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Bevezetés
A köztudottan konzervatív, nehezen mozduló magyar oktatás, két óriási kihívás előtt áll. E ki-

hívásoknak való megfelelés pedig nagyban befolyásolja egy új műveltségterület, kompetencia-
terület, a digitális írástudás sikeres elsajátítását, gyermekkorban és felnőttkorban egyaránt.

A valódi alkalmazóképes tudás kialakításának szükségessége
A pedagógiai viták során még sokszor egymásnak feszülnek az érvek, az ismeretek vagy a 

készségek, képességek elsődlegességéről. Azonban a legújabb elméletek által adott válaszok 
nem kívánják kinyilvánítani egyik elem prioritását sem. A tudást, az ismeretek, készségek, ké-
pességek speciális rendszerének tekintik, amelyek a gyerekeknek nem igazán adhatók át haté-
konyan a hagyományos tanítási módszerekkel.

A pedagógusok nap, mint nap találkoznak azzal a frusztrációval, hogy az általuk valóban lel-
kiismeretesen  elmondott,  átadott,  „leadott”  tananyagot  a  gyerekek  nem tudják  „visszaadni”, 
vagy ha esetleg képesek is a reprodukálásra, akkor egy más megvilágításban, gyakorlati hely-
zetben nem tudják alkalmazni, használni.

Hiányzik az alkalmazóképes valódi tudás, nincsenek meg a valódi kompetenciák, különösen 
a kulcskompetenciák hiányáról számolnak be a felmérések.

A gyerekek egyéni ütemben való haladásának szükségessége
Egyre világosabban látszik, hogy az iskolai oktatásban, (néhány tantárgy esetén) a frontális 

osztálymunkát alkalmazó módszerek csak nagyon alacsony hatékonyságúak tudnak lenni. A 
gyerekek egyéni ütemű haladása égően fontos, megvalósítandó feladat lenn. Különösen fontos 
lenne ez az olyan csoportokban, ahol a jó körülmények közül jött tanulók mellett, jelen vannak a 
jelentős hátrányokkal érkező tanulók is.

A jelzett különbségek különösen megfigyelhetőek lettek a falusi iskolákban, ahol sok helyen 
jelentős a hátrányos helyzetű – köztük a roma – gyerekek aránya. Ugyanakkor jelen vannak a 
hátrányok nélkül – sok esetben jelentős előnyökkel – érkező tanulók is.

A nagyon sokszor óriási mértékű egyéni különbségek különösen az olyan tantárgyakban je-
lennek meg élesen, ahol az ismeretátadás mellett jelentősebb szerepe van a készség és képes-
ségfejlesztő tevékenységnek. 

A digitális írástudás, mint informatikai kulcskompetencia
A digitális írástudás, napjainkban divatossá vált kifejezése pedagógiailag sokkal barátságo-

sabbá válik, ha a tudás szó felől közelítjük meg. Ebben az értelmezésben digitális írástudás tu-
lajdonképpen nem más, mint a gyerekekben kialakult kompetenciák olyan rendszere, amelyek 
segítségével az információs technológia eszközeinek használatára alkalmassá válnak. 

Az általam javasolt oktatási program a gyermekközpontú pedagógiákban gyökerezik és a je-
lenleg legkorszerűbbnek tartott konstruktivista tanuláselméletre, mint alapra épül. 

Több éven át kipróbált és igazolt oktatási elképzelésem alapján a gyerekek, informatikai tu-
dásukat 

• a nekik megfelelően kialakított környezetben (mikrovilágban), 
• a saját, – számukra fontos – problémájukkal foglalkozva, 
• aktív, alkotó, felfedező tevékenység során szerzik meg.

Az ilyen módon való tanulás, mint tudásépítés (konstrukció) mindig a 
• gyerekek által elfogadott tanulási úton, 
• hiteles problémahelyzetek megoldása közben, 
• felnőttek által jól megszervezett és segített módon zajlik. 

A folyamat során az ismeretszerzés mellett főként készségeik, képességeik fejlődnek, szem-
léletmódjuk alakul, tehát épül a digitális írástudásnak is nevezhető kompetenciaterületként értel-
mezhető valódi, mobilizálható tudás. 

Napjainkban a gyerekek – tudásépítéshez alapul szolgáló – megelőző tudása a legkülönbö-
zőbb lehet, ezért a hagyományos iskolai oktatással ellentétben vallom, hogy az oktatási folya-
mat során természetes jelenség kell, hogy legyen a gyerekek differenciált foglalkoztatása és 
egyéni ütemű haladása.
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A konstruktív pedagógia gyökerei

A pedagógiatörténet tanuláselméletei
Az informatika oktatás módszertani lehetőségeinek vizsgálatához érdemes átgondolni a ne-

veléstörténet  tanuláselméletekkel,  tanulásfelfogással  foglalkozó fejezeteit,  különösen pedig a 
gyermekközpontú pedagógiákat, valamint az azt követő elgondolásokat.

A rövid felelevenítésben nem a pedagógiában, illetve a reformpedagógiában elfoglalt jelentő-
sége alapján választottam ki az egyes elméleteket, hanem igyekeztem úgy válogatni, hogy azok 
segítsék alátámasztani elképzeléseimet.

Az áttekintéshez induljunk ki Nahalka István által javasolt1, Hans Aebli által alkotott elemzést 
a neveléstörténetből kiemelt három tanulásfelfogásból2, részletesen vizsgálva néhány reformpe-
dagógiai  elméletet.  A folytatásként  fogadjuk el Nahalka István nézetét és vizsgáljuk meg az 
ezekhez hozzáilleszthető negyedik, napjainkban legkorszerűbbnek tekinthető tanuláselméletet.3 

Az ókor és a középkor
Az ókorban és a középkorban a gyermekek és az ifjak, a tudást kizárólag könyvekből és a 

tanítók szavaiból sajátították el. A tanulók ismeretszerző munkájuk során az általuk tisztelt szer-
zők műveit tanulmányozták, tanulták meg kívülről, tehát már mások által átalakított, feldolgozott 
valósággal találkoztak. Az ismeretelsajátítás során jelentős szerepet játszott a tekintély. A tanu-
lás során nem kapott szerepet az önállóság és a kreativitás, hiszen annak volt  jelentősége, 
hogy az ifjú milyen pontosan tudta felidézni a tanultakat. 

Az ismeretszerzés logikai megközelítése deduktív volt.
Nahalka István szerint a jelenlegi didaktika e korból örökölte a tudás tiszteletét, az érvelés 

deduktív logikáját, illetve a memoritert, ami napjainkban a legmodernebb tanuláselméletek által 
is használatos.4 

Comenius
Comenius által a pedagógia számára felismert újdonság a szemléltetés volt. A tanulók e tan-

nak megfelelően már nem csak a tanító által elmondott, hanem az általa bemutatott, az általuk 
érzékelt valósággal találkoztak. Az empirista tanulásfelfogás szerint a valóság, a megismerő ér-
zékszervein keresztül hat a gyermekek tudatára, ami kezdetben tiszta lapnak tekinthető.

Az ismeretszerzés logikai megközelítése induktív volt.
Nahalka István szerint a jelenlegi didaktika e korból a szemléltetés fontosságának elméletét 

örökölte. A szemléltetés napjaink didaktikájának is a legfontosabb meghatározó elmélete, ami 
szintén beépült a modern oktatáselméletbe. Az idők során csupán a szemléltetőeszköz válto-
zik.5 

A reformpedagógia tanuláselméletének fejlődése
A gyermekközpontú oktatásban minden  J. J. Rousseau-val kezdődött. A sokat emlegetett 

és alapműnek tartott nevelési regénye, számos esetben szolgált forrásul a pedagógiai gyakorlat 
számára, mint ahogyan ez megfigyelhető a reformpedagógiák esetében is. A regényben vázolt 
pedagógia a gyermeket állítja középpontba. Rousseau szerint nem a tudás, és főleg nem a ta-
nár a fontos az ismeretelsajátítás folyamatában, csakis a gyermek, annak természetes ösztö-
nei, érdeklődése és hajlamai.6 

A gyermekek védelmében, a gyermek középpontba állítása céljából fogalmazódott meg a 20. 
század elején, a herbarti pedagógia talaján működő hagyományos iskolák kritikája.

1 Nahalka István: Hogyan alakul ki a tudás a gyerekekben? Nemzeti Tankönyvkiadó, Bp., 2002.
2 Hans Aebly: Lélektani didaktika, Piaget lélektanának didaktikai alkalmazása, OPKM, Bp.
3 Nahalka István: Konstruktív pedagógia - egy új paradigma a láthatáron, Iskolakultúra, 1997/2, 3, 4.
4 Nahalka István: Hogyan alakul ki a tudás a gyerekekben? Nemzeti Tankönyvkiadó, Bp., 2002.
5 Nahalka István: Hogyan alakul ki a tudás a gyerekekben? Nemzeti Tankönyvkiadó, Bp., 2002.
6 J. J. Rousseau: Emil vagy a nevelésről, Tankönyvkiadó, Bp. 1978.
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„Az előre elkészített  tanterv alapján, pontosan meghatározott  tanmenettel,  naprakész tan-
anyag alapján dolgozó iskolában szigorúan megszabott órarend keretei között folyik a szabá-
lyos időközönként váltakozó tantárgyak tanítása, meghatározott rendszer (formális fokozatok) 
szerint, amíg a csengő meg nem szólal, a tanító szünetet nem ad, majd új tantárgy tanításába 
nem kezd. A nehéz, sokszor elmozdíthatatlan padokkal felszerelt – a mozgékony, cselekedni 
vágyó, beszédes gyermekeket mozdulatlanságra, hallgatásra, a tanító szavainak befogadására 
kényszerítő – osztályteremben történő tanítás főszereplője és irányítója a padok fölé emelkedő 
katedráról letekintő, pálcával és egyéb fegyelmező eszközökkel csendet parancsoló, a dolgok 
folyását önkényesen megállapító tanító.”7  

A poroszos iskola ellen alakították ki elméleteiket a kibontakozó reformpedagógia képviselői, 
különösen figyelemre méltatva a gyermeki cselekvést és a gyermeki alapfunkciókat.

A pragmatizmus híve J. Dewey szerint a gyermeket az életre kell felkészíteni, de ez a ha-
gyományos iskolában nem lehetséges, a tankönyvközpontú iskolában nem alakítható ki a cse-
lekvő ember. A herbarti iskolában a gyermek tehetetlen és kiszolgáltatott, mindig azt kell tanul-
nia, amit a felnőtt akar. Ha a gyermek alárendelt szerepben van, csak ismereteket szerez és 
nem tanulja meg a az ismeretszerzés módjait, hiszen az iskolában készen kap mindent. Ezzel 
ellentétben, a való életben nincsenek készen kapott ismeretek, ott az embernek magának kell 
hasznosítható tudást szereznie. "Ezért az ismeretszerzés készségének megtanítása a korszerű 
iskola alapvető feladata."8

Dewey szerint a tudás nem úgy jön létre, mint a tiszta lapra írt betűk, a viaszba nyomott pe-
csét, vagy a fényképezőgép lemezére felvett kép. 

