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BemutatkozBemutatkozááss

− 21 éve tanítok matematikát
− 20 éve tanítok számítástechnikát ----> informatikát
− ~17 éve foglalkozom tananyagtervezéssel 
− 1993-95 NAT --> informatika/számítástechnika
− ~17 éve Logo  ----> Miért működik olyan jól?

Milyen pedagógiai elmélet van mögötte? 
− ~12 éve foglalkozom módszertani fejlesztéssel

Informatika – a Logo tanuláselmélete alapján
− ~6 éve foglalkozom a konstruktív pedagógiával
− a legkorszerűbb tanuláselmélet

− szeretném megismertetni
− célom  -- az együttgondolkodás elindítása 
− néhány találós kérdést teszek fel
− el fogok kalandozni az informatikába



AlkalmazAlkalmazóókkéépes tudpes tudááss

− PISA vizsgálatok
− 2000 
− 2003   

− Ismeretek alkalmazása
− más problémahelyzetben ?
− más kontextusban ?
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ÚÚj mj móódszer?dszer?

A hagyományos nem jó?

Teljesen új kell?



− „A ??????????? tanításának legelterjedtebb formája az 
iskolai tanóra, amelyen a pedagógus, mint az információ
legfőbb forrása, a ???????????i ismereteket az oktatási 
folyamat segítségével valamilyen módon átviszi a 
tanulókba. Ez az átvitel – ha mércének a ???????????i 
megértést tekintjük – egyáltalán nem működik jól. A hiba 
lehet az információforrásban, az átvitel folyamatában, 
vagy az információ átvevőjében. Az is lehetséges, hogy a 
???????????i információk továbbítására az osztálytanítás 
egész rendszere alkalmatlan.”



− „A matematika tanításának legelterjedtebb formája az 
iskolai tanóra, amelyen a pedagógus, mint az információ
legfőbb forrása, a matematikai ismereteket az oktatási 
folyamat segítségével valamilyen módon átviszi a 
tanulókba. Ez az átvitel – ha mércének a matematikai 
megértést tekintjük – egyáltalán nem működik jól. A hiba 
lehet az információforrásban, az átvitel folyamatában, 
vagy az információ átvevőjében. Az is lehetséges, hogy a 
matematikai információk továbbítására az osztálytanítás 
egész rendszere alkalmatlan.”



ÉÉppíítstsüük fel a matematikk fel a matematikáátt

− „A matematika tanításának legelterjedtebb formája az 
iskolai tanóra, amelyen a pedagógus, mint az információ
legfőbb forrása, a matematikai ismereteket az oktatási 
folyamat segítségével valamilyen módon átviszi a 
tanulókba. Ez az átvitel – ha mércének a matematikai 
megértést tekintjük – egyáltalán nem működik jól. A hiba 
lehet az információforrásban, az átvitel folyamatában, 
vagy az információ átvevőjében. Az is lehetséges, hogy a 
matematikai információk továbbítására az osztálytanítás 
egész rendszere alkalmatlan.”

− Dienes Zoltán - 1960



MMóódszertani vdszertani vááltltáás?s?



NevelNevelééststöörtrtéénetnet

− 20. század eleje
−A gyermek évszázada
−A hagyományos iskola kritikája

− a poroszos, herbarti iskola kritikája
−„….”

− reformpedagógia
−a „lélekgyilkolás” ellen
−a gyermekek védelme érdekében
−a gyermekek középpontba állítása érdekében

Németh A. - Pukánszky B.: Neveléstörténet, Nemzeti Tankönyvkiadó, Bp. 1998.



RousseauRousseau

„ A tanítás tehetsége abban áll, hogy a tanulást 
kellemesebbé teszi.”
−az ismeretelsajátítás folyamatában 

nem a tudás, és nem a tanár a fontos
−csakis a gyermek 

−természetes ösztönei
−érdeklődése 
−hajlamai

Németh A. - Pukánszky B.: Neveléstörténet, Nemzeti Tankönyvkiadó, Bp. 1998.



Dewey Dewey -- pragmatizmuspragmatizmus

−a cselekvés fontossága
−a gyermek nem tehetetlen és kiszolgáltatott!
−a gyerek ne ismereteket szerezzen, 

hanem ismeretszerzést tanuljon
−az ismeretszerzés készségének megtanítása

Németh A.: A reformpedagógia múltja és jelene, Nemzeti Tankönyvkiadó, Bp. 1998.



Dewey Dewey -- tantervelmtantervelmééletlet

−konkrét cselekvés, problémamegoldás
−ha a tananyag nem függ össze a gyermek 

tapasztalatával, formálissá válik, mert 
megszűnnek az ismeretszerzés motívumai

−szükség van a gyermek érdeklődésére
−nem külsődleges, mesterkélt módon 

rákényszeríteni
−a fegyelem által kiváltott érdeklődés nem tudja 

irányítani a tapasztalatszerzést

Németh A.: A reformpedagógia múltja és jelene, Nemzeti Tankönyvkiadó, Bp. 1998.



