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Mottó: 

„ Egész életemben nagy és nemes 
feladatokra vágytam, de nekem 
csak az jutott, hogy „apró” 
feladatokat hajtsak végre, 

Úgy, mintha azok nagyok és 
nemesek lennének.” 



vázlat 

Tantárgyunk új alapdokumentumai: 

• A köznevelésről szóló törvényről 

• A NAT-ról 

• A Kerettantervről 

• A Tanárképzésről 

Tantárgyi értékek, jellemzők : 

Tanáregyesületi törekvések, eredmények 



Gyökerek és szárnyak 

• „…daß wir Kindern zwei Dinge geben sollten: Wurzel und 
Flügel. Wurzeln, die Halt geben, man weiß, wo man 
hingehört, aber eben auch Flügel, die einen helfen, sich aus 
seinen Zwängen und Vorurteilen zu lösen und einem auch 
ermöglichen auch andere Wege zu gehen (oder besser zu 
fliegen).”  

Johann Wolfgang von Goethe  
 

• „…a gyermekeknek két dolgot kell adnunk: 
gyökereket és szárnyakat. Gyökereket, amelyek 
tartást adnak, hogy tudják hova tartoznak, de 
ugyanígy szárnyakat is, amelyek az egyiket a 
kényszereitől és előítéleteitől szabadítják meg, a 
másiknak lehetőséget adnak új utakat bejárni, 
(vagy inkább repülni).”  



egy „fogalomfelhő-foszlány” 
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Az iskola funkciói 

• Ismeretátadó, 
képző; 

• Készség és 
képességfejlesztő; 

• Érték- és 
normaközvetítő; 

• Szocializáció; 

• Szolgáltató. 

Dr. Janza Károlyné: A tankönyvek fejlődés- és oktatáslélektani 

megközelítése, Lovasberény, 2001.06.03. 



Talán nem csak ezért van szükség a 
„technikát tanítóra” 



A köznevelési törvényről 





A NAT-ról 

Fórum a TOE honlapján 







A NAT-munkálatok főbb elemei 

• A NAT küldetésének újradefiniálása 

– A nevelés és az értékek hangsúlyozása ! 
 

• A kiemelt fejlesztési területek és a kulcskompetenciák 
kiegészítése 

– A társadalmi szolidaritás megerősítése  
 

• Új tantárgyközi ismeretkörök beépítése 

– A tantárgyközi tudás és képességterületek fejlesztése 
 

• A közműveltség értelmezése, műveltségtartalmak 
megjelenítése  

– Az ismeretek, képességek, attitűdök egységének 
megteremtése 



• Természettudományos és technikai nevelés  

• Fenntarthatóságra nevelés 

• Családi életre nevelés 

• Munkára nevelés 

• Közösségi életre és közösségi 
tevékenységekre nevelés 

 

 

Hangsúlyosabb kiemelt  
fejlesztési területek 



Hangsúlyos tantárgyközi elemek 
 (mely műveltségi területen jelenik meg kiemelten) 

• Egészségtudatosság 
(Testnevelés és sport, Életvitel és gyakorlat, Ember és természet) 

• Környezettudatosság 
(Ember és természet, Földünk – környezetünk, Életvitel és gyakorlat) 

• Erkölcsi tudatosság 
(Ember és társadalom, Ember és természet) 

• Jogi és állampolgári tudatosság 
(Ember és társadalom) 

• Gazdasági és pénzügyi tudatosság 
(Ember és társadalom, Földünk – környezetünk, Életvitel és gyakorlat, Matematika) 

• Média és médiumtudatosság 
(Művészetek, Informatika, Magyar nyelv és irodalom) 

• Önismeret, társas kapcsolati kultúra 
(Testnevelés és sport, Életvitel és gyakorlat, Magyar nyelv és irodalom) 

• Fogyasztóvédelem 
(Életvitel és gyakorlat, Informatika) 





                   A tanítási óra felépítése

                                Szervezés

                        Foly.ism.,ellenőrzés

                Modell                          Probléma

                                 Elemzés

                                Célkitűzés

                              Terv készítés

                        Értékelési szempontok

         Új műveletek
                                                        Ismert
         Tanuló kísérlet
                                                        Műveletek
         Műv. a tanító irány.

                         Ellenőrzés - értékelés

                                Összefoglalás



A Technika, életvitel és gyakorlat tantárgy (TÉGY) sajátosságai,  
hagyományos és megújuló nevelési céljai  
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A középkor tudományszervezése 

Simonyi Károly: A fizika kultúrtörténete, Gondolat Kiadó, Bp., 1986. 
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A tudás gyümölcse – avagy „a bajok eredete” 

Tintoretto: Ádám és Éva, 1550 



Non scolae, sed vitae discimus 

Tessedik Sámuel 

 (1742-1820) 

 

Gyakorlati 

Gazdasági és 
Ipariskola 

    „ … a tevékenység, cselekvés, a 
tennivalók megvalósítása útján 
képezni az ifjúságot azzá amivé 
lennie kell, ha az iskola kapuin 
kilép, … mert nem az iskolának 
tanulunk, hanem az életnek.” 

