Áldás, békesség, felelősség
A Digitális OkosJáték Óvodásoknak filozófiája nem más, mint a lehető legtöbb terület
lefedése a fejlesztőeszközökkel, nem pusztán határon innen, határon túl is. Nem szabad
azonban elfelejteni, hogy terjeszkedni nem pusztán közvetlenül, hanem közvetetten is
lehetséges. Utóbbi metódusnak ékes példája volt a csütörtöki DIOO aktivitás.

A Református Pedagógiai Intézet (RPI) 2016. szeptember 15-én Óvodavezetői Értekezletet
tartott, melyen a közalkalmazottak jogállásának változásai és az intézményvezetők napirenden
lévő feladatkörei mellett, az óvodáskori képességfejlesztés fontosságáról is szó esett. Itt jött
képbe – vagy talán, helyesebb így mondani – lépett pódiumra a DIOO atyja, Konkolyi
Sándor, egészen pontosan 13:00 órakor.

A DIOO, már rengeteg bel- és külhoni óvodába begördült, jelentősen növelve az
iskolaérettség felgyorsítását, hatékonyságát – ez nem kis adag elégedettséggel tölti el
szívünket. Az RPI Óvodavezetői Értekezlete más típusú szakmai elismerés volt. Hasznos

gondolatokkal, újító felvetésekkel, valamint szakmába vágó problémakörök lehetséges
megoldási technikák megvitatásával lesz meg a lehetőség arra, hogy közvetett módon segítsük
az óvodás gyermekek fejlődését. Ha az óvodavezetők hallanak a DIOO-ról, az számunkra már
fél siker.
Külön öröm, hogy a Református Pedagógiai Intézet 1994-es alakulása óta aktívan segíti a
magyar nevelési rendszert. Teszi ezt többek közt szaktanácsadással, továbbképzésekkel és
nem utolsó sorban tankönyvkiadással is. Az RPI joggal lehet büszke kapcsolati hálójának
diverzitására, hiszen a Budapesttől Nagykőrösön és Miskolcon át Debrecenig terjedő
irodahálózat mellett, a határon túli szomszédos országokban is segíti az óvodai nevelést,
de megsüvegelendő a hollandiai összeköttetés is. Fontos megemlíteni, hogy az RPI esetében
nem a klasszikus, intézményes keretek közt zajló oktatásról beszélünk, sokkal inkább
ismeretátadásról, tapasztalat kinyilatkoztatásáról. A fő hangsúly a gyermeki kortüneteket, az
életkori sajátosságokon nyugszik, középpontban a gyermeki érdekekkel. Hiába. . . a
talpraesettséget nem könyvből lehet elsősorban megtanulni.

Mi, mint a Digitális OkosJáték Óvodásoknak munkatársai büszkék vagyunk, hogy ilyen nagy
formátumú szervezet rendezvényén kaphattunk szót.
Egy biztos. A Református Pedagógiai Intézet konferenciáján nagyon jó helyen volt a DIOO.
Az óvodapedagógusok érdeklődve hallgatták a gyermeki elme pallérozásának lehetőségeit, mi
több, ki is próbálhatták a fejlesztőeszközt pár feladat erejéig.

Az intézet pedagógusai így köszöntek el egymástól: Áldás, Békesség! Képzeljük csak el, ha a
gyermekeknek egy ennyire nyugodt, lelkileg megnyugtató közegben lehetne fejleszteni
képességüket. Talán erre mondhatnánk, hogy mindene megvan, ami fejlődése szempontjából
fontos: lelki béke és a létező legjobb digitális tanító. Ebben a korban, nem is kell ennél több. .
.
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