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Már XX. század elején elmarasztalták az iskolai gyakorlatot 
mert:

• az a gyermeket befogadó lénynek tartja,

• az emlékezetre támaszkodik, ismereteket halmoz,

• az elraktározott ismeretek mennyisége a fő kérdés

• a tankönyvek az ismeretek betanulását szolgálják,

• a vizsga célja a betanult ismeretek ellenőrzése,

• a külső fegyelem fenntartása a cél,

• az érdeklődést jutalom és büntetés segítségével 
keltik fel,

• a gyerekek közti kölcsönös segítséget büntetik. 



„Mi tudjuk mi kell a gyermeknek”

Peti 6 éves, most kezdte az iskolát.

Mire használni kezdi a tudását 2028 
vagy 2033 lesz.



XIX.-XX. század: a tudásátadás modellje

• Tudás= tények és eljárások

•Oktatás= ezek bevésetése

•Az oktatás sikere= tények és eljárások mennyisége 
(vizsga, dolgozat…)

•A tudás és tudásszervezés egyedüli forrása a tanár



XXI. sz. a tudásteremtés modellje

• Ipari gazdaság

• Tudásgazdaság

•Kreatív/ innovatív gazdaság

•How people learn?



Problémák az iskolával:

• a műveltségközvetítő szerepe megkérdőjeleződött,
(hatalmas ismeretmennyiség             probléma alapú, gyakorlati tudás)

• motivációs válság:  
• a diákok többségének a hazai iskolarendszer nem jelent valódi 

csatornát a társadalmi felemelkedésre,

• az első félév! A hat éves gyerek – az első osztályos gyerek

• interaktív – inger gazdag

• Teljesítmény rangsorok



Hol élünk, hol fogunk élni?

•A ma létező 10 legnépszerűbb foglalkozás 2004-ben még nem
létezett.

• „A XXI. sz analfabétái nem azok, akik nem tudnak írni és
olvasni, hanem azok, akik nem tanulnak meg tanulni” (Alvin
Tofler 1990)

Változás



Változás  - információ
• Az első SMS-t 1992-ben küldték - ma naponta több üzenetet küldünk és fogadunk, mint a Föld

lakossága.

• 50 milliós vásárlóközönség eléréséhez a
• rádiónak 38 évre
• TV-nek 13 évre
• internetnek 4 évre

• 1984-ben 1000 internetes gép volt a világon
• 1992-ben 1 000 000,
• 2008-ban 1 000 000 000

• Az angol nyelvben kb. 540 000 szó van ma - ötször több, mint Shakespeare idejében

• Egy napilap egy heti termésében több információ van, mint amennyivel egy ember egész
életében találkozott a XVII. Században

• 1996-97 több természettudományos publikáció született, mint az írásbeliség kezdetétől a II.
Világháborúig.

• Ma ott tart a világ a robottechnológiában, mint 20 éve tartott az internettel.

• 700 leggyakoribb foglalkozás fele 20 éven belül eltűnik.



Európai Innovációs Index
(Forrás: European innovation scoreboard 2010 Comparative analysis of innovation performance. PRO INNO Europe paper N° 6.)



A gazdaság képességigényének változása
A manuális és szellemi valamint rutin és nem rutin jellegű feladatok alakulása az amerikai 
gazdaságban Manuális rutin

Manuális nem rutin

Szellemi rutin

Analitikus nem rutin

Interaktív nem rutin

Forrás: Levy, Frank - Richard J. Murnane. 2009. The New Division of Labor: How Computers are Creating the Next Job Market. Princeton University Press
– idézi Sleicher



Tanulás
Tanárközpontú modell Tanulóközpontú modell

A tudás
az oktató által „továbbított”

tanítás-centrikus

az egyén által konstruált

tanulás-centrikus

Tanulói részvétel passzív aktív

Oktatói szerep vezető/ autoritás facilitátor / tanulási partner

Az értékelés szerepe kevés – minősítés céljából
megnövekedett –

folyamatos visszajelzés

A hangsúly a tanulásban a helyes válaszok elsajátítása mélyebb megértés

Értékelési módszerek egydimenziós többdimenziós

Akadémiai kultúra individualista és versengő együttműködő és támogató



Innovatív tudásgazdaság,tudástársadalom
• Info-kommunikációs technológia kezelése ( alakítása)

• Problémamegoldás

• Önszabályozó és interperszonális készségek

• LLL

A XXI. sz. törésvonala a nyitottság / bezártság

Learning, how to learn ( James, Black, Pedder 2007)

Hogyan kell folyamatosan  az új problémák megoldásához 
megfelelő új tudást felépíteni?

