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1. Fizika és technológia



Galileo Galillei (1564 – 1606)

• Teleszkóp

• Hőmérő

• Iránytű

• Mérőléc- compass

Innovációk: a kutatásaihoz és  a családja eltartására



Isaac Newton  (1643 – 1727)



James Clerk Maxwell (1831–1879)

Negatív visszacsatolás
stabilitásvizsgálata

Centrifugál
regulátor

Gőzgép

Ipari forradalom



A megértés öröme és ereje

„A gondolkodás az embernek olyan mint
a madaraknak a repülés.”

A. Einstein (1879-1955)

Jóslatok: 
- nanotechnológia,
- kvantumszámítógép”

R. P. Feynman (1918- 1988)

E=mc2 , 

Gravitációs hullámok,

Relativitáselmélet:

GPS 



….   Kvantum  számítógép  2019 …



A fizikai világ megértése
Nem élvezzük addig a játékot, amíg 
a szabályait nem ismerjük ..

A fizika a játékszabályok,
magyarázatok tárháza a 
természet és a technika 
területén egyaránt.

A matematika fontos, de a 
megértés a fogalmi megértésen,
magyarázatokon, alapul.

Paul G. Hewitt:  „ Conceptual Physics” 



A megértés fontossága az 
innovációban

• “A dolgokat a fizikai alapokhoz visszanyúlva 
szeretem megközelíteni.”

• “A fizika megtanít az első elvekből kiinduló 
érvelésre, szemben az egyszerű analógiákkal”

Elon Musk vállalkozó, fizikus, 



Exponenciális technológiai fejlődés

„Mire felfogod, már lemaradtál róla.”

Digitalizáció

„  Ebben az iparágban csak a változás állandó. ”



Új ipari forradalom: Digitalizáció

+3D nyomtatás – additív gyártás

Nanotechnológia

Robotika

Önvezető autó

Internet

Az oktatás új  generációja

Mesterséges inteligencia: AI

Általános    AI



2. Innováció és dizájn

• A technikai civilizáció tervezett tárgyakkal vesz 
körül:   EZ A MINDENNAPI KÖRNYEZETÜNK!

• Az iskolarendszer, a tananyag, a tanóra is tervezett.

• Az ember központú dizájn arra fókuszál, hogy 
hatunk kölcsön ezzel a mesterséges világgal.

• Az innováció során a dizájn új típusú termék 
létrehozására vezet.

• Ha követni akarjuk a technikai fejlődést a dizájn
módszertanát is el kell sajátítani!





A dizájn alapjai
• A dizájn emberi problémamegoldó aktivitás. Egy 

probléma – „a felhasználói élményben megjelenő 
hiány” felismerésével kezdődik, amit egy terv 
kialakítása, majd a műtárgy létrehozása követ.

• A természethez való viszony közvetetté tétele 
tárgyak létrehozásával a civilizációnk alapja!

Probléma 
=

Lehetőség!



A dizájn ciklus lépései
A probléma észlelés

A probléma 
definiálása

Alternatív
megoldások

Megoldás
kiválasztása

Termék



Spirális fejlesztés prototípusokkal



Dizájn és a kutatói munka
folyamata egyforma !



3. Innováció pedagógia

• Az innovációs képesség alapvető a jövő 
alakításában és befogadásában

• Használjuk /tanítsuk  a dizájn szemléletét a tanítási 
során!



Innováció pedagógia (Finnország)



Az innováció pedagógia sarokkövei
• Gyakorlat orientált: taktikus tudást

• Rugalmas tananyag

• Multidiszciplináris

• Megújuló tanár  és diák szerep  : Coaching, Co-teaching

• Aktív oktatási és tanítási módszerek  : Internet, Fórum, …

• K+F+I és tanulás integrálása

• Kompetencia alapú, rugalmas, fejlődés orientált 
értékelési rendszer

• Vállalkozói szemlélet 

• Globalizáció



Innovációs kompetenciák

Hogy fejleszthető?

Hogy mérhető?

Kell-e mérni ?



Módosult tanári szerep : Coach





4. „A fizika műszaki alkalmazásai”
tanárszakos hallgatók kurzusa 

• Hétköznapi műszaki tudás (élmény, tapasztalat)

• Komponensek megismerése (szétszerelés, 
kombinálás, fejlesztés)

• Fizikai elvek alkalmazása  (fogalmi magyarázatok)

• Rendszer leírás fizikai alapokon (szintézis)
• A technológia mélyebb megértése, fizikai modellje, 

magyarázata, szimulációja

• Innováció: alapvetően új műszaki megoldások, Disruptív: 
megzavaró technológiák



A kurzus felépítése

I. Egyszerű 
eszköz

kommunikáció

II. Szétszedés, 
részek szerepe

III. Alkotás

Bemutatók
Anyagmegosztás
Csop. konzultáció
Személyes feladatok

A  fő téma kiválasztás a hallgatói érdeklődését felmérve történt.

2018:  Robotika
2019:  Mobilitás



A kurzus moodle oldala



Fórumok: videó javaslatok



Egyszerű eszközök



Szétszerelés



Rejtett komplexitás JOHN MONASTERO

Zsebszámológép Írógép

http://www.johnmonastero.com/


Építés

Robotika, Dizájn: 
Segédanyagok,

Fizikai kísérlet bemutató legó robotok:
„Science no fiction” fesztivál stand



5.  Milyen legyen az iskola?

A. Az iskola felkészíti a fiatalokat a 
bizonytalan jövőre.

B. Az iskola lehetővé teszi a    
felnőtteknek, hogy kényelmesen 
éljenek a múltban.



Taposómalomtól a  futópadig 



„Ha valami olyat szeretnénk, 

amink MÉG soha nem volt,    

akkor valami olyat kell tenni, 

amit még soHa nem tettünk.”

A probléma felismerése 
lehetőség az innovációra!

Zárógondolatok



Köszönöm a figyelmet!
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