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A nyelvi kulcskompetenciák … 

A négy nyelvi alapkompetenciát (hallás utáni szövegértés, olvasás, írás és beszéd) mostanában 
gyakran kiegészítik egy ötödikkel, amit magyarul a szemlézés (viewing) szóval lehet talán 
leginkább érzékeltetni. 



  

Mi az a viewing?

Olyan készséget takar, amellyel az ún. vizuális szöveget értelmezhetjük, ilyen lehet pl. a 
diagram, illusztráció, film, fénykép, dokumentumfilm, multimédia, amely tartalmazhat 
(a lehetőség itt a hangsúlyos) írott szöveget is. (Board of  Studies, 2007).

A nyelvi készségek viewing-gal (mint az írástudás-tanuláshoz hozzáadott kategória) való 
kibővítése egyfajta válasz a recens megjelenítés és a kommunikáció változásaira 
(Churchill, Ping, Oakley, Churchill 2008). 



  

Digitális írástudás – alapok, kezdetek

A fejlődés egyik kulcs aspektusa: az írás dominanciájától a multimodális szövegek dominanciája 
felé való elmozdulás. 

A másik aspektusát a könyv (nyomtatott alapú média) irányából a képernyő (számítógép 
monitor) iránya felé való elmozdulás adja (Kress 2004).

Churcill, Ping, Oakley és Churchill (2008, 420) úgy gondolja

„A digitális írástudás nem jelent alternatívát vagy nem helyettesíti a hagyományos írástudást, hanem 
inkább olyan kiterjesztés amely a mai világban a munkához, tanuláshoz és társadalmi beilleszkedéshez 

szükséges általános írástudáshoz járul hozzá.„

http://vedeko.com/wp-content/uploads/2012/08/tipo_arc.jpg 
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Hangsúlyváltás – generációs konfliktus

Tradicionális 
tanulási környezet  

Konstruktivista 
tanulási környezet 

Tények és szabályok, 
kész megoldások megtanítása 

Készségek, kompetenciák, 
jártasságok, attitűdök kialakítása 

A tudás forrása az iskola, a tanár, a tananyag 

(*az írott forrás misztériuma)

A különböző forrásokból és perspektívából szerzett 
tudáselemek integrációja

(*hálózati kapcsolatok, aktuális forrás a weben)

A tanári instrukció dominanciája a 
tudáselsajátítás során 

Komplex, inspiráló tanulási környezetben a tanuló 
önállóan építi fel tudását

Zárt, lineáris, monomediális tanulási környezet Nyitott, multi- és hipermediális tanulási 
környezet 

Komenczi Bertalan (2009): Az információs társadalom iskolájának jellemzői (nem teljes lista)
http://www.ofi.hu/tudastar/informatika-oktatasban/informacios-tarsadalom 

X Y

(*megjegyzés t lem)ő

http://www.ofi.hu/tudastar/informatika-oktatasban/informacios-tarsadalom


  

A született digitális tanuló és az emigráns tanár

N-generation (Don Tapscott) 
Digital natives and digital immigrants (Marc Prensky, Ian Jukes & Anita Dosaj)

Született digitális tanuló Emigráns digitális tanár

Információhoz gyors hozzáférés 
(többféle médium)

Nyomdafesték sovinizmus 
(lassú hozzáférés)

Párhuzamos információfeldolgozás Egyszintű információfeldolgozás

Kép, hang, videó preferenciája  Szöveg preferenciája

Non-lineáris Lineáris információfeldolgozás

Belső tanulási  motiváció Külső tanulási motvációi

Releváns, azonnal használható információk 
tanulása

Irányított, curricurális tanulás, sztenderd 
tesztekkel



  

A digitális írástudás kompetencia legjobb fejlesztője eszköze

Kollaboráció

Az új technológia és a szoftver 
gyors elsajátítása

Olvasás, írás és kommunikáció a 
digitális technológia 
felhasználásával 

Kritikus gondolkodás

A kulturális változásokhoz való 
alkalmazkodás, adaptáció

A sztenderdek betartása

Információ tervezés többszereplős 
online hallgatóságnak címezve

Forrás: http://writingforelectronicmedia.wikispaces.com/Digital+Literacy 

„... informational literacy is practically, the capacity for the effective use of  the information in order to solve a problem with ICT devices.”
Forrás: Sinka-Papp-Vágvölgyi (2007); http://www.icl-conference.org/dl/proceedings/2007/paper/271_Final_Paper.pdf 

http://writingforelectronicmedia.wikispaces.com/Digital+Literacy
http://www.icl-conference.org/dl/proceedings/2007/paper/271_Final_Paper.pdf


  

Multimodális szövegek

A digitális technológia lehetővé teszi a különféle modalitások integrációját, úgy mint a 
hagyományos szöveg, képek, hanganyagok, animált képsorok, átmenetek és videó multimodális 
szövegbe való illesztését (Kress 2006). 

Lényeges hogy megtanítsuk, hogyan hozzuk létre, használjuk fel és manipuláljuk a szövegek 
széles repertoárját, benne média szöveget, hipertextet és vizuális szövegeket (Koh, 2002). 

A digitális írástudás megértéséhez szükséges megismernünk a digitális média jellemzőit. Ezek a 
következőek: 

– megnövekedett multimodalitás, 

– interaktivitás, 

– meta információ 

(Churcill, Ping, Oakley és Churchill 2008).

tanagyagfejlesztés + multimodalitás = e-tananyag + e-kompetencia



  

Megnövekedett multimodalitás

A digitális szöveg nem pusztán nyelvi alapú szöveg és képeket (pl. fotókat, rajzokat, illusztrációt, 
ikonokat, szimbólumokat stb.) tartalmaz, hanem más modalitásokat is (csakúgy mint hangzóanyagokat 
(alámondást, zenét, hangeffekteket), animációkat (2, 3 D) videókat, színvezetőket, átmeneteket és 
interaktív elemeket. (Jewitt, 2008)

Fontos felismernünk, hogy mi a lényeges a multimodális szövegen belül, hogyan olvassuk a 
különböző modális elemeket, hogyan menjünk át egy jelenség reprezentációs módjából egy másikba, 
hogyan navigáljunk a szöveg elágazásai között. 

videó

képek

értékelés, 
feladat

szövegek
aktivitások



  

Interaktivitás

A digitális szöveg lehet interaktív, ez megnövelheti a reprezentációs és kommunikációs 
kapacitását (zavarba ejtő is lehet)

  A interaktivitásnak 3 aspektusa van (Churcill, Ping, Oakley and Churchill, 2008):

– navigációt tesz lehetővé a digitális szövegben 

– manipulálható modalitást enged

– a szöveg olvasója és szerzője között interaktív kapcsolat jöhet létre

A digitális írástudás-tanulásnak támogatnia kell speciális készségek  fejlesztését  az interaktív 
reprezentáció felfedezéséhez a jelentés létrehozásának folyamatában.

Interaktivitás a modalitás változásához

fórum

adatbázis

digitális szöveg



  

Meta információk
A digitális szöveget gyakran más meta információk is kísérik, amelyek kibővítik a jelentését. 

Mint például a  felhasználók általi címkézés (tárgyszavazás), szavazás, kommentek a szerzőről 
és a  kapcsolódó állományokról. 

projekt szöveg

e-portfólió

meta információk

térkép 
(tagging)



  

A digitális írástudás-tanítás kihívásai

A digitális írástudás-tanulás realizálásához átalakulásra van szükség, nem pusztán a 
tanmenetekben, tantervekben, hanem az osztálytermi gyakorlatban is. 

Churcill, Ping, Oakley és Churchill 2008 tanulmányával összhangban a tanároknak a digitális 
írástudás-tanulás osztálytermi  implementációjakor a következő kihívásokkal kell 
szembenéznie: 

• Limitált fókusz a digitális szövegekre 

• A multimodális szövegek dezintegrált / szegmentált látásmódja

• A tanárok limitált digitális írástudása

• A diák-központú feladatok hiánya

• A megfelelő multimodális értékelés hiánya



  

Limitált fókusz a digitális szövegekre
A viewing tananyagban való megjelenése (pl. Szingapur általános iskolái) a nyomtatott szöveghez és 
nem a digitális médiához kapcsolódik. Ez arra bátoríthat bennünket, hogy a viewing készségének 
fejlesztése a nyomtatott szövegeken és ne kizárólag a digitális médián keresztül történjen. 

belső hipertext

Irodalomjegyzék

A nyomtatott média előnye az oktatásban.



  

A multimodális szövegek dezintegrált látásmódja

Általános osztálytermi gyakorlat az, hogy a diáknak adunk egy szöveget, és megkérjük, hogy 
rajzoljon valamit, a szöveghez kapcsolódva (Hazai általános iskolák, szövegértés) Ilyenkor 
valójában a diák az információ modalitását változtatja meg, de a hangsúly monomodális (1) és 
nem multimodális (2) szövegen van. 
1 Learning Object

in out

www

www

2 Learning Object

in out

www

www

www

hypertext link to LO

repeat or go back 

www

www external source (e.g. website, repository etc.)

input/output point

external source (e.g. website, repository etc.)

www

X

Y

ZForrás: Sinka R. - Sinka A. (2013)



  

A tanárok limitált digitális írástudása

Sok tanár nincs a digitális írástudás birtokában. Tanárképző, tanítóképző intézmények felelőssége. 

Forrás: http://telearn.archives-ouvertes.fr/docs/00/25/71/54/PDF/271_Final_Paper.pdf 

http://telearn.archives-ouvertes.fr/docs/00/25/71/54/PDF/271_Final_Paper.pdf


  

A diák-központú feladatok hiánya

A digitális írástudás diák-központú pedagógiai gyakorlatokat kíván, a tanulási kimenet nem érhető 
a hagyományos utasítás, memorizálás metódussal. A diáknak releváns feladatokra van 
szüksége, amely  jelentés létrehozást és a reprezentációt a digitális médián keresztül kéri.  
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Multimodális értékelés hiánya
Vincent (2006) úgy véli, hogy a jelenlegi értékelési stratégiánk (az erőfeszítések ellenére) 
monomodális alapú. (pl. az angol nyelv osztálytermi értéklelésben a 'szó' áll mindenek felett.) 



  

„ … vizuális szöveget értelmezhetjük, pl. a diagram, 
illusztráció, film, fénykép, dokumentumfilm, multimédia, 

amely tartalmazhat írott szöveget is.”

Vizuális szöveg analízis – viewing teszt



  

Példa: Jegesmedve a vékony jégen

Source: http://antonio-textanalysis2009.weebly.com/visual-text-analysis-1.html 

A kép neve: 
Jegesmedve a jégen

Forrása: 
Google képek

Leírás/összefoglaló a képről: 
A képen egy vékony jégen az életéért küzd egy jegesmedve.

A kép által tartalmazott anyagok: 
A kép a jegesmedve megváltozott életterét mutatja be.

Háttérismeret, ami a kép megértéséhez szükséges: klímaváltozás, amely miatt 
megváltozik a jegesmedvék élettere, és a jegesmedvék szokásai, életmódja.

A kép legfőbb üzenete, érvelése: A fő érv az lenne, hogy a jegesmedvék elveszítik 
élőhelyeket és a táplálékszerző területeket, ezért tenni az éghajlatváltozással szemben.

Hallgatóság, miért?: A közösség mind egyet szeretne, mert a változások nem csak a 
medvéket, az időseket vagy a gyerekeket érintik. És nem korlátozódnak egyetlen fajra 
sem.

A kép választás oka: Azért választottam ezt a képet, mert bemutatja a következményét 
annak, hogy egyetlen faj mekkora hatással lehet más fajokra és a környezetükre.

http://antonio-textanalysis2009.weebly.com/visual-text-analysis-1.html
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