Tanulás 



EB: Schools for the 21st century

Milyen módon tud hozzájárulni az iskola a tudásgazdaság és 
tudástársadalom igényeihez?

• Szervezeti tudás ( Mulford, Silin 2013, Leana 2011, Baráth 2014)

mélyebb, fenntarthatóbb, eredményesebb

• Szakmai tudásközösségek, hálózatok ( Wagner 2002)

• Intelligens iskola ( G. Győri 2008, Cheng 2015)

képes új tudás létrehozására és annak menedzselésére, képes 
tanulni az egyéni és szervezeti tanulásról

Szervezet



OECD - Új kompetenciák ( Iskola a határon)
• rugalmasság, alkalmazkodó képesség -

• önálló és társas tanulás képessége -

• problémamegoldó képesség -

• bizonytalanság kezelésének képessége -

• együttműködés képessége -

• az idegen nyelvű és a különböző kultúrák közti
kommunikáció képessége -

• az információ és a telekommunikációs technikák
alkalmazásának képessége -



OECD: a jövő tanulásának koncepciója ( 2015)

„Az oktatási rendszerek fejlődése messze lemarad a 
technika, a gazdaság és a kultúra fejlődésétől”

• Tanulás kép ( real-world, kooperatív, probléma alapú, 
reflektív,kutató, szociális konstruktivizmus, konnektivizmus)

•Curriculum ( science, modellek,programozás, pénzügy, 
média, változáskezelés)

• Tanulási környezet ( tanulás eszközei-forrásai, tanulási terek)



A pedagógus munka professzionalizálódása ( 

Halász 2015)

• A pedagógus munkáról alkotott társadalmi kép gazdagítása 

• A pedagógus-kompetenciák meghatározásának bővítése 

• A pedagógusértékelés rendszerének gazdagítása az innovációt és 
tudásmenedzsment támogató elemekkel

• A gyakorlati tudásra és gyakorlatba ágyazott kutatásra épülő doktori fokozat 
létrehozása

• Az innováció- és tudásmenedzsment beépítése a vezetők feladatleírásába és 
képzésébe
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A mesterpedagógus fokozat négydimenziós
tevékenységmodellje

http://www.oktatas.hu


A mesterpedagógus
A mesterpedagógus mindenekelőtt olyan kiváló pedagógus, aki szakmai 
tevékenységével, magas szintű oktató-nevelő munkájával modellként 
szolgál kollégái számára és szakmai tevékenysége jelentősen hozzájárul 
a köznevelés ( szűkebb és tágabb szakmai környezete) 
eredményességének növeléséhez. Ennek érdekében  szakmai 
tevékenységei négy dimenzió mentén definiálhatóak: a nevelés és 
tanítás eredményességét szolgáló innovációs tevékenységek, 
tudásmegosztási tevékenységek, kutatási tevékenységek és a 
folyamatos szakmai fejlődést szolgáló tevékenységek .

A mester- és kutatópedagógusokat mindenekelőtt az emeli ki a 
pedagógus szakma egészéből, hogy kitüntetett szerepet kapnak az 
eredményes szakmai munkához szükséges tudás teremtésében, 
megosztásában és alkalmazásában. ( nem magántanár)



Kutató pedagógus

A fejlődés 

támogatása, 

tanítás, 

nevelés

Intézményi

Országos

Nemzetközi









IKT terek - Pedagógiai terek:
• Tanulási , alkotó ÉS szociális terek

• Sokféle aktivitásra lehetőséget adó

•Biztonságos ( otthonos)

• Inspiráló, inger gazdag

• Tanulási források gazdagsága és sokfélesége

•Dinamikus, adaptív, alakítható

•Kutató, kísérletező

• Egyén, párok, csoportok , közösségek 

Tanulási környezetben folyó tanulástámogatás 















Köszönöm a figyelmet!
szivak.judit@ppk.elte.hu


