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21. Századi tanulás

Az oktatási rendszerek kihívásokkal szembesülnek a 21. 
században

Az oktatás lassan változó rendszer

Belső kontroll – zárt rendszer

Külső kontroll – piaci szereplők, közgazdasági szemlélet

http://tanarblog.hu/hirek/37-vezercikk/3396-a-forradalom-elmaradt
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21. Századi képességek

Tudásépítés

•Legyen képes új tudást 
létrehozni a meglévő 
ismereteire támaszkodva

Együttműködés

•Legyen képes együttműködni 
másokkal és közösen felelős 
döntéseket hozni

IKT használat

•Használja az IKT eszközöket 
olyan feladatok megoldására, 
ami lehetetlen lenne ezen 
eszközök nélkül

Problémamegoldás

•Legyen képes valós 
problémák megoldására, a 
megoldások 
implementálására

Önszabályozás

•Legyen képes értékelni és 
módosítani saját munkáját



Ezek a mai diákok!

• Válság! Több tanulás, tudatosabb készülés

• Jobb magaviselet

• Kevesebb alkohol

• Kevesebb kábítószer (kivéve pl. Ritalin)

• Kevesebb TV (YouTube, Netflix és tsai.)

• USA: inkább fű, mint cigi

• Kevesebb terhesség

• Kevesebb bizalom a világgal szemben



Ezek a mai szülők

• Ne stresszeljen feleslegesen

• Derüljön ki, hogy mihez van tehetsége

• Készüljön fel az Életre!

• Felvegyék a …

• Meg tudjon élni



Ezek a mai munkahelyek!

• együttműködés, 

• önállóság, 

• kreativitás, 

• problémamegoldás



Ezek a mai tanárok!

• Kvantitatív, kérdőíves felmérés

• Résztvevők
Innovatív 
tanárok (n=188)

IKT iránt 
érdeklődő 
tanárok (n=141)

Magyarországi 
tanárok (n=63)



Szak

Korábbi 
továbbkép-

zések

IKT iránti 
attitűd

Eszköz-
ellátottság

Pedagógiai 
megközelítés, 

hitvallás

Életkor

Vizsgált változók



Eredmények

• Életkor

• Szak

• Tanítási gyakorlat

Nincs szignifikáns 
különbség a három csoport 

között

• IKT iránti attitűd*

• Pedagógiai elképzelések és 
hitvallás**

Szignifikáns a különbség az 
IKT iránt érdeklődő tanárok 
és a magyarországi tanárok 

között

• Pedagógiai elképzelések és 
hitvallás***

Szignifikáns a különbség az 
IKT iránt érdeklődő és az 
innovatív tanárok között

• Korábbi továbbképzések
• Eszközellátottság

* p=0,99975; **p=0,979; ***p=0,99313



21. századi tanár – a kísérlet

• Lettek vízióink, feladataink, kihívásaink

• Hívószavak

- IKT használat

- Differenciált tanulás

- Tanulói autonómia

- Formatív értékelés

Változást: itt és most! 



Mit adtak nekünk a rómaiak?

• Global Forum (Barcelona)

• Webináriumok

• Kapcsolatok

• Mystery Skype

• Óravázlatok

• Legújabb szoftverek

• 21. századi pedagógia - továbbképzések



Hogyan segített nekem mindez

• Mystery Skype órák (Anglia, India stb.)

• Diákblog – hírportál

• Budapest on the Go! – appfejlesztés

• KórházSuli, iksolai projektek (pl. World Press)

• Kapcsolatok a világ minden táján 

• Innovatív közösség – nem vagy egyedül

• Rengeteg ötlet

• Global forum – nem a verseny miatt!



Microsoft Innovative Educator

• MIE program kibővült

• 40 tanár jelentkezhet

• Egyszerű jelentkezni! 

• Segítség videón és a TanárBlogon

• Magyarul is lehet (bár angol a felület)

• Webinárium a jelentkezőknek!



VÉGE

Köszönöm szépen a 
megtisztelő figyelmet!

Prievara Tibor

tanarblog@gmail.com


