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Az iskola 45 év múlva

45 év nagy idő, még egy iskola életében is. Sok diák tanul meg a falai között írni,
olvasni.
Mikor én kezdtem az első osztályt, édesanyám velem ült a folyosón és vártuk a
becsengetést. Most már ez nem lehetséges.
Mindennapi életünk része lett az android, facebook, internet. Ezek nélkül el sem tudjuk képzelni
az életünket, sajnos. Ha így haladunk tovább 45 év múlva már iskolába sem kell járni, otthonról
tudunk tanulni on-line.
Megszűnnek a barátságok, mert nem fogjuk megismerni személyesen az ,,osztálytársakat,,. Ha
jobban belegondolok, még a tanárokat sem fogom ismerni csak chat-en keresztül. A házi feladat
hamar kész lesz, mivel az interneten már a megoldás is fent van. Lehet, hogy már tanárok sem
lesznek, robotok fognak tanítani.
Gondolom, a tantermek fel lesznek szerelve mindenféle elektronikai műszerekkel. Már írni sem
kell, csak begépelni a leckét, választ. A tornaterem felszerelése is átalakul. Sok sportot ki lehet
majd próbálni, lehet, hogy lesz uszoda is.
Elgondolkozom, milyen lehet olyan iskolába járni, ahol nincsenek tanárok, könyvek, szabályok.
Az okostelefonok, tabletek új távlatokat nyitnak a modern iskolában. Lehet, hogy érdekesebb,
izgalmasabb, de hol maradnak majd az emberi kapcsolatok?
Sok információ lesz könnyen elérhető. Új kapcsolat alakulhat ki tanár-diák között. A
technológiának köszönhetően a tanár figyelni tud minden diákra. A tanítást segítő szoftverek
lehetővé teszik mindenki számára a hatékony tanulást. Lehet, hogy így minden diák önállóan
tanul, oldja meg a problémákat.
A tanulás lehet így izgalmasabb lesz, játékos, készségfejlesztő. A számítógép folyamatosan
visszajelez a tanuló teljesítményéről.
A történetmesélés így izgalmasabb, növeli a kíváncsiságunkat, segít megérteni a mondanivalót.
Lehet, hogy a valóság és a virtuális alkalmazás megnöveli a tanulás hatékonyságát, jó hatással
lesz a chat használata is, hiszen „téreben” sokkal nagyobb távolságot tudunk majd áthidalni az
internet segítségével.

A baráti kapcsolatok nagyon fontosak. Igazi, mély barátság csak személyes találkozások
alkalmával alakulhat ki, és csak ebben a formában tartható meg. Már most is sokkal jobban
szeretem, ha személyesen találkozom az osztálytársaimmal, a barátaimmal, mintha elektronikai
eszközökkel kommunikálnánk.
Én örülök, hogy most járok iskolába. Remélem, a tanulók 45 év múlva olyan jól fogják érezni
magukat, mint én most.
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