Kilpatrick Kilpatrick -- project mproject móódszerdszer

− a tananyag
−a gyermek érdeklődésén alapul, 
−életszerű feladategységek köré van csoportosítva

− az elsajátítás 
−önállóan
−az egyes tanulók fejlődési sajátosságainak,
−egyéni fejlődési ütemének megfelelően történik

Németh A.: A reformpedagógia múltja és jelene, Nemzeti Tankönyvkiadó, Bp. 1998.



ClaparClaparėėdede -- gyermektanulmgyermektanulmáányny

− A gyermek legyen, a módszertani megfontolások alapja.
− A nevelés rugója a feladat iránti érdeklődés legyen.
− Építsünk a gyermek munkavágyából fakadó belső fegyelemre.
− Hagyja megélni a gyermekkort, tartsa tiszteletben annak 

sajátosságait.
− Ne haszontalan ismeretanyaggal töltse tele a gyermek fejét, hanem 

fejlessze értelmi és erkölcsi funkcióit.
− Az iskola használja ki a gyermek cselekvési vágyát, támaszkodjék a 

játékra.
− Életszerű tevékenységeivel 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.

Németh A.: A reformpedagógia múltja és jelene, Nemzeti Tankönyvkiadó, Bp. 1998.



−a gyermek maga alkossa meg képzeteit,
..., építse meg saját gondolatvilágát, ne a nevelő
erőszakolja rá a sajátját!

−a cselekvés 
−megindítója a felnőtt 
−irányítója a jól megválasztott eszköz 
−alanya maga a gyermek

−pedagógus feladata a „szisztematikus szabadság”
megtervezése és biztosítása.

MontessoriMontessori
„„SegSegííts nekem, hogy magam tudjam csints nekem, hogy magam tudjam csináálni!lni!””

Németh A.: A reformpedagógia múltja és jelene, Nemzeti Tankönyvkiadó, Bp. 1998.



MontessoriMontessori
„„SegSegííts nekem, hogy magam tudjam csints nekem, hogy magam tudjam csináálni!lni!””

− A gyermeki tevékenység feltételei 
− a gyermekhez méretezett, megfelelően berendezett tér
− tevékenységet befolyásoló, célszerűen megtervezett eszközök

Két fontos gondolata
− a tanár:

− szerepének megváltozása
− a pedagógus nem ismeretközlő, hanem
− a tanulási folyamat megtervezője, segítője 

− a gyermek:
− személyiségének, 
− tudásának 

belső felépítője

Németh A.: A reformpedagógia múltja és jelene, Nemzeti Tankönyvkiadó, Bp. 1998.



FreinetFreinet

−a pedagógia a gyermek 
természetes kíváncsiságára építsen

−a pedagógus feladata a kíváncsiság ébrentartása 
és táplálása

−a tudás átadása nem a kizárólagos cél
− fontosabb ennél 

−a kutatási módszer megismerése 
−a gondolkodási mód elsajátítása

Németh A.: A reformpedagógia múltja és jelene, Nemzeti Tankönyvkiadó, Bp. 1998.



FreinetFreinet

−minden gyermek magában hordozza a 
kibontakozás, önmegvalósításának csíráit

−a nevelő dolga feltételeket teremteni, 
−amelyben a gyermek szabadon megnyilvánulhat 
−kifejezheti gondolatait, érzéseit

Németh A.: A reformpedagógia múltja és jelene, Nemzeti Tankönyvkiadó, Bp. 1998.



Kenyeres ElemKenyeres Eleméérr
Pusztamagyaród, 1891. január 31. - Siófok, 1933. augusztus 25.

1. A hagyományos iskolai szemlélet a gyermeket befogadó (receptív) lénynek tekintette, míg az új 
iskolák 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 
tekintették fontosnak, mert ez a tevékeny elmerülés alapja.

4. A hagyományos oktatás tantervei logikai vagy időrendi haladás szerint mindent felöleltek, az új 
iskolák viszont elfordultak ettől az enciklopédikus eszménytől, és az egyes tudományokban 
keresték 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 

munkamegosztás, melynek az volt a célja, hogy előmozdítsa a szociális érzékenység kifejlődését.
12. Míg a hagyományos iskolákban a rossz hajlamok elnyomását szolgáló erkölcsi nevelés volt 

uralkodó, addig az új iskolákban e hajlamok levezetését, szublimálását próbálták megoldani. 

Új iskolák Magyarországon a XX. század első felében, Ambrus Attiláné Dr. Kéri Katalin 1996



PiagetPiaget
A reformpedagógiai nézetek rendszerbe foglalója

A gyermekkori gondolkodás fejlődése
−négy szakasz

− A gyerekek nem passzív befogadói a világ ingereinek
− próbálkozásaik
− érzékelésük
− tapasztalataik segítségével, 

saját megismerő mechanizmusukat alakítják. 