Tantervi elképzelései szerint óriási probléma, ha olyan tananyagot tervezünk be, kívánunk 
megtanítani, amely megtanításra még nem érett meg a gyermek. Amennyiben a tananyag nem 
függ össze a gyermek tapasztalatával, formálissá válik, ugyanis megszűnnek az ismeretszerzés 
motívumai. Éppen ezért szükség van a gyermek érdeklődésére, de ezt nem szabad külsődle-
ges, mesterkélt eszközökkel rákényszeríteni, mert a fegyelem által kiváltott érdeklődés nem tud-
ja irányítani a tapasztalatszerzést. 

A későbbiek szempontjából feltétlenül érdemes idézni gondolatait a tananyag struktúrájáról: 
"Az előrehaladás nem a stúdiumok egymás után következését jelenti, hanem a tapasztalatszer-
zésben való jártasság fejlődését, új érdeklődési körök kialakulását."9

A pragmatizmussal  párhuzamosan kialakult  gyermektanulmányi  mozgalom legjelentősebb 
képviselője E. Claparède. Elmélete szerint, – mely a kísérleti gyermekpszichológia eredménye-
in alapult – a pedagógiai folyamatok sikerének biztosítéka, a gyermeki funkciók, a gyermeki tu-
lajdonságok alapos ismerete és az azokhoz való legnagyobb fokú alkalmazkodás. 

Claparède szerint "olyan iskolára, nevelésre van szükség, amely alkalmazkodik a gyermek 
szerepéhez és tevékenységeihez, az egyes gyermek egyéni sajátosságaihoz. Az ilyen iskola 
alapvető sajátosságait a következők szerint összegzi: 

− A gyermeket tegye célkitűzéseinek, módszertani megfontolásainak középpontjába. 
− Az ott folyó nevelés rugója – a jutalom várása helyett – a végrehajtandó feladat iránti érdeklő-

dés legyen. 
− Az engedelmesség, külső fegyelem helyét foglalja el a gyermek munkavágyából fakadó belső 

fegyelem. 
− Hagyja megélni a gyermekkort, tartsa tiszteletben annak sajátosságait, fejlődési szakaszait. 
− Az ott folyó oktatás ne haszontalan ismeretanyaggal töltse tele a gyermek fejét, hanem fej-

lessze értelmi és erkölcsi funkcióit. 
− Az iskola legyen aktív, használja ki a gyermek cselekvési vágyát, támaszkodjék a játékra. 
− Életszerű munkatevékenységeivel szerettesse meg a gyermekkel a munkát. 
− A pedagógus „iskolai mindentudó” helyett a gyermekek munkatársa, egyéni munkájuk segítője 

legyen. 
− Az iskola támaszkodjék a gyermek egyéni képességeire és fejlessze azokat." 10

7 Németh A. – Pukánszky B.: Neveléstörténet, Nemzeti Tankönyvkiadó, Bp. 1998.
8 Németh A. – Pukánszky B.: Neveléstörténet, Nemzeti Tankönyvkiadó, Bp. 1998.
9 J. Dewey: A nevelés jellege és folyamata, Tankönyvkiadó Bp. 1982.
10 Németh A. – Pukánszky B.: Neveléstörténet, Nemzeti Tankönyvkiadó, Bp. 1998.
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A gyermekek sajátosságait figyelembe vevő nevelésfilozófia alapján fogalmazódtak meg M. 
Montessori elméletének alapelvei: az aktív gyermeki tevékenység, a tevékenység szabadsága 
és a megfelelően kialakított eszközök és környezet. 

Az aktív gyermeki tevékenység segítségével a gyermek maga alkossa meg képzeteit,  fej-
lessze ki érzékszerveit, építse meg saját gondolatvilágát, ne a nevelő erőszakolja rá a sajátját. 
A cselekvés megindítója a felnőtt, irányítója a jól megválasztott eszköz, de a cselekvő alany 
maga a gyermek legyen. 

A szabadság elve tulajdonképpen a módszeresen megtervezett, gyermeki tevékenység köz-
beni szabadságot jelenti. A munkaalkalom és cél nélküli tevékenység veszélyes és káros lehet. 
A pedagógus feladata tehát ennek a szisztematikus szabadságnak a megtervezése és biztosí-
tása.

A gyermeki tevékenységnek két fontos feltétele van: a gyermekhez méretezett, megfelelően 
berendezett tevékenységi tér és a tevékenységet befolyásoló, célszerűen megtervezett eszkö-
zök.

Montessorinál találkozhatunk elméletem számára két fontos gondolattal. 
− Az egyik a tanár szerepének megváltozása, mely szerint a pedagógus nem ismeretközlő, 

hanem a tanulási folyamat megtervezője, segítője. 
− A másik a gyermek, mint személyiségének, tudásának építője.
 
A gyermekkori tevékenységet megfelelően komolyan véve, azt munkának nevezte C. Frei-

net. Elméletének alapjellemzőit négy gondolat köré csoportosíthatjuk: 
− az öntevékeny kísérletező tevékenység, 
− a szabad önkifejező tevékenység, 
− a megfelelően kialakított tevékenységi tér, 
− a tartalmas közösségi élet.
Az öntevékeny kísérletezés megindításához bátran építhetünk a gyermek természetes kí-

váncsiságára. Elsődleges cél nem a tudás átadása, hanem az ismeretszerzési, a gondolkodási 
mód elsajátítása. 

Freinet pedagógiájának egyik fontos jellemzője a közösségi szervezettség. Ha a közösség 
az egymás közti kommunikáció és kooperáció segítségével, az egymás iránti felelősség tudatá-
ban végzi tevékenységét, a közösen végzett munka együttműködésre, kölcsönös segítségnyúj-
tásra nevel. A közösség elfogadja a másságot, hagyja érvényesülni az egyéni sajátosságokat.

A nevelő dolga az, hogy olyan légkört teremtsen, amelyben a gyermek szabadon megnyilvá-
nulhat, kifejezheti gondolatait, érzéseit. 

Dewey tantervelméleti munkáiból indult ki tanítványa W. H. Kilpatrick. Az általa kidolgozott 
project módszer szerint a hagyományos tanterv helyett, a tananyagot a gyermek érdeklődésén 
alapuló, életszerű feladategységek köré kell csoportosítani, amelyek elsajátítása önállóan, az 
egyes tanulók fejlődési sajátosságainak, egyéni fejlődési ütemének megfelelően történhet.

Kilpatrick szerint a gyermekeknek úgy kell ismereteket és tapasztalatokat szerezniük, hogy 
az egész folyamatot irányíthassa a projekttevékenységekre jellemző négy alapelem: a szándék, 
a tervezés, a megvalósítás és az értékelés.11  

11 Németh A.: A reformpedagógia múltja és jelene, Nemzeti Tankönyvkiadó, Bp. 1998.
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A klasszikus reformpedagógiai elméletek közös sajátosságai
A reformpedagógiai nézetek és gyakorlat során kialakult tanulásfelfogásokban az aktív, is-

mereteit, tudását a cselekvés során megszerző gyermek a legfontosabb. A gyermek, aki önálló, 
érdeklődő személyiség, partnere a nevelőnek, aktív közreműködője a tanulási folyamatnak. 

A gyermekközpontú neveléselmélet elutasítja az autokrata bánásmódot, a frontális osztály-
munkát, az eredmény centrikusságot, a formális értékelést. 

A tanulási folyamat a hagyományostól eltérő osztálytermi, a hagyományostól eltérő tanórai 
keretekben folyik, tudatosan kialakított, a gyermekek számára megfelelő, cselekvésre sarkalló 
tanulási környezetben.

A reformpedagógiai elméletek összegzéseként érdemes megismernünk egy magyar reform-
pedagógus Kenyeres Elemér 12 pontját az ún. új iskolákról.12

1. A hagyományos iskolai szemlélet a gyermeket befogadó (receptív) lénynek tekintette, míg az új is-
kolák a gyermeki aktivitásra épültek, és ez a szemléletváltás a teremszerkezetet, az iskolai tereket 
is átalakította. 

2. Az emlékezetre támaszkodó iskolákkal szemben az új iskolákban a természetes hajlamokat és 
képességeket művelték és a gondolkodás fejlesztését vették célba. 

3. Az új iskolában a hagyományos órarend szerepe helyett az egyéni képességek mértékét tekintet-
ték fontosnak, mert ez a tevékeny elmerülés alapja. 

4. A hagyományos oktatás tantervei logikai vagy időrendi haladás szerint mindent felöleltek, az új is-
kolák viszont elfordultak ettől az enciklopédikus eszménytől, és az egyes tudományokban keres-
ték a legfejlesztőbb részeket. 

5. Az új iskolák nem a tankönyvi szövegek betanulását segítették, hanem az értelmi tevékenységre, 
a kutatásra ösztönözték a diákokat. 

6. Ebből következően a vizsga célja sem az volt, hogy ellenőrizzék az ismeretek elsajátítását, hanem 
azok használatára, gyakorlati alkalmazására fektették a hangsúlyt. 

7. A tömegtanítás helyett az egyéni, személyre szabott nevelést kínálták az új iskolák, 
8. és koncentrikus előrehaladás helyett az érdeklődési központok irányítása volt a cél. 
9. A mozdulatlanság helyett a tevékenységben látták az iskolaújítók a fegyelem megnyilvánulását. 

10. A félelem, a büntetés és a jutalom által felkeltett érdeklődés helyébe a belső, spontán érdeklődést 
állították. 

11. Az egyéni munkát az új iskolákban (részben) felváltotta a kollektív munka, az iskolai munkameg-
osztás, melynek az volt a célja, hogy előmozdítsa a szociális érzékenység kifejlődését. 

12. Míg a hagyományos iskolákban a rossz hajlamok elnyomását szolgáló erkölcsi nevelés volt ural-
kodó, addig az új iskolákban e hajlamok levezetését, szublimálását próbálták megoldani.

12 Kenyeres E.: Az új iskola és pedagógiája, Magyar Paedagogia, 1928. március-április, 37/3-4., 92. o.
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Modern ismeretelméletek

Jean Piaget ismeretelmélete
Piaget a fejlődéslélektan egyik legnagyobb hatású rendszerének megalkotója volt. Tanítvá-

nya volt Claparède-nek, így természetszerűleg a reformpedagógiában kialakult ismeretelméleti 
nézetekből, mint alapból építette ismeretelméletét. 

Elmélete szerint a gyerekek próbálkozásaik, érzékelésük, tapasztalataik segítségével saját 
megismerő mechanizmusukat alakítják, építik. Szerinte a megismerés a való világ viszonyainak 
cselekvés segítségével történő belsővé válása. A tudás tehát nem egy tiszta papíron megjelenő 
lenyomat,  hanem az aktív  tevékenység eredményeképpen létrejövő,  a környezetére reagáló 
rendszer. 

Piaget legjelentősebb munkái a gyermeki gondolkodás logikai, szerveződési oldalát tárták 
fel. Különbséget tett konkrét és formális gondolkodás közt. Elmélete szerint a gyermekkori gon-
dolkodás  fejlődése  négy,  egymásra  épülő,  egymástól  minőségileg  elhatárolható  szakaszra 
bontható: a szenzomotoros fejlődés szakasza (kb. a születéstől a második életévig), a művele-
tek előtti szakasz (kb. a 2. életévtől a 6-7. életévig), a konkrét műveleti szakasz (kb. 6-7. életév-
től a 12. életévig), a formális műveleti szakasz (kb. 12 éves kor után).