 

 

 

 

    „Többet ér a practica minden 
teoriánál „ – Lupus Atya 



Non scolae, sed vitae discimus 

Gyakorlati 

Gazdasági és 
Ipariskola 

1769. 

• Iskolájában az írás, olvasás, számolás, hittan 
mellett a faültetést és -ápolást és a 
selyemhernyó-tenyésztést is megtanította a 
növendékeknek mind elméletben, mind 
gyakorlatban, sőt az állattenyésztés, a 
szőlészet, a kertgazdaság kapcsán is megkapták 
az alapismereteket. Elemi egészségtant is 
tanultak, tanulták az egészség megőrzésének 
titkait és a betegségek gyógyításának módjait, 
de a kereskedelmi számtan, a földmérés, az 
elemi építészet, a mértani rajz, a meteorológia 
és a közgazdaság körébe tartozó alapvető 
tudnivalók oktatása sem maradt el. 

 



A tanárképzés 



• „ … Könny illik ide inkább, mint a beszéd, ha már az egész magyar 
nép nagy és örök szégyenére, elborult tekintettel ugyan, de mégis 
kénytelen vagyok szemlélni nyomorúságunknak, ínségünknek, 
szégyenletes tudatlanságunknak és közönyösségünknek végtelen 
tengerét, és azt a letörölhetetlen szégyenfoltot, hogy csaknem 
minden technikai kérdésben idegenekhez folyamodunk… 
hazudnék, ha nem volna idegen nálunk az építőmester, idegen az 
ágyúöntő és a tűzszerész, idegen a fazekas, asztalos, 
posztókészítő, kőfaragó, órás és minden másfajta mesterember, 
idegen annyira, hogy csaknem minden szerszámunkat az ő 
műszavaikkal jelöljük.                   

• Röstelkedjünk hát végre ilyen nagymérvű tudatlanságunkon.” 
• „... Az igazság zászlaja alatt honfitársaim elé tártam mindazokat a 

dolgokat, amelyek hasznosak és ismerni szükséges.”  

Apáczai Csere János: 
Magyar Encyclopaedia 
(Utrecht, 1653) 
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A tudomány 

Három különböző dolgot jelenthet: 

• A természetről szerzett ismereteinket, 

• A világ „működésére” vonatkozó információ 
megszerzését, 

• Mindazt, amit a tudásunkkal megtehetünk 
(technika, technológia) 

 
R. Feynman USA,  
(1918-1988,)  
1965. Fizikai Nobel-díj,… 
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     A tudomány 3 funkciója 
 

• A valóság megismerése, - kut. 

• A tudomány eredményeinek gyakorlati 
alkalmazása, - alk./technológia 

• A tudományos eredmények átadása, 
terjesztése - oktatás 
– Formális oktatás (oktatási intézményekben) LLL. 
– Informális (oktatási intézményeken kívül) LWL. 

 

(Berényi Dénes fizikus, akadémikus-professzor,  
Debrecen: A tudomány „harmadik” funkciója. 
Természet Világa., 2008. márc. 123-124.) 
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Az egyes tudományterületekhez tartozó tudományágak, 
valamint a művészeti ágak felsorolása 

1. Természettudományok 

2. Műszaki tudományok 

3. Orvostudományok 

4. Agrártudományok 

5. Társadalomtudományok 

6. Bölcsészettudományok 

7. Művészetek 

8. Hittudomány 

Az egyes tudományterületekhez tartozó tudományágak, valamint művészeti 
ágak felsorolása, 169/2000. (IX.29.) Korm. rendelet 



28 

1.  Természettudományok 

• Matematika- és számítástudományok 

• Fizikai tudományok 

• Kémiai tudományok 

• Földtudományok 

• Biológiai tudományok 

• Környezettudományok  

• Multidiszciplináris természettudományok  
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2. Műszaki tudományok 

• Építőmérnöki tudományok 

• Villamosmérnöki tudományok 

• Építészmérnöki tudományok 

• Anyagtudományok és technológiák 

• Gépészeti tudományok 

• Közlekedéstudományok 

• Vegyészmérnöki tudományok 

• Informatikai tudományok 

• Agrár műszaki tudományok 

• Katonai műszaki tudományok 

• Multidiszciplináris műszaki tudományok 

„Minden tudomány annyit 
ér, amennyi matematika  

van benne „ 



Az embert körülvevő 
környezetek  

ember 



A technika, mint környezet: 

• a természet és a társadalom 
mellett a technika az ember 
harmadik környezete, melynek 
az ember épített ki , ha úgy 
tetszik „teremtette” meg 

• jelenlegi formáját egy gyorsuló 
tudományos – technikai 
fejlődési folyamatban. 



