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Hátsek Kinga Mária

A digitális világ akarva-akaratlanul behálózza mindennapjainkat, a digitális 

idegenkedve, félelemmel és tiltással kezelnek. Bár az információs technoló-

kihívást jelent. 

A felgyorsult és sok esetben kontrolálhatatlan digitalizálódási folyamat tette 

-

-

tális tankönyv, pedig ezt vagy ezeket naponta használja a tanuló. 

-

eredményei. A digitális tankönyvek tematizálása újdonságnak számít nemcsak 

-

-
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eszközökkel való felszereltségére, valamint a pedagógusok kulcsfontosságát 

-

-

lesz-e táblagépe, és azt vissza kell-e majd szolgáltatni az iskolának, államnak 

Eszerint a digitális eszközök csak akkor töltik be innovatív funkciójukat, ha 

-

kal élnek, amelyekkel könyvalapú társaik nem képesek a tanulás hatékonysága 

A pedagógusok és a közvélemény informálása, a kételyek eloszlatása végett 

Constantin Cuco

-

taneszközök hozzáférése nem lesz azonos mértékben adott minden tanuló szá-

-

mára a tanulás iránti motiváció megteremtésére, ezek nem a nyomtatott esz-

közöket helyettesítik vagy azok másolatai, hanem az aktivitást, az interakciót 

tankönyvek kiegészítik, de nem helyettesítik a klasszikus tankönyveket, ez 

utóbbiak további használata fontos pszichológiai, didaktikai és antropológiai 

Cuco -

-
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dagógiaoktatás szaktekintélye úgy prognosztizált, hogy a két taneszközforma a 

-

reknek a digitális eszközök használatát. Cuco -

-

nyelnek, hosszabb távú rögzítést biztosítanak. Az akadémikus a digitális tan-

könyvek mellett szóló érvelésében azt hangsúlyozza, hogy ezek CD-n vagy 

kép- és feladatrendszer vonzó, színes, gyermekbarát, az életkori sajátosságok-

segítséget jelentenek a tanítás-tanulásban, a videók és hanganyagok felkeltik a 

digitális tankönyvek megjelenését, ami gyakorlatilag mindannyiunk számára 

-

mértékben az IKT-eszközök megléte vagy hiánya határozza meg, hogy az isko-

lában, otthon vagy mindkét helyen használják-e a gyerekek a digitalizált vál-

-

-

A digitális tankönyvek bevezetésének másik nagy problémája volt a folyto-

nosság és következetesség hiánya, több tantárgyból csak egy-két évfolyamra 

-

lyomban tanórákon a gyerekek számára esemény volt, ha ezeket használhatták, 

-
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Empirikus tapasztalataimat tudományos módon végzett vizsgálattal akartam 

-

-

-

-

-

-

-
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1. Idejét múlta 2,3

2. Szerettem, de jól jött az újítás 20

3,8

4. 

1. táblázat

A digitális tankönyvekkel megfogalmazott elvárásokkal kapcsolatosan leg-

-

-

-

köz mellé mindenképpen a papíralapú tankönyvet is szeretnék. 

-

-

már a digitális eszközök világában érzi igazán jól magát, mégis a saját gyer-

-
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-

fölösleges 5,2 7,5

kevésbé fontos 4,5 6

is-is 20,9 25,6

fontos 28,4 21,1

41

2. táblázat

Mely tantárgyból tartja indokoltnak a digitális tankönyvek használatát?

nagyon fontos megoldásnak a digitális tankönyvek használatát, míg a harmadi-

-

nek, így a digitális megoldás nagy segítség. 

Az anyanyelv, matematika és természettudományok terén nagyon kis száza-

lékban tartják fontosnak és nagyon fontosnak mindkét évfolyamon a digitális 

-

-

szerint az anyanyelvi, matematika- és természettudományos tanulás-gyakorlás 

hogy a digitális tankönyvek csak valamennyire könnyítették meg a gyerekek 

-

a pedagógusok nem tudják kötelezni ezek otthoni használatát, illetve a házi 
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-

-

en több tanulmányban olvashattam a hetedik osztályos gyerekek otthoni inter-

A kamaszodó gyerekek esetében arról számolnak be a tanulmányok, hogy 

már nehezen kontrollálhatók a virtuális térben végzett tevékenységek, kevésbé 

-

-

-

másik, a kisiskolások esetében gyakran alkalmazott módszer a csak hétvégén 

engedélyezett számítógépezés és az akkor használt digitális oktatóprogramok, 

korlátlanul 18,1 17,1

37,1

korlátozással 25,3

3. táblázat

Mikor tudja használni a gyermek otthon a digitális tankönyvet?

-

móriajátékok, helyesírási gyakorlatok, szövegértési-, asszociációs- és “igaz-ha-

-
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-

ban jelölték meg ezt a két szempontot.

-

-

is szép számban nyilatkoztak, a legtöbben attól tartanak, hogy az ilyenfajta 

-

-

á válaszok száma

hasznos az idegen nyelv tanulásában 19

17

12

modern eszköz 9

praktikus 6

3

válaszok száma

6

23

6

elfelejti a gyerek a könyv formáját 7

2

4-5. táblázat
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-

píthatjuk, hogy a gyermekek digitáliseszköz-használatát tekintve létezik egy-

hogy gyermekeik csak a digitális kompetenciák birtokában fognak tudni érvé-

ameddig csak lehet. Ennek érdekében még a taneszközök terén is szívesebben 

használva. 

-

ria, Nahalka István, Petriné Feyér Judit, Réthy Endréné, Szivák Judit, Vá-

-

 

Internethasználat vidéki térségben. A média 

-

Internethasználat vidéki térségben. A 

Internethasználat vidéki térségben. A média hatása a 

Manualul digital . -

-

me-probleme-perspective

Internet – Iskola – Anyanyelv. A média hatása a 
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-

 Státus kiadó, 

On the Horizon 9. 5. 

-

-

Internet Iskola Anyanyelv. A média hatása a gyermekekre és 

-

Romania. Partly caused by the media, there is uncertainty among parents about 

regular, everyday learning tools. 


