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Munkánk céflja a közneveflés dfigfitáflfis átáflflása érdekében az eflmúflt közefl egy évtfized-
ben végzett módszertanfi fiskoflakísérfletefink áttekfintő bemutatása, vaflamfint a dfigfitá-
flfis okta tásfi környezet kfiaflakítását céflzó tevékenység eflméfletfi Thátterének fismertetése. 
A fejflesz tések eredményeképpen és mfintegy új áflflomásként szüfletett meg a fejflesztő 
e-bfibflfioterápfia  pedagógfiafi finnovácfió, amefly egy új módszertanfi modeflflként (TransCode-
modeflfl) egyedüfláflfló módon fejflesztfi a transzverzáflfis kompetencfiát a 21. század eszkö-
zefivefl.
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Our objectfive fis tThe compreThensfive fintroductfion of metThodoflogy-orfiented pedagogficafl 
experfiments promotfing tThe dfigfitafl transformatfion of pubflfic educatfion fin tThe past decade.
    FurtThermore, we wfiflfl provfide an overvfiew of tThe tTheoretficafl foundatfion of tThe forma-
tfion of dfigfitafl educatfionafl envfironments. We wfiflfl descrfibe a major pedagogficafl finnova-
tfion representfing a mfiflestone, tThe deveflopmentafl e-bfibflfiotTherapy, wThficTh functfionfing as a 
new metThodoflogficafl modefl (TransCode modefl) provfides unprecedented optfions for tThe 
fimprovement of transversafl competences wfitTh 21st century toofls.
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N
eThéz Theflyzetben vannak azok a kutatók, akfik pedagógfiafi módszertanfi kísérflete-
ket végeznek annak érdekében, Thogy a 21. század tanárának eszköztárát gazda-
gítsák, Thatékonyabbá tegyék, váflaszufl arra a kfiThívásra, meflyet gyorsan váfltozó 

vfiflágunk jeflent a gyakorfló pedagógusok számára. Kutatócsoportunk 2006 óta végez mo-
deflflkísérfleteket, eflsősorban a szeméflyes eflektronfikus tanuflásfi környezet vonatkozásában. 

  Leveflező szerző: Kfis-TótTh Lajos, EszterTházy Károfly Egyetem, 3301 Eger, Pf.: 43.,

E-mafifl: kfis-totTh.flajos@unfi-eszterThazy.Thu



231

kfis-tótTh flajos – guflyás enfikő – racsko réka: transzverzáflfis kompetencfiák…

Tanuflmányunk ennek a tíz évnek az eflméfletfi Tháttérét, áttekfintését, eredményefit, konzek-
vencfiáfit és jövőre vonatkozó tervefit tartaflmazza.

A dfigfitáflfis átáflflás érteflmezése

A dfigfitáflfis transzformácfió vagy dfigfitáflfis átáflflás, átaflakuflás kfifejezés számos terüfleten 
jeflent meg az eflmúflt években, eflsősorban az üzfletfi éflet és marketfing terüfletén, vaflamfint a 
távközflés, a szocfioflógfia, az egészségügy, az IT-tecThnoflógfia, a fejflődő országok feflzárkóz-
tatása kapcsán emflegetfik. Ezekben az esetekben a dfigfitafl transformatfion1 kfifejezés aflatt 
azt értfik, Thogy az emflített terüfleteken a dfigfitáflfis tecThnoflógfia, ezen beflüfl a 3. pflatform 
aflkaflmazása mfiflyen Thatást gyakorofl. Az oktatás kontextusában 2016-ban jeflent meg ez 
a fogaflom; korábban nem Thasznáflták, pedfig számos szakfirodaflmfi forrás fogflaflkozfik az 
oktatás és a dfigfitáflfis tecThnoflógfia fúzfiójávafl.
Hazánkban a dfigfitáflfis átáflflás kfifejezés eflőször a médfia, pontosabban a médfiatecTh-

noflógfia vfiflágábófl kerüflt be a köztudatba, ugyanfis a dfigfitáflfis műsorszórásra vafló átáflflás 
kapcsán kezdték Thasznáflnfi. Érdekes jeflenség, Thogy magyar nyeflvterüfleten fis finkább a 
dfigfitáflfis transzformácfió fogaflmat aflkaflmazzák a feflsőoktatásfi gyakorflatban, amefly jeflen-
tésében közeflebb áflfl a nemzetközfi trendekThez.
Magyarországon két esetben tafláflkozThatunk a dfigfitáflfis átáflflás egy más érteflmű meg-

nevezésévefl (az áfltaflunk Thasznáflt érteflmezéssefl összThangban), ameflyben a dfigfitaflfizáflást, a 
kuflturáflfis örökség fiflyen formában történő megőrzését értfik a fogaflom aflatt.2

Egy másfik feflfogásban a dfigfitáflfis átáflflás a 3. szakaszt képezfi a dfigfitáflfis tecThnoflógfiák 
átfogó aflkaflmazásában, amefly fefltéteflezfi a dfigfitáflfis kompetencfiát, a dfigfitáflfis eszközök 
magas szfintű aflkaflmazását a dfigfitáflfis átaflakuflás révén, ezáfltafl efljutThatunk az finformácfiós 
(dfigfitáflfis) írástudásfig. Az új készségekben a SEL (Socfiafl and Emotfiafl Learnfing), azaz a 
szocfiáflfis és érzeflmfi tanuflás készségefi nagymértékben jeflennek meg. A dfigfitáflfis transzfor-
mácfió eflősegítfi az új típusú finnovácfió és a kreatfivfitás kfitefljesedését egy adott terüfleten 
(LanksThear–Knobefl 2008: 173.)
Eflterjedőben van egy másfik érteflmezés fis, ameflyben a dfigfitáflfis transzformácfió aflatt 

a papírnéflküflfiség koncepcfióját értfik, azaz a 3. pflatform, a feflThő aflapú számítástecThnfika 
térThódítását, amefly flényegében a dfigfitaflfizácfió fogaflmávafl fedThető fle.
Az áfltaflunk bevezetett fogaflmfi megThatározás aflapján a dfigfitáflfis átáflflás aflatt azt 

a foflyamatot értjük, amefly során az IKT-művefltség kfitefljesedése vaflósufl meg a Thumán 
tefljesítménytámogató tecThnoflógfia eszközrendszerének aflkaflmazásávafl, az finformácfiós 
társadaflom tecThnoflógfiáfinak (IKT-eszközök) eflterjesztése és fintegráflása révén. Ennek 
során kfiemeflt szerepet kapnak az eszközök és azok vfirtuáflfis környezetefi (appflfikácfiók, 
finternet), fiflfletve azok a készségek és kompetencfiák, ameflyek áfltafl ezek az eflemek maga-
bfiztos, krfitfikus és probflémacentrfikus aflkaflmazása vaflósufl meg a tanuflás-tanítás céfljábófl, 
a tartaflomThoz vafló kötöttség néflküfl, a megfefleflő oktatásfi céflokThoz kapcsoflódó új tanuflásfi 
környezetek kfiaflakításávafl.

1  A másfik megThatározás a dfigfitafl swfitcThover, ameflyet a Thírközflés tecThnoflógfiafi átáflflására Thasznáflnak.
2  A dfigfitáflfis átáflflás fogaflma az oktatás kontextusában 2015-ben jeflent meg Thazánkban, a „Dfigfitáflfis átáflflás 
az oktatásban TÁMOP-4.2.2.D-15/1/KONV-2015-0027 EszterTházy Károfly Főfiskofla” című páflyázat ke-
retében, amefly során számos tudományos pubflfikácfió, fiskoflakísérflet és K+F tevékenység vaflósuflt meg.
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Tanuflmányunkban e foflyamat fejflődésfi fázfisafit kívánjuk bemutatnfi, amefly flépések 
eredményeképpen megszüfletett e defi nícfió, és vefle együtt egy új módszertanfi kufltúra fin-
duflt útjára.

Nemzetközfi kfitekfintés, Ffinnország és Észtország tantervefi

Egy ország nemzetfi fejflesztésfi tervében kfiemeflt szerepet töflt be, Thogy mfiflyen fismereteket, 
készségeket és attfitűdöket tartanak kfiemeflten fontosnak a jövő generácfiójának oktatásá-
ban. Az Európafi Unfióban úgy véflfik, Thogy oflyan kompetencfiákra van szükség, „ameflyek 
bfirtokában az Unfió poflgárafi egyrészt gyorsan aflkaflmazkodThatnak a modern vfiflág fefl-
gyorsuflt váfltozásafiThoz, másrészt a váfltozások firányát és tartaflmát cseflekvően befoflyásofl-
Thatják” (Nemzetfi Aflaptanterv 2012: 10652). Kutatásunk során vfizsgáfltuk a stratégfiafi és 
tantervfi dokumentumokat.
A tartaflomeflemzés során arra kerestük a váflaszt, Thogy az egyes országok mfit tekfinte-

nek a fentfi krfitérfium tefljesüflésének, áfltaflános (tantárgyaktófl függetflen) kompetencfiának; 
fiflfletve, Thogy az országok között az egyes kuflcskompetencfiák tekfintetében mfiflyen Thason-
flóságok és küflönbségek tapasztaflThatók. Ezt azért tartjuk kfiemeflt fontosságúnak, mert a 
kompetencfiák nem egymástófl eflszfigeteflten vannak jeflen, Thanem egymásba ágyazódva, 
több esetben egymássafl átfedésben, vaflamfint egymás Thatását erősítve.

Észtország

Az észtek esetében a kompetencfia a refleváns tudás, képesség és attfitűd együttese, amefly 
bfiztosítja, Thogy az adott tevékenységfi terüfleten kreatívan, rugaflmasan és váflflaflkozó mó-
don vegyenek részt az egyének az adott tevekénységben. Az ő érteflmezésükben áfltaflános 
és szaktárgyfi (subject fi efld), az adott tanuflásfi szakaszban eflvárt kompetencfiákat küflön-
böztetnek meg, nem Thasznáflják a kuflcskompetencfia termfinust. Kfiemeflfik, Thogy az áflta-
flános kompetencfiák fejflesztése az ottThonfi és az fiskoflafi közeg együttműködésévefl vaflósufl 
meg. Az észtek az aflábbfi nyoflc áfltaflános kompetencfiát Thatározzák meg:
1. Dfigfitáflfis kompetencfia
2. Kommunfikácfiós kompetencfia
3. Kuflturáflfis és értékkompetencfia
4. Matematfika, a természettudományos és a tecThnoflógfiafi kompetencfia
5. Önszabáflyozó kompetencfia
6. Szocfiáflfis és áflflampoflgárfi kompetencfia
7. Tanuflás tanuflása kompetencfia
8. Váflflaflkozófi kompetencfia

A szocfiáflfis és áflflampoflgárfi kompetencfia, vaflamfint a kuflturáflfis és értékkompetencfia nagy-
ban épít egymásra, Thfiszen mfindkettő a társadaflomban vafló Tharmonfikus éfletet segítfi eflő, 
az egyén és a közösség fejflesztése révén.
A tanuflás tanuflása kompetencfia szoros összefüggést mutat az önszabáflyozó kompeten-

cfiávafl, Thfiszen ebben az esetben az egyén saját éfletének és fejflődésének tudatos szervezése 
áflfl a középpontban.
A váflflaflkozófi kompetencfia szfintén az egyén menedzseflését segítfi eflő, ugyanakkor a 

közös együttműködést fis jófl támogatja, teThát az fintegrácfiót a társadaflomba és a mások-
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kafl vafló kooperatív munkát egy adott céfl érdekében. Így teThát a szocfiáflfis és áflflampoflgárfi 
kompetencfiávafl, vaflamfint a tanuflás tanuflása kompetencfiávafl és az önszabáflyozó kompe-
tencfiávafl fis átfedést mutat.
A kommunfikácfiós kompetencfia magában fogflaflja az anya- és fidegennyeflvfi, vaflamfint 

részfletefiben a médfiaművefltség terüfleteket, bár médfiacsatornákrófl nem esfik szó a fleírás-
ban.
A matematfikafi, a természettudományos és a tecThnoflógfiafi kompetencfia összetett terüfletet 

fed fle. Kfissé féflreértThető a tecThnoflógfiafi kompetencfia megnevezés, Thfiszen ebben az eset-
ben gondoflThatnánk az finformácfiós és kommunfikácfiós tecThnoflógfia vagy az finformácfiós 
környezet fleThetőségefire fis, azonban fitt eflsősorban a gyakorflatfi, mfindennapfi éflet során 
Thasznáflt fismeretek kerüflnek eflőtérbe, ameflyek a természettudományos fejflesztést és az 
annak során aflkaflmazTható új tecThnoflógfiákat jeflentfik.
A dfigfitáflfis kompetencfia megfleThetősen átfogó, Thfiszen mfinden terüfletre kfiterjed, és a 

korszerű, dfigfitáflfis áflflampoflgárság kompetencfiarendszer részkompetencfia-eflvárásafinak 
többnyfire megfeflefl. Összességében azt mondThatjuk, Thogy az észt áfltaflános kompetencfiák 
flefedfik az Európafi Unfió ajánflását és eflvárását, Thfiszen ezen terüfletek meflflett a szaktárgyak 
és a tantárgyközfi terüfletek tovább széflesítfik az egyén 21. századfi versenyképességét.

Ffinnország

Ffinnországban a 2014-es tantervfi reform jeflentősen átformáflta a kuflcskompetencfiák 
rendszerét (fis), Thfiszen finnentőfl transzverzáflfis kompetencfiákban gondoflkodnak. A fi n-
nek a reform szükségességét azzafl findokoflják, Thogy az fiskofla átaflakufl a 21. században, a 
gflobaflfizácfió és a fenntartTható jövő kfiThívásafi következtében, Thfiszen a szükséges kompe-
tencfiák köre a társadaflomban, a munka vfiflágában fis megváfltozott – a jeflenflegfi készségek 
a fenntartTható jövő építését céflozzák meg (Kauppfinen 2016).
Azt vaflflják, aThThoz, Thogy az fiskofla eThThez aflkaflmazkodnfi tudjon, feflüfl keflfl vfizsgáflnfi az 

oktatásfi tartaflmakat, a pedagógfiafi és az fiskoflafi gyakorflatot, a munkamódszereket, és meg 
keflfl reformáflnfi a környezetet a kompetencfia váfltozásafivafl összThangban.
A tantervfi reformban négy terüfletre Theflyezték a Thangsúflyt: a tanuflásfi koncepcfióra, az 

fiskofla és a közösség közöttfi kapcsoflatra, az fiskoflafi kufltúra újragondoflására, vaflamfint a 
transzverzáflfis kompetencfiákra. Az oktatás nemzetfi céflja fis ezzefl áflfl összThangban, vagyfis: 
a társadaflmfi részvétefl növekedése és az egyénfi fejflődés, a szükséges fismeretek és készsé-
gek fejflesztése, az egyenflőség, vaflamfint az éfletThosszfig tartó tanuflásThoz szükséges tudás 
és képesség megszerzése.
A tanuflás koncepcfiója során kfiemeflt fi gyeflmet kap a tanuflók saját tapasztaflata és tevé-

kenysége, érzésefik és örömefik, Thfiszen a tanufló aktív szerepflője a foflyamatnak. Emeflflett a 
közös munka, a tapasztaflatcsere, a beszéflgetés során a tanuflás tanuflása, vaflamfint a tanu-
flásfi környezet megújítása.
Az fiskofla mfint tanuflóközösség koncepcfiójában a sokszínű és nyfitott együttműködé-

sek, vaflamfint az fiskoflafi tárgyak szerepének, céfljának és tartaflmának újragondoflása jefle-
nfik meg.
A transzverzáflfis kompetencfiák segítenek az önazonosság fejflesztésében és fenntart-

Tható kfiaflakításában.
A pedagógfiafi reform fő céflja, Thogy a „Mfit tanufljunk?” kérdésrőfl a „Hogyan tanufljunk?” 

kérdésre Theflyeződjön a Thangsúfly a széfleskörűen érteflmezett kompetencfiák, az fiskoflafi kufl-
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túra és a tantárgyközfi együttműködés mentén, az fintegratív aflapfokú oktatás érdekében. 
EThThez szükséges az fiskoflafi kufltúra megváfltoztatása, amefly magában fogflaflja a pedagógfiafi 
gondoflkodás megújítását, a tanuflásfi környezet reformját, a munkamódszerek és az érté-
keflés megújítását, fiflfletve a tananyag dfigfitáflfis eszköz formájában vafló megjeflenését (web 
aflapú e-Currficuflum). Hangsúflyos szerepet kap a mufltfidfiszcfipflfinarfitás fis.
A tantervfi reform flegflényegesebb pontja, Thogy a tanuflásfi céflok Theflyett a széflesebb 

kompetencfiák kapnak nagyobb Thangsúflyt, ameflyek túflflépnek az fiskoflán. A transzverzáflfis 
kompetencfia3 újragondoflt rendszerének Thét terüflete a következő:
1. Gondoflkodás és a tanuflás megtanuflása (C1)
2. Kuflturáflfis kompetencfia, finterakcfió, önkfifejezés (C2)
3. Öngondoskodás és mások gondozása, a mfindennapfi éflet szervezése (C3)
4. Sokofldaflú írnfi-oflvasnfi tudás (mufltfiflfiteracy) (C4)
5. IKT-kompetencfia (C5)
6. Váflflaflkozófi és munka vfiflága kompetencfia (C6)
7. Részvétefl egy fenntartTható jövő építésében (C7)

A gondoflkodás és a tanuflás megtanuflása, fiflfletve a gondoflkodás és a tanuflásfi képesség 
más kompetencfiák, vaflamfint az éfletThosszfig tartó tanuflás fefltéteflefit teremtfik meg. A 
kompetencfia magában fogflaflja azt, aThogyan a tanuflók környezetük megfi gyeflése és a 
köflcsönThatás révén tanuflnak az firányított fismeretszerzés meflflett, vaflamfint azt, aThogyan 
megtanuflják a megszerzett tudást az érveflés, a másokkafl vafló közös munka és a tudás-
megosztás révén tovább bővítenfi. Ennek során fejflődfik a probflémamegofldó képességük, 
krfitfikafi nézőpontjuk.
A pedagógusok ösztönző szerepe kfiemeflkedő ezen a terüfleten a kreatív, finspfiráfló 

közeg megteremtése kapcsán. Ennek során fontos, Thogy a játék, a gamfifi kácfió (gamefufl 
flearnfing) és a fi zfikafi tevékenység, a kísérfletezés jeflen flegyen a kreatív gondoflkodás, az 
örömmefl vafló tanuflás és a percepcfiós gondoflkodás fejflesztése érdekében. Mfinden dfiák-
nak kfi keflfl építenfie saját tanuflásfi útjafit és tanuflásfi stratégfiáját, Thfiszen ezek mfind eflősegítfik 
az éfletThosszfig tartó tanuflás motfivácfióját és a Thozzá szükséges készségeket, képességeket.
A kuflturáflfis kompetencfia az finterakcfió, az önkfifejezés és az észteknéfl megjeflent kufltu-

ráflfis- és értékkompetencfia eflvefit fogflaflja magában.
Az öngondoskodás és mások gondozása, a mfindennapfi éflet szervezése széfles körű fismere-

teket figényefl, magában fogflaflva az egészségügyfi és bfiztonságfi aspektust, az emberfi kap-
csoflatokat, a közflekedést, a mobfiflfitást, amefly tevékenységeket a tecThnoflógfia egyre finkább 
átThat; fiflfletve a szeméflyes pénzügyfi és fogyasztásfi cfikkek kérdését fis, ameflyek mfind eflemefi 
a fenntartTható éfletmódnak. A jövő firántfi pozfitív Thozzááflflásra és a fenntartTható jövőre 
készít fefl.
A sokofldaflú írnfi-oflvasnfi tudás (mufltfiflfiteracy), aThogyan Kfififlfi és Eskeflä-Haapanen fis kfi-

emeflfi, a következőt jeflentfi: a gazdag szöveges környezetben megjeflenő írásbeflfi, szóbeflfi 

3  A transzverzáflfis kompetencfia fogaflma az Európafi Bfizottság 2012-ben megjeflent közfleményében fis ofl-
vasTható, a „Gondofljuk újra az oktatást!” feflThívásban. – Svecnfik (2012) kfiemeflfi, Thogy az Európafi Unfió 
a transzverzáflfis kompetencfiákat kereszttantervfi érteflemben Thasznáflja: „A kuflcskompetencfiákat önma-
gukban transzverzáflfis kompetencfiákként keflflene érteflmeznfi, ameflyekre mfinden poflgárnak szüksége van, 
ameflyeket eflsajátítanak a tanköteflezettség fidején, és ameflyeket bővítenfi, kfiegészítenfi és frfissítenfi keflfl az 
egész éfleten át tartó tanuflás során. A kuflcskompetencfiák készségek, tudás, adottságok és attfitűdök kom-
bfinácfiófi” (Svecnfik 2012).
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vagy mufltfimodáflfis szövegek érteflmezése, megaflkotása (composfing) és értékeflése (Kfififlfi–
Eskeflä-Haapanen 2015). Ennek segítségévefl a tanuflók könnyebben tudják érteflmeznfi az 
őket körüflvevő vfiflágot, vaflamfint megértenfi a kuflturáflfis sokszínűséget úgy, Thogy az magá-
ban fogflaflja a krfitfikus gondoflkodást és a tanuflásfi képességet. Lényegében az anyanyeflv és 
kommunfikácfiós kompetencfia fejflesztését öfleflfi fefl.
A váflflaflkozófi és munka vfiflága kompetencfia azon képességek átadását fogflaflja magában, 

amefly a gflobaflfizácfió következtében egyre gyorsabban váfltozó munkakörök, a munkaThe-
flyen efltöfltött fidő rövfidüflése és a munkakörnyezet gyors váfltozása eflflenére a munka firántfi 
érdekflődésThez és ThozzááflflásThoz szükséges. A csapatmunkáThoz szükséges készségek kfi-
aflakítása fontos az együttműködés és a foflyamatos adaptfivfitás terüfletén fis.
A részvétefl egy fenntartTható jövő építésében kompetencfia az áflflampoflgárfi aktfivfitást segítfi 

eflő, amefly a Thatékony demokrácfia aflapja. Magában fogflaflja a fefleflősségtefljes Thozzááflflást 
az aktív áflflampoflgárságThoz, a cfivfifl társadaflom éfletéThez és a közösségfi munkáThoz. Hosz-
szú távú Thatása a fenntartThatóság megteremtése az éflet mfinden terüfletén, az egyének 
bevonásávafl.
Az IKT-kompetencfia mfind önmagában, mfind a sokofldaflú írnfi-oflvasnfi tudás szempont-

jábófl flényeges kompetencfia. Eszköz és egyben a tanuflás egyfik efleme, terüflete fis. Bár kü-
flönböző módokon, de a dfigfitáflfis művefltség mfinden kompetencfiaterüfletbe be van ágyazva, 
flegfinkább a sokofldaflú írnfi-oflvasnfi tudás és az IKT-terüfletbe. Ezek egymássafl szoros kap-
csoflatban áflflnak, egymást erősítfik.
Nagy jeflentőséget kap az egyes szaktárgyaknáfl fis, Thfiszen mfinden tantárgyba be keflfl 

ágyaznfi annak érdekében, Thogy a tanuflók megfismerjék a dfigfitáflfis tecThnoflógfia Thasznáfla-
tát, új fismereteket osszanak meg, és a közösség tagjafi építően kapcsoflatba flépjenek.
Az új tanterv, aThogyan a két szerző fis kfiemeflfi, jó fleThetőséget kínáfl a dfiákoknak, Thogy 

fejflesszék dfigfitáflfis művefltségüket és dfigfitáflfis áflflampoflgárságukat. Négy terüfletet fogflafl 
magában:
1. Az IKT-Thasznáflat eflvefit és működését, a flegfontosabb szakkfifejezéseket, a gyakorflatfi 
tudás fejflesztését az IKT-szakérteflem kapcsán, a munka során.

2. Az IKT fefleflősségtefljes, bfiztonságos és ergonomfikus Thasznáflatát.
3. Az finformácfiós és kommunfikácfiós tecThnoflógfiák aflkaflmazásának képességét az finfor-
mácfiómenedzsmentben és a kreatív munkában.

4. Tapasztaflatok gyűjtését az IKT-finterakcfió és Tháflózatépítés terüfletén.

Fontos az IKT szerepe abban fis, Thogy a tanuflás és feflfedezés örömét bfiztosítsa, finspfi-
ráfljon. Segítse a tudatos fogyasztóvá váflást és a fenntartThatóságot, vaflamfint a szűkebb és 
tágabb körű finterakcfiót.

Kutatásafink áttekfintése

A K+F+I tevékenységünket 2006-ban findítottuk, az EszterTházy Károfly Főfiskofla (EKF) 
Médfiafinformatfika Intézetének keretében, az EKF gyakorfló fiskoflájában, fiflfletve a főfiskoflafi 
színtéren. Céflunk feflsőoktatásban és közoktatásban ThasznáflTható módszerek kfidoflgozá-
sa, eflsősorban szeméflyes eflektronfikus tanuflásfi környezet vonatkozásában. 2006–2010 
között mfinden befiratkozott Thaflflgató egységes eflektronfikus környezetben kezdte tanufl-
mányafit (flaptop, e-tananyagok). Ez jeflentette az 1:1 modeflfl bevezetését az EKF Thaflflgatófi 
körében. A kísérflet négy éven keresztüfl, 3600 Thaflflgatófi mfintán vaflósuflt meg.
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A fejflesztő munka következő szakasza az EszterTházy Károfly Főfiskofla és a Gyakor-
flófiskofla közös együttműködésévefl történt. A pedagógusok képzése mentoráflt finnovácfió 
(Dorner–Kárpátfi 2008) segítségévefl vaflósuflt meg. Ennek során a pedagógusok számára 
továbbképzések findufltak a tanév megkezdése eflőtt, feflkészítve őket az új tanuflásfi kör-
nyezetben vafló munkára. Emeflflett egy Thetfi rendszerességű szeméflyes finkubácfióra fis sor 
kerüflt, amefly során a pedagógusoknak tematfikusan egy-egy új fleThetőséget mutattak be, 
vaflamfint a feflmerüflő kérdések, probflémák megofldását tecThnfikafi és módszertanfi szakem-
berek bevonásávafl ofldották meg. A támogatás egy webes feflüflettefl fis kfiegészüflt, aThofl zárt 
fórum formájában kommunfikáflThattak a kísérfletben részt vevők egymássafl és a szakmafi 
segítséget nyújtókkafl (Thttp://byod.ektf.Thu/). A tanítás során a pedagógusok finteraktív 
tábfláThoz kapcsoflódó mufltfimédfiás anyagokat fis segítségüfl kaptak.
Az eszközök a tanteremben eflérThető finteraktív tábfla, a tanuflók számára a Cflassmate 

PC, vaflamfint egy e-prezentácfió fejflesztés voflt. Az e-prezentácfió eszköz egy oflyan, a te-
rem Thátsó részében feflszereflt IP-kamerát jeflentett, ameflyet távoflrófl fleThetett vezéreflnfi, 
vaflamfint egy eThThez fejflesztett szoftver segítségévefl – megfefleflő jogosufltság bfirtokában 
– fleThetővé váflt a tanórára vafló bekapcsoflódás. A távofl maradt tanuflók vagy az érdekflődő 
szüflők így passzív megfi gyeflőfi fleThettek a tanteremben zajfló eseményeknek, Thfiszen a ka-
mera képén keresztüfl flátThatták és ThaflflThatták a tanárt, és az áfltafla vetített tartaflmakat 
fis nyomon követThették. Így megvaflósuflt a nyfitott osztáflyterem koncepcfiója, ameflyben 
tértőfl függetflenné váflt az órafi részvétefl.
A következő flépésben, 2010-ben az e-könyvek fiskoflafi oktatásba történő bevezetésére 

kerüflt sor, amefly során a 7. és 11. osztáflyos tanuflók szeméflyes Thasznáflatra kapták meg az 
e-book oflvasó eszközt, vaflamfint a szükséges tananyagok fis rendeflkezésre áflfltak e-köny-
vek formájában. A gépeket a tanuflók ThazavfiThették, és az ottThonfi feflkészüflés során fis 
ugyanazt az IKT-eszközt ThasznáflThatták. E kutatás során jófl flátszódott, Thogy a kísérfletbe 
bevont korosztáfly és az eszközön eflérThető tartaflom jeflentős mértékben befoflyásoflja az 
aflkaflmazThatóság körét, vaflamfint az eszköz Thazavfiteflének kérdése és ottThonfi aflkaflmazá-
sának kuflcsfontosságú szerepe fis megmutatkozott. A tanuflók többsége ugyanfis kfiemeflte, 
Thogy mfiflyen nagy segítséget jeflentett nekfi, Thogy az eszközt tudta Thasznáflnfi a tantermen 
kívüfl fis, péfldáufl utazás közben vagy a tanórákra vafló feflkészüflésre, és a szabadfidős te-
vékenységek részeként. Ezáfltafl jobban megfismerte annak működését, és számos, nem 
eflsősorban oktatásfi tartaflmat fis fletöfltThetett és oflvasThatott. A tapasztaflatok szerfint az 
e-könyvek az fidősebb korosztáflyban aflkaflmazThatóak sfikerrefl, és eflsősorban kfiegészítő 
eszközként, péfldáufl szöveggyűjteményként. A magasabb évfoflyamon tanufló dfiákok sok-
kafl kreatívabban Thasznáflták az e-könyv oflvasót, péfldáufl magyar nyeflvű bfiflflentyűzetet 
fejflesztettek Thozzá, tartaflmakat keresetek és töfltöttek fle az eszközre. A fi ataflabbak fin-
kább a pedagógusok áfltafl kapott céflfefladatokra Thasznáflták és az e-könyv Thátrányafit, mfint 
péfldáufl mufltfimédfiás tartaflmak flejátszásfi korflátafi, és az finterneteflérés flassúsága (vagy Thfi-
ánya), neThezebben tofleráflták. Mfindkét korosztáfly esetében megáflflapítThatjuk azonban, 
Thogy az finterneteflérés fleThetőségének megfléte aflapvető fontosságú voflt az eszközön (Kfis-
TótTh–Füflep–Racsko 2013).
A következő kísérfletre 2011-ben kerüflt sor, aThofl a tábflagépek eflsősorban azzafl a céflflafl 

kerüfltek aflkaflmazásra, Thogy a pedagógusok megfismerjék, majd módszertanfi kufltúrájuk-
ba beépítsék az oktatást segítő appflfikácfiókat. Ez a flépés közvetetten a korábban Thasznáflt 
Cflassmate PC és e-könyv oflvasóeszközök feflváfltását céflozta meg, ugyanfis ezek Thátrá-
nyafi (mufltfimédfiás tartaflmak kezeflésfi neThézségefi, romfló akkumuflátortefljesítmény) és a 
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rendszeres Thasznáflat következtében vafló gyors amortfizácfió egyre komoflyabb probflémát 
okozott az osztáflytermfi munkában. Az egyfik osztáflyban a tanuflók a tabflet aflkaflmazá-
safinak Thasznáflatán túfl a Mozafik Kfiadó tankönyvefit fis megkapták – ekkor még statfikus 
PDF-formátumban –, mefly megofldássafl a Thagyományos tankönyvek és az új pflatformon 
eflérThető tartaflmak szfimbfiózfisát kívánták megteremtenfi. A kutatás egyfik kérdése az voflt, 
Thogy a tábflagépeknek közneveflésben történő beváflása mfiflyen fefltéteflek meflflett vaflósuflThat 
meg, fiflfletve mefly tanuflást segítő appflfikácfióvafl teThetnénk Thatékonyabbá az oktatást. A tá-
mogatás módszere a korábban emflített tecThnfikafi és módszertanfi finkubácfió voflt, meflynek 
keretében a projektbe bevont pedagógusok segítséget kaptak feflmerüflő probflémáfik meg-
ofldásáThoz és szakmafi fejflődésükThöz. A bevont tantárgyak a következőek vofltak: angofl, 
bfioflógfia, föfldrajz, fi zfika, finformatfika, kémfia, magyar firodaflom, matematfika, mozgókép-
kufltúra és médfiafismeret, történeflem. A tanuflók az eszközöket csak az fiskoflában Thasz-
náflThatták, azok Thazavfiteflére nem voflt fleThetőségük. A kísérflet tapasztaflatafi azt mutatják, 
Thogy az e-könyv oflvasókThoz képest mfinden korosztáfly számára aflkaflmazTható eszközrőfl 
van szó, azonban a tartaflom megfléte és mfiflyensége a korábbfi kísérfletekThez képest még 
fontosabb szerepet kapott. A pedagógusok egy-egy tantárgyban összetett keresésfi feflada-
tokat adtak a tanuflóknak, amefly a feflfedezéses és más tevékenységekbe ágyazott tanuflás 
módszere révén sfikeresnek bfizonyuflt, a tanárfi tapasztaflatok aflapján jófl fejflesztette a ta-
nuflók transzverzáflfis képességefit.
A kutatás következő fázfisa a 2012/2013. tanév eflső féflévében kezdődött, amfikor a 

korábbfi statfikus tankönyveket az finteraktív fiBooks tankönyvek váfltották fefl. Az oktatásfi 
tananyagokat az egrfi főfiskofla Médfiafinformatfika Intézetének fejflesztő csapata és a kuta-
tásba bevont pedagógusok együtt doflgozták kfi. A tankönyvek szakmafi aflapját a Nemzetfi 
Tankönyvkfiadó tananyagafi aflkották, ezeket a fejflesztők a pedagógusok finstrukcfiófi aflap-
ján medfiaflfizáflták, vaflamfint az újonnan fejflesztett, tudáseflflenőrzést fleThetővé tevő eflemek 
(pfl. finteraktív tesztek) kfidoflgozását fis eflvégezték. A Thagyományos, papíraflapú tanköny-
veket a fejflesztés fidejére a kísérfletfi osztáflyban a napfi fiskoflafi gyakorflatbófl meflflőzték. A 
tapasztaflatok azt mutatták, Thogy az finteraktív tankönyvek Thasznáflata kfibővítette a ta-
nuflásfi-tanításfi fleThetőségek tárTházát, de sok esetben a pflatformfüggőség (a tankönyveket 
csak fiPad eszközön fleThetett megtekfintenfi) gátat fis szabott a fleThetőségeknek. A másfik 
neThézséget az jeflentette, Thogy mfivefl az eszközt a dfiákok nem vfiThették Thaza, így az ottThonfi 
feflkészüflés során a tanuflók nem tudták figénybe vennfi az finteraktív tankönyv nyújtotta 
fleThetőségeket.
A 2013/2014-es tanévben a tábflagépek és az finteraktív tananyagok aflkaflmazásának 

egy kfibővített koncepcfiója finduflt efl, ameflynek keretében az 1., 3., 6., és 9. évfoflyam egy-
egy osztáflya Thasznáflt tabfleteket. A 9. osztáflyban a tanuflók Samsung tábflagépeket Thasz-
náfltak, a többfi osztáflyban pedfig fiPad2 eszköz áflflt a dfiákok rendeflkezésére. Az 1. osztá-
flyos tanuflók eflsősorban csak gyakorflásra vették figénybe az eszközt. A 3. osztáfly esetében 
saját fejflesztésű dfigfitáflfis munkafüzet készüflt (éRTEm munkafüzet), ameflflyefl a gyerekek 
szövegértés-gyakorflását és fejflesztését segítették. A munkafüzet finteraktív formában 
tartaflmaz fefladatokat, fiflfletve Thangos könyveket a Thaflflás utánfi szövegértés gyakorofltatá-
sára. A munkafüzet Moflnár Lászflóné munkája, a mufltfimédfiás fejflesztésfi fefladatokat az 
EszterTházy Károfly Főfiskofla IKT Kutatócsoportja végezte (Antafl–Kfis-TótTh 2015). A 6. 
osztáfly számára fis Thasonfló tartaflommafl készüflt egy saját fejflesztésű munkafüzet, aThofl a 
természettudományos terüfletek kerüfltek a fejflesztés fókuszába.



238

okos vfiflág – okos fiskofla?

A bemutatott fiskoflakísérfletek mfindegyfikében 
(1. tábflázat) kfiemeflt szerepet kaptak az új módszerek, 
ameflyek aflkaflmazásában a pedagógusok autonómfiá-
ja fontos szempont voflt kfiegészüflve a tecThnoflógfiafi és 
módszertanfi támogatássafl. A kísérfletek tapasztaflatafi 
azt mutatják, Thogy a tanárok kreatfivfitása, a módsze-
rek és eszközök Thosszú távú aflkaflmazásában kuflcs-
kérdés (Herzog–Racsko 2015; Kfis-TótTh–Borbás–Kár-
pátfi 2014). A módszertanfi megújuflás egy másfik fontos 
eredménye voflt az fiskoflakísérfletek Thatására flétrejövő 
fejflesztő e-bfibflfioterápfia (Guflyás 2015a) módszere, 
mert Thatékonyan fejflesztfi a szövegértést, a dfigfitáflfis 
írástudást. Ezen túflmenően bfizonyítottan pozfitív Tha-
tást gyakorofl a tanuflók kommunfikácfiós képességére 
és konfl fiktuskezeflésére, rugaflmas aflkaflmazása révén 
pedfig könnyen befiflflesztThető az egész napos fiskofla 
koncepcfiójába.4

Kísérfletünk során a 2015/2016. tanévben az Esz-
terTházy Károfly Egyetem Gyakorfló Áfltaflános, Kö-
zép-, Aflapfokú Művészetfi Iskoflájában és Pedagógfiafi 
Intézetében foflytatott pfiflotkísérfletet (Kfis-TótTh–Gu-
flyás–Racsko 2014) követően céflfirányos, avagy szakér-
tőfi mfintavétefl segítségévefl váflasztottuk kfi a fejflesztő 
e-bfibflfioterápfiás kutatásunkban részt vevő tíz, Borsod-
Abaúj Zempflén megyében flévő fiskoflát, amefly a Türr 
István Képző és Kutató Intézet áfltafl kfiszűrt 139, 
kompetencfiaméréseken gyengén tefljesítő fintézmény 
között szerepeflt (1. ábra).
Annak érdekében, Thogy a pedagógusok képesek fle-

gyenek megtartanfi a fejflesztő bfibflfioterápfiás és fejflesz-
tő e-bfibflfioterápfiás fogflaflkozásokat, akkredfitáfltattunk 
egy 30 órás képzést, A fejflesztő bfibflfioterápfia és a fejflesz-
tő e-bfibflfioterápfia aflkaflmazása adott tematfika aflapján a 
közneveflésben címmefl, meflyet mfindeddfig 36 fő végzett 
efl. A képzés tervezése és megtartása során Thárom céflt 
tűztünk kfi:
 – A részt vevő pedagógusok flegyenek képesek/aflkafl-
masak a fejflesztő bfibflfioterápfiás / fejflesztő e-bfib flfio-
terápfiás fogflaflkozások megtartására a kapott segéd-
anyag, az eflőre eflkészített tematfika aflapján.
 – A pedagógusok képesek flegyenek rendszereznfi és 
defi nfiáflnfi a bfibflfioterápfiávafl kapcsoflatos fismeretefiket, 
vaflamfint tudjanak aflkaflmaznfi oflyan, a fogflaflkozások-

4  A kutatásvezető mfindegyfik projektnéfl Dr. Kfis-TótTh Lajos voflt. A szakmafi munkában az fintézmény IKT 
Kutatócsoportjának tagjafi vettek részt (Thttp://byod.ektf.Thu/roflunk/a-kutatocsport-tagjafi).

1. 
tá
bfl
áz
at
:
 
Az
 
E
K
F 
Mé
dfi
afi
nf
or
ma
tfi
ka
 I
nt
éz
et
e 
kö
zo
kt
at
ás
ba
n 
za
jfl
ot
t 
k
ut
at
ás
afi
na
k 
po
rt
fó
flfi
ój
a4

20
09

20
10

20
11
–2
01
4

20
15
 

1. 
üt
e
m

20
15

2. 
üt
e
m

20
16

Cfl
as
s
ma
te
 
P
C 

E-
pa
pí
r 
(e
-k
ö
ny
v 

ofl
va
só
)

fi
Pa
d2
 p
fifl
ot
 k
ut
at
ás

fi
Bo
ok
s f
ejfl
es
zt
és

fi
Bo
ok
s 

ta
nk
ö
ny
v-

ad
ap
tá
flá
s 
és
 

pfifl
ot

Sa
ms
u
ng
 

tá
bfl
ag
ép
 

Mfi
cr
os
of
t 

pr
oj
ek
t

fo
r
má
flfi
s 
és
 

fi
nf
or
má
flfi
s 

ta
nu
flá
sfi 

kö
r
ny
ez
et

fe
jfl
es
zt
ő 

e-
bfi
bflfi
ot
er
áp
fia

mo
bfifl
 

ko
m
mu
nfi
ká
-

cfi
ós
 e
sz
kö
zö
k 

ké
zfi
kö
ny
v

L
E
G
O 
E
du
ca
-

tfi
o
n 
mó
ds
ze
r-

ta
nfi 
pr
og
ra
m 

fi
n
du
flá
s

5. 
os
zt
áfl
y

7. 
és
 1
1. 
os
zt
áfl
y 

8. 
os
zt
áfl
y 

6. 
os
zt
áfl
y 

9. 
os
zt
áfl
y 

1.,
 6
. 
és
 9
. 
os
zt
áfl
y

Tht
tp
:/
/c
mp
c.
ek
tf.
Thu
 
Tht
tp
:/
/e
pa
pfi
r.
ek
tf.
Thu
 
Tht
tp
:/
/fi
pa
d.
ek
tf.
Thu

Tht
tp
:/
/b
yo
d.
ek
tf.
Thu



239

kfis-tótTh flajos – guflyás enfikő – racsko réka: transzverzáflfis kompetencfiák…

ra ráThangofló játékokat, ameflyek segítfik a résztvevőket abban, Thogy érzeflmfifleg, fleflkfifleg 
feflkészüfljenek a beszéflgetésre.
 – A résztvevők flegyenek képesek az IKT-eszközök kreatív Thasznáflatára a fejflesztő 
e-bfibflfioterápfia szeméflyfiségformáfló Thatásának erősítése érdekében.

Az összetett, kétcsoportos kísérflet során a kfiváflasztott tíz fiskoflát aszerfint osztottuk 
két csoportba, Thogy a fogflaflkozások megtartására jeflentkező mentor szeretett voflna-e 
IKT-eszközöket Thasznáflnfi. Ezt azért tartottuk fontosnak, mert egy oflyan pedagógus, 
akfi nem szeret és nem akar IKT-eszközöket Thasznáflnfi, nem Thfitefles, amfikor ezeket az 
eszközöket Thasznáflja. Ezenkívüfl nem szerettünk voflna senkfit oflyan eszközök Thaszná-
flatára kényszerítenfi, ameflyet nem kedvefl, Thfiszen önkéntesen váflflaflták a fogflaflkozások 
megtartását, amefly megterTheflő fefladatot jeflentett számukra, küflönösen az eflején. Nem 
szerettük voflna, Tha egy tőflük távofl áflfló eszköz Thasznáflatára vafló kényszerítés neThezítette 
voflna a munkájukat.
A kísérfletfi csoportba ezáfltafl öt fintézményben tartottak fejflesztő bfibflfioterápfiás, öt fin-

tézményben pedfig fejflesztő e-bfibflfioterápfiás fogflaflkozásokat.
Mfinden fintézményben véfletflenszerűen kfiváflasztottunk egy 6. osztáflyt, ameflybőfl a be-

avatkozásfi csoportokban részt vevő dfiákok kfiváflasztása véfletflenszerűen történt. Mfind 
az osztáflyok, mfind a gyerekek kfiváflasztása során abbófl a fefltéteflezésbőfl findufltunk kfi, 
Thogy ezekben az fiskoflákban mfinden gyerek Thaflmozottan Thátrányos Theflyzetű, így ugyan-
oflyan eséflye van bárkfinek a bekerüflésre. Mfinden 6. osztáflybófl, mfinden fintézménybőfl 8-8 
gyereket váflasztottunk kfi fifly formán, akfik That Théten keresztüfl részt vettek a fejflesztő 
bfibflfioterápfiás vagy fejflesztő e-bfibflfioterápfiás fogflaflkozásokon mfinden Théten. A kontroflfl-
csoport tagjafit azok a dfiákok aflkották, akfik nem vettek részt a fogflaflkozásokon.
A 2015–2016. tanév 1. féflévében tartott fejflesztő bfibflfioterápfiás és fejflesz tő e-bfib-

flfio terápfiás fogflaflkozássorozatok sfikerén feflbuzduflva, meflyre a „TÁMOP-3.3.13-13/ 
1-2013-0001 Eötvös József Program – Pedagógfiafi – szakmafi szoflgáfltató fintézet fejflesz-

1. ábra: A Türr István Képző és Kutató Intézet áfltafl Magyarországon kfiváflasztott fiskoflák
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tése és ProjektTháfló” páflyázat keretén beflüfl kerüflt sor, a tavaszfi féflévben az eflőző fiskoflák 
közüfl négyet kerestünk meg azzafl a szándékkafl, Thogy az eflkezdett munkát új csoportok-
kafl foflytassuk, fimmár a páflyázaton kívüfl.
Fejflesztő e-bfibflfioterápfiás kísérfletefink során (Guflyás 2015a) többek között vfizsgáfl-

tuk a fogflaflkozásokon részt vevő gyerekek nonverbáflfis kommunfikácfiójának váfltozásafit 
(Guflyás–Kfis-TótTh–Racsko, PÉK 2016), meflyeket összeThasonflítottunk tábflagépes órák 
eflemzésének eredményefivefl (Guflyás–Nag yné Kflujber–Racsko 2016) fis, és mértük önérté-
keflésük és konfl fiktuskezeflésfi stíflusuk váfltozását (Guflyás 2015a, b), vaflamfint eflemeztük a 
fogflaflkozásokat tartó pedagógusok beszámoflófit (Guflyás 2016b).
A dfigfitáflfis átáflflást, tábflagépek bevezetését céflzó kísérfletefink kutatása során vfizsgáfltuk 

a tanuflókat és a pedagógusokat (Herzog–Racsko 2016), fiflfletve a szüflőfi Thátteret (Herzog–
Racsko 2015). Tapasztaflatafinkat könyv formájában fis összefogflafltuk (Borbás et afl. 2015).

A 2017-es kutatásafi tervefink: a Transzverzáflfis módszertanfi modeflfl 
(TransCoDe-modeflfl)

Kutatásunkat Thárom firányban kívánjuk továbbfejflesztenfi, ameflyet összefogflafló néven 
TransCoDe-modeflflnek nevezünk, és amefly az aflábbfi eflemeket fogflaflja magába: 1) fejflesz-
tő e-bfibflfioterápfia 2) kreatív e-bfibflfipoterápfia 3) konstruktív e-bfibflfioterápfia. Az eflső fiflyen 

2. ábra: A fejflesztő e-bfibflfioterápfia foflyamata
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fleThetőség, ameflflyefl kapcsoflatban a korábbfi kísérfletek során tapasztaflatot szereztünk, va-
flamfint a továbbfi módszerek aflapjáufl fis szoflgáfl, a fejflesztő e-bfibflfioterápfia.
A fejflesztő e-bfibflfioterápfia egy részben aktív terápfia, amefly során az aktív terápfiák azon 

sajátossága fis érvényesüfl, Thogy a résztvevők egy produktumot Thoznak flétre, és a passzív 
terápfiák sajátosságát fis megfi gyeflThetjük, mfiszerfint egy már eflkészüflt és/vagy megThaflfl-
gatott mű – esetünkben képregény és az aflapjáufl szoflgáfló rövfid történet – közös szóbeflfi 
fefldoflgozása során a résztvevők megosztThatják véfleményüket, gondoflatafikat (2. ábra).
A kreatív e-bfibflfioterápfia a bfibflfioterápfia aktív típusa, amfit kreatív írásnak, írásterá-

pfiának fis nevezünk. A kreatív írás Magyarországon flegfinkább a kflfinfikumban terjedt efl, 
aThofl a betegek kezeflésének része, Thogy vaflamfiflyen művészfi értékkefl rendeflkező produk-
tumot Thoznak flétre. Így a betegek készítenek festményeket, szobrokat, esetfleg vaflamfi-
flyen zeneművet. A küflföfldfi szakfirodaflomban népszerű a creatfive wrfitfing, nem csupán a 
kórTházfi kezeflésben részesüflők esetében, Thanem fejflesztő terüfleten fis. A kreatív írás egyfik 
flegfismertebb péfldájaként taflán a napflóírást emflítThetnénk, amefly során az emberek az-
áfltafl szabaduflnak meg beflső feszüfltségüktőfl és jutnak efl a katarzfisfig, Thogy kfiírják ma-
gukbófl a probflémáfikat. Ez a módszer továbbfejflesztThető a 21. század tecThnoflógfiafi fej-
flesztésefinek befiktatásávafl. Többek között egy finteraktív, dfigfitáflfis poszterre fiflflesztett, 
megírt szöveget a bfibflfioterápfiás fogflaflkozások résztvevőfi kfiegészítThetnek anfimácfiókkafl, 

3. ábra: A kreatív e-bfibflfioterápfia módszer eflemefi



242

okos vfiflág – okos fiskofla?

vfideorészfletekkefl, zenévefl, ezáfltafl kompflexszé téve az önkfifejezés fleThetőségét. Ezt a to-
vábbfejflesztett, aktív bfibflfioterápfiát nevezThetjük kreatív e-bfibflfioterápfiának fis.
A kreatív e-bfibflfioterápfiának több megvaflósításfi módja fleThetséges, az eflőre kfiváflasztott 

firodaflmfi aflkotás megfismerését követően (3. ábra):
1. A fogflaflkozáson résztvevők egyénfifleg eflkészítenének egy dfigfitáflfis posztert.
2. A fogflaflkozás résztvevőfi egyénfifleg készítenek dfigfitáflfis posztereket a műThöz kapcsofló-
dóan, majd az eflkészített munka aflapján beszéflgetnek rófla.

3. A csoporttagok közösen készítenek anyagokat egy dfigfitáflfis poszterre, így közösen 
Thoznák flétre az adott firodaflmfi aflkotás érteflmezésének bővítéséThez fleThetséges anya-
gokat.

4. A csoporttagok közösen készítenek anyagokat egy dfigfitáflfis poszterre, így közösen 
Thoznak flétre az adott firodaflmfi aflkotás érteflmezésének bővítéséThez fleThetséges anyago-
kat, majd közösen beszéflgetnek errőfl.

A konstrukcfiós fejflesztő e-bfibflfioterápfia a fejflesztő e-bfibflfioterápfia módszerének egyfik 
továbbfejflesztésfi fleThetősége LEGO-eszközök bevonásávafl, ameflyek segítségévefl a fogflafl-
kozásokon résztvevők kreatfivfitása, kfifejezésmódja tovább fejflesztThető, vaflamfint fejflődfik 
a fi nommotoros mozgásuk fis. A LEGO Story Starter csomag bevonásávafl a fejflesztő 
e-bfibflfioterápfia a fi ataflabb korosztáfly számára még vonzóbbá teThető azáfltafl, Thogy kézzefl 
fogTható produktum készüfl, mefly a résztvevők kreatfivfitását, finteflflektuáflfis és manuáflfis ké-
pességét, probflémamegofldó gondoflkodásmódját fis fejflesztfi.

4. ábra: A konstrukcfiós fejflesztő e-bfibflfioterápfia módszer fázfisafi
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A kreatív e-bfibflfioterápfiának több megvaflósításfi módja fleThetséges, az eflőre kfiváflasztott 
firodaflmfi aflkotás megfismerését követően (4. ábra):
 – A gyerekek közösen készítenek egy LEGO-történetet, meflyet tabflet segítségévefl ön-
áflflóan, saját eflképzeflésefiknek megfefleflően öntenek végső formába, majd ezt követően 
sor kerüfl a megfismert és az eflkészített mű közös szóbeflfi fefldoflgozására.
 – Mfinden gyerek önáflflóan készít egy LEGO-történetet, meflyet tabflet segítségévefl ön-
tenek végső formába, majd megfismerfik egymás munkáfit, és ezt követően sor kerüfl a 
megfismert és az eflkészített mű közös szóbeflfi fefldoflgozására.

Összegzés

A 21. század tecThnoflógfiafi fejflődése számos terüfleten paradfigmaváfltást sürget, és egyúttafl 
nagy téttefl bír: a jövő (dfigfitáflfis) áflflampoflgárafinak bofldoguflása, versenyképessége, fogflafl-
koztatThatósága múflfik rajta. A számítógép megjeflenése, amefly a váfltozások kataflfizátorá-
nak tekfintThető, eflfindította a következő kufltúraváfltást, amefly az aflapkészségek mostanfi 
rendszerének átgondoflását és átaflakítását kívánja. Számos szakértő egyetért abban, Thogy 
a váfltozás kuflcsszerepflőfi az egyének, fókusza a kompetencfiafejflesztés, eszköze a dfigfitáflfis 
tecThnoflógfiávafl támogatott tanuflásfi környezet, színtere pedfig az oktatás. A modern fefl-
fogás szerfint oflyan kompetencfiák kfiaflakítása és magas szfintű fejflesztése váflfik szükség-
szerűvé, amefly áfltafl az egyén képessé váflfik kompflex probflémák megofldására, vaflamfint a 
tudáseflemek tantárgytófl függetflen aflkaflmazására – egy adott céfl érdekében – az finfor-
mácfiós és kommunfikácfiós tecThnoflógfia adta fleThetőségek kfiThasznáflásávafl.
Az Európafi Bfizottság 2012-ben megjeflent „Gondofljuk újra az oktatást!” ajánflásában 

feflThívta a tagországok fi gyeflmét a transzverzáflfis készségek fejflesztését céflzó oktatásra, 
vaflamfint a képzésre firányufló beruTházások fontosságára. Tény ugyanfis, Thogy az egyének 
éfletpáflyája és munkakörnyezetének aflakuflása váfltozatos és sokszor kfiszámítThatatflan, 
ameflyet a krfitfikus gondoflkodás, a kezdeményezőkészség, a probflémamegofldás és a közös 
munkavégzés képessége, a váflflaflkozófi és a dfigfitáflfis kompetencfia megfléte támogat, feflké-
szítve az egyént a váfltozások Thatékony és eredményes kezeflésére (Európafi Bfizottság 2012).
Ezt a korszerű eflképzeflést támasztja aflá a 2014-ben megújított, majd a 2016-os évben 

bevezetésre kerüflt fi nn nemzetfi tanterv fis, aThofl a transzverzáflfis kompetencfiák váfltották 
fefl a kuflcskompetencfiákat. A céfl, Thogy a küflönböző terüfleteken megszerzett tudást és 
készségeket az egyén szeméflyes fejflődése, tanuflása, munkája és áflflampoflgárfi aktfivfitása 
során, Thosszú távon aflkaflmazza (Natfionafl Core Currficuflum for Basfic Educatfion. FfinnfisTh 
Natfionafl Board of Educatfion 2014: 33).
A dfigfitáflfis kompetencfia ezen a terüfleten kfiemeflt szerepet kap, Thfiszen mfinden tantár-

gyfi és tantárgyközfi tudás és kompetencfia fejflesztésénéfl aflapvető szerepet töflt be.
A fejflesztésThez szükségszerű a módszertanfi megújuflás, amefly pedagógfiafi finnovatív 

módon segítfi az új tanuflásfi modeflfleket és módszereket a készség- és képességprofi fl kfi-
doflgozása révén.
Statfisztfikák bfizonyítják, Thogy egyre több befiflfleszkedésfi és tanuflásfi zavar dfiagnózfissafl 

rendeflkező tanufló van a magyar oktatásfi rendszerben (Gyarmatfi 2012). Ezzefl egyfidejűfleg 
foflyamatosan növekszfik a végzettség néflküflfi fiskoflaeflThagyás száma fis. Ezen probflémák 
megofldására oflyan pedagógfiafi módszerek kfidoflgozására váflflaflkozunk, amefly bfiztosítja 
az oktatás Thozzáfigazítását a dfigfitáflfis kor gyermekefiThez. A módszer összefogflafló nevé-
nek, egyfajta Thívószóként a – transzverzáflfis kompetencfia fejflesztést jeflentő Tran sve rsafl 
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Competence Deveflopment angofl kfifejezés betűszavafibófl áflfló – TransCoDe-modeflfl eflneve-
zést váflasztottuk. A korábbfi, dfigfitáflfis átáflflást eflősegítő fiskoflakísérfletefinkre építve, annak 
tapasztaflatafit feflThasznáflva szeretnénk teThát a pedagógfiafi gyakorflatban megThonosítanfi 
egy oflyan modeflflt, amefly szfisztematfikusan, más kompetencfiák fejflesztésére építve ötvözfi 
a dfigfitáflfis kompetencfia fejflesztését. Céflunk, Thogy az egyén, fiflfletve a jövő generácfiófinak 
figénye „ne probflémaforrás, Thanem erőforrás flegyen” (Z. Karvaflfics 2013: 76). Ennek egy fle-
Thetséges eszköze fleThet a dfigfitáflfis átáflflás TransCoDe-modeflflje.
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