Elméletével  sokan  nem értenek  egyet.  Számos  kísérletet  végeztek  annak  bizonyítására, 
hogy az általa formálisnak nevezett problémákat a 12 év körüli életkornál korábbi életkorban is 
meg lehet ismerni. Mindennek ellenére az ő felosztását tekintik a fejlődésről való gondolkodás 
alapjának. 

Piaget ismeretelméletével nem csak az addigi haladó reformpedagógiai nézetek rendszerbe 
foglalását végezte el, hanem alapot teremtett az őt követő legmodernebbnek tekinthető tanulás-
felfogások kialakulásának, amit munkatársai, tanítványai dolgozták ki.

A konstruktivista ismeretelmélet
Napjainkban a pedagógia legismertebb tanuláselmélete az úgynevezett  induktív empirikus 

ismeretelmélet. "A megismerés ezen elképzelés szerint az empíriából ered, minden megismeré-
si folyamat kiindulópontja a gyakorlati tapasztalat, vagyis a megfigyelés, a vizsgálódás, a konk-
rét események, jelenségek, tárgyak, anyagok, művek, dokumentumok stb. tanulmányozása, kí-
sérletek,  mérések végzése és  eredményeik  precíz  regisztrálása.  Az empirizmus nem ismer 
semmilyen, az eredeti megismerést, megelőző tudást, elképzelést, elméletet. Ezek pontosan a 
megismerés folyamatában, absztrakcióval,  fogalomalkotással,  az összefüggések felfedezésé-
vel, általánosítással alakulnak ki. A megismerés folyamata ebben a felfogásban induktív.13"  

E tanulásfelfogás szerint a világ teljes mértékben megismerhető, a megismerési folyamat vé-
ges. A megismerő a tanulási folyamat során ismereteket szerez, benne készségek, képességek 
fejlődnek, szemléletmód alakul ki.

A konstruktivista ismeretelmélet az induktív empirikus ismeretelmélet mellett egy meglehető-
sen új, és minden részletében még nem kidolgozott, de a megelőzőknél lényegesen többet ígé-
rő tanuláselmélet.  Nem hisz a megismerési folyamat befejezettségében, ezzel együtt a világ 
megismerhetőségében.

Hazánkban az eddig legteljesebb, legátfogóbb ismertetését Nahalka István tette meg.14  A to-
vábbiakban e munka alapján foglalom össze a konstruktivista tanuláselmélet legfontosabb sajá-
tosságait abból a célból, hogy megvizsgálhassuk az informatika oktatásban való hasznosítható-
ságát.

Nahalka István szerint Piaget ismeretelmélete, a genetikus episztemológia, mintegy megala-
pozta a konstruktivizmus elméletét. A Piaget által ismertetett belső megismerő mechanizmus 
(kognitív struktúra) fejlődése egy olyan folyamat, amelyben e rendszer és a valóságból érkező 
információk kölcsönhatása biztosítja a fejlődést.15 

13 Nahalka István: A Nemzeti alaptanterv tanulásszemlélete, Új Pedagógiai Szemle, 1997/6-7.
14 Nahalka István: Hogyan alakul ki a tudás a gyerekekben? Nemzeti Tankönyvkiadó, Bp., 2002.
15 Nahalka István: Hogyan alakul ki a tudás a gyerekekben? Nemzeti Tankönyvkiadó, Bp., 2002.
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A konstruktivista tanuláselmélet szerint tudásunk nem más, mint konstrukció (építés) ered-
ménye, vagyis a tanuló (gyermek, felnőtt) ember egy világot (világnézetet, világlátást) épít ma-
gában. A tanuló emberben felépülő világ azonban nem passzívan épülő rendszer, hanem köl-
csönhatásba kerül a külső tapasztalatokkal. Így aztán a belső világ a további tapasztalatok szer-
vezője, befogadója, értelmezője lesz. 

E tanuláselmélet nem különböztet meg – és főként nem állít egymással szembe – ismerete-
ket, készségeket, képességeket, ennél fontosabbnak tartja a tudás építését.

"A tanulás eszerint nem más, mint állandó konstrukció,  a belső világ folyamatos építése. 
Amikor tanulunk, akkor az elsajátítandó információt értelmezni próbáljuk. Ez az értelmezési fo-
lyamat a korábban már elsajátított ismeretek bázisán zajlik. Ezért a konstruktivista tanuláselmé-
letben fontos szerepe van a megelőző tudásnak. Ha a megelőző tudás kellően szervezett, moz-
gósítható, könnyen előhívható, akkor esély van arra, hogy az új információ értelmezése sikere-
sen lejátszódjék, s a tanulás folyamatában a tudat mintegy lehorgonyozza a meglévők rendsze-
réhez az új tudást."16 

A különböző tanulási formák az alapján alakulhatnak ki, hogy a kognitív rendszer (megisme-
rő mechanizmus) milyen viszonyban van az új információval. 

A sikeres tanulásnak, az új tudás lehorgonyzásának, belsővé válásának fontos feltételei van-
nak. Az egyik feltétel a motiváció, hogy a tanuló akarjon tanulni, akarja véghezvinni az értelme-
zési folyamatot. A másik feltétel, hogy az új információ illeszkedjen a már meglevő belső világ-
hoz, azzal ne legyen ellentmondásban. Amennyiben ezek a feltételek nem teljesülnek bonyolult 
folyamatok játszódhatnak le,  és eredményül  különböző tanulásmódok, vagy tanulásnak nem 
nevezhető tevékenységek alakulnak ki. 17

Seymour Papert konstruktivizmusa
Seymour Papert amerikai pszichológus a hatvanas években Piaget munkatársaként dolgo-

zott a genfi Genetikus Ismeretelméleti Központban. Saját bevallása szerint óriási hatással volt 
rá  Piaget  elmélete,  mely szerint  a  gyerekek saját  gondolati  struktúráik  építői.  A  folyamatot, 
amely során a kisgyermekek első néhány életévükben külső szándékos tanítás nélkül hatalmas 
tudásanyagra tesznek szert, tanítás nélküli tanulásnak nevezi.

Papert – aki jelenleg Massachusetts Institute of Technology matematika és pedagógia pro-
fesszora – szerint a kisgyermekek, természetszerűleg motiváltak a tapasztalatszerzésre, szinte 
önkéntelen érdeklődést mutatnak környezetük iránt. Belső ismeretvilágukat környezetük állandó 
vizsgálatával, megfigyelésével alakítják ki. Ez a kisgyermeki "észrevétlen" tanulás, ami tulajdon-
képpen felfedező, érzékelő, nonverbális, és mindenképpen a kisgyermek által vezérelt tudás-
szerzés a felnőttek számára sokszor meglepő módon sikeres.

A leírás alapján nem nehéz belátni, hogy Papert elmélete tulajdonképpen Piaget elméletének 
továbbvitele és a konstruktivista ismeretelmélet része.

Papert azonban elméletében továbblép. Ellentmondást lát abban, hogy a gyerekek hihetetlen 
aktivitással és sikerrel tanulják meg pl. az anyanyelvüket, miért okoz számukra nehézséget ké-
sőbb más ismeretek megtanulása. Mint tudjuk, Piaget a választ abban látta, hogy a nagyobb 
bonyolultságú, vagy a formális jellegű problémákat a gyerekek később ismerhetik meg. Papert 
azonban úgy látja, hogy bizonyos esetekben a társadalom bőségesen szolgáltat a gyerekek 
számára ingereket (építőanyagot) a piaget-i tanulás segítésére, ám az összetettebb, vagy for-
mális problémák esetében ez már nem mondható el. Ilyen esetekben a társadalom kevés ingert 
(építőanyagot)  szolgáltat  a  probléma egyszerűsödése,  konkrétabbá  válása érdekében,  vagy 
szolgáltat ugyan anyagot, de nem segíti azok felhasználását.  Mivel a társadalom nem képes 
spontán módon olyan  környezetet  biztosítani,  aminek segítségével  minden létező probléma 
eseten létrejöhetne a tanítás nélküli tanulás, ezért hozza létre az iskolát.18

Híres véleménye: "Az iskolát olyan mesterséges és alacsony hatékonyságú tanulási környe-
zetnek tekintem, amit a társadalom kényszerből hozott létre, miután az informális környezetek 
bizonyos lényeges területeken elégtelennek bizonyultak." 19

16 Nahalka István: Hogyan alakul ki a tudás a gyerekekben? Nemzeti Tankönyvkiadó, Bp., 2002.
17 Nahalka István: Hogyan alakul ki a tudás a gyerekekben? Nemzeti Tankönyvkiadó, Bp., 2002.
18 Seymour Papert: Észrengés, Számalk, Bp., 1988.
19 Seymour Papert: Észrengés, Számalk, Bp., 1988.
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Papert már első könyvében is alacsony hatékonyságúnak tekinti a hagyományos iskolai ok-
tatás módszereit és nem megfelelőnek a korszerűsítésre irányuló törekvéseket. 20  

Ezzel  kapcsolatban találó összehasonlítást  tesz,  mely szerint,  ha valaki  a tizenkilencedik 
században a szállítási módszereken szeretett  volna javítani, megtehette volna, hogy a haté-
konyság javítása érdekében alaposan megvizsgálja a problémát, tanulmányozza a lóvontatású 
szekerek és alkatrészeik működési mechanizmusát és tulajdonságaiknak a sebességgel való 
összefüggését, a lovak felszerszámozási technikáját. Tudjuk, hogy a szállítás fejlődését nem ez 
a munka vitte előre, hanem alapjaiban más technikák megjelenése.  

Javaslata, hogy az oktatásmódszertanban is alapvető váltásra van szükség. A számítógép-
pel való kommunikáció területén (informatika oktatás) és az oktatás minél több területén, a tu-
dásépítés  segítése  érdekében  hozzunk  létre  a  gyermeki  aktivitást  kihasználó,  
– lehetőleg számítógépes – környezeteket.

Papertnek a kilencvenes években további két könyve jelent meg, amelyben újra, részletekbe 
menően kifejti tanuláselméleti nézeteit.21 Továbbra is alacsony hatékonyságúnak és korszerűt-
lennek tekinti  a  hagyományos  iskolai  oktatás  módszereit.  Újra  találó  összehasonlítást  tesz, 
melyben felteszi a kérdést, mi lenne, ha a múlt századból időutazás segítségével sebészorvo-
sok és tanárok érkeznének hozzánk a huszadik századba. Az orvosok nem értenék a mai kor-
szerű orvostudományi módszereket, és értetlenül néznék az eszközöket is. A múlt századi ta-
nárok viszont minden további nélkül feltalálnák magukat egy iskolai tanteremben, értenék a ná-
lunk történő folyamatokat, és akár az óra vezetését is képesek lennének átvenni. 22

Seymour Papert – aki sokak szerint a legnagyobb ma élő pszichológus – Piaget konstrukti-
vizmust megalapozó nézeteiből kiindulva alakította ki pedagógiai elméletét. Munkája során a 
konstruktív pedagógia szerinti oktatás segítéséhez szükséges – általa mikrovilágoknak nevezett 
– környezetek kialakításáért tette a legtöbbet és ezt a témát kutatja ma is. Óriási jelentőségű 
gondolata a számítógépes mikrovilágok megteremtéséről, arról a környezetről, amelyben tevé-
kenykedve a gyerekek ismereteket szerezhetnek, építhetik tudásukat. 

