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TÁJÉKOZTATÓ AZ EFOP-3.2.3, ILLETVE A VEKOP-7.3.3 PÁLYÁZATOT MEGVALÓSÍTÓK SZÁMÁRA 
A LEGO® STORYSTARTER CSOMAGOK ADAPTÁCIÓJÁVAL KAPCSOLATOS KÉRDÉSEKRŐL 

A Digitális Pedagógiai Módszertani Központ (DPMK) kiemelt feladatának tekinti a pályázó intézményekkel 
való szakmai együttműködést, kapcsolattartást. Az intézmények számára szervezett szakmai fórumokon, il-
letve a DPMK-hoz érkezett, a pályázati program megvalósításával összefüggő kérdésekben többször jelezték, 
hogy a projektjükben beszerezni tervezett LEGO® StoryStarter csomag nem érhető el, nem szerezhető be. Így 
a pályázat keretében nem tudják megvalósítani a csomag adaptációját, holott több bevont pedagógus már a 
LEGO® StoryStarter alkalmazására felkészítő továbbképzést is elvégezte. 

Az intézményi pályázati programok szakmai megvalósításának eredményes megvalósítása érdekében az 
alábbi lehetőségek közül történő választást javasoljuk az érintettek számára: 

• Az érintett programcsomagok adaptációja a LEGO-készlet nélkül is megvalósítható. A hangsúly a digitális 
történetmesélésen van. A korszerű IKT eszközök használata az, ami hozzásegíti a diákokat a digitális tör-
ténetek megalkotásához, azaz a digitális történetmeséléshez. A LEGO-eszközök helyettesíthetők bármi-
lyen más tárggyal, játékkal, saját készítésű eszközzel. A pedagógusok és a diákok kreativitása számtalan 
megoldást kínálhat, hiszen a LEGO-készlet elemei is segédeszközök, ezek kicserélése, más eszközökkel 
történő helyettesítése is elősegítheti a tanulók problémamegoldó, kooperatív és alkotókészségének fej-
lesztését. A StoryStarter szoftver önállóan, a LEGO-csomag megvásárlása nélkül is elérhető és térítés-
mentesen letölthető. A választott csomag megvalósítása más, az abban szereplővel egyenértékű eszkö-
zökkel önmagában nem igényli az intézményi digitális fejlesztési terv módosítását. 

• A korábban választott helyett másik digitális pedagógiai módszertani csomag adaptációját is vállalhatja 
az intézmény. Ebben az esetben azonban szinte biztosan módosítani kell az intézményi digitális fejlesztési 
tervet (DFT). A DFT módosításának eljárásrendjéről részletesen tájékozódhatnak honlapunkon.  

A digitális történetmeséléshez kapcsolódva figyelmükbe ajánlunk egy előadást, amely 2017-ben, a Digitális 
Témahét webináriumán hangzott el, Digitális történetmesélés a tanulási folyamatokban címmel. 

További linkek, amelyek a témához kapcsolódnak: 

• Digitális történetmesélés – Applikációk 
• Digitális történetmesélés Teams-ben  
• Educational uses of Digital Storytelling 
• Lévai Dóra: Digitális történetmesélés 
• Molnárné Kövér Ibolya: DST a történelem és a társadalomismeret tanításában 

https://education.lego.com/en-us/downloads/retiredproducts/storystarter/software
https://dpmk.hu/digitalis_kornyezet_a_koznevelesben/#modify
https://www.youtube.com/watch?v=PD0-IwBYSlo
http://www.kepesalapitvany.hu/f337oldal/digitalis-tortenetmeseles
http://tanarblog.hu/cikk/digitalis-tortenetmeseles-teams-ben
https://digitalstorytelling.coe.uh.edu/index.cfm
https://tka.hu/nemzetkozi/6577/digitalis-tortenetmeseles
http://www.osztalyfonok.hu/cikk.php?id=1965

