Nyíregyházi Egyetem,
LEGO® Educa on Innova on Studio

Módszertan óvodától az egyetemig
Szabó József Mihály, a Nyíregyházi Egyetem LEGO® Educa on
Innova on Studio szakmai vezetője és trénere vagyok. 4 éve egy
véletlen során ismerkedtem meg a LEGO® Educa on módszertannal.
Annyira megfogo a módszertan és a szemlélet, amit képviselnek,
hogy azóta minden percemet ezzel töltöm.
2017-ben egy a Nyíregyházi Egyetemen, egy a H-Didakt K . által szerveze
WeDo 2.0 bemutatón ve em részt, akkor még csak informa kusként, aki
segíte a helyszínen a szervezésben. Ekkor még nem tudtam, hogy ennyire
megváltoztatja az életemet mindez. 2018-ban ismét egy véletlen során
megkérdezték, hogy szeretnék-e részt venni képzők képzésén, amin többet is
megtudhatnék a módszertanról, és arról, hogy milyen korosztályoknál hogyan
használható mindez. Mindennek az eredménye az le , hogy 2018 év végén
megnyito uk a Nyíregyházi Egyetemen a régió első LEGO® Educa on
Innova on Studioját.
Kollégáimmal fő célunk, hogy a LEGO® Educa on módszertanát és pedagógiai
értékrendjét országosan is megismertessük a jelen és a jövő pedagógusaival,
valamint a hozzánk érkező vendégekkel, szakemberekkel, diákokkal. 2021-ben
lehetőséget kaptam arra, hogy én is részese lehessek a LEGO® Educa on
nemzetközi csapatának, így részt vehe em a dániai LEGO® Educa on
Academy Teacher Trainer képzésen, ahol sikeres vizsgát is te em.

Az elmúlt években több száz gyakorló pedagógust képeztünk ki kollégáimmal
a LEGO® Educa on módszertanára, amit a visszajelzések szerint igen
hasznosnak tarto ak a pedagógusok. Ezen felül a Nyíregyházi Egyetem
hallgatói is megismerkedhetnek a módszertannal. A tanító, pedagógus,
óvodapedagógus hallgatók tanulmányaiban igyekszünk minél többször
megjeleníteni ezen képzéseket, hogy a módszertannal megismerkedve
tanulmányaik végeztével előnyt élvezhessenek a munkahelyi felvételinél,
valamint az o ani pedagógus közösségbe való beilleszkedés során.
Tervünk, hogy a koragyermekkori fejlesztésben is sikereket érjünk el
Magyarországon mind a kutatás, mind pedig az oktatás területén.
Felméréseink alapján igen nagy szükség van a módszertanra nem csak az
iskolai, de már a koragyermekkori, óvodai fejlesztésben is. Ehhez próbálunk
segítséget nyújtani az óvodapedagógusoknak és az óvodáknak.
Szerencsésnek érzem magam, hogy olyan csapa al dolgozhatom együ , akik
teljes mértékben szívügyüknek érzik a LEGO® Educa on módszertanának
magyar oktatási rendszerhez való adaptálását, és a magyar oktatási mintára
való alakítását.
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