Az általa mikrovilágnak nevezett számítógépes környezetet nem azonosítja azokkal az okta-
tóprogramokkal,  amelyek  csak az  automatikus  ellenőrzést,  a  sulykolást  szolgálják.  Az  ilyen 
programok használata során az új technológia csupán a régi tanulási módszerek egyszerű ki-
szolgálójává válik. Világosan kifejti véleményét a kétféle számítógépes környezet közti különb-
ségről. A feladatokat adó, visszakérdező, értékelő programok tulajdonképpen "játékos külsőbe 
csomagolt drillek", a gyereket programozzák. Ezzel szemben az igazi számítógépes mikrovilá-
gok, – köztük a Logo – teret adnak gyermeki aktivitásnak, a tudásépítésnek, ahol már a gyer-
mek tapasztal, irányít és tanul.

Napjainkban, amikor az informatika oktatása mellett fokozott jelentőséget kap az információs 
technológia, oktatásban való alkalmazása, különösen fontos a különbségek láttatása.

Papert – mint a számítógéppel segített oktatás őszinte híve – világosan látja, milyen "felfor-
dulást" hoz, az új digitális technika az iskola, mint konzervatív intézmény életében, mert leleple-
zi, egyértelművé teszi alacsony hatékonyságú voltát. 23 

Az ICT (Information and Communication Technology), azaz az IKT (információs és kommuni-
kációs technológia) által segített iskolai oktatás azonban már nem szorosan e dolgozat témája. 
A kutatások, kísérletek napjainkban folynak. Témánkhoz annyiban kapcsolódik, hogy e – digitá-
lis pedagógiának is nevezett – módszertani irányzat legjelentősebb elméletei szintén a konst-
ruktivista tanuláselméletből eredeztethetőek.

20 Seymour Papert: Észrengés, Számalk, Bp., 1988.
21 Seymour Papert: The Children's Machine, Basic Books, New York, 1993.
    Seymour Papert: The Connected Family, Longstreet Publishing, Atlanta, 1996.
    A két könyv magyar nyelven sajnos még nem jelent meg.
    Papert nézeteit a szaksajtóban megjelent tanulmányok alapján foglalom össze.
22 Komenczi Bertalan: Off-line, Új Pedagógiai Szemle, 1999/7-8.
23 Komenczi Bertalan: Off-line, Új Pedagógiai Szemle, 1999/7-8.
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A konstruktív pedagógia az informatika oktatásában

A konstruktivizmus és a Logo
Foglaljuk össze Papert konstruktivista pedagógiai rendszerének legfontosabb elemeit.
Piaget hatására fogadta el, hogy a gyerekek saját gondolati struktúráik építői. Tanítás nélküli 

tanulásnak nevezte azt a folyamatot, amelynek során a gyerekek szándékos tanulás nélkül, ta-
pasztalataik felhasználásával építik gondolatvilágukat.

Szerinte a gyerekek természetesen motiváltak a tapasztalatszerzésre, környezetük  iránt ön-
kéntelen érdeklődést mutatnak és azt állandó vizsgálat és megfigyelés alatt tartják. Az "észre-
vétlen" tanulás során megvalósuló tudásszerzés, tudásépítés mindig felfedező, érzékelő, non-
verbális és mindenképpen a kisgyermek által vezérelt.

Felismerte, hogy a bizonyos esetekben a társadalom, a környezet képes annyi ingert, építő-
anyagot biztosítani a gyerekek számára, ami elegendő az önkéntelen tanuláshoz. Az esetek 
többségében azonban ez nem valósul meg. Ezért van az iskola, ami egy alacsony hatékony-
sággal működő rendszer, nem képes megfelelni a gyermeki ismeretszerzés által támasztott igé-
nyeknek.

A pedagógiának tehát az a feladata, hogy megfelelően szervezett folyamatokat, megfelelő 
környezeteket hozzon létre, a gyereki tudásépítés megvalósulása érdekében.

A Logo mint tanulási környezet
Papert számítógéppel való kommunikációt vizsgálva jutott arra a felismerésre, hogy a tanítás 

nélküli tanulás segítése érdekében létre kell hozni olyan környezeteket, amiben a gyermekek 
tevékenykedve, építhetik tudásukat. Ezen elvek alapján alkotta meg a hetvenes évek elején a 
Logo programozási nyelv olyan változatát, amelyben megjelent az úgynevezett teknőc grafika.24 

A Logo programozási nyelv Teknőc grafikával kibővített változatát, napjainkban már a Log-
oval azonosítják. Létrejött tehát egy mikrovilág, egy olyan speciális környezet, ahol megvalósul-
hat a gyermek által vezérelt aktív cselekvés segítségével történő tudásépítés. Ezzel Papert a 
20. század didaktikájában a legnagyobb hatásút alkotta.

A Logo akkor kezdett ismertté válni a világban, amikor Papert, a nyelv megszületése utáni, 
kb. 10 éves kipróbáló kutatásának eredményeit, és kapcsolódó pedagógiai nézeteit összefogla-
ló könyve, 1980-ban megjelent.  Sokan e könyv hatására ismerték fel a Logo jelentőségét, így 
Papert könyve, idővel egy pedagógiai irányzatot indított el, ami jóval túlnőtte a Logo egyszerű 
programozási nyelv voltát. 

A magyar kiadáshoz írott  előszavában – 1988-ban – Kovács Győző a következőket írta: 
„Most, amikor végre megjelenik ez a könyv, és eljut a magyar pedagógusok kezébe, kíváncsian 
várom, hogy kavicsot, vagy tollpihét dobtunk a hazai oktatás állóvízébe. Ha az utóbbit, akkor 
valószínűleg nem a könyvben és Papertben volt a hiba.”

Sajnos a könyv nem igazán jutott el a hazai gyakorló pedagógusok tömegéhez, így kedvező 
hatása ezért sem vált nagyobb méretűvé, nem kavarta fel az „állóvizet”.

A Logo pedagógiai jelentősége egyrészt tehát, hogy egy környezet – egy mikrovilág – 
lett, amiben a gyerekek sokrétű tevékenységet végezve építhetik a tudásukat.

A Logo mint tartalom
A Logo, pedagógiai környezet volta mellett, más megközelítésben is minta lehet a konstruk-

tív pedagógia számára. 
Nahalka István szerint a konstruktivista szemléletű oktatási tartalom meghatározásakor a kö-

vetkezőképpen kell eljárni: 
"Mindenekelőtt az oktatás tartalmát "fel kell építeni". Ez azt jelenti, hogy a gyerekek adott 

tananyaggal kapcsolatos elsajátítási folyamatait úgy kell kialakítani, hogy az egyes részek egy-
másra épüljenek, egy adott rész a következő részek formálásának feltételeit is megteremtse, s 

24 Seymour Papert: Észrengés, Számalk, Bp., 1988., 161. o.
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közben maga a tudásstruktúra alakuljon, ne csak egyszerűen egymásra rétegeződjenek,  ne 
csak kumulálódjanak az ismeretek, s az azokból formálódó képességek." 25

A tananyagtartalom kijelölésekor itt is alkalmazandó a kontextuselv, mely szerint a gyerekek 
úgy képesek legjobban elsajátítani új ismereteket, ha azok számukra ismert, életközeli, gyakor-
lati szituációkban jelennek meg.26

A Logo által felkínált tananyag felépítés eleget tesz a konstruktivizmus gondolatvilága szerin-
ti elképzelésnek, hiszen csak olyan tartalmak terveződnek egymás után, egy-egy oktatási sza-
kaszban, amelyek befogadásához mindig elegendőek és megfelelően szervezettek az előzőleg 
megszerzett ismeretek és tapasztalatok. 

Tapasztalataim szerint, ha a gyerekeknek egy egyszerű Logo lehetőséget megmutatunk, és 
ők ezzel dolgoznak (aktív, alkotó, próbálkozó, felfedező tevékenységet folytatnak), akkor mun-
kájuk során előbb vagy utóbb igényük mutatkozik fejlettebb lehetőségek megismerésére. Ha ezt 
a megjelenő igényt is kielégítjük, aktivitásukat kihasználjuk akkor további újabb és újabb hasz-
nálható elemeket szeretnének megismerni, aminek segítségével pedig további ismeretekre te-
hetnek szert. 

A folyamatot kihasználva az ismeretek rendszerét tehát feloszthatjuk, illetve felépíthetjük a 
tanulók várható igényei, az úgynevezett igényszintek alapján, és beilleszthetünk akár programo-
zástechnikai, matematikai, nyelvi, kommunikációs elemeket is. De nem azért, mert ez a tan-
anyag, hanem mert a gyerekek biztosan igénylik, hiszen további munkájukban szükségük lesz 
rá. A Logo-val való foglalkozás során egy-egy gyerek továbbhaladási ütemét az határozza meg, 
hogy mikor mutatkozik kívánalma egy újabb, fejlettebb lehetőség megismerésére.

Itt is igazolva látszik, hogy a konstruktív pedagógia nem tételez fel életkori sajátosságokat, 
csupán azt mondja ki, hogy a kisebb gyerekek az adott probléma, tanulási tartalom megértésé-
hez még nem rendelkeznek kellő mértékű előzetes tudással. 

A Logo pedagógiai jelentősége másrészt az, hogy egy egymásra épülő tananyagstruk-
túrát képvisel, minden tananyagrész a korábbi területekre épül és egy későbbi terület tar-
talmát készíti elő.

A konstruktivista informatika oktatás
A konstruktivista szemléletű informatika oktatást vizsgálva három irányból közelíthetjük meg 

a folyamatot. 
• A tanulás, mint tudásépítési folyamat (konstrukció) mindig a felnőttek által előkészített, 

megszervezett és segített, gyerekek által irányított és elfogadott módon, hiteles problé-
mahelyzetek megoldása közben zajlik.

• A gyerekek tudásukat a nekik megfelelően kialakított környezetben (mikrovilágban), a sa-
ját, – számukra fontos – problémájukkal foglalkozva, aktív, alkotó, felfedező tevékenység 
során szerzik meg.

• A tanító szerepe megváltozik, a gyerekek megismerő munkáját koordinálja, segíti. A taní-
tás előtérben levő főszereplőjéből, egy hátrébbhúzódó, a tanulási folyamatban csak szük-
ség esetén megjelenő mentorként szerepel. Mindemellett követő, gondozó jellegű folya-
matszabályzó munkát végez. 

25 Nahalka István: Az oktatás tartalma - Didaktika, szerk.: Falus Iván, Nemzeti Tk., Bp, 1998.
26 U.o.
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A tanulási folyamat jellemzői
A módszer alapján, a gyerekek tudásépítő munkáját az alábbi módon írhatjuk le:
− Az adott környezettel,  tevékenységcsoporttal  való foglalkozás kezdetén a használathoz 

annyi ismeretet nyújtunk a gyerekek számára, amennyi a tudásépítő tevékenység – mun-
ka – indulásához szükséges. 

