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Olvasáskészség- és szövegértés-fejlesztés BOOKR
Kids-mesékkel alsó tagozatban
(EFOP-3.2.3–17)

A 2016-2017-ben a Szegedi Tudományegyetem JGYPK TOKI Művészettel az Oktatásért
Kutatócsoportjában folytatott empirikus kutatások azt bizonyították, hogy a BOOKR Kids
interaktív könyveinek új nyelvi, képi, kommunikációs, performatív stb. minőségei a
befogadói figyelmet hosszú távon fenn tudják tartani, és eredménnyel vonhatók be a
nevelés, az oktatás és az önművelés folyamatába. A vizsgálatok óvodás, normál képességű
és hallássérült alsó tagozatos gyermekekre, valamint a meséket közvetítő pedagógusokra is
kiterjedtek. Az adatfelvételi szempontok a műhely korábbi, a SZTE Tudományos Pályázati
Bizottsága által támogatott (elsősorban a MOME TechLab, a TabTale és a CluePop
fejlesztette interaktív könyveket mérő) projektekhez igazodtak és hozzájárultak annak a
2014 óta TÁMOP-támogatással fejlesztett digitális tananyagnak a bővítéséhez (Daróczi
Gabriella – Ruttkay Zsófia – Varga Emőke: Az interaktív mesekönyv a kisgyermekkori
képességfejlesztésben), mely az SZTE kurzusain a tanító, az óvó-, a szociál- és a
mentorpedagógus képzésben a gyermekirodalom interaktív digitális közvetítési módjainak
elsajátítását alapozza meg. A MŰOK szakmai programjai, így a 2017 tavaszán
megrendezett Ki látott, ki hallott? előadássorozat a Móra-BOOKR KIDS elektronikus
könyveinek empirikus kutatásairól című hallgatói konferencia is célul tűzte ki az új műfaj
kínálta multimodális mesélési lehetőségek szélesebb szakmai körben történő
megismertetését és a leendő pedagógusok körében történő népszerűsítését. A kutatás
vezetője Dr. habil. Varga Emőke, a SZTE JGYPK főiskolai tanára és a Művészettel az
Oktatásért Kutatócsoport alapítója szakértőként csatlakozik a projekthez.
A munkában szakértőként vesz részt még dr. Ruttkay Zsófia is, aki – itthon szinte elsőként
– vetette fel az interaktív gyerekkönyv hazai kiaknázásnak a kérdését, ugyanakkor az új
műfaj tervezésének kritikus tényezőit is. A kiskakas gyémánt félkrajcárja ilyen,
demonstratív céllal készült interaktív könyv, melyet hazai iskolásokkal – így kisegítő
iskolában is – teszteltek és elemeztek. Több nemzetközi publikációban számoltak be az
eredményekről, illetve külföldön is használták a német és angol nyelven is elérhető
alkalmazást empirikus kutatásokra. Az EU E-READ COST projektjében Magyarország egyik
hivatalos képviselője. Az interaktív könyv nemcsak a tudományos vizsgálatok számára
alkalmas médiumként szolgált, hanem hazai Formatervezési Díjat is nyert, és sikeresen
mutatkozott be a Bolognai Gyerekkönyvvásáron 2012-ben. Háttérintézménye, a MOME a
hazai gyerekkönyvillusztráció terén a minőség és szakmaiság mérvadója évtizedek óta. Az
intézményben az utóbbi években egyre több diplomamunka foglalkozott a gyermekek és az
(interaktív) könyv illetve tankönyv, továbbá a speciális igényű gyermekek kérdésével.
A munka másik szakértője Daróczi Gabriella, aki az ELTE TÓK Magyar Nyelvi és Irodalmi
Tanszékén második évtizede oktat óvodai módszertant és anyanyelvi tantárgypedagógiát.
E témakörökben jelentek meg publikációi nagyobb számban. Ezen túl óvoda-iskola
átmenet témakörben tart szemináriumokat, melyek fókuszában a 4-8 és 4-10 éves
gyermekek kritikus kognitív és nyelvi készségeinek fejlesztési lehetőségei állnak.
A BOOKR Kids nyerte el a 24. Nemzetközi Könyvfesztivál szakmai díját „az
oktatást-nevelést legjobban segítő hangzó anyag” kategóriában.
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