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nyeket és fejlesztési célokat fogalmaz meg, kiemeli azo-
kat a fogalmakat, melyek a fejlesztési területet meghatá-
rozzák, s amelyek a tanítói munkában elengedhetetlenül
szükségesek. Konkrét segítséget nyújt a helyi tanterv el-
készítéséhez. A mûvészeti tantárgyak esetében a konk-
rétumok abba az irányba mutatnak, hogy sem az ének-
zene, sem a vizuális kultúra nem kiegészítõ, másodrendû
tantárgy – különösen nem abban a megújult szellemisé-
gû koncepcióban, amely az alsó tagozat egészét alapozó,
tevékenységekre épülõ készség- és képességfejlesztõ sza-
kasznak tekinti. A megfogalmazott tanulási eredmények
biztosítják a tehetséges és a segítségre szoruló tanulók
számára is megfelelõ tevékenységeket. Így lehetõség nyí-
lik arra, hogy a széles körû, koncentrált képességfejlesz-
tés mellett e tantárgyak keretén belül elvégzett tevé-

kenységek egyben örömforrást is jelenthessenek a tanu-
lók számára. De mindez egyedül a tanítón múlik – a taní-
tói bátorságon. A mûvészeti nevelés nem más, mint az
alsó tagozat sója. E nélkül semmilyen oktató-nevelõ-
fejlesztõ munkának nincs értelme. Egyben azért külön-
bözik a mesében szereplõ ásványi anyagtól: nem lehet
túlzásba vinni.
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Technika és tervezés

Az iskola világában régtõl fogva vállalt cél és törekvés
tanulóink felkészítése az életre, társadalmi beilleszkedé-
sük elõsegítése. Ezeket a célokat a tartalmi szabályozó
rendszer a köznevelési intézményrendszer szintjeitõl
függetlenül igyekszik képviselni minden életkor számá-
ra. Ebben a törekvésükben egységesek az általánosan
képzõ- és a szakképzõ intézményeink is. Az egyik, szem-
léletében is nagyot váltó oktatási és tantervi reformunk
1978-ban zajlott. Ekkor váltotta fel a gyakorlati foglal-
kozás tantárgyunkat a technika tantárgy. A jelenleg ve-
lünk élõ generációk közül az ötven évnél fiatalabbak
már a technikai nevelés részesei lehettek. Mégis komoly
kihívása volt az egymást váltó tantervezési rendszerek-

nek, hogy az iskola világa, a gyakorlati életre való felké-
szítés lépést tudjon tartani az aktuális mûszaki fejlõdés
színvonalával, a gyorsulva fejlõdõ világgal és az új kihí-
vásokkal.

A NAT 2020 és a technika és tervezés tantárgy keret-
tanterve a lehetõségekhez mérten úgy igyekszik tenni a
közös célokért, hogy az alsó tagozatos tanuló az iskola vi-
lágában az ismeretszerzés, az alkalmazás, a kipróbálás és
a tanuláseredményesség élményén keresztül sajátíthassa
el az alapvetõ technikai mûveltségelemeket. Célunk a
tevékenységközpontú élménypedagógia. A tantárgyban
teret kap a kétkezi munka és a korszerû technológiákat
alapozó anyagmegmunkálás.

! ! !
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A kerettantervi célrendszer
Az ember környezetet is átalakító tevékenységének,

felelõsségének megismerése, megértése nem új feladat az
iskolát kezdõ tanulók számára. Az óvodai élet során na-
ponta végeztek munka jellegû tevékenységeket, egyrészt
az önellátás, önkiszolgálás, másrészt a tárgyalkotás, a kéz-
mûves és óvodakerti tevékenységek terén. Minden óvo-
dai munkatevékenység célja, hogy a gyerekek mintát kö-
vetve bekapcsolódjanak és örömmel vegyenek részt ben-
ne, megéljék a sikert, büszkék legyenek a munkájukra,
épüljön, erõsödjön motivációs bázisuk. 

