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1. Mit várunk az iskolától?

2. Változások…

3. Lehetséges utak – adaptív megoldások
•pedagógus egyéni megoldásai
• szervezeti szintű gyakorlat



Milyennek szeretné látni a 

gyermeket,

amikor elhagyja az iskolát?



személyes 

tulajdonság
ismeret

készség, 

képesség

- nem azt értékeljük, ami igazán fontosnak gondolunk

- nincsenek közös kritériumaink



1. Mit várunk az iskolától?

• pozitív megerősítést, önbizalmat,
• sok sikerélményt,
• eszközöket a világ megismerésére,
• válaszokat a saját kérdéseinkre,
• barátokat,
• közösséget,
• szeretetet,
• örömet, vidámságot.



Mit kapnak….

„ Az iskola pontosan arra lenne jó, hogy tanárok
rendesek legyenek velünk és megtanítsák az
anyagot………de persze ezt az egész iskolai
tantervet arra találták ki, hogy a tanárok tanítanak
és a gyerekek rendesek. Azt nem számították bele
az egészbe, hogy van, hogy a tanár gonosz és van
olyan, hogy a gyerek oda sem figyel. Az egészbe
nem számították bele. Ha ezt végigélem,
átvészelem, nem lesz olyan rossz világ rám.”
(András, 11 éves)



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. 



2. Változások 

• információrobbanás – gyorsaság, hozzáférés
• bizonytalanság – kezelésének képessége
• gyermekkor – sokszínűsége, eltérések
• tananyag – az iskola műveltségközvetítő szerepe 
• Tanulásról alkotott tudás



A tanulásról alkotott tudás

• ismeretátadás

• szemléltetés pedagógiája

• cselekvés pedagógiája

• konstruktivizmus

a tanár saját 
„tanulásfelfogása”



Hogyan értelmezzük a TANULÁST?
Szociokonstruktivista

tanuláselméletek



• Külön

• szelekció

• szegregáció

• egyéni kezelés („defekt” 
mentén)

• homogén csoport (külső 
differenciálás)

• leszűkített képzés

• Együtt

• normális = különböző

Együttnevelés



Társadalmi befogadás



Az egyéni sajátosságok figyelembe 
vétele

A tanulásszervezést az egyén 
alapvető szükségleteihez

kell igazítani!

Lehetséges utak– adaptív megoldások
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what he 

can do

what he

wants

A három alapszükséglet

kapcsolat

megélni, hogy számítanak rám; megbecsülnek, biztonságban lenni

kompetencia

annak a megtapasztalása, hogy meg tudok csinálni valamit;
önbizalom

saját tevékenységem szabályozása, utasítás és engedélykérés nélkül
(kezdeményezés, befolyás, felelősség)

autonómia



Kapcsolat
„Itt számítanak rám”

• Részesítsük a gyereket személyes figyelemben!

• Dicsérjünk hangosan, de a hibát csak az érintettnek mondjuk!

• Ösztönözzük a gyerekeket közös munkára!

• Hagyjuk, hogy a gyerekek 

egymásnak  magyarázzanak!

• A kommunikáció iránya megfordítható!



Kompetencia
„Meg tudok csinálni valamit”

• Engedjük, hogy a tanulók

legyenek a középpontban!

• Szorgalmazzuk, hogy értékeljék az órát!

• Alkalmazzunk különböző tanulási stílusokat!

• Értékeljük, és használjuk fel az ötleteiket!

• Ne használjuk a „problémás tanuló” megnevezést!

• Adjunk elegendő időt a gondolkodásra!

• Vegyük figyelembe az eltérő munkastílust, vérmérsékletet!



Autonómia
„Szabad döntenem 
külön kérés nélkül”
• Irányítás helyett ösztönzés!

• A diákot ruházzuk fel felelősséggel!

• Egyéni igényekhez igazított instrukció!

• A tanulók maguk tervezzék munkájukat!

• A tanuló választhassa meg a feladatok sorrendjét! 

• Vegyenek részt az értékelési szempontok 
kialakításában, reflektálhassanak saját munkájukra!



Modern

gyerekek dolgoznak, megfigyel

kérdez,  előkészíti az új egyéni 
feladatot

visszajelez, reflektál

T A N U L Á S  ? ! ?

Szervezeti szint - tanulási környezet



Szervezeti szint - Tanulás értelmezés
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

Mit kínál a 
tanár?

Mit ér el a 
tanuló?



Szervezeti szint – oktatási folyamatban

• az oktatás tartalma (új kompetenciák),
• rugalmas szervezeti keretek (osztálybontás, 
nívócsoport, feladatra szerveződő team),
• szervezési módok (egyéni, pár, csoport, frontális)
• szervezeti formák (45’, főtantárgy, blokk,epocha)
• módszerek (kooperatív, projekt, esettanulmány).

Hivatkozás.ppt
hivatkozás3.ppt
hivatkozás4.ppt
hivatkozás2.ppt


Első lépés…









A szükségletek szerepe

Önmegvalósítás

Önbecsülés

Társas

Biztonsági

Fiziológiai

MASLOW

Kapcsolat

Kompetencia

Autonómia

Sopron/MAG.hivatkozás.ppt


Köszönöm a figyelmet!
lenard.sandor@ppk.elte.hu

mailto:lenard.sandor@ppk.elte.hu


Köszönöm, hogy együtt
gondolkodtunk!



Az első SMS-t 1992-ben küldték - ma naponta több üzenetet küldünk és
fogadunk, mint a Föld lakossága.

1984-ben 1000 internetes gép volt a világon
1992-ben 1 000 000,
2014-ban 3 000 000 000

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.



• A ma legnépszerűbb 10 foglalkozás 2007-ben még nem
létezett.

• A 700 leggyakoribb foglalkozás fele 20 éven belül eltűnik.

• A ma iskolába járók 38 évesen már 10-14 munkahelyen
dolgoznak (USA).

• Minden 4 dolgozó közül 1 egy évnél rövidebb ideje dolgozik
jelenlegi munkahelyén, minden második pedig kevesebb
mint 5 éve (USA).

Hol élünk, hol fogunk élni?



Értékek

Hagyományos

• szeresd felebarátod!

• korlátozd vágyaid!

• légy becsületes!

• dolgozz!

• élj takarékosan!

• engedelmeskedj!

• fogadd el a helyed!

Modern

• szeresd önmagad!

• éld ki szabadon vágyaid!

• légy sikeres!

• élvezd az életet!

• fogyassz!

• légy független, autonóm!

• törj ki! hódítsd meg a világot!

Hankiss Elemér: A proletár reneszánsz



• Útban az egyszemélyes csoportok felé:

- populáció növekedése, megszűnő csoportizoláció

- megindul a csoportok keveredése,

- keveredő ideák, alternatív válaszok,

- új lehetőségek és a „kulturális döntések” kényszere,

- a csoport elveszett?

- melyik szabály, norma az igazi?

- csoportszoba, beszélgetés

közösség?

Egyszemélyes csoport
Csányi Vilmos: Egyszemélyes csoportok és a globalizáció



rossz 
képességű

átlagos SNI-s hátrányos 
helyzetű

problémás

hiperaktív

normális

???

atipikus


