EGY XXI. SZÁZADI TANÍTÁSI TÉR
Kedves Kolléga! Ön is elképzelte már számtalanszor, hogy olyan osztályterembe lép be, ahol csupa érdeklődő diák várja? A gyerekek várják
az instrukcióit, használják a legújabb technikákat a feladataik elvégzésére, miközben Ön akár a kollégáival is konzultálhat. Ebben a teremben a gyerek nyíltabban beszél a nehézségeiről, és szívesebben veszi a
segítséget. Regisztráljon tanítványaival, és lépjen be ebbe a csodálatos
terembe, ebbe a XXI. századi tanítási térbe!

Az Apáczai Kiadó ebben a tanévben egy figyelemre méltó
innovációval jelentkezett. Az apaczai.tudastar.com címen elérhető weboldal egyedülálló lehetőségeket nyújt diáknak és pedagógusnak egyaránt úgy, hogy közben a Kiadó dolgát is nagyban megkönnyíti a digitális tananyagok
széles választékának megjelenítésében és a felhasználókhoz való eljuttatásában.
Az interneten oktatási anyagok után böngészve megállapíthatjuk, hogy a tudástárak idejét éljük. Se szeri, se
száma a weben elérhető oktatási segédanyagoknak, bemutatóknak, feladatoknak, játékos alkalmazásoknak –
melyeket különféle honlapok gyűjtenek össze. Ezáltal a
lehetőségek színes választékát nyújtják az órára készülő
pedagógusnak, rajtuk keresztül téve hatékonyabbá és élvezhetőbbé az órákat.
Mitől különleges akkor az Apáczai Tudástár? A kulcs
az internet „szerkesztetlenségében” keresendő: a neten
elérhető anyagok színvonala változó, eredete sokszor kétes, információtartalma szerteágazó, megtalálásuk idő
függvénye és sokszor esetleges. Ezzel szemben az ezt a
Tudástárat használó pedagógusok apáczais könyvekből
tanítanak, ahhoz készítenek segédanyagokat – a diákok
pedig az apáczais tankönyveikhez kapnak nélkülözhetetlen pluszinformációkat, kapcsolódva az órán elhangzottakhoz.
A Tudástár kétségkívül legnagyobb előnye az, hogy
a Kiadó digitális tananyagait le lehet róla tölteni, így
otthonról vagy az iskolából könnyedén juthatunk hozzá:
nem karcolódik meg a CD, nincs időkorlát, használható
online, tárolható a számítógépen, a laptopon, vagy hordozható akár pendrive-on is.
Jelen sorok szerzőjének mégis legjobban az Apáczai
Tudástár közösségi jellege tetszik. Tisztában kell ugyanis lennünk vele, hogy a fiatalok manapság a „Web 2.0-n
élnek”. Az internet eddig elsősorban információforrás
volt, manapság viszont kapcsolattartásra, ismerkedésre,
önkifejezésre, a tartalmak egymással való megismertetésére használják. Teszik ezt olyan természetességgel, hogy még számítógép közelében sem kell lenniük,
az „okostelefonok” világában bármikor bárhonnan (még
a teremből is, akár órán!) kapcsolódhatnak az internethez, találkozhatnak a virtuális térben a korántsem virtuális barátaikkal, ismerőseikkel, ismerőseik ismerőseivel.
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Nem szószólója vagyok ennek az „új világnak”, és hiszem
azt, hogy a Google-galaxis (lásd.: Balázs Géza) hagyja
még élni a Gutenberg-galaxist, megtartva annak értékeit. Ám mindenképpen fontosnak tartom hangsúlyozni,
hogy egy mai felkészült pedagógus kompetenciáihoz
ugyanúgy hozzátartozik a digitális kompetencia, mint
a módszertani sokszínűség vagy a pedagógus személyisége (sőt csak ezek együttes megléte teheti sikeressé,
kiegyensúlyozottá). Ennek az új világnak a csatasorba
állításával a pedagógus új eszközöket, új lehetőségeket kap a kezébe annak érdekében, hogy a célját elérje
– ráadásul a gyerekekhez (digitális bennszülöttek) a saját
terepükön jut közelebb, hatékonyabbá téve az oktató-nevelő munkát.
Az Apáczai Tudástár folyamatosan bővülő „virtuális
osztályterem”, ahol létrehozható a tanulóközösség bármikor: hétvégén, este, tanítási szünetekben. A Tudástár
egyben „digitális forródrót” is, amely megkönnyíti a házi
feladat hatékonyabb elkészítését, hiszen kommunikálni
lehet a tanárral és a diáktársakkal. A Tudástárat használó
pedagógus nagymértékben közelebb kerülhet a diákjaihoz – megtestesítve a XXI. század pedagógusideálját, a
partnertanárt. A házi feladatok elkészítése során a diákok
szinte autodidakta módon, jó esetben a szülők, illetve a

közösségi funkciók segítségével a tanárok bevonásával
részesülnek hatékony digitális kompetenciafejlesztésben.
A közösségi portálok korában felmerülhet a kérdés,
hogy van-e létjogosultsága a legelterjedtebb közösségi
portálokon kívül kísérletezni virtuális terek létrehozásával. Úgy gondolom, hogy igen, van értelme, hiszen ezen
közösség tagjait a tudás, a hagyományos pedagógiai értékek, a módszertani fejlesztés tartja össze – kizárva minden, a kommunikációt zavaró tényezőt: nem érkezik viccesnek vélt fotó, kamuvideó, nem kérnek fel mindenféle,
oktatással össze nem függő tevékenységre, nem özönlenek a reklámok, a korhatárokat felrúgó tartalmak.
Viszont örömteli lehetőséget nyújt a Tudástár arra,
hogy a pedagógusok is fejlesszék magukat: szakmai vélemények cseréjére, hasznos információk megosztására nyílik mód úgy, hogy közben a közös ügy, az apáczais

tankönyvekkel kapcsolatos észrevételek, szakmai titkok
cserélnek gazdát. A legnagyobb lehetőség ugyanis ebben
rejlik: az apáczais tankönyveket használó pedagógusok,
iskolák, bázisiskolák hozhatnak létre olyan virtuális kapcsolatot, amely a felbecsülhetetlen értékek megjelenítésére, megosztására alkalmas.
Az Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet friss kiadványának szempontjait figyelembe véve az Apáczai Tudástár
olyan tanító tér(!), amely biztosítja az egészséges munkakörnyezetet és a biztonságot pedagógus, illetve diák
számára egyaránt. Megfelelő módon egyénre szabott,
alkalmazkodásra ösztönöz – miközben közösségi életre
nevel, és segítheti az azonosulást az osztállyal, az iskolával, a helyi jellegzetességekkel. Korunk alapfeltételét, a
fenntarthatóságot, a környezettudatosságra nevelést pedig az olvasást segítő digitális és online világ testesíti meg.

FELHÍVÁS – AZ ÍGY DOLGOZTAM AZ APÁCZAI KIADÓ TANKÖNYVEIVEL,
MUNKAFÜZETEIVEL, INTERAKTÍV TANANYAGAIVAL CÍMŰ PÁLYÁZATRA

Az Apáczai Kiadó immár 17. alkalommal hirdette meg az
„Így dolgoztam az Apáczai Kiadó tankönyveivel, munkafüzeteivel, interaktív tananyagaival” című pályázatát.
Az interaktív tananyagokra vonatkozóan a következő
témákra várjuk a pályamunkákat:
1. Az Apáczai Tudástár felhasználása.
2. Az interaktív tananyagok alkalmazása a tanítási gyakorlatban.
3. PowerPoint bemutatók; videók, képanyagok; tanórán
használt játékok, feladatok, feladatsorok; óraleírások, óravázlatok; kreatív ötletek, animációk, képek.
A pályázatokat a tankönyvek szerzői értékelték, és a
tankönyvek esetleges hibáit javították.
A beérkezett pá lyázatok nagy része olyan értékes, hogy
részeket jelentettünk meg belőlük a Tanítás-Tanulás című
szakmódszertani folyóiratunkban.
A pályázatok alapján biztosak vagyunk benne, hogy kitűnő tanítók oktatják-nevelik gyermekeinket! Ezúton
is köszönjük minden kedves pályázó munkáját!
Továbbra is jó szívvel fogadjuk észrevételeiket. Kérjük, hogy a 2011–2012-es tanév tapasztalatai alapján 2012.
június 30-áig juttassák el pályázatukat 1–5 oldal terjedelemben, 3 példányban. Az interaktív tananyagokra vonatkozó pályamunkákat digitális formában is kérjük.
Izgalommal várjuk új könyveinkkel kapcsolatos véleményeiket, pályázataikat!
A beküldött pályamunkákat a szerzők értékelik, és 10 000–60 000 Ft-ig terjedő jutalomra terjesztik fel, amelyet az Apáczai Kiadó biztosít minden kedves Pályázónak.
Ne feledjék: értékes javaslataikkal tankönyveink színvonalát emelik, és ezzel megkönnyítik a saját munkájukat!
Jó bírálókedvet, egészséget kívánunk!
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