− A gyerekek a megismerési folyamat nagy részében saját kis környezetükben, „mikrovilá-
gukban”, problémájukkal foglalkozva, aktív, alkotó, felfedező munkát folytatnak. 

− A munka fejlettebb, hatékonyabb folytatása (természetesen tanulónként különböző idő-
ben) megköveteli egy következő ismereti szintre való előrelépést, új ismeretelem, tudás-
elem megismerését.

− A tanító a gyerekekkel akkor ismerteti a továbbhaladáshoz szükséges új elemet, vagy se-
gít a tudáselem megszerzésében, amikor munkájukban arra szükségük van. 

− Az új ismeretelemmel folytatott további tevékeny munka egy idő után újabb megismerési 
igényt idéz elő. 

Két nagyon fontos jellemzőt vizsgáljunk meg egy kicsit részletesebben.

Kompetenciafejlesztés
A megtervezett gyakorlat igyekszik felhasználni a gyermekközpontúságáról ismert cselekvés 

pedagógiájának lehetőségeit. A gyermekközpontú pedagógiák a neveléstörténet során rámutat-
tak arra, hogy mennyire káros az ismeretek elsődlegességének hangsúlyozása. A konstruktiviz-
mus elmélete alapján a tudás nem más, mint az ismeretek, készségek, képességek olyan ma-
gas szinten szervezett rendszere, ami adott körülmények közt kellően mobilizálható gondolati 
vagy tárgyi cselekvés érdekében.  

Fontosnak tartjuk a kialakítandó oktatási programban, hogy a gyerekek 
− a nekik megfelelő egyéni kis környezetben dolgoznak, 
− a saját – számukra fontos – problémájukkal foglalkoznak, 
− készségeik, képességeik fejlődnek és természetesen ismereteket is szereznek. 
Mindezt aktívan, megélhető, hiteles élethelyzetekben teszik, ezért megszerzett tudásuk bár-

mikor mobilizálható lesz. 
A megvalósítandó oktatási programban a gyerekek a számítógépet (produktív és megisme-

rő) munkájuk megkönnyítésére alkalmas eszközként használják. Munkájuk során tudásuk épül, 
számítógépes írástudásra, vagy információs technológiai jártasságra tesznek szert. Az el-
nevezéseket lehet változtatni, az azonban mindenképpen igaz, hogy olyan készségeik, képes-
ségeik fejlődnek, olyan attitűdjük alakul, amelyek a jelen kornak megfelelő legfontosabb kompe-
tencia rendszert alkotják.
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Differenciálás
Tudjuk, hogy napjainkban a tanulók megelőző tudása a legritkább esetben egyforma. Az is-

kolai tanulócsoportok különböző mértékben heterogének, de a leghomogénebb tanulócsoport is 
különböző egyénekből áll. Mindez jól látható mindig a Logo tanításakor, hiszen az igények meg-
jelenése, az igényszintek kialakulása minden gyereknél más-más időben történik meg, tehát 
egy gyerekcsoportot nem tekinthetünk homogén, egyforma egyénekből álló gyerekhalmaznak. 

Az általam javasolt oktatási elképzelés a fenti jellemzők mellett – természetesen saját terüle-
tén maradva – megoldást kínál a jelenlegi oktatási rendszer legégetőbb problémájára, a diffe-
renciálás szükségességére. 

Vegyük szemügyre a rendszer legfontosabb sajátosságait:
− a gyerekek tanulása önmaguk által irányított, 
− a felnőttek által segített módon folyik, 
− a tanulási folyamat megfelelő környezetben zajlik, 
− a tudás alkotó cselekvés során alakul ki.
 
Érezhető, hogy a gyerekek gondolati struktúrái nem egyformán alakulnak, az új ismeret, tar-

talom igénylésének üteme más és más lesz. A folyamat során nem fog minden gyerek azonos 
időben azonos tevékenységet folytatni, azonos ismeretelemekkel ismerkedni.

A differenciálás megvalósításával lehet, és kell megteremteni az igazi, konstruktivista tanulá-
si környezetet, hiszen így minden tanuló akkor kapja meg a továbblépéshez szükséges ismere-
tet – építőanyagot – amikor arra munkájában szüksége van. Így teremtődik a legnagyobb esély 
arra, hogy az új információ a kognitív struktúrába beépül, és valódi tudássá válik.

A konstruktív pedagógiai így teremtheti meg a lehetőséget a tanulók egyéni haladására.
Amennyiben  a differenciálást,  mint  legfontosabb követelményt  figyelembe vesszük,  akkor 

munkánk alkalmassá válik a hátrányos helyzetű és roma tanulók, vagy a sajátos nevelési igé-
nyű tanulók által az oktatási rendszerbe hozott különbségeihez és egyéni sajátosságaihoz való 
alkalmazkodásra is. 

Megelőző kísérleteim és kutatásaim során tapasztaltam, hogy a hátrányos helyzetű és roma 
tanulók tudásépítéséhez előzőleg meglevő alapja, a hozott kognitív rendszer más. Nem rosz-
szabbul működő, nem alkalmatlan a tanulásra, hanem másága miatt más módszereket követel 
meg az oktatástól.

Az önálló, saját ütemben való haladás lehetősége az "átlagtól eltérő" – hátrányos helyzetű, 
roma, sajátos nevelési igényű – gyerekeknél önmagában sem elhanyagolható előny. Azonban 
van egy olyan tényező, ami mindezek felett további előnyökkel kecsegtet. Ez az egyéni haladás 
során végzett produktív tevékenység motiváló hatása. Ilyenkor a gyerek saját ütemben haladva, 
saját kis világban, saját problémájával foglalkozik. Nem befolyásolja őt az a más tantárgyakban 
mindig frusztráló élmény, hogy Valaki „már” ott tart, „azt” is tudja; Ő pedig még csak „itt” tart és 
csak „ezt” tudja. 

Megfelelő szervezéssel Ő az „itt” tartásával is csodás dolgokat képes létrehozni, és mindegy, 
hogy a többiek éppen hol tartanak, mert a saját kis világban végzett munka mindenki számára 
sikerélményt hoz.

Mindez feltétlenül kihasználandó lehetőség, hiszen így a tanulás első, kritikus szakaszában 
sikerélményhez, felfedezéshez, intellektuális örömhöz jut minden gyerek. Mindez aztán további 
feladatok kitűzésére, megoldására, ösztönzi őket, hosszú távon pedig pozitívan befolyásolhatja 
egész, tanuláshoz való attitűdjüket. 
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A differenciált informatikaoktatás

A differenciált oktatás, mint elvárás és nehézség
A feladatok pontos meghatározása érdekében vizsgáljuk meg még egyszer a differenciált ta-

nítás néhány jellemzőjét!
Előnyök:
− A gyerekek egyénileg, illetve párban dolgoznak, saját fejlődési ütemüknek megfelelően 

haladnak, munkájukat (tevékenységüket) élvezettel végzik, tudásuk valóban épül.
− A tanító segítő, tanulótársként van jelen, lelkes, önfeledt alkotó tevékenységet tapasztal.
A nehézségek, ami miatt a gyakorlatban nem szívesen alkalmazzák differenciálást, ismertek.
Elméletileg a gyermekcsoport mindegyik tanulója más és más utat jár, más úton halad, más 

feladat érdekli, mást szeretne megismerni. A gyakorlatban ez egyszerűsödik olyan módon, hogy 
a gyerekek párban dolgoznak, és nem teljesen más iránt érdeklődnek. A haladási tempójuk 
azonban valószínűleg más és más lesz.

Gyakorlattal rendelkező tanító természetesen meg tudja oldani a probléma egy részét. A dif-
ferenciálás több szervezési formája és szintje közül választhat. Differenciáltan feladatokat adni 
– ha nem is könnyű – nem megoldhatatlan. 

Az oktatásszervezés ilyen megvalósításának igazi problémáját abban látom, hogy a tanító-
nak tudnia kell azt, hogy a differenciáltan adott feladatok megoldása után, melyik tanuló meddig 
jutott, hol tart a tudásépítő folyamat során. Úgy gondolom, hogy ez az a feladat, ami miatt meg-
lehetősen kevesen alkalmazzák az egyes tanulóig való differenciálás szintjét.

Olyan tanulásszervezési módot kell tehát alkalmazni, ami segíti a pedagógust ennek a na-
gyon összetett és sokrétű feladatának az ellátásában. Itt is nyilvánvaló, hogy az ilyen tanulási 
mód során a pedagógus szerepe más, mint a hagyományos frontális munka során. Nem lehet, 
nem is tud lenni az ismeretek és a tudás egyetlen és kizárólagos forrása, hiszen lehetetlen 
ugyanazt a tananyagegységet, tananyagmodult minden gyereknek külön-külön ismertetni. 

A differenciált oktatás előkészítése
A differenciált oktatás mindig munkaigényesebb volt és több felkészülést, odafigyelést igé-

nyelt,  mint  a  hagyományos  frontális  módon megoldott  oktatás.  Ezért  olyan,  a  gyakorlatban 
használható eljárást kellett  kidolgozni, amely segítségével a tanító pedagógus a mindennapi 
munka során egyszerűen meg tudja oldani a differenciálásból eredő további feladatokat.

Amennyiben a konstruktív pedagógia tanulásfelfogását elfogadjuk, teljesen új módon kell ke-
zelnünk a tantervet, a tananyagot. A jelenlegi tantervi dokumentumok a hagyományos – induk-
tív empirikus – tanulásfelfogás szerinti oktatást hivatottak kiszolgálni.  

Valóban egzakt, pedagógiailag is használható megoldásnak azt látom, hogy egy rendszert 
építünk ki, a tartalmi és tevékenységrendszer (tananyag felépítés), a követelményrendszer, va-
lamint az ellenőrzési és értékelési rendszer összehangolásával, úgy, hogy egy megfelelő okta-
tásszervezési módot tudjanak támogatni. 
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Tananyag egységek kialakítása
Mivel a gyerekek sokféle és más-más tevékenységet végezhetnek egy-egy informatika óra 

során, a differenciálás segítésére a tananyag hagyományos, tanórára való lebontása nem ele-
gendő. A felbontást el kell végezni oly módon, hogy eljussunk a gyerekek által végzett munka 
tudáselemeiig.

Az ilyen jellegű dokumentum tulajdonképpen az iskolai informatika tanterv, tartalmi és tevé-
kenységrendszerének részletezése, különböző szintű tananyag egységekké alakítása. 

A tananyagrendszer
A rendszerbe az általános iskola 3-8. osztályos korosztályának megfelelő tananyag került. 
A tananyagrendszer az alábbi fő témakörök köré épül:

1. Informatikai alapok
2. Operációs rendszer
3. Hálózatok és kommunikáció
4. Rajzos dokumentum készítés
5. Szöveges dokumentum készítés
6. Prezentációkészítés
7. Adat és táblázatkezelés
8. Algoritmizálás és programozás

Az egy számjeggyel jelölt nyolc fő témakör, két számjegyű altémakörökre tagolódik. Az alté-
makörök három számjegyű tananyag egységekre tagolódnak, amik pedig a négy számjeggyel 
azonosított tudáselemekre bonthatók szét.

