
Műszaki fejlődés hatása 

az oktatásra     



„ Haladó országban a változás állandó...” 

                                        (Benjamin Disraeli) 

 

 

 

„ ...gátoljátok bár, akkor is előre halad a 

világ,és győzni fogunk akkor is” 

                                                       (Freiligrath) 



A taneszközök története 
 

A 17. század előtti kor az „ösztönös taneszköz használat időszaka”,  

1620-as évektől az 1820-as évekig a baconi empirizmus 

hatására tudatosan használtak az iskolákban eszközöket, majd  

 

a 19. század közepén Pestalozzi „szemlélet” hatására „széles körben 
terjedt el a szilárd elvi alapokon nyugvó tervszerű 
eszközhasználat”, a „minden tantárgyban sajátosan motivált 
érzékszervi tapasztalatokra építő oktatási gyakorlat”.  

A herbarti pedagógia hatására tovább alakult a „formális fokozatok 
világosság és az asszociáció foka elméletével magyarázva…” 

     

A 20. század elején a tanulói aktivitásra, öntevékenységre épülő, 
cselekvéses tanulást hangsúlyozták, melynek taneszköz igénye 
messze túlhaladta az előző korét.  

 

A 20.század második felében az iskolában tért hódító audiovizuális 
eszközök és számítógépek a tanulás irányítását,  

segítését egyre magasabb fokon képesek megvalósítani. 



    

    A taneszközök 
 

    A 1010-es években a tankönyveket még kézzel írták.  

A tanári Mintapéldány-könyvet a diákok kézzel lemásolták maguknak. 

 

A könyvnyomtatás feltalálása a 15.század derekán: Guttenberg. A 
nyomtatott tankönyvek, faliképek, térképek hamar bekerültek az 
iskolákba. 

 

A 16-17. század - a természettudományos oktatás fellendülése; jól 
felszerel fizikai, kémiai szertárak, számos kísérleti és szemléltető 
eszközzel.  

A 17. századtól Európa-szerte az empíria, a tapasztalás, a szemléltetés 
fontosságának kiemelése - Comenius tanításai. 

A szemléltetés taneszközeit a tanítók/ tanárok már tudatosan 
használnak (képek, ábrák, rajzok). 

A 18.század végén – 19.század elején terjedtek el a könyvek, 
falitérképek, a földgömb az iskolákban. 

A fekete írótábla 1835-ben jelent meg először a tantermekben. 



        A vetítőgép ősét a „laterna 
magicá”-t 1600 körül találták fel 
és a 18.század óta alkalmazzák az 
iskolákban. Eleinte mécses, majd 
petróleum és gázégő volt a 
fényforrás.  

        A 19.század végének nagy 
találmánya a fényképezés,melyek 
segítségével diapozitívokat 
tudtak készíteni.  

 A villanyvilágítás 
bevezetése jobb minőségű 
vetítést tett lehetővé. Majd jött a 
mozgófilm. 

 



Az írásvetítő az 1950-es években került be  

az oktatásba. 

 

A 20.században szerepet kaptak az iskolákban 

az auditív eszközök, elsősorban a fonográf.  

Az 1930-as években került be a rádió az iskolai oktatásba. 

Az első oktatógépek a 19.század végén és a 20.század elején jelentek 

meg.  

Pressey az 1920-as években készítette el a vizsgáztatógépet.  

A gépen egy feleletválasztós teszt kérdéseire a megadott több válasz 
közül a megfelelő gomb megnyomásával válaszoltak a hallgatók, a 
felelteket összesítette a gép . Mivel a gép, csak akkor engedte 
továbbmeni a válaszadót, ha a helyes választ megadta, 
oktatógépnek tekinthető.  

A programozott oktatás atyja Skinner is oktatógéppel közvetítette 

programjait.  



Informatika – a jövő 

 

     A XXI. században nélkülözhetetlen az informatikai 
írástudás, amelynek megszerzését és megalapozását 
minél fiatalabb korban kell kezdeni.  

 Már az általános iskolák felismerték az informatikai 
műveltség fontosságát és lehetővé teszik a kisdiákok 
számára is az informatikai és kommunikációs 
technikával való ismeretséget. 