A teremtésről ill. az alkotásról 

Psalmus Humanus --- Ötödik ima: A föld 
 
Uram! Ezt a gyönyörű földet adtad otthonunknak, 

Mélyébe mérhetetlen kincseket rejtettél, 
Képessé tettél, hogy megértsük művedet, 
Megkönnyítsük munkánkat, száműzzük az éhséget és 
betegséget. 

… 
Uram! Engedd, hogy társaid legyünk az alkotásban,  

Megértsük és megszépítsük a Te kezed munkáját,  
Hogy ez a mi bolygónk a békesség, a bőség,  
A boldogság és szépség biztos otthona lehessen. 
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A gyorsuló tudományos - technikai fejlődési 
folyamatról 

• Az emberiség első 650 nemzedéke még 
barlangban élt, 

• Csak az elmúlt 70 nemzedék volt képes 
írásban hátrahagyni tudását, 

• Csak az utolsó 6 nemzedék látott 
tömegesen nyomtatott betűt, 

• Csak az utóbbi 4 tudja pontosan mérni 
az időt, 

• Az utolsó 2 használ elektromosságot, 

• És a ma használatos tárgyak túlnyomó 

többségét a mai, a 800. nemzedék 
hozta létre. 

• The next generation ??? 



A műveltségről: 

A műveltség ismeretek és magatartásformák rendezett 
összessége,  

• mellyel az ember képes környezetében eligazodni,  
• képes környezetéhez aktívan alkalmazkodni,  
• és képes a környezetét úgy használni és fejleszteni, 

hogy a következő generációknak is élhető világ 
maradjon.  

fenntartható fejlődés 

valamint képes önállóan szert tenni 
szükséges ismertekre és magatartás-
formákra. 

 önművelődés 



Természettudományos és műszaki 
kompetencia 

   
• A természettudományos kompetencia készséget és képességet 

jelent arra, hogy ismeretek és módszerek sokaságának 
felhasználásával magyarázatokat és előrejelzéseket tegyünk a 
természetben, valamint az ember és a rajta kívüli természeti 
világ közt lezajló kölcsönhatásban lejátszódó folyamatokkal 
kapcsolatban magyarázatokat adjunk, előrejelzéseket tegyünk, 
s irányítsuk cselekvéseinket.  

• Ennek a tudásnak az emberi vágyak és szükségletek 
kielégítése érdekében való alkalmazását nevezzük műszaki 
kompetenciának. E kompetencia magában foglalja az emberi 
tevékenység okozta változások megértését és az ezzel 
kapcsolatos, a fenntartható fejlődés formálásáért viselt 
egyéni és közösségi felelősséget.  



A technikai műveltség és az egyes 
műveltségszférák 

HUMÁN               REÁL & technikai   
műveltség; 

 

Általános műveltség  

– a műveltség „szélessége” 

Szakmai műveltség  

– a műveltség „mélysége” 

? 



Szak- vagy általános műveltség ? 

Ma már jól láthatóan , 
 inkább 50 évre készül !!! 



Szakképzett munkaerő 



Gábor Dénes 

 

 

 

(Budapest, 1900. június 5.- 

London, 1979. február 9.) 

Magyar származású 

természettudós, villamosmérnök. 

Nobel-díjas feltaláló (1971), 

a Royal Society rendes (1956.), 

 az MTA tiszteletbeli tagja (1964.). 

A Brit Birodalmi Rend lovagja 

(1970.),  

a National Academy of Sciences 

(USA) külső tagja (1973.),  

a southamptoni (1970.), a Delft-i 

(1971.), a Surrey (1972.), a City-i 

(1972.), a londoni (1973.), és a 

columbiai (1975.) egyetem 

díszdoktora. 

 

 



A technika és a szaktudományok 
kapcsolatrendszere 

 F e l f e d e z é s e k  

 T a l á l m á n y o k  

 



A technika és a szaktudományok 
kapcsolatrendszere 

Praxis sine theoria, est currus sine via 

Theoria sine praxi, est currus sine axi 



A technikatörténet tanításának 
haszna 

• A technikatörténet integráló szerepe, 
• Hozzátartozik egy tárgykör kultúrájához annak 

története is, 
• A kiaknázható pedagógiai haszon, 
• A „hogyan működik problémakör” 

tárgyalásakor való alkalmazása 
• A jövő extrapolálása 



Általános Technika Tanszék 

„A föld: az anyaöl - s a kripta mélye; 

Folyvást temet - és folyvást szül a méhe. 

