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KATTANJ RÁ 

ÉS LÁJKOLD A TUDÁST!
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FÁY ANDRÁS ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS 

ALAPFOKÚ MŰVÉSZETOKTATÁSI ISKOLA

PARÁD



„… ha úgy tanítunk ma, ahogyan tegnap 

tanultuk, akkor elvesszük a gyerekek jövőjét!”

John Dewey

Az internet és a közösségi oldalak a XXI. századra 

kikerülhetetlen tényezővé váltak.



Az információs és kommunikációs technológiák 

alkalmazása ma az oktatásban nemcsak lehetőség, 

hanem elvárás a szülők, a társadalom és a diákok 

részéről. Ezen eszközök használatával korszerű, 

piacképes, konvertálható tudásra tesznek szert a tanulók 

egy változatos, érdekes, inspiráló tanulási környezetben. 



„Második esély” a „leszakadóknak”

A program minden tanulót 

bevon képességei szerint a 

tevékenységbe. Kiemelt 

figyelmet fordít a lányok, az 

anyagi helyzetüknél fogva 

bizonyos javakhoz 

nehezebben hozzáférő 

tanulók csoportjára.

Új programokkal, appokkal

ismerkedhetnek meg, s 

tanulhatják meg ezek 

használatát, legyen szó 

akár modellezésről, akár 

fémkereső detektorról vagy 

ujjlenyomat leolvasásról.



IKT eszközök alkalmazásának előnyei:

• Interaktív, egyénre szabott 

tanulási lehetőséget teremt.

• Javítja a megértést a 

különböző, többoldalú 

prezentációs lehetőségek 

kapcsán. 

• Módosítja a tanuláshoz való 

viszonyt, folyamatos tanulásra 

készít fel.

• Elektronikus tanulási módszerek 

megismertetésével lehetőséget 

ad a hiánypótlásra, 

előrehaladásra.



Közösségi oldalak bevonása a tanulási 

folyamatba:

• Tanulócsoportok létrehozása

• Esemény meghirdetése (Reakcióhét)

• Aktuális tv-műsor megtekintése

• Közösségek ajánlása (Tudatos Vásárlók 

Egyesülete, Chemgeneration)

• Házi feladatok

Már a 6. osztályosok között is 90% feletti a közösségi 

médiatagság.



Az infokommunikációs eszközök használata mára 

már nem választható vagy lehetséges útvonal, 

hanem a munkához, az állampolgári jogok

érvényesítéséhez (ügyfélkapu, adóbevallás, 

bankolás) nélkülözhetetlen eszköz.

Digitális korban élünk.

A háztartásokban átlagosan

2,7 tévékészülék és

4,2 mobiltelefon található.
(Gerbner-kutatás)



Meg kell találnia minden pedagógusnak az 

egyensúlyt, hogy a „digitális 

bennszülötteknek” számító gyerekeink 

számára közvetített információt a 

legelsajátíthatóbb úton tudja átadni.

Utánuk kell mennünk az 

online térbe is, 

ahol kiemelten fogékonyak.



A többek között ilyen horizontális prioritásokra 

épülő tanulás segíti a kritikus és kíváncsi tanulói 

attitűd kialakulását, ami feltétele a természeti 

jelenségek, technikai megoldások tudatos 

megismerésének és megértésének.

Ugyanakkor ezek a tanulási stratégiák a hatékony 

és önálló tanulás kulcskompetenciájának is 

alapvető összetevői, hiszen nemcsak hogy 

fenntartják az érdeklődést a természettudományos 

tartalmakkal kapcsolatban, hanem hozzájárulnak a 

tanulók saját eredményes tanulási stratégiájuk 

kialakulásához is. 
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KÖSZÖNÖM 

A FIGYELMET!


