adományozott hátrá-
nyos helyzetû térségekben gyermekek-
nek és pedagógusoknak, kezdetben 
Latin-Amerika országaiban, majd Afri-
kában, Ázsiában és Európában is. Szpon-
zorok és kormányzatok támogatásával
egyre több országba jutott el a XO lap-
top. Az OLPC három–tizenkét éveseknek
kifejlesztett egy XO tabletet is, amely hét
collos átmérõjû, és százötven applikációt
foglal magában.

A TED egyik videóján láthatjuk,
amint 2008-ban helikopteren hatszázöt-
ven laptopot szállít Kolumbiába, egy kül-
világtól elzárt térségbe. Negyven évvel
ezelõtt a FARC gerillái, azután a belõlük
szervezõdött drogkartellek uralták e terü-
letet. Ezért az ajándékozási akció a ko-
lumbiai hadsereg és rendõrség bevonásá-
val valósult meg. Az itt élõk otthonaiban
nem volt villanyáram, telefon és folyó-
víz, a településen pedig hiányoztak a
megfelelõ utak is. Az eltelt néhány évben
Kolumbia más részeibe is juttattak össze-
sen háromezer darabot ebbõl a csekély
költségû, de masszív és alacsony fo-
gyasztású eszközbõl.

Ettõl kezdve ezek a hat–tizenkét éves

gyermekek már hozzáférhettek minden-
féle információhoz, számos online szol-
gáltatáshoz, és ahol volt szervezett okta-
tás, ott a tanórákon is hasznosították. 
A gyerekek kapcsolatba kerültek más or-
szágokban élõ kortársaikkal, egyszóval
kinyílt a világ elõttük. A projektben részt
vevõ tanárok egyértelmûen arról nyilat-
koztak, hogy eddig még sosem volt ilyen
élvezetes a tanítás, és a gyermekek szö-
vegértése javult. Hazavihetik az eszközt,
és otthon a szüleiket tanítják! A kezde-
ményezéstõl nem lehet gyors sikert re-
mélni, de tíz év alatt biztosan megmutat-
koznak az eredmények. Ezek a gyerekek
a változás ügynökei lesznek.

2008 óta negyvenkét országban mint-
egy két és fél millió gyermekhez jutott el
a XO laptop. Uruguayban és Peruban
minden általános iskolás gyermek kap
belõle, mivel a kormányzat támogatja a
kezdeményezést.

Többször megkérdezték Nicholas
Negropontét, miért éppen laptop? Miért
egy luxusterméket ad ezeknek a nélkülö-
zõ családoknak? Válaszában elmondta,
hogy ez nem egy laptop-program. Ez egy
oktatási program annak érdekében, hogy
a gyerekek megtanuljanak tanulni. Be-
fektetés a jövõjükbe.
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Lányiskola Kabulban, az afgán fõvárosban

Nepáli gyermekek otthon



Hipersuli oktatási program

2015 májusától másfél éven át táblagé-
pekre optimalizált tananyagok segítségé-
vel tanulnak a diákok négy vidéki és egy
budapesti iskola tizenöt osztályában.
Ezeknek a gyermekeknek már nem kell
súlyos hátizsákot cipelniük az iskolába!

A projekt alapvetõen a Telenor Ma-
gyarország társadalmi szerepvállalásá-
nak részeként, a vállalat komplex támo-
gatásával valósul meg. Csatlakozott a
projekthez támogatóként a Microsoft, az
Oktatáskutató és Fejlesztõ Intézet (OFI)
és a Digitális Esélyegyenlõség Alapít-
vány is. Budapesten, Ercsiben, Hódme-
zõvásárhelyen, Törökbálinton és Zsom-
bón kerül sor a kísérleti oktatásra. A ta-
nárok felkészítésére is nagy hangsúlyt
fektettek. A projekt célja, hogy a tanulás
eszközeibe módszeresen bevonják a leg-
modernebb technológiákat is – és nem-
csak az informatika tantárgynál. Az osz-
tályok szintjétõl függõen magyar nyelv,
irodalom, történelem, kémia, fizika, ma-
tematika, földrajz, történelem, vizuális
kultúra, informatika és idegen nyelvek
tanulásánál egyaránt digitális tananyag
segítségével folyik az oktatás.

A mobilszolgáltató biztosítja a tab-
leteket, a jó minõségû internet-hoz-
záférést, a digitális tananyagot, benne a

biztonságos internetezésre vonatkozó
tudnivalókat is. Folyamatos technikai
rendelkezésre állást is nyújtanak. A kí-
sérleti tankönyvek összeállítását az OFI
végezte. A háromszázhatvan rendelke-
zésre bocsátott táblagépnek 10,1 collos,
HD felbontású kijelzõje van, és az eszkö-
zök akkumulátorainak üzemideje eléri a
tizenkét órát –- tehát gond nélkül hasz-
nálható egy teljes tanítási napon át. A ké-
szülékhez vezeték nélküli billentyûzet is
jár, a hátuljából kihajtható támasztékkal
pedig laptopokhoz hasonló módon is le-
het használni.

A Telenornál hatékony és élvezetes ta-
nulási módokat dolgoztak ki annak érde-
kében, hogy a gyerekek magabiztosan,
ügyesen és biztonságosan kezeljék a
mobilinternetet és a mobileszközöket is 
a tanulás során. További cél, hogy kapja-
nak szélesebb rálátást a világra, és válja-
nak tudatos internethasználókká, ahogy
Cristopher Laska, a Telenor vezérigazga-
tója fogalmazott. A Microsoft az oktató-
alkalmazásokat és az órák lebonyolításá-
hoz szükséges tanári vezérlõszoftvert
szállítja a programba. A projektben részt
vevõ tanárok számára tanfolyamot szer-
veznek, hogy felkészítsék õket a legmo-
dernebb mobil eszközökkel történõ taní-
tásra. További részleteket ismerhetünk
meg a www.hipersuli.hu honlapról. ■
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