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Elavult tanítási módszereink vannak?

– "Az iskolát olyan mesterséges és alacsony hatékonyságú
tanulási környezetnek tekintem, amit a társadalom 
kényszerből hozott létre, miután az informális környezetek 
bizonyos lényeges területeken elégtelennek bizonyultak.”

Papert

– lóvontatású szekér - automobil
– orvosok és tanárok időutazása
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Más tanulásfelfogásra van szükség ?

– IEA vizsgálatok
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Neveléstörténet

Rousseau  – gyermek természetes ösztönei, érdeklődése és hajlamai
Dewey – pragmatizmus, tantervelmélet
Claparede – gyermek a módszertani megfontolások alapja
Kilpatrick – projekt módszer
Montessori – eszközök környezet
Freinet – szabad önkifejező tevékenység
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Neveléstörténet

Piaget – a reformpedagógiai elméletek rendszerbe foglalója
– a gyerekek próbálkozásaik, érzékelésük, tapasztalataik segítségével 

saját megismerő mechanizmusukat alakítják, építik
– a megismerés a való világ viszonyainak cselekvés segítségével 

történő belsővé válása
– tudás tehát nem egy tiszta papíron megjelenő lenyomat, 

hanem az aktív tevékenység eredményeképpen létrejövő, 
a környezetére reagáló rendszer

Papert – a kisgyermekek, természetszerűleg motiváltak a tapasztalatszerzésre,
szinte önkéntelen érdeklődést mutatnak környezetük iránt

– ismeretvilágukat környezetük állandó vizsgálatával, megfigyelésével 
alakítják ki

– a kisgyermeki "észrevétlen" tanulás, ami tulajdonképpen felfedező,
érzékelő, nonverbális, és mindenképpen a kisgyermek által vezérelt
tudásszerzés a felnőttek számára sokszor meglepő módon sikeres
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Konstruktív pedagógia

Tudás -- konstrukció, 
belső világ építés eredménye

Belső világ -- kognitív rendszer

kölcsönhatása, egymásra hatása

Külső világ -- tapasztalatok
Nahalka István: Konstruktív pedagógia - egy új paradigma a láthatáron, Iskolakultúra, 1997/2, 3, 4.



Papert - mikrovilágok

– tanulási környezetek 
a tudásépítshez

– Logo
– Logo-pedagógia 
– Logo-szerű tanulási környezetek
– Mikrovilágok
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A konstruktív pedagógia lehetősége

Informatika tanításban

– megfelelő tananyag összeállítására,
– megfelelő módszerek alkalmazására,
– megfelelő taneszközök kifejlesztése,
– megfelelő gondozó és értékelő rendszer

használata.



Megfelelő tananyag összeállítás

– Mit akar kezdeni a gyerek a számítógéppel?
– „dolgozni”,
– alkotni,
– produktumot létrehozni.

– nem fájlokat kezel,
– nem operációs rendszert használ,

– a felnőttek sem!

– fel kell építeni
– be kell illeszteni
– sorrendbe állítani
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Megfelelő módszerek alkalmazása

Hagyjuk a gyerekeket tanulni! 

– A foglalkozás kezdetén megfelelő ismeretet nyújtsunk.

– A gyerekek a megismerési folyamat során  "mikrovilágukban", egyéni problémájukkal foglalkozva, 
aktív, alkotó, felfedező munkát folytatnak.

– A munka folytatása megköveteli egy következő ismereti szintre való előrelépést, új elem 
megismerését.

– A gyerekeknek akkor ismertetjük az  új elemet, amikor munkájukban arra szükségük van.

– Az további aktív munka újabb megismerési igényt idéz elő.  

– A tanár a gyerekek megismerő munkáját koordinálja segíti, követi, regisztrálja.

– Az aktivitás fenntartása és elősegítése érdekében érdekes problémákat vethet fel.



Megfelelő módszerek alkalmazása

A módszer tulajdonságai 

– Differenciálás.
 integrált oktatás
 hátrányos helyzetű tanulók
 cigány tanulók 
 sérült és fogyatékos gyerekek
– súlyos tanulási, beilleszkedési, magatartási zavaros gyerekek

– Kreativitásfejlesztés.
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Megfelelő taneszközök

– Szoftverkörnyezet
– produktum létrehozására alkalmas szoftver,
– Logo környezet,

– Konstruktivista tankönyv (reformpedagógia)
– taneszköz funkciójú
– nem kizárólagos ismeretforrás 
– épülő tankönyv

– Portál
– központi segítség és találkozóhely

– Kézikönyv
– felnőtt segítők számára
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Megfelelő követő és értékelő rendszer

– információszerzés regisztrációs lap
– órai megfigyelő munkához
– tanóránként, osztályonként

– elemzés haladási lap
– összesítő, elemző munkához
– témakörönként, tanulónként

– értékelés projektfeladat



A hagyományos oktatás

– A tudástartalom tantárgyakba rendezett, kész rendszer.
– A tanár az aktív tudásközvetítő fél, a didaktikai vezető.
– A tanuló befogadja az ismereteket, passzív. 
– A tananyag steril, elszigetelt egységként jelenik meg. 
– A tanulás zárt mechanikus folyamat, vezető médiuma a tankönyv. 
– A folyamat kívülről vezérelt és gyakran félelemmotivációval terhelt. 
– Az értékelés többnyire a folyamat végén, elkülönülten történik.
– A sikertelenségtől való félelem gyakran eredményez frusztrációt. 
– A frontális tanulás alkalmazkodást és konformizmust igényel
– Az adaptáció a kreativitás érvényesülését és fejlődését visszafogja. 
– A kialakult tudás nehezen mobilizálható, alkalmazható.
– Az intézmény tanárközpontú és tekintélyelvű.

18
Komenczi Bertalan: On-line, Új Pedagógiai Szemle, 1997/7-8.



A konstruktivista oktatás

– A gyermek aktívan vesz részt belső világának építésében.
– A tanuló saját tudását nem kész rendszerként veszi át,

azt aktív "konstrukcióval" saját maga hozza létre. 
– A folyamat főszereplője tehát a tanuló, 
– A tanári segítség az ő szükségletéhez alkalmazkodik. 
– Adott problémakör többféle kontextusban, különböző perspektívákból 

megközelítve jelenik meg.
– A megszerzett tudás kellően rugalmas lesz. 
– A változó feltételek közepette is használható lesz. 
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Összehasonlítás

Rendszerközvetítő tanítás-tanulás
– olcsóbb,
– kézben tarthatóbb,

– előbb elérhető a (vélt) tudás.

Konstruktivista tanulás-tanítás
– költségesebb, 
– komolyabb felkészülést igényel,

– később érhető el a (valódi) tudás, 
– minden részletében még nem kidolgozott.
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A rendszer kialakítása

– Nagy János
– Palócz István
– Bedő Ferenc
– Biodigit Kft.

– Részletes ismertető és foglalkozás:
Logo Alkotótábor - Kecskemét



Köszönöm a figyelmet!

www.zmpi.sulinet.hu/infokt 
bedof@enternet.hu
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