Németh A. - Pukánszky B.: Neveléstörténet, Nemzeti Tankönyvkiadó, Bp. 1998.



Piaget Piaget 
A konstruktivizmus megalapozA konstruktivizmus megalapozóójaja

− A megismerés 
a való világ viszonyainak 
cselekvés segítségével történő belsővé válása. 

− A tudás
aktív tevékenység eredményeképpen épülő, 
környezetére reagáló rendszer. 

− Belső megismerő mechanizmus.
− Kognitív struktúra.
− Kognitív rendszer.

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



KonstruktKonstruktíív pedagv pedagóógiagia

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.



TanulTanuláási folyamatsi folyamat

Kognitív rendszer
megelőző tudás
(NEM tiszta lap!)

információ

Teljes közömbösség
Problémamentes tanulás

Kizárás
Magolás

Meghamisítás
Kreatív mentés

Konceptuális váltás

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



Papert Papert -- konstruktivizmuskonstruktivizmus

− Piaget hatása
− a gyerekek saját gondolati struktúráik építői
− tanítás nélküli tanulás

− Papert szerint
− természetes motiváció a tapasztalatszerzésre,
− önkéntelen érdeklődés a környezet iránt,
− környezetük állandó vizsgálata, megfigyelése

− Az "észrevétlen" tanulás - tudásszerzés
− felfedező
− érzékelő
− nonverbális
− a kisgyermek által vezérelt

Bessenyei István: Képernyő, tanulási környezet, olvasás   Új Pedagógiai Szemle, 1998/10



PapertPapert

− Ellentmondás
− kisgyermekkori anyanyelvtanulás
− más ismeretek elsajátítása

−Piaget elmélete
− formális problémák

−Papert magyarázata
− nem megfelelő környezet
− elégtelen „építőanyag” a tudásépítéshez

− Véleménye az iskoláról
− „ … „ --->

Seymour Papert: Észrengés, Számalk, Bp., 1988.



PapertPapert

− "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.„

− Hagyományos oktatás kritikája
−lóvontatású szekerek és a gépkocsi
−sebészorvosok és tanárok a múlt századból



Papert Papert -- mikrovilmikroviláágokgok

− tanulási környezetek 
a tudásépítéshez

− mikrovilág - microworld

− Logo – teknőc grafika
− Logo-pedagógia 
− Logo-szerű tanulási környezetek



MMóódszertani vdszertani vááltltááss

− Gyerekeknek megfelelő tanulási környezetben
(mikrovilág)

− Gyermekek által vezérelt tudásszerzés
(tudásépítés)

Hagyományos oktatás
Frontális osztálymunka

„Az anyagot leadjuk.”
Utána az ott lent lesz.



KonstruktKonstruktíív oktatv oktatáás s 

A gyerekek tudásukat 
− a nekik megfelelően kialakított környezetben 

(mikrovilágban), 
− a saját, – számukra fontos – problémájukkal foglalkozva, 
− aktív, alkotó, felfedező tevékenység során szerzik meg.

A tanulás, mint tudásépítés (konstrukció) mindig a 
− felnőttek által jól megszervezett és segített,
− gyerekek által irányított és elfogadott módon, 
− hiteles problémahelyzetek megoldása közben zajlik. 



A gyerekek nem A gyerekek nem egyegyüütttt haladnak?haladnak?

− megelőző tudás
− heterogén - homogén tanulócsoport
− azonos időben más-más tevékenységet

− Minden tanuló akkor kapja meg a továbblépéshez 
szükséges ismeretet – építőanyagot – amikor arra 
munkájában szüksége van.

− Így a legnagyobb esély arra, hogy az új információ a 
kognitív struktúrába beépül, és valódi tudássá válik.



EgyEgyééni haladni haladáás s –– differencidifferenciáállááss

− Előnyök

− Nehézségek

− Elvárások



A hagyomA hagyomáányos oktatnyos oktatááss

− 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.

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



A konstruktivista oktatA konstruktivista oktatááss

− 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. 

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



ÖÖsszehasonlsszehasonlííttááss

Rendszerközvetítő tanítás-tanulás
− olcsóbb,
− kézben tarthatóbb,

− előbb elérhető a (vélt) tudás.

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

− később érhető el a (valódi) tudás.



Konstruktivizmus kKonstruktivizmus kéépviselpviselőőii

− Seymour Papert

− Nahalka István
− Komenczi Bertalan
− Fehér Péter



„ Valóban okot ad a csodálkozásra, hogy a tanítás 
módszerei még nem fojtották meg teljesen a 
megismerés iránti szent kíváncsiságot. 

„Végzetes hiba azt hinni, hogy a kutatás és 
megismerés örömét ki lehet fejleszteni a 
kényszer és kötelességérzet segítségével.”

(?) 



KonstruktKonstruktíív pedagv pedagóógiagia

A 
módszertani megújulás
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Köszönöm a figyelmet!
bedof@enternet.hu