8. Algoritmizálás és programozás fő témakör
8.3. Teknőc grafika altémakör

8.3.1. mozgató utasítások tananyag egység
8.3.1.1. előre, e tudáselem

A mellékletben megtalálható a nyolc tartalmi egység részletes felosztása. Ezekben a négy 
számjegyű tudáselemek már egyértelműen azonosíthatók.

A részletezés eredményeként így egy pontosan meghatározott tananyagrendszer alakult ki, 
aminek minden egyes egysége meghatározható, behatárolható a megfelelő számjegyű azono-
sító segítségével.

A követelményrendszer
A követelmények rendszere tulajdonképpen nem más, mint a tananyagrendszerben elkészült 

elemekhez rendelt követelmény elemek. Ezen tudáselemek megléte esetén fogalmazhat úgy a 
pedagógus, hogy a gyerek az adott tudás birtokában van.

17



A differenciált oktatás megtervezése és megszervezése
Az elkészült tananyagrendszer az alap, amit a tanító, tanár használ. A gyerekek úgy kerül-

nek vele kapcsolatba, hogy a foglalkozáson, tanórán adott pillanatban a rendszer egy tananyag 
egységének néhány tudáselemével foglalkoznak. Lehetséges, hogy többen is ugyanazzal az 
elemmel, de természetesen az is előfordulhat, hogy éppen mindenki más-már tananyag egység 
tudáselemeivel kapcsolatos tevékenységet végez. 

Részlet a 8. Algoritmizálás és programozás témaköréből:

8.3. Teknőc grafika
8.3.1. mozgató utasítások

8.3.1.1. előre, e
8.3.1.2. hátra, h
8.3.1.3. haza

8.3.2. fordító utasítások
8.3.2.1. balra, b
8.3.2.2. jobbra, j

8.3.3. képernyőkezelés
8.3.3.1. törölrajz, tr
8.3.3.2. törölszöveg, tsz
8.3.3.3. törölparancs, tp

8.3.4. láthatóság
8.3.4.1. láthatatlan
8.3.4.2. látható

8.3.5. tollkezelés
8.3.5.1. tollatfel, tf
8.3.5.2. tollatle, tl
8.3.5.3. tollradír, trd

8.3.6. színkezelés
8.3.6.1. tollszín, tsz
8.3.6.2. tollvastagság, tv 
8.3.6.3. rajzlapszín, rsz
8.3.6.4. tollszín?, tsz?
8.3.6.5. tollvastagság?, tv?
8.3.6.6. rajzlapszín?, rsz?

8.3.7. sebesség
8.3.7.1. lassúteknős, lassú
8.3.7.2. gyorsteknős, gyors

8.3.8. festés
8.3.8.1. fest

8.3.9. elfordulások
8.3.9.1. derékszögű elfordulások
8.3.9.2. nem derékszögű elfordulások

8.3.10. alakzatok
8.3.10.1. egyszerű alakzatok
8.3.10.2. sokszögek ismétlés nélkül

8.3.11. ciklusok
8.3.11.1. ismétlés, ism
8.3.11.2. szabályos sokszögek
8.3.11.3. teljes teknőc tétel
8.3.11.4. kör

8.3.12. eljárások készítése
8.3.12.1. tanuld
8.3.12.2. vége

8.3.13. eljárások szerkesztése
8.3.13.1. memória

18



A tanulási tartalom felépítése
A tananyagrendszer a tanár által használt rendszer, tervezési segédlet, lehetőség. Semmi 

esetre sem, a tanulók számára megjelenő megismerési sorrend. 
A megismerési sorrendet magunk alakíthatjuk ki, a tartalmi rendszer elemeiből. A kiválasztott 

tananyag egységekből  egy, a tanulók által bejárható tanulási út tervezhető meg. Olyan tan-
anyag építhető fel, amivel a gyerekek kapcsolatba kerülnek. 

Ennek a tanulási útnak kell olyannak lenni, amit a konstruktivizmus elveinek megfelel. A tar-
talmak mindig úgy következnek a megismerési folyamatban, hogy azokat egy (vagy több) tarta-
lomegység már előkészítette, illetve az aktuális tartalomegység mindig elő is készít valami kö-
vetkező egységet.

Nézzünk egy egyszerű lehetőséget:

2.1.1. Számítógép használat
2.1.1.1. bekapcsolás
2.1.1.3. egér használata
2.1.1.4. billentyűzet használata

2.2.1. Munkaasztal részei
2.2.1.1. asztal és részei
2.2.1.2. ikonok

2.2.2. Egérműveletek ikonokkal
2.2.2.1. kijelölés
2.2.2.3. dupla kattintás

2.3.1. Programok indítása
2.3.1.1. programindítás parancsikonnal

4.1.1. Rajzolóprogram kezelése
4.1.1.1. indítás

4.2.1. Rajzeszközök
4.2.1.1. ceruza
4.2.1.2. ecset
4.2.1.3. festéköntő
4.2.1.4. festékszóró
4.2.1.5. radír
4.2.1.6. színek kiválasztása

4.2.2. Rajzeszközök kezelése
4.2.2.1. vonalvastagság
4.2.2.2. előtérszín kiválasztása

4.3.2. Rajzlap mentés
4.3.2.1. hely
4.3.2.2. fájlnév

2.4.2. Fájlok és mappák
2.4.2.1. háttértárak
2.4.2.2. fájlok és mappák

2.4.3. Tevékenységek mappákkal
2.4.3.1. létrehozás

4.3.4. Rajzlap mentése más néven
4.3.4.1. hely
4.3.4.2. fájlnév
4.3.4.3. fájlformátum

4.1.1. Rajzolóprogram kezelése
4.1.1.2. kilépés

Látható, hogy a projektben a gyerekek, a számukra felépített tananyagot, egy utat járnak be. 
A jól felépített tananyagban minden következő – három számjegyű azonosítóval ellátott – tan-
anyag egység azért  következik, mert  szükségességét az előző egységek valamilyen szinten 
előkészítették. 

Fontosnak tartom felhívni a figyelmet arra, hogy a projekt nem az egérhasználatról, sem a 
rajzolóprogramról szól, sem a fájlok és mappák kezelése témáról, hanem egy feladatról. A pro-
jektben, egy tevékenységorientált  tananyagrésszel foglalkozva kialakítjuk egy elméletibb tan-
anyagrész megismerésének igényét is, aztán természetesen megismerjük eme elméletibb tan-
anyagrész elemeit is.
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A tanulási folyamat megszervezése
A mindennapok gyakorlatában a helyzet bonyolultabb, mert a gyerekek nem egyformák. 
Az előzőleg megtervezett tanulási út szerint a 2.4.3.1. mappák létrehozása tudáselemet nem 

azért tanulja mindenki, mert „oda értünk az anyagban”, hanem azért tanulja meg éppen most 
Pistike, mert az előzőekben végzett tevékenységek eredményeként ő szükségét érezte annak, 
hogy az ő szerény munkája már valami elkülönített helyen legyen megőrizve az utókor számá-
ra. Janika kognitív rendszere pedig a következő órán fogja fontosnak érezni a 2.4.3.1. mappák 
létrehozása tudáselem megismerését, amikor az előző órán készült nagyon szép rajzát nem ta-
lálja, pedig emlékszik rá, hogy a Janika nevet beírta egy téglalapba és rákattintott egy Mentés 
feliratú gombra.

Látható tehát, hogy Janika és Pistike nem egyformák, pedig csak ketten vannak, akkor azt 
sem várhatjuk el, hogy a többi tizenkettő gyerek ugyanolyan legyen. Ekkor pedig valószínűleg 
más-más időpontban jutnak el a megtervezett út megfelelő állomásaihoz, sőt az is előfordul, 
hogy más úton szeretnének járni. Az egyes tanulók számára bejárandó út oly módon alakítan-
dó, hogy minden tanuló találkozzon a tantervben meghatározott tartalmi elemekkel, elvégezze a 
hozzájuk kapcsolódó tevékenységeket, illetve elérje a követelményrendszerben meghatározott, 
számára megfelelő tudásszintet. 

A megfelelően strukturált tananyagrendszer alapján a tanító a mindennapi munka során, arra 
felkészülve minden tanulónak a neki éppen megfelelő tananyag egységet és tudáselemeket vá-
laszthatja ki. 

A megszervezés tulajdonképpen azt jelenti, hogy a tanár a gyerekek számára olyan felada-
tot, feladatokat, projektfeladatot ad, amit ha megoldanak, akkor a tanulási útban megtervezett, a 
tananyagrendszerben meghatározott tananyagelemekkel kapcsolatos tevékenységeket végez-
nek.

A tanulási folyamat egyénre szabott formája
A gyerekek közti különbségek jelentős szóródása esetén, szükség lehet arra, hogy egyénre 

szabottan alakítsuk ki a tanulási utat, vagy a csoportra megtervezett utat az egyes gyerekek 
számára módosított formában hajtsuk végre.

Példaként említem azt a helyzetet, amit az informatika tantárgy tanítása során több kezdő 
csoportban is tapasztaltam, hogy megjelenik a két végletet képviselő gyerek. Olyan tanuló, aki 
otthon az adott időszak legmodernebb technikai színvonalának megfelelő számítógépet hasz-
nálja, osztálytársa pedig még nem mer hozzáérni a billentyűzethez vagy az egérhez.

Példaként említhetem egy súlyos magatartászavaros, beilleszkedési zavaros és tanulási ne-
hézségekkel küzdő gyerekeket nevelő gyermekotthon csoportját is. Az adott számítógépes fog-
lalkozáson az egyik fiú kész tervvel jött, hogy prezentációt „akar” készíteni kedvenc tanára fafa-
ragásairól, a másik fiú – éppen nagyon szerelmes lévén – levelet „akart” írni, a harmadik fiút ép-
pen reggel hoztak vissza szökésből és „semmit sem akart” csinálni. Az óra végére félig elké-
szült egy prezentáció a fafaragásokról, elkészült egy szépen megformázott szerelmeslevél, a 
harmadik, szökött fiú – 16 éves kora dacára – nagy lelkesedéssel köröket rajzolt a teknőccel, 
amit aznap ismert meg. A másik két gyerek nagyjából azt csinálta, amit beterveztem.

A gyakorlatban tehát előfordulhat, sőt gyakran előfordul, hogy a gyerekek számára más-más 
feladatot kell adnunk, feladataikat egyénre szabottan kell megadnunk egy-egy órán.

A más-más feladat azonban azt jelenti, hogy a gyerekek tudása adott pillanatban nem tekint-
hető egyformának, sőt egy idő után jelentős különbségek lehetnek a gyerekek tudásában.

Természetesen ez az állapot a hagyományos, induktív empirikus tanulásfelfogás alapján mű-
ködő oktatásban is ugyanígy van. A különbség a két tanulásfelfogás közt az, hogy amíg a ha-
gyományos oktatás az együtt haladást preferálja, az adott pillanatban meglevő tudáskülönbsé-
gekről szemérmesen nem beszél. A differenciálást és egyéni haladást lehetővé tevő, konstruk-
tív pedagógia ezeket a különbségeket kezelni akarja.

A probléma kezeléshez az eddigi eszközök mellé segítségül hívhatjuk, az oktatási rendszert 
támogató ellenőrző és értékelő tevékenységet.
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A differenciált oktatás ellenőrzése és értékelése
A jelenlegi oktatás számára az ellenőrzés, értékelés problémája az egyik legnagyobb kihí-

vás. Egyrészt, különösen fontos ez akkor, ha egy nem hagyományos tanuláselméletet és mód-
szertani rendszert próbálunk meghonosítani. Másrészt azért is fontosnak tartom, hogy e módon 
is bizonyítva legyen az ilyen rendszerű pedagógiai tevékenység hatékonysága és létjogosultsá-
ga. Harmadrészt a pedagógus a tevékenységével biztosítja, hogy a hagyományos oktatáshoz 
szokott kívülálló számára néha talán összevisszaságnak is tűnő jelenség, egy valódi pedagógiai 
folyamatot takar. 

A hagyományos, sok esetben ismeretközpontú oktatás során az ellenőrzés és értékelés in-
kább a folyamat végi eredményességet vizsgálta, ami sok esetben a folyamatba való beavatko-
zás lehetőségétől fosztja meg a pedagógust.  

A konstruktivista szemléletű oktatás során nagyobb hangsúlyt kell fektetni az oktatási folya-
mat követését, szabályozását szolgáló ellenőrzési és értékelési tevékenységek alkalmazására.

A fentiekből világossá vált, hogy az egy csoportba tartozó gyerekek a tudásépítő tevékeny-
ségük során más-más ütemben haladhatnak, akár más utakon is járhatnak. A pedagógusnak, – 
aki a tevékenységsorozatok koordinátora – minden tanóra után elegendő információval kell ren-
delkeznie arról, hogy az egyes tanuló éppen hol tart az elsajátítási folyamat során.

Az ellenőrzés és értékelés, mint gondozó tevékenység

Tanórán végzett tevékenység 
A differenciált oktatás során tanórák nagy részében a tanító, mint segítő koordinátor van je-

len, a tanulók a nekik előkészített szisztematikus szabadsággal élve dolgoznak saját mikrovilá-
gukban, az éppen aktuális tudáselemekkel kapcsolatban. A gyerekek segítése mellett azonban, 
végeznie kell egy úgynevezett információgyűjtő tevékenységet. Tudnia kell, hogy melyik tanuló 
(tanulópáros, tanulócsoport) mit végez, hol tart a tevékenysége során. Tudjuk, hogy az utak le-
hetnek egyformák, de lehetnek különbözőek is. Az egyes gyerekek haladásának üteme pedig 
legtöbbször különböző lesz.

Az ilyen jellegű információszerző tevékenységet tanórán kell elvégezni. Az elsajátítási folya-
mat figyelése, mint ellenőrző tevékenység csak akkor lehet igazán hatékony és célszerű, ha 
nem vonja el a tanárt a gyerekekkel végzendő segítő jellegű munkától. Ilyen egyszerűen, gyor-
san végezhető tevékenységet tesz lehetővé a tanórai regisztrációs lapok használata. 

A tanár a tanórai regisztrációs lapot óra közben magánál tartva jegyezheti fel, hogy a gyere-
kek az adott tanórán melyik tananyag egységgel és tudáselemmel foglalkoztak, és milyen jelle-
gű tevékenységet végeztek. 

A regisztrációs lapra következő szempontok alapján érdemes megjegyzéseket tenni:

a) a tanulók az egyes tananyag egységekhez kapcsolódó tudáselemekkel,  
− először találkoznak, 

- vagy maguk igénylik a továbblépés érdekében, (Azt hogyan lehet megtenni, hogy …)
- vagy a tanító maga javasol egyet, (Nézd csak ezt, …)
- vagy egymástól tanulják meg, (Azt hogyan készítetted, hogy …)

− segítséggel tudnak dolgozni,
− önállóan tudnak dolgozni.

b) a tanulók tevékenysége lehet, 
− próbálkozó jellegű, 
− tudatos tevékenység.
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Egy lehetséges tanórai regisztrációs lap részlete alább látható, a teljes lap megtalálható a 
mellékletben. Néhány ötödikes munkája a november 12-i informatika órán.

5. osztály 2004. november 12.

Sorszám A tanuló neve
Tanórán érintett 

tananyag egységek
tudáselemek

Új ismeretként 
igényelt
modulok

Segítséggel vége-
zett

modulok
Önállóan végezett

modulok

Próbálkozás
jellegű, vagy tu-
datosan végzett 

munka

1. AT

8.3.3. 8.3.3.1.
8.3.4. 8.3.4.1. t
8.3.5. 8.3.5.1. p 8.3.4.2. t

8.3.5.2. p

2. JI

8.3.9. 8.3.9.2. 8.3.9.1. P
8.3.10. 8.3.10.2. T

3. OCS

8.3.1. 8.3.1.1. P
8.3.1.2. P

8.3.2. 8.3.2.1. P
8.3.2.2. P

8.3.3. 8.3.3.1

4. SR – TT

8.3.4. 8.3.6.1. P
8.3.5. 8.3.6.2.
8.3.6. 8.3.5.1. 8.3.4.1.

8.3.5.2. 8.3.4.2.
8.3.5.3

5. SZB

8.3.10. 8.3.10.2. T
8.3.11.

8.3.11.1. P
8.3.11.2. P

8.3.5.3

6. TT - SR

8.3.4. 8.3.6.1. P
8.3.5. 8.3.6.2.
8.3.6. 8.3.5.1. 8.3.4.1.

8.3.5.2. 8.3.4.2.
8.3.5.3

Tanórák után végzett tevékenység
A tanórák során, a regisztrációs lapon rögzített állapot mindig az adott tanórára jellemző, pil-

lanatnyi sztatikus állapotot tükröz. Az egyes gyerek fejlődését mutató, dinamikus folyamatot áb-
rázoló dokumentumot a tanórai regisztrációs lapok adatainak folyamatos felhasználásával ké-
szíthetünk. 

A gyakorlati  dokumentumot a részletezett  tananyagrendszer  átalakításából  készíthetjük el 
minden tanuló számára. Legyen ez az egyéni haladási naplónak, vagy egyéni haladási lapok-
nak nevezett dokumentum. 

A tanórai regisztrációs tevékenység eredményeit, minden tanóra után ebben a több oldalas 
dokumentumban rögzítve, bármikor látható lesz, hogy az egyes tanuló hol tart a nagyobb tan-
anyagegységek elsajátítása során. 

Látható, hogy a naplóban minden modulhoz megjelölhetjük, hogy a tanuló a megfelelő tudás-
elemet 

a) igényelte (igény szintje), 

b) segítséggel végezte (ismeret szintje), 

c) önállóan használta (alkalmazás szintje). 
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Egy lehetséges egyéni haladási napló részlete alább látható, a teljes napló megtalálható a 
mellékletben. A november 12-i informatika óra után SR haladási naplójának egy részlete.

SR haladási naplója igény 
szintje

ismeret 
szintje

alkalmazás
szintje

tudás
szintje

8.3. Teknőc grafika
8.3.1. mozgató utasítások

8.3.1.1. előre, e o o o
8.3.1.2. hátra, h o o o
8.3.1.3. haza o o o

8.3.2. fordító utasítások
8.3.2.1. balra, b o o o
8.3.2.2. jobbra, j o o o

8.3.3. képernyőkezelés
8.3.3.1. törölrajz, tr o o o
8.3.3.2. törölszöveg, tsz
8.3.3.3. törölparancs, tp

8.3.4. láthatóság
8.3.4.1. láthatatlan o o o
8.3.4.2. látható o o o

8.3.5. tollkezelés
8.3.5.1. tollatfel, tf o
8.3.5.2. tollatle, tl o
8.3.5.3. tollradír, trd o o

8.3.6. színkezelés
8.3.6.1. tollszín, tsz o o o
8.3.6.2. tollvastagság, tv o o o
8.3.6.3. rajzlapszín, rsz
8.3.6.4. tollszín?, tsz?
8.3.6.5. tollvastagság?, tv?
8.3.6.6. rajzlapszín?, rsz?

8.3.7. sebesség
8.3.7.1. lassúteknős, lassú o
8.3.7.2. gyorsteknős, gyors o

8.3.8. festés
8.3.8.1. fest o

8.3.9. elfordulások
8.3.9.1. derékszögű elfordulások o o o
8.3.9.2. nem derékszögű elfordulások o o

8.3.10. alakzatok
8.3.10.1. egyszerű alakzatok o o o
8.3.10.2. sokszögek ismétlés nélkül o

8.3.11. ciklusok
8.3.11.1. ismétlés, ism
8.3.11.2. szabályos sokszögek
8.3.11.3. teljes teknőc tétel
8.3.11.4. kör

8.3.12. eljárások készítése
8.3.12.1. tanuld
8.3.12.2. vége

8.3.13. eljárások szerkesztése
8.3.13.1. memória

Az egyéni haladási napló segíti a pedagógiai folyamat további tervezését. Látható belőle az 
egyes tanuló tudásának pillanatnyi állapota. A fenti naplórészletből látható, hogy a SR számára 
a következő órán olyan feladatot kell adnunk, amely előkészíti az ismétlés lehetőségét, vagyis 
kialakítja az ismétlő parancs megismerésének igényét. 

A következő órák valamelyikén tehát SR nem azért fogja megismerni az ismétlés parancsot, 
mert az osztály „oda ért az anyagban”, hanem azért, mert neki szüksége lesz rá.

A különbség látszólag kicsi, azonban SR kognitív rendszere szempontjából óriási. 
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Az ellenőrzés és értékelés, mint eredményvizsgálat
A követő jellegű értékelő  munka mellett  a  összefoglaló  jellegű értékelő  tevékenységet  is 

szükséges végezni annak érdekében, hogy egy-egy témakör, tananyagrész lezárása után lát-
ható legyen a tanulás eredménye.

Az egyéni haladási napló 2-4. oszlopába a folyamat értékelése során gyűjtjük az információt. 
Az 5. oszlopába nem a tanórai haladás alapján teszünk megjegyzést, hanem egy-egy nagyobb 
tananyagegység lezárása után, egy szakasz záró mérés eredményeit írhatjuk ide. 

Azt hiszem, nem kell  különösebben magyarázni,  hogy a konstruktivista tanuláselmélethez 
közelebb álló megoldás az, ha minden gyerek, akkor végzi el ezt a záró értékelést segítő mun-
kát, amikor ő tudása megfelelő szintre eljutott.

A folyamat végi ellenőrző és értékelő munkát segítheti egy összetettebb, több lépésből álló, 
úgynevezett projekt feladat, vagy feladatsorozat megoldása. A feladatot úgy kell összeállítani, 
hogy a megoldás után a tananyagrendszerben foglalt tudáselemeinek megléte, vagy meg nem 
léte egyértelműen ellenőrizhető legyen általa.  

Feladatlapok a záró értékeléshez
A mellékletben olyan feladatgyűjtemény található, amelynek segítségével a tananyagrend-

szerben levő tudáselemek meglétét lehet ellenőrizni. A feladatlapok összeállításakor is követ-
tem azt az elvet, mely szerint az informatika órán nem operációs rendszer használatot, vagy raj-
zolást tanulunk, hanem számítógéppel alkotó, vagy megismerő tevékenységet végzünk. Ezért a 
feladatlapokat a 3-8. fő témakör köré csoportosítva úgy állítottam össze, hogy 1-2. fő témakör-
höz tartozó tudáselemek meglétét is mérhessük a segítségükkel.