Az alapfokú képzés elsõ nevelési-oktatási szakaszában
erre a motivációs bázisra építve tervezhetõ a technika és
tervezés tantárgy programja, középpontba helyezve az
alkotótevékenységet, a munkát. Célszerûen játékba
ágyazott minta- és modellkövetés, tapasztalatszerzés, fel-
fedezés, alkotás kell hogy jellemezze a tanórákon megva-
lósuló aktív tanulási folyamatot. Az ismeretek szervezõ-
je az a környezeti tapasztalások során már kialakult szo-
kásrend, amelyhez életvitelünkkel alkalmazkodunk, s
amelynek szervezõ ismeretei és eseményei a néphagyo-
mányok, az ünnepek, a jeles napok.

Az ember környezetérõl, környezetátalakító tevé-
kenységérõl és felelõsségének megismerésérõl az elsõ két
évfolyamon tanítói segítséggel szerzett információk bir-
tokában a harmadik és negyedik évfolyamos tanulók már
önálló ismeretszerzésre képesek. A munka jellegû tevé-
kenységek sora az életkori sajátosságoknak megfelelõen
évrõl évre bõvül, az eszközök és szerszámok használata
egyre nagyobb biztonsággal történik. 

Munkájuk során fokozódik a tanulók önállósága, így
már saját terv alapján dolgozva készítik el a munkadara-
bokat. Egyéni és csoportos munkában is jól szervezetten
dolgoznak. Erõsödik belsõ motivációjuk, megélik az al-
kotás örömét, büszkék munkáikra. Felfedezik és elisme-
rik saját és mások kiemelkedõ munkáit, ugyanakkor a hi-
bák azonosítása után képesek a javító szándékú korrigá-
lásra.

A nevelés-oktatás középpontjában az alkotótevé-
kenység, a tapasztalati úton történõ tanulás és a munka
áll. Mindezt játékos tapasztalatszerzés, felfedezés, alko-
tás jellemzi. 

Az életkori sajátosságok mentén kiemelt szempont a
kézügyesség fejlesztése. A tanórákon végzett tudatos,
tervszerûen átalakító, megmunkáló tevékenységek ma-
gukba foglalják a különféle anyagok, azok megmunkál-
hatóságának megismerését, megtapasztalását, a tervezõ
és technológiai folyamatok alkalmazását, a munka során
keletkezõ hulladékok környezettudatos elhelyezését.

A technika és tervezés tantárgy a problémamegoldó
gondolkodást, a saját tapasztalás útján történõ ismeret-
szerzést helyezi a középpontba, melynek eszköze a tan-
órákon megvalósuló kreatív tervezõ- és alkotómunka,
a hagyományos kézmûves és alkalmas technológiák fel-
használásával. A tantervben kiemelt szerepet kap a ta-
nulni tudás, az alkalmazás, a problémamegoldáson ala-
puló alkotás. Ezt szolgálják a kínált tevékenységek, a
nevelés, a kompetenciafejlesztés és a mûveltségtarta-
lom leírt rendszere, az egyes elemek arányos megjelení-
tése.

A Nat 2020-ban rögzített
kulcskompetenciák 
tantárgyspecifikus fejlesztése

A kommunikációs kompetenciák: A tantárgy tanu-
lása során a tanuló elképzeléseit, terveit megoszthatja
társaival, véleményét ütközteti, a különbségek tisztázá-
sával konszenzusra jut. A tanórákon a csoportban vég-
zett feladatmegoldás során a tanulónak együttmûködési
készségeit fejlesztve lehetõsége nyílik építõ jellegû pár-
beszédre. A tantárgy technikatörténeti ismeretei hozzá-
járulnak a régi korok – esetleg tájegységenként eltérõ –
elnevezéseinek megismeréséhez és elsajátításához.
Mindezen keresztül bemutatható a gyakorlati tevékeny-
séghez kapcsolódó nyelvhasználat gazdagsága, árnyalt-
sága és a tájnyelvi értékek.

A digitális kompetenciák: A tantárgy olyan érték-
rendet közvetít, amelynek szerves része a környezet fo-
lyamatos észlelése, az információhoz jutás, az informáci-
ók értékelése, beépülése a hétköznapokba. 

A matematikai, gondolkodási kompetenciák: A
technika és tervezés a természettudományos tantárgyak
– környezetismeret a 3–4. évfolyamon, majd késõbb ter-
mészettudomány – elõkészítésében, a tanult ismeretek
szintetizálásában és gyakorlati alkalmazásában tölt be
fontos szerepet. A célok eléréséhez széles körû, differen-
ciált tevékenységrendszert alkalmaz, amellyel megala-
pozza a tanulók természettudományos és mûszaki mû-
veltségét, segíti a mindennapi életben felmerülõ problé-
mák megoldását. 

A személyes és társas kapcsolati kompetenciák: A
tanuló a másokkal közösen végzett csoportos gyakorlati
alkotótevékenységek révén szerez tapasztalatot a cso-
porttagokkal tervezett együttmûködés kialakításának
lehetõségeirõl és a csoporton belüli vezetõi, illetve vég-
rehajtói szerepekrõl.

A kreativitás, a kreatív alkotás, önkifejezés és kul-
turális tudatosság kompetenciái: A tanulóban az isko-
lai tevékenysége során erõsödik a cselekvõ tudatosság,
amely hozzájárul a munkára vonatkozó igényességhez, az
életvitel aktív alakításához, fejlesztéséhez. 

Cél a tanulók életében felmerülõ komplex gyakorlati
problémák megoldási készségének kialakítása, a cselek-
vés általi tanulás és fejlõdés támogatása. A tanulók a ta-
nulási folyamat során használható (mûködõ, megehetõ,
felvehetõ stb.) produktumokat hoznak létre valódi anya-
gokból, ezekhez az adott életkorban biztonságosan hasz-
nálható szerszámokat, eszközöket alkalmazva. 

A tantárgy sajátossága, hogy a tanórai tevékenység
gyakorlatközpontú; kiemelkedõ jellemzõje, hogy a tanu-
lási folyamatban központi szerepet kap az ismereteken
túlmutató tudásalkalmazás, ezért az értékelés elsõsorban
az alkotó folyamatra, a munkavégzési szokásokra, az el-
készült produktumra irányul, és jelentõs szerepet kap
benne az elért sikerek, eredmények kiemelése, a pozitív
megerõsítés.

A tantárgy tanulása és tanítása során célszerû alkal-
mazni azokat a közismereti tárgyak keretében elsajátí-
tott ismereteket, amelyek segíthetnek a mindennapi
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életben felmerülõ problémák megoldásában. Olyan cse-
lekvõképesség kialakítása a cél, amelynek mozgatója a
felelõsségérzet és az elkötelezõdés, alapja pedig a megfe-
lelõ autonómia és nyitottság, megoldási komplexitás.

A tantárgy struktúrájában rugalmas, cselekvésre épí-
tõ, tanulás- és tanulócentrikus. A megszerezhetõ tudás
alkalmazható, s ezzel lehetõvé teszi a tanuló számára a
mindennapi életben használható és hasznos készségek
kialakítását.

Tantárgyi tartalom 
és tanulási eredmények

A tantárgyi tartalom öt fõ témakörben követi egy-
mást az egyes évfolyamokon. 

1. Anyagok a környezetünkben 
2. Tárgykészítés különbözõ anyagokból, építés, szere-

lés 
3. Otthon – család – életmód 
4. Jeles napok, ünnepek 
5. Közlekedés 

A fejlesztési területekhez kapcsolódó 
tanulási eredmények

A nevelési-oktatási szakasz végére a tanuló: 
– elkülöníti a természeti és mesterséges környezet jel-

lemzõit; 
– felismeri, hogy tevékenységei során változtatni tud a

közvetlen környezetén; 
– kitartó a munkavégzésben, szükség esetén segítséget

kér, segítséget ad; 
– szöveg vagy rajz alapján épít, tárgyakat készít, alkal-

mazza a tanult munkafolyamatokat, terveit megosztja; 
– munkafolyamatokat, technológiákat segítséggel al-

goritmizál; 
– megadott szempontok mentén értékeli a saját, a tár-

sak, a csoport munkáját, viszonyítja a kitûzött célokhoz; 
– alkotótevékenysége során megéli, megismeri a jeles

napokat, ünnepeket, a hagyományokat mint értékeket; 
– tevékenysége során munkatapasztalatot szerez, meg-

éli az alkotás örömét, az egyéni és csapatsiker élményét; 
– felismeri az egymásért végzett munka fontosságát, a

munkamegosztás értékét. 

Az egyes fejlesztési területek
– Alkotótevékenység, anyagok vizsgálata és kiválasz-

tása
– Tárgykészítés, tervezés, kivitelezés, értékelés
– Technikai-problémamegoldó gondolkodás, az em-

beri tevékenység környezete
– Életvitel, életvezetés, fenntarthatóság
– Fogyasztói, pénzügyi-gazdálkodási tudatosság
– Környezet- és egészségtudatosság
– Munkakultúra, munkavégzési szokások
– Felkészülés az alkotómunka világára

A hagyományokat és értékeket megõrzõ tartalom kie-
gészül a 21. században elvárt tudástartalmakkal. A tanu-

lási folyamat gamifikált környezetben, csoportos tevé-
kenység keretében valósul meg, ahol lehetõség nyílik rá,
hogy a tanulók segítsenek egymásnak, ugyanakkor ta-
nuljanak is egymástól. A tevékenység mozgatórugója az
alkotás iránti vágy és a kész alkotás felett érzett büszke-
ség.

A technika és tervezés tantárgy kimeneti követel-
ményei elsõsorban készségekrõl, attitûdökrõl, szokás-
rendrõl szólnak, nem pedig konkrét ismeretekrõl.
Alapvetõ célja a munkához való pozitív hozzáállás ki-
alakítása. Elvárás a tanulókkal szemben a pontosságra
törekvés, az egyszerûbb szerszámok (pl. olló, kés) bal-
esetmentes használata, igény a tisztaságra, az asztal-
rendre, az anyagtakarékosságra. Fontos fejlesztési fel-
adat a pontos mérés – elõbb sablonnal, majd vonalzó-
val, az egyenes vonal húzása vonalzó mentén, alakle-
mez pontos körberajzolása. A térszemlélet fejlesztésé-
nek eszköze az alaprajz, nézeti ábra készítése egysze-
rûbb mértani testekrõl (szabadkézzel vagy körberajzo-
lással). 

Nagy szerepet kap a tapasztalati úton történõ ismeret-
szerzés – például az anyagok érzékszervi vizsgálata és a
megmunkálásuk során szerzett tapasztalatok megfogal-
mazása, értékelése.

Fontos eszköze az élménypedagógia, például a gami-
fikáció és a szituációs játékokon keresztül történõ fel-
adatkitûzés. A technika és tervezés tanórák legyenek
szerves részei az iskolai életnek, a készített tárgyak kap-
csolódjanak más területekhez, például álarcok farsang-
ra, osztálydekoráció, bábok készítése olvasmányok elját-
szásához, ajándékok, jeles napokhoz kapcsolódó tárgyak
és dekorációk készítése.

A mintakövetés mellett lehetõséget kell adni a tanu-
lóknak a saját készítésû tervek mentén történõ mun-
kálkodásra, akár egyénileg, akár csoportban. Ez lehetõ-
séget ad a tanult ismeretek önálló alkalmazására, teret
enged a kreativitásnak, és a differenciálás egyik fontos
eszköze.

A technika és tervezés tantárgynál alsóbb évfolya-
mon még nincs osztályzat, csak szöveges értékelés. Ez
akkor tölti be személyiségfejlesztõ szerepét, ha az a tanu-
lók és a szülõk számára is érthetõ, személyre szabott, és
egyértelmûen érezhetõ belõle az a segítõ szándék, ami
kiemeli a tanuló erõsségeit és rámutat a fejlesztendõ te-
rületekre.

Az elsõ osztályosok számára nem készül tankönyv, hi-
szen még nem képesek írott utasítások értelmezésére,
végrehajtására. Ennél a korosztálynál az utánzás, a min-
takövetés az ismeretek átadásának legfontosabb eszkö-
ze. Ezért elsõsorban a tantárgyat tanító tanárok számára
szeretnénk segítséget nyújtani módszertani tanácsokkal,
a tanulók számára szóló feladatokkal.

Az ember környezetátalakító tevékenységének, fele-
lõsségének megismerése, megértése, az ehhez kapcsoló-
dó erkölcsi és etikai kérdések feltárása, az etikus maga-
tartás kialakítása a tudás elsajátításának elválaszthatat-
lan részét képezi. A tantárgy sokféle és különbözõ bo-
nyolultsági szintû feladat segítségével közvetíti a
környezetátalakítás eljárásainak, folyamatainak, tech-
nológiáinak összefüggéseit, s mindehhez biztosítja, hogy
a tanulók technológiai készségeinek kialakítása aktív ta-
nulás keretében valósuljon meg.
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