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Fenyvesi Fruzsina Bianka

Dringó-Horváth Ida, N. Császi Ildikó (szerk.):  
Digitális tananyagok –oktatásinformatikai kompetencia a tanárképzésben 

Budapest, KRE – L’Harmattan, 2013. 228 p.

A digitális kompetencia fejlesztésére való igény nem új keletű, viszont a mai napig 
aktuális feladata a köz- és felsőoktatásnak. A Digitális tananyagok – oktatásinformati-
kai kompetencia a tanárképzésben című kötet 2013-ban látott napvilágot a L’Harmattan 
és a Károli Gáspár Református Egyetem gondozásában. A tanulmányegyüttes a 
Károli Könyvek részeként, huszonhetedik köteteként folytatta a sort. A kötetet 
Dringó-Horváth Ida és N. Császi Ildikó szerkesztette a 2012. május 4-én, a Károli 
Gáspár Református Egyetem által rendezett, azonos témájú konferencia előadása-
iból. A kötet 230 oldalon keresztül fejti ki a digitális kompetencia fejlesztésének 
szükségességét, tájékoztat azokról a jó gyakorlatokról, amelyek elősegíthetik a diá-
kok ismeretelsajátításának folyamatát. A plenáris és a szekcióelőadások célja az IKT-
kompetencia (információs és kommunikációs technológiák), illetve az e-learning 
módszertanának átfogó és szakterületi szempontok szerinti vizsgálata. 

A szekcióelőadásokat megelőző tanulmányok inkább alapozó jellegűek, mint 
részletezőek; feladatukat tekintve az internethasználat, a digitális világ alapmotí-
vumait rögzítik az olvasóban. A kötet Kárpáti Andrea tanulmányával indít, aki a 
digitális pedagógia hasznosságát taglalja írásán belül, kitérve arra, hogy mennyi-
re érdemes a kompetenciakutatások eredményeit itthon is alkalmazni. Ezt Hoff-
mann Orsolya írása követi, amelynek célja rávilágítani az aktív tanári szerepre az 
e-learning programokban: ez nem csupán módszertani szempontból elengedhetet-
len, hanem a fenntarthatóság miatt is. Gonda Zsuzsa már egy tantárgyi szempont-
ból koncentráltabb területet vizsgál, a magyartanárképzésen belüli lehetőségeket 
az IKT hasznosságának szempontjából. A plenáris előadások sorát pedig Nádor 
Orsolya zárja, aki az előző cikkhez hasonlóan tantárgy-centrikus, és a magyar mint 
idegen nyelv oktatásán belül taglalja a digitális eszközök alkalmazhatóságát.

Leginkább úgy lehetne összefoglalni a két rész közti átmenetet, hogy az elején 
közölt tanulmányok azt írják le, „mit adhatna” számunkra az IKT, a további elő-
adások pedig azt kívánják bebizonyítani, hogy ténylegesen „mit adnak” jelenleg 
a digitális kompetencia fejlesztését előtérbe helyező oktatási csomagok. A szekció-
előadások a magyar mint idegen nyelv, a német, a magyar, az angol és a művészet-
történet tanításának területét vizsgálják az IKT-eszközök alkalmazhatóságának 
szempontjából. Az előadások elrendezésénél megfigyelhető egy határozott ív: N. 
Császi Ildikó tanulmánya bevezeti az internet használhatóságának mértékét, Pin-
tér Tibor pedig már a kooperatív technikákkal köti össze az IKT-t. Káplár-Kodácsy 
Kinga, Sólyom Réka, Sz. Hegedűs Rita, Nagyházi Bernadette, Reder Anna és Tóth 
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Éva pedig egy-egy területre koncentrálnak ezen belül, különböző feladattípusokat, 
alkalmazhatósági módokat vizsgálnak. 

A szekcióelőadások írott változatai gyakorlati ismeretekkel igyekeznek gaz-
dagítani az olvasókat, kifejezetten érdekes és jól hasznosítható program például 
TeamUp, amit Tóth Éva az IKT az angolórán: hogyan tegyük színesebbé az angol nyelv 
tanítását? című tanulmányában említ meg. Az alkalmazás maga osztja be a csopor-
tokat, illetve segít a kooperatív munka előmenetelében a hanganyagra rögzített 
célkitűzések által. Ráadásul a diákokat a programon belül egyéb jellemzőkkel is 
felruházhatjuk (ki mit-kit szeret stb.), saját fotót és tulajdonságokat rendelhetünk 
hozzájuk, ami még interaktívabbá teheti a játékot. Ráadásul jól követhető, mert 
nem csak az osztályteremben lehet hozzáférni, hanem otthon is elérhető az appli-
káció, így a saját és más csoportok munkáját is zavartalanul követhetik a gyerekek. 
Érdemes még kiemelni Káplár-Kodácsy Kinga tanulmányát a vita tanításáról, ahol 
szintén IKT-s programok segítségével demonstrálja például az érvelés lépéseinek 
elsajátítását.

De nem csupán gyakorlati szempontból közelíti meg a konferencia az oktatás-
informatikai kompetenciát. Fülöp József és Simon Gabriella írása egy általánosabb 
képet kíván nyújtani. Fülöp a művészettörténet tanításának hagyományát összegzi, 
míg Simon a digitális írásbeliség itthoni helyzetét és az azzal kapcsolatos félelme-
ket fogalmazza meg, lezárva ezzel a témakört. Fülöp a Színét vagy fonákját? Történeti 
megfontolások a művészettörténet oktatása kapcsán című írásában rámutat: a művészet-
történet igen közel áll az IKT-hoz. A stílustörténeti iskola alapgondolatának meg-
jelenése a konferencián pedig már csak azért is pozitív, mert akár a magyar iroda-
lom és nyelvtan-, akár a történelemtanítás módszertana is bőven meríthet a képi 
reprezentáció folytonosságának erejéből és annak a diákokra tett hatásából. Arról 
a tárgyról van ugyanis szó, amely behozta az IKT-t az oktatásba a diavetítő haszná-
latával. Érdemes lenne megvizsgálni, hogy a diavetítős időszak óta hova fejlődött a 
művészettörténet oktatásán belül a digitális technológia alkalmazása, milyen egyéb 
lehetőségek nyílhatnának még meg a középiskolában, ha a tárgy gondos, innovatív 
kezekbe kerül. A rengeteg újítás és a reformokat elősegítő gondolat mellett Simon 
Az iskolai tudás és az internet című tanulmánya fogalmazza meg az egyik legégetőbb 
problémát az IKT-eszközökkel kapcsolatban: ha a technológia alkalmazása ilyen 
pozitív hozammal rendelkezik, akkor mégis miért nem engedjük a gyerekeknek, 
hogy felvegyék a tanórákat, vagy a telefonjuk segítségével keressenek anyagot a 
csoportmunkához. Ahogy a tanulmány is kifejti az IKT-eszközökkel kapcsolatban, 
a tanárok legfőbb szerepe a tudatos felhasználók nevelése, akik szükségleteik alá 
rendelik a technikát, hogy gyorsabban és hatékonyabban tudjanak keresni és nem 
hagyják, hogy a böngészés és a közösségi oldalak elnyeljék őket. A médiatudatos-
ságra való nevelésnek az iskola egyik fő feladatának kellene lennie, az egyensúly 
megtalálása azonban koránt sem könnyű feladat.

Hoffmann Orsolya elég egyértelműen megfogalmazza az IKT-használat és a di-
gitális tananyagok egyik legnagyobb problémáját: a fejlesztő szakemberek többsé-
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gében nem pedagógusok. Egyetértek vele abban, hogy a tanárok kezébe kellene 
adni a digitális anyagok menedzselését, hiszen kik mások tudnák jobban az aktu-
ális igényekhez igazítani az adatbázisokat, mint ők? Így viszont sajnos az anyagok 
nagy része csak új gyakorlat marad, és nem válik ujjgyakorlattá. Mi pedig csak néz-
ni tanuljuk meg digitális dobozvilágainkat, ahelyett hogy életre keltenénk azokat. 


