
Nyíregyházi Egyetem,
LEGO® Educa�on Innova�on Studio

„Te mindig legózol?”

Sebestyén Krisztina vagyok, a Nyíregyházi Egyetem Pedagógia és 
Andragógia Intézeti tanszék tanársegéde, valamint a Nyíregyházi 

®Egyetem – LEGO  Education Innovation Studio trénere.

2017-ben egy előadásmeghívóra lettem figyelmes, melynek témája a 
®

LEGO  játékelemek oktatásban való alkalmazhatósága volt. A kezdeti 
kíváncsiság gyorsan komoly érdeklődéssé vált, ezért 2018-ban részt 

®
vettem a H-Didakt Kft által szervezett két, egy-egy hetes LEGO  
Education tréneri képzésen. A képzés és a folyamatos tanulás azóta is 
nagyon fontos számomra, mert számtalan megújuló készlet van, aminek  

®a fejlesztéseit nyomon kell követnünk. A Nyíregyházi Egyetem LEGO  
Education Innovation Studiójának életében a kezdetektől részt veszek, 

®mint LEGO  tréner.

A tanársegédi munkám során a csecsemő- és kisgyermeknevelő, 
óvodapedagógus, tanító és tanárszakos hallgatók képzésében veszek 
részt különböző pedagógiai vonatkozású tantárgyak oktatásával, 
valamint a már pályán lévő pedagógusok továbbképzéseibe is 
bekapcsolódok hasonló módon. 

®
A LEGO  Education tematikus készletei már 1,5 éves kortól 
alkalmazhatók, ezért a pedagógus-továbbképzések mellett fő feladatom 

®
az egyetemi képzésekben is megjeleníteni a LEGO  Education 
módszertanát, hogy a hallgatók a végzést követően sikeresen tudják 
alkalmazni a mindennapi oktató/nevelő munkájuk során.



®A LEGO  Education Innovation Studioban egy inspiráló szakmai 
közösségben dolgozom, ahol kollégáimmal a tapasztalatok folyamatos 
cseréje és a képzések fejlesztése mellett az ismeretek megosztására is 
törekszünk publikáció, konferencia-részvétel formájában. Pozitív 
visszajelzés, amikor hallgatók egyedi ötleteik megvalósításában kérnek 
segítséget, melyek közül volt, ami már 2021-ben, a XXXV. Országos 
Tudományos Diákköri Konferencián bemutatásra is került.

Tapasztalataim szerint a színes és adott esetben programozható 
eszközök használata a gyakorlati tapasztalