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A TANULÁSI 

KÖRNYEZET



„A tanulás mai felfogás szerint olyan folyamat, 

melynek célja a valóság mind teljesebb megértése. 

Legfontosabb tényezője az a kölcsönhatás, illetve 

interakció, amely a tanuló és a tanulás tárgya között 

alakul ki – a tanulási környezet pedig az a közeg, 

amely erre lehetőséget biztosít.”



„A tanulási környezet olyan hely vagy közösség, ahol 

az emberek különböző forrásokhoz férhetnek hozzá, 

amelyek révén megérthetnek különféle dolgokat, 

illetve különböző problémákra értelmes 

megoldásokat dolgozhatnak ki.”



A tanulási környezet miért számít lényeges 

problémaforrásnak napjaink pedagógiájában?



Megváltozott világ – megváltozott életritmus



Megváltozott világ – megváltozott életritmus

A mindennapokban gyakran 

nincs ehhez alkalmazkodás



• Segít, ösztönöz, terelget

• Sokszínű tevékenységekre ad

lehetőséget

• A tanuláshoz megfelelő ionformációt 

biztosít

• A tanulók és pedagógusok képességeihez 

alkalmazkodik

• Kihívásokat és problémákat biztosít, amelyeknek a megoldásához a 

tanulás vezet

• Biztosítja a társas interakciókat, valamint a közös tanulásra alkalmas 

platformot

• Alkalmat biztosít a tanultak kipróbálásához, kísérletezéshez, 

gyakorláshoz

• Folyamatosan új utakat, lehetőségeket, módszereket keres

Megfelelő tanulási környezet jellemzői között:



A tanulási környezet vetületei

helyiszociális

fizikai technikai

didaktikai



Didaktikai vetület

Feladatai között az énhatékonyság megalapozása

Vita,

érvelés



Hibák kezelése, felhasználása

Kiküszöbölni a 

hibázástól való 

szorongást, 

frusztrációt!!!



A felfedeztető 

tanulás módszerei:

kutatás,

dizájn alapú tanulás,

komplex instrukció 

adása,

projektmódszer



Technikai vetület



IKT

Technikai vetület



Technikai vetület



Technikai vetület ‒ helyszínválasztás



Helyi vetület



Helyi vetület



Olyan tanulási környezetet érdemes terveznünk, ahol 

a tanulóknak módjuk nyílik elsajátítani a 

természettudományos szemléletet, megszerezni a 

tudást, és felvállalni a felelősséget.

Így segítheti a megfelelő tanulási környezet 

természettudományos gondolkodásmód.

Természettudományos szemlélet, tudás és 

felelősség
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A FIGYELMET!



Tanulási környezet

„A tanulási környezet olyan hely vagy közösség, ahol az emberek különböző forrásokhoz férhetnek hozzá, amelyek révén megérthetnek különféle dolgokat illetve különböző problémákra értelmes megoldásokat
dolgozhatnak ki.”
(Wilson, szerk (1996): Constructivist learning environments: Case studies in instructional design, Eglewood Cliffs, NJ, p3)

„A tanulás mai felfogás szerint olyan folyamat, melynek célja a valóság mind teljesebb megértése. Legfontosabb tényezője az a kölcsönhatás illetve interakció, amely a tanuló és a tanulás tárgya között alakul ki – a
tanulási környezet pedig az a közeg, amely erre lehetőséget biztosít.” - Hol itt a pedagógus?
(Természettudományos NOP)

A tanulási környezet egy alapvetően egyszerű, külön megmagyarázást nem igénylő fogalom,mégis miért számít lényeges problémaforrásnak napjaink pedagógiájában?
Mert évről évre (ahogy mi, pedagógusok mérjük az időt), azaz inkább pillanatról pillanatra változó világban élünk. Elcsépelt közhely, de ha valaki azt mondja 1985-ben nekem, hogy 20 év múlva telefonon elérhetem Új-
Zélandon élő rokonaimat (nincsenek) egy olyan világban, ahol tényleg körbevesz minket az infokommunikációs hálózat – mindannyiunkat – nem hiszek neki. És ha ugyanez az ember azt mondja, hogy sok helyen még
mindig olyan tanulási környezetben kényszerülnek tanulni diákok, mint 1985-ben – nos, aztmég kevésbé hittem volna el! Pedig a két állítás között ez a döbbenetesebb!
Mindjárt az elején le kell szögeznem, hogy nem az információs társadalomról és az annak való megfelelésről tartom az előadást, csupán könnyen adódó példa volt az előző.
Az tanulási környezetnek fejlődnie kell. Ha tőlem megkérdezik, hogy bármilyen fejlesztésre miért van szükség, azt válaszolom: azért kell fejleszteni, mert fejleszteni kell. Hiszen tanulóink is fejlődtek, változtak, nekünk
kell idomulnunk, nem azértmert alárendelt szerepet kellene felvennünk, hanem azért,mert a sikeres oktatáshoz így vezet az út.
Jelenleg kevés idő áll rendelkezésünkre a tanításra, kevés idő áll rendelkezésükre a tanulóknak a tanulásra. Megkockáztatom a kijelentést, hogy a tanulók motiváltságát kialakítani nehezebb feladat, mint maga a
tanítás.
Életritmusunk megváltozott, kevésbé terhelhetők a tanulók, és kevésbé is tűrik a terhelést. Gyakran olyan frusztrációkkal küzdenek, amelyekkel számolnunk kell, akár zavaró tényezőként a nevelési-oktatási folyamat
során, akár „csak” az egyén szempontjából hátrány kialakítójaként.
Nem tartom ezt feltétlen negatív folyamatnak, demindenképpen más pedagógiai helyzetet jelent, mint egy-két generációval korábban. Meg kell tanulnunk együtt élni a helyzettel.
Hogyan segít a természettudományos oktatási program amegfelelő tanulási környezet kialakításában?

Elméleteket hív segítségül, kipróbáltat és elemzi az eredményeket.
Az elméleteket korábbi és friss tapasztalatokból származtatja. Nekünk, pedagógusoknak meg kell találnunk a helyünket az újonnan kialakított tanulási környezetekben. Szerepünk szerint tudásmegosztóból
tudásszervezővé válunk, a tanulási környezetet szervezzük, menedzseljük, és a résztvevőket támogatjuk. Mindezt úgy, hogy az egyre sokszínűbb társadalom változó igényeire is reagálnunk kell.
Milyen is a sikeres tanulási környezet, amit ki kellene alakítanunk?
Jellemzői és kínálata közé sorolhatjuk, hogy:
a tanulók és pedagógusok készségeihez, képességeihez, tanulók esetében aktuális fejlettségi szintjéhez, fejlesztési igényeihez alkalmazkodik;
segíti, ösztönzi, és egyben irányítja, azaz „terelegeti”a tanulót;
kihívásokat és problémákat biztosít, amelyeknek amegoldásához a tanulás az út
olyan tanulási célok eléréséhez biztosítja az utat a tanulónak, amelynek elérésére önállóan nem, vagy csak részben lenne képes;
irányítja a figyelmet;
sokszínű tevékenységekre ad lehetőséget;
biztosítja a társas interakciókat, valamint a közös tanulásra alkalmas platformot, lehetőséget a tevékenységbe való bekapcsolódáshoz;
a tanuláshoz megfelelő ionformációt biztosít;
olyan eszközöket, lehetőségeket biztosít, amely segíti egyebek mellett a tanultak hatékonyabb rögzülését, felidézését;
alkalmat biztosít a tanultak kipróbálásához, kísérletezéshez, gyakorláshoz?
folyamatosan új utakat, lehetőségeket, módszereket keres

Egyszóval amolyan general support management.
De amit a legfontosabb elvárásként támaszt felénk: a tanuló felé fordul: a tanulást (és nem a tanítást) helyezi középpontba.
Nos, elméletből ennyi, nézzük, mit próbáltatott ki velünk a NOP.
A tanulási környezet aspektusok szerint – és tapasztalataink a bázisiskolai programban:

Didaktikai vetület

Tapasztalataink szerint didaktikai szempontból az az előnyös tanulási környezet, amelyben a tanulók önállóan, saját kérdéseik felvetésén keresztül tanulják meg a természettudományokhoz legjobban illeszkedő
megismerésmódot. Eszköze lehet a tanulási környezetnek a tényeken alapuló vita, valamint a tanulók egyéni, vagy csoportos döntéshozatala. Ezek nem újdonságok, viszont úgy véljük, hogy ezeknek a
tevékenységeknek nyitottabbá kell válniuk, mivel ez segíti azt, hogy az egyes tanulókban nagyobb belső ösztönzés alakuljon ki az önálló kérdésfelvetésre és válaszkeresésre. Ezzel teljesedhetne ki a tanulói személyiség
egy fontos, fejlesztendő területe, az énhatékonyság. Így válhatnának a tanulók magabiztosabbá, amely kamatozódna későbbi, hasonló döntéseket igénylő helyzetekben.
Ehhez autentikus problémahelyzetet kell kialakítani, ahol tanulók a feldolgozott problémát egyértelműen magukénak érzik.
A természettudományos NOP során alkalmazott modulok tulajdonságaik miatt több lehetőséget adnak a hibázásra, ezért kezdetben tartottunk tőle, hogy a tanulói hibák megakasztják a nevelés-oktatás folyamatát,
hatékonyságát csökkentik. Erre a problémára jelentettmegoldást a hibákhoz való új hozzáállás.

https://moodle.ofi.hu/mod/glossary/showentry.php?courseid=15&eid=342&displayformat=dictionary
https://moodle.ofi.hu/mod/glossary/showentry.php?courseid=15&eid=342&displayformat=dictionary
https://moodle.ofi.hu/mod/glossary/showentry.php?courseid=15&eid=274&displayformat=dictionary
https://moodle.ofi.hu/mod/glossary/showentry.php?courseid=15&eid=342&displayformat=dictionary
https://moodle.ofi.hu/mod/glossary/showentry.php?courseid=15&eid=342&displayformat=dictionary
https://moodle.ofi.hu/mod/glossary/showentry.php?courseid=15&eid=352&displayformat=dictionary
https://moodle.ofi.hu/mod/glossary/showentry.php?courseid=15&eid=352&displayformat=dictionary
https://moodle.ofi.hu/mod/glossary/showentry.php?courseid=15&eid=342&displayformat=dictionary
https://moodle.ofi.hu/mod/glossary/showentry.php?courseid=15&eid=306&displayformat=dictionary
https://moodle.ofi.hu/mod/glossary/showentry.php?courseid=15&eid=302&displayformat=dictionary
https://moodle.ofi.hu/mod/glossary/showentry.php?courseid=15&eid=342&displayformat=dictionary
https://moodle.ofi.hu/mod/glossary/showentry.php?courseid=15&eid=342&displayformat=dictionary
https://moodle.ofi.hu/mod/glossary/showentry.php?courseid=15&eid=274&displayformat=dictionary
https://moodle.ofi.hu/mod/glossary/showentry.php?courseid=15&eid=342&displayformat=dictionary
https://moodle.ofi.hu/mod/glossary/showentry.php?courseid=15&eid=342&displayformat=dictionary


Előfeltétel (kellene, hogy legyen) a nevelésben, oktatásban a tanulói teljesítményre negatív, vagy romboló hatást gyakorló gátlások, frusztrációk kiküszöbölése. Ismeretlen helyzetben, bonyolult kérdésre megoldási
javaslatot adni, új terület vizsgálatakor feltételezéseket tenni, de a puszta véleményalkotás is kockázatot jelent, még felnőtt személyiségek esetében is. A tanulók számára viszont olyan tanulási környezetet kell
teremtenünk, amely nem gátol azzal, hogy a hibázástól való szorongás megakadályozza a kezdeményezést. Ki kell iktatnunk a kudarckerülő stratégiát, mint tanulói hozzáállást. A pedagógusnak képesek kell lennie arra,
hogy a tanulói hibában újabb és újabb lehetőséget lásson, több továbbhaladási lehetőséggel is készen kell állnia, hogy a folyamat gördülékeny maradjon. A megfelelő tanulási környezetben a hibázás lehetősége nem
kerülendő, hanem a tanulási környezet egy tényezője a sok közül, amire építhetünk.
A tanári szerep itt nem hagyatkozhat kész megoldások adására, inkább tanulási környezetet kell felépítenie, megterveznie, amelyben a tanulók kutathatnak, következtetéseket vonhatnak le, bizonyíthatnak,
feltevéseket vizsgálhatnak. Sokféle formában alkalmazhatjuk a felfedeztető tanulást: ide tartozik a kutatásalapú tanulás, a dizájnalapú tanulás – ahol egy tervezési folyamat megvalósítójaként résztvevő a tanuló -,
problémaalapú tanulás, a komplex instrukció adása, és a projektmódszer.
A didaktikai vetület meghatározó - azonban amásik négy vetülettel együtt egymást erősíthetik. A hangsúlyokat lehet változtatni, erősíteni és gyengíteni – az adott tanulócsoporttól függően.

Fizikai és technikai vetület – infrastruktúra és a „hely szelleme”

A modulokkal való munka során meg kellett vizsgálnunk, hogy elegendő feltételt biztosít-e a tanterem, az iskola, az udvar. Ezt a kérdést minden pedagógusnak a saját iskolai körülményeit megvizsgálva kell
megválaszolni, de nekünk kézenfekvőnek tűnt, hogy egy rugalmasabb időbeosztás segítségével több lehetőséget nyertünk, ha tantermen kívül tevékenykedtünk a tanulókkal. Előnyt jelentett egy külső, a mindennapi
valósághoz jobban ragaszkodó helyszín, ami az élmény mellett hatékonyabb, mélyebb rögzülést biztosított a tananyagnak. Feladat kiküszöbölni a zavaró tényezőket, és megfelelő teret engedni a különböző
munkaformáknak – minimalizáltuk a hagyományos tantermi tér használatát – annál is inkább, mert a didaktikai vetületnek megfelelő módszerek, pl. a kutatásalapú tanulás, a dizájnalapú tanulás – ahol egy tervezési
folyamat megvalósítójaként résztvevő a tanuló -, problémaalapú tanulás, a komplex instrukció adása, és a projektmódszer kifejezetten igénylik az interakciót, és ezt a megfelelő térelrendezés, tagolás biztosítja. A
közösségépítést és a tanulás-központúságot is szolgálta a közös és egyéni tanulói alkotások megjelenítése, bemutatása.
A technikai vetület kialakításánál előnyben részesítettük a IKT használatát, de egyensúlyban tartottuk azt a kézzel megfogható módszerekkel. (Pl: csillagászat élőben – és csillagászati szoftver alkalmazása, kipróbálása)
Igyekeztünk az iskolai honlapot kihasználni az előbb említett alkotások megjelenítésénél is.

Szociális vetület

Igyekeztünk minden tanuló számára elfogadható és befogadható tevékenységet folytatni, sikerrel alakítottunk ki kulturálisan is érzékeny környezetet, megfeleltünk az életkori sajátosságnak, inkluzív szemléletet
tanúsítottunk.

Helyi vetület

Intézményünk lehetőségei között szerepelnek értékes, helyi kapcsolatok. Hasznosnak bizonyult a korábban már megismert és együttműködő partnerként tevékenykedő, természetvédelemmel foglalkozó civil
szervezettel valómunka. Esetenként saját programjaikban vettünk részt, de sokszor azokat „csak” kiindulási alapnak tekintettük. Számba vettük a településen rendszeresen, évenként ismétlődő programlehetőségeket,
és tudtunk illeszteni hozzá foglalkozást.

Konklúzió

Mindannyian tisztában vagyunk azzal, hogy globálisan is, de egyes nemzetek szintjén, így nálunk, Magyarországon is a közeli és távoli jövőben felmerülő, emberiséget érintő kérdések, problémák megoldásához
természettudományos szemlélet, tudás és felelősség szükséges. Fontos tehát, hogy a természettudományos program alkalmazásával olyan tanulási környezeteket tervezhetünk, ahol a tanulóknak módjuk nyílik
elsajátítani a szemléletet, megszerezni a tudást, és felvállalni a felelősséget. Így segítheti a jövő generáció problémamegoldásait a természettudományos gondolkodásmód.