 A tanulók megismerik a multimédiális eszközöket, 
megjelenik az elektronikus könyv, szótár, 
oktatóprogramok. 

 A multimédia rendszerek valamennyi taneszközt 
integrálnak (könyvet, munkalapot, képet, hanglemezt, 
videót).  

Alkalmazandók az oktatószoftverek, a CD-ROM-
adatbázisok, az interaktív médiumok  



Taneszközök csoportosítása a műszaki fejlődésük 
alapján: 

 
 Első nemzedék: azok a tárgyak taroznak ide, amelyek bemutatása és 

sokszorosítása nem igényel semmilyen segédeszközt. 

 Második nemzedék: az ide tartozó taneszközök előállítása, 

sokszorosítása géppel történik, de a rajtuk megjelenő információ 

közvetítéséhez nincs szükség egyéb eszközökre ( könyvek). 

 Harmadik nemzedék: a vetítés-, hang- és híradástechnika fejlődésének 

eszközei ( rádió, magnetofon, diavetítő, tv) és információ hordozóik ( 

hangfelvétel, film, rajzfilm). 

 Negyedik nemzedék: azok az eszközök, amelyek a tanulás irányítását is 

képesek ellátni (oktatógépek, nyelvi laboratóriumok, oktató 

programok). 

 Ötödik nemzedék: legmodernebb taneszközök, amelyek kapcsolatot 

tesznek lehetővé programmal, számítógéppel, különböző 

adatbankokkal ( internet, videó-rendszer, számítógép, digitális tábla, 

BIM projekttor). 



A televízió hatása az oktatásra 

 
     A modern tömegkommunikációs eszközök ( tv, rádió) 

bővítik az életszerű, közvetlen tanulást, forrásai a 
másodlagos tapasztalatoknak. Az iskola elvesztette 
monopol helyzetét. 

A TV a gyermek pozitív érzelemvilágának 
kihasználásában, erkölcsi és esztétikai fejlődésében, 
a tudatos és aktív tanulásban fontos szerepet játszhat. 
A gyermek személyiségére három szinten hat: 
kognitív, érzelmi, társadalmi szinten. Hogy a hatások 
pozitívak vagy negatívak lesznek-e függ a műsor 
tartalmától, a szereplő jellemétől.  

A TV gyakran negatívan alakítja a gyermek személyiségét. 
Veszélyt jelent, mert a gyermekben elszigetelődést 
vált ki, erőszakra tanítja, az erőszakkal szembeni 
előítélete megváltozik.  

  



   Negatív hatás az egyes műsoroktól való félelem is. A 
hosszú ideig tartó tévézés következményei: az 
agresszivitás növekszik, kreativitás és fantázia 
kevésbé fejlődik.   

 

Oktató televízió: 

Dr. Fleming az oktató TV három didaktikai funkciója: 

- közelebb hozni a tanuláshoz a valóságot, 

-    felkelteni a tanulók érdeklődését 

- fejleszteni a tanulók megfigyelőképességét, 
aktivitását, fantáziáját, gondolkodókészségét 

Jelentős a tévé készségfejlesztő hatása azokra, akiknek 
az olvasással vannak nehézségeik. A tanulókat a kép 
és a hang együttese rákényszeríti az aktivitásra, az 
egyéni állásfoglalásra, mély érzelmeket kelt, fejleszti a 
logikus gondolkodást, az alkotó fantáziát.  



Rajzfilmek 

 

- szórakoztatnak, a szabadidő kitöltésének módja 

- lehet nevelési feladatuk is! 

a kisgyerek naponta két – három órán át csak azt látja, 
hogyan ütik le, vasalják ki, robbantják, gyilkolják 
egymást a szereplők, még a legártalmatlanabb Tom és 
Jerry sorozatban is. Á végén senkinek semmi baja, sőt, 
büntetést sem kap. Ebből azt gondolja, hogy ez a 
normális. A tévé előtt egyedül ül a gyermek,  

 a látottakat magának kell feldolgoznia. 

 

      

 

A régi gyermekmesékben is történtek kegyetlenségek, de a 
rossz mindig elnyerte a büntetését, a jó a jutalmát. A 
meséket mindig felnőtt mondta el, aki a gyermek 
reakcióját figyelte, a történethez megjegyzést fűzött.  