És bármit szül is édes gyermeke: 

Egyként táplálja éltető teje. 

Tengernyi magzat - s egysem hasztalan, 

Mert mindeniknek más-más haszna van. 

A természet kegyelmét ontja bőven: 

A fűben a virágban és a kőben. 

Ó nincs a földön oly silány anyag, 

Mely így vagy úgy ne szolgálná javad;                    

De nincs oly jó, melyben ne volna vész,      

Ha balga módon véle visszaélsz!” 

 
( Lőrinc barát) 

W. Shakespeare: Rómeó és Júlia 
(fordította: Mészöly Dezső ) 

 



A technológiai folyamat általános 

sémája 

Javasolt technológiai térkép: 

 

•  művelet neve 

•  a tevékenység anyaga, jellege 

•  az eszközök, szerszámok, később        
gépek, amelyekkel a tevékenységet 
végrehajtjuk 

szabás 

szövet 

Olló, asztal 



Műveleti terv 



Műveleti terv - szerszámfogás 



- Elmondom szép sorjában. A réten nőtt a len, a 
béka meg én áztattuk és kiszárítottuk, a 
gólya megtilolta, a sün meggerebenezte, a 
pókok megfonták, az áfonyák megfestették, 
a hangyák megszőtték, a rák kiszabta, és 
neked, nádiveréb, hálásan köszönöm, hogy 
megvarrtad. 
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Az anyag, mint a technika alapkategóriája 

Hegyi Sándor: Anyagtechnológia 

                        BMPI - JPTE - OPI TTPK, Pécs, 1986. 



A kézügyesség és az eszköz alkalmazása 



Mottó: 
„ A tudomány, a technológia 

 - ezt világosan és erősen akarom 
mondani –  

   nem old meg minden problémát.  

De tudomány és technológia nélkül 
semmiféle problémát nem lehet 

megoldani. ” 

                        Teller Ede 

    (Bp. 1908.01.15 – Stanford, Ca., 2003.09.09.) 



1 kg mellfilé előállításának hatékonysága  
különböző típusú brojlercsirkénél  

(Horn, 2008) 

1 kg mellhús előállításához  

Brojler 

típusa,
 

év 

Takarmány-

igény 

(kg) 

Ivóvíz 

(liter) 

Takarmány- 

termelés vízigénye 

(liter) 

Termelt trágya 

mennyisége 

(kg) 

1978 20 40 20000 23 

1998 11 22 11000 13 

2008 7 14 7000 8 

 



Kína – „az ész ereje győz abban a kis porban” 

Ím az ész nemrég is egyszerű port talált, 
Mely egész hadakra képes szórni halált; 
Toldi vagy nem Toldi... hull előtte sorban: 
Az ész ereje győz abban a kis porban!"  
 
(VI., 31, 5-8. sor - 32) 

 



Esztétikai-művészeti tudatosság és 
kifejezőképesség 

Az esztétikai-művészeti tudatosság és 
kifejezőképesség magában foglalja az 
esztétikai megismerés, illetve 
elképzelések, élmények és érzések kreatív 
kifejezése fontosságának elismerését  
mind a tradicionális művészetek nyelvein, 
illetve  a média segítségével, ideértve  
különösen az irodalmat, a zenét, a táncot, 
a drámát, a bábjátékot, a vizuális 
művészeteket, a tárgyak, épületek, terek 
kultúráját, a modern művészeti 
kifejezőeszközöket, a fotót s a 
mozgóképet.  

… és még ? 



5. Esztétikai nevelés 

• Az alkotás esztétikuma: szépség, igényesség, 
design, működőképesség … 

• A mozgás esztétikuma: testtartás, a 
munkamozdulatok pontossága, harmónia, 
igyekezet, koncentráció 

• A beszéd esztétikuma: kooperáció, tervezés, 
döntés, kommunikáció, szaknyelv,… 

• A hely esztétikuma: szaktanterem, osztály-, 
munkahely rendje, információs közege, 
tisztasága 



WWW. WINKLERISKOLASZER.HU 

 



Új módszertani folyóiratunk 







Pályaválasztáshoz 



  

 





Találkozás a „témával” 





A technikatörténet integráló 
szerepe 

  

hazulról 



Cogito ergo sum. 
 Gondolkodom, tehát vagyok.  

Cogitamus ergo 
erimus! 

Gondolkodunk, tehát leszünk! 

Auguste Rodin (1840-1917) 

Horn- Steffler:  Élelmiszergazdaság a globalizáció szemszögéből   
I. Régiók a Kárpát-medencén innen és túl 



Köszönöm a figyelmet! 
A magam és a TOE. nevében is ! 

 
 

www.technikatanar.hu 
 

admin@technikatanar.hu 
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