Alább összefoglaltam a feladatlapok által feldolgozott fő témaköröket, és a hozzájuk tartozó 
altémaköröket. Külön jelöltem, hogy az egyes témaköröket érintő feladatlapok, milyen máshova 
tartozó altámaköröket érintenek:

3. 3.2.
+ 5.1. 5.2. 5.3. 5.4.

4. 4.1. 4.2. 4.3.
+ 2.3. 2.4.

5. 5.1. 5.2. 5.3. 5.4. 5.5. 5.6. 5.7.
+ 2.3. 2.4.

6. 6.1. 6.2. 6.3. 6.4. 6.5. 6.6. 6.7.
+ 1.1. 1.2. 1.3. 1.5. 2.3. 2.4. 2.5. 3.2. 3.3.

7. 7.1. 7.2. 7.3. 7.4. 7.5. 7.6. 7.7.
+ 2.3. 2.4.

8. 8.1. 8.2. 8.3. 8.4. 8.5.
+ 2.3. 2.4.

A feladatlapokban a jobb oldalon jelöltem, a feladat által érintett négy számjeggyel azonosít-
ható tudáselemet, esetleg a három számjeggyel azonosítható tananyag egységet. 

Mindezek segítségével a feladatlapot javító pedagógus egyértelműen tudja azonosítani azt a 
tudáselemet, (esetleg tananyag egységet) aminek tudását az egyéni haladási napló  5. Tudás 
szintje oszlopában jelölni szeretné.

A feladatlapokban azokat a tudáselemeket szerepeltettem, amelyek tudása minden tanulótól 
elvárhatóak, a tananyagrendszerben viszont olyan elemek is vannak, amelyeknek megismeré-
sét minden gyerektől nem várjuk el.

A feladatlapokon a beválasztott  tudáselemek minimum kettő alkalommal szerepelnek,  oly 
módon, hogy a feladatlapok mindegyike kettő, közel azonos tartalommal készült el. Ez lehető-
séget ad arra, hogy a lapokat és a párjukat egy mérésre és egy későbbi időpontban elvégzendő 
kontrollmérésre is használhatjuk.
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A differenciált oktatást segítő további lehetőségek
A valódi differenciálás mindennapi munkában való alkalmazásához az eddigiekben ismerte-

tett elemek szükségesek, de nem minden esetben elégségesek.
Az eddig ismertetett elemek a tanári munkában jelentenek változást, oly módon, hogy azt 

megkönnyítik, egyszerűbbé teszik. A pedagógusok nagyon nagy százaléka szívesen veszi, ha 
további  eszközöket  készítünk  munkájuk  könnyítése  érdekében.  Minél  több  a  tanári  munkát 
megkönnyítő, használható eszköz, annál nagyobb az esélye annak, hogy előnyben részesítik a 
konstruktivista alapokon nyugvó oktatást a hagyományos oktatással szemben. 

A további eszközök szükségességének magyarázatához induljunk ki a differenciált oktatás 
folyamatából. A gyerekek más-más feladattal foglalkozva, egyéni utakon haladva végzik aktív, 
alkotó, felfedező munkájukat. A tanár e munkába mindig más-más helyen bekapcsolódva fel-
adatokat ad, ismereteket nyújt, segít, és közben végzi a már ismertetett ellenőrző értékelő tevé-
kenységét.

A folyamat egyik nehézsége, hogy a tanár nem lehet az ismeretek egyedüli és kizárólagos 
forrása, hiszen lehetetlen ugyanazt a tananyag-egységet, tananyagmodult minden gyereknek 
külön-külön ismertetni. A másik nehézség, hogy a tanár különböző tanulási úton járó gyerekek 
számára mindig a nekik éppen szükséges – a konstruktivista tananyag felépítésnek megfelelő – 
feladatot adja.

A két problémát megoldó eszközök lehetnek a megfelelő elvek alapján elkészült nyomtatott 
segédanyagok.

Nyomtatott segédanyagok

Tankönyv, mint tananyagmodul rendszer a gyerekeknek
A fentiekből következik, hogy a gyerekeknek szüksége lesz egy olyan ismeretforrásra, médi-

umra, amiből – a tanár pillanatnyi rendelkezésre nem állása esetén is – meg tudják szerezni azt 
a tudáselemet, amire éppen szükségük van.

A megfelelő tankönyvet úgy képzelhetjük el, hogy a már ismertetett tananyagrendszer alap-
ján, – azzal szinkronban – dolgozza fel az informatikai tudás rendszerét. A tankönyv tehát a fel-
nőttek által logikus rendben összeállított informatikai ismeretrendszert tartalmaz, ahol minden 
egyes elemet a megfelelő módon lehet azonosítani. 

A gyerekek, amint tudjuk, nem ilyen sorrendben, és természetesen nem együtt haladva akar-
ják magukévá tenni a tudásrendszer egyes elemeit. 

A gyerekeknek megfelelő sorrendet, mint haladási utat egy csoportra is összeállíthatja a pe-
dagógus, de az egyes gyerekekre szabva, azt tanóráról tanórára haladva is kialakíthatja.

A tanulási utak kialakítási módjától függetlenül a könyvnek olyannak kell lennie, hogy abból a 
gyerekek könnyen és egyszerűen azt a tudáselemet találhassák meg, amelyre tanulási útjuk 
adott pillanatában éppen szükségük van.

A tankönyv, a tudáselemeket – tudáskártyákat – külön lapokon megjelenítő könyvként kép-
zelhető el. A tankönyvből a tudáskártyák kivehetők, és külön is kezelhetők.

Munkafüzet, mint tanulási út a gyerekeknek
A differenciálást preferáló tanulásszervezési módot támogató másik nyomtatott segédanyag 

a munkafüzet. Ez a médium azonban nem a hagyományos értelemben vett, egy tankönyv mel-
lékleteként megjelenő tanulást segítő eszköz, hanem a konstruktív pedagógia által elképzelt tu-
dásépítő folyamat vezérlő médiuma. Tartalmazza azokat a feladatokat, projektfeladatokat, ame-
lyeken a gyerekek végighaladva az összes szükséges tudáselemmel találkoznak.

Ahhoz, hogy a munkafüzet e szerepnek megfeleljen, a feladatokon keresztül egy tudatosan 
elkészített tananyag felépítést kell, hogy tartalmazzon. Egy olyan tananyag felépítést, amiben 
miden feladat az előző feladatok megoldása során megszerzett tudáselem(ek)re épül, valamint 
a előkészíti  valamely következő feladatban majd megjelenő tudáselem megismerésének igé-
nyét.
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Nyomtatott segédanyagok további előnyei

A követő-gondozó ellenőrző rendszer segítése
A nyomtatott segédanyagok a tudásépítő folyamat során jelentős terhet vehetnek le a peda-

gógus válláról. Amikor a munkafüzetet és a tankönyvet a gyerekek tanórán használják, akkor a 
tanár regisztrációs munkája is jelentősen leegyszerűsödhet, sőt a – magasabb évfolyamokon – 
a gyerekeket segítségül hívva, akár őket is megkérhetjük, hogy az általuk érintett tudáselemek 
azonosítóját lejegyezve saját órai munkájuk naplóját elkészítsék.

A megismerő képességek fejlesztésének segítése
A munkámban ismertetett tanulási folyamatban számítunk a gyerekek aktív közreműködésé-

re. A tudásépítő tevékenység során a munkafüzetet és a tankönyvet, mint segítő taneszközt 
használják. Az örömmel végzett motivált munka során sok feladatot kell elolvasniuk, és sokszor 
fogják olvasás segítségével megszerezni a tevékenységhez szükséges ismereteket. Úgy teszik 
ezt, hogy az olvasási tevékenységet mindenféle kényszer nélküli, természetes folyamatként élik 
meg, az nem válik nyűggé számukra.

A  kényszer  nélküli  tudatos  olvasási  tevékenység  egyenes  következménye  lesz  olvasási 
készség fejlődése. Az ilyen módon való informatika tanulás a műveltségterületeken túlmutató, 
kiemelt fejlesztési területek, illetve kulcskompetenciák fejlesztéséhez járulhat hozzá. 

Rövid távú eredmény lehet a magyar gyerekekben oly nagyon hiányzó szövegértési képes-
ség fejlődése.

Hosszú távú eredmény lehet a megismerési képességeken belül, az információszerző és fel-
dolgozó képesség és az önálló ismeretszerzéshez szükséges képességek fejlődése.
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Befejezés
A több mint 20 éves pedagógiai munkám során mindig falusi kisiskolában dolgoztam. Ezen 

iskolák közös sajátossága a gyerekek – illetve az általuk hozott sajátosságok – sokfélesége.
Oktatási rendszerünk nincs felkészülve arra, hogy valóban hatékonyan tudjon alkalmazkodni 

a gyerekek iskolába hozott különböző sajátosságaihoz. Sajnos még szinte mindenhol a hagyo-
mányos oktatási módszerek uralkodnak, pedig egyre világosabban látható, hogy nem kerülhető 
meg a korszerű módszertanok alkalmazása.

Célom egy olyan informatika oktatási módszer kidolgozása, amelynek tanuláselmélete, mód-
szertana eleve feltételezi a gyerekek egyéni különbségeihez való alkalmazkodást, a differenciá-
lást. A módszer elmélete a reformpedagógia gyermekközpontúságában gyökerezik, a cselekvés 
pedagógiáján alapul, és a legmodernebb a konstruktivista tanulásfelfogás szerint véli kialakítha-
tónak a gyerekekben a tudást.

Munkámban az új módszer előkészítéséhez és megszervezéséhez dolgoztam ki és adok ja-
vaslatot. Azért tartottam fontosnak a kidolgozó munkát, mert tudom, hogy differenciált oktatás 
megszervezése több munkát igényel, nehezebben végrehajtható, és úgy tapasztalom, hogy a 
pedagógusok többsége éppen ezért nem szívesen alkalmazza ezt a módszert.

Úgy gondoltam tehát, hogy legelőször is olyan eszközöket kell közkinccsé tenni, ami a peda-
gógusok napi munkáját egyszerűbbé teszi, segíti.

Jelen munkámban a differenciált informatika oktatás 
o előkészítéséhez szükséges 

 tananyagrendszert,
 követelményrendszert,

o ellenőrzési és értékelési rendszeréhez használható
 haladási naplót,
 tanórai regisztrációs lapokat,
 feladatgyűjteményt

készítettem el.

Munkámat a jövőben olyan produktumokkal kívánom kibővíteni, ami a napi munkát még egy-
szerűbbé teszi, valamint a gyerekek aktív tudásépítő tevékenységét segíti.

Informatika oktatási elképzelésem alapelveiből következően és kialakítandó eszközrendsze-
rének segítségével alkalmasnak tartom arra, hogy a legkülönbözőbb környezetből jövő és kü-
lönböző adottságokkal rendelkező gyerekek számára is valódi használható tudást adjon.

Munkám távlati eredményeként lehetőséget látok arra, hogy a sok helyütt még mindig her-
barti alapokon álló oktatás, iskolákban és iskolán kívül is elmozdulhat egy korszerűbb és haté-
konyabb lehetőség irányába.

Pusztaszentlászló, 2005. március 29.

Bedő Ferenc
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