 



A számítógép használata 

  A szociális kritériumok alapján megkülönböztetünk 
frontális, csoport és egyéni munkát.  

    

 A számítógép előnyei: 

- a monitoron keresztül képek, táblázatok, feliratok és 
hangok kérhetők le 

- különböző területekről különböző információk kaphatók 

- a pedagógusnak csak irányító szerepe van, a gyermekek 
önállóan dolgoznak 

- a pedagógus terhelése lényegesebben kisebb 

- az emberrel szemben nagy előnye a gyorsaság és a 
hibátlanság. 

    A számítógép hátrányai: 

- magas ár 

- a pedagógusok nem ismerik, képzetlenek 

- a gép túlzott használata (ha órákig agresszív programokat 
futtat, agresszívvá, idegessé válik) 



 

A kisgyermekek és a számítógép 
 
 

 A kisgyermekek 4-5 évesen kezdjenek el 
játékosan tanulni a számítógéppel.  

Kutatások bizonyítják, hogy a számítógép 
felgyorsítja a fogalomalkotást folyamatát, új 
szavakat tanulnak, gyorsabban megtanulnak 
írni, rajzok, képek, szimbólumok segítenek 
ebben; a kéz finom motorikáját, a kéz–szem 
koordinált működését is fejleszti.  

Léteznek szimulátor programok,  

meseprogramok, oktatóprogramok. 



Az internet (világháló) számítógépes hálózat.  

 

    Alapgondolata az információk szabad terjedése, az iskola  

rákapcsolódása a hálózatra.  

Az internet alkalmazásával fejlődik a diákok kommunikációs 

képessége, gondolkodása, növekszik kíváncsisága.  

Felhasználó rájön, hogy nem az a fontos, hogy ő mindent 

tudjon, hanem az, hogy folyamatosan tanuljon, legyen 

állandó motivációja a továbbtanuláshoz. 

Korlátlan lehetőségeket kínál az új ismeretek 

megszerzésének terén.  



Kérdőíves felmérés  

Számítógép a kisiskolások 

körében 



Mire használják a gyerekek a számítógépet: 
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Számítógép használata az iskolában: 
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Hány órát ül a számítógép előtt: 
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Milyen játékokat játszik a 

számítógépen: 
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Az Világháló  

 

 Az Internet használat a pedagógusok 

körében: 

      - 60% nem használja az Internetet,  

      - 33% ritkán, 

      - 4% naponta.  

 

 Távol a Világtól… 



Következtetések  

 Mire használják a pedagógusok a 

számítógépet? 

 Adminisztratív feladatok 

 Kommunikáció 

 Prezentáció 

 Miért nem használják a számítógépet? 

 Nem elérhető 

 Nem tudják kezelni 

 Nincs tradíciója 



Tanulságok 
 

 A XXI. század embere forradalmi változások, új és újabb 
eszközök, találmányok, felfedezések születésének 
szemtanúja. 

        

Századunkban a forradalmi változások egész sora zajlik a 
társadalomban, a tudományban és a technikában.  

Az ember tudatát az információk tömege ostromolja.  

        

Az információkezelés technikája egyidős az emberiséggel. 
Az informatikai fejlesztés terén jelenleg egy minden 
eddiginél nagyobb kiterjesztés tanúi vagyunk. 

        

Évről évre izgalmasabbnak néz ki a jövő.  

Tovább gyorsul a műszaki fejlődés, egyre több az új 
fejlesztési terület, s ezek ontják az ötleteket a piacra.       



Ajánlások 

  Stratégiai szintű probléma-szemlélet 

bevezetése 

 Hálózatosan fejleszteni a számítógéprendszert, 

de minden iskolának egyedi tervet – 

laboratóriumok 

 Ingyenes programok és Internet hálózat 

biztosítása az iskolákban – donátorok 

segítségével 

 Tanári feladatként többet pásztázni az 

Interneten 

 Új információs technológia a tanulás 

minőségének a javára – kötelező újítások 



KÖSZÖNÖM a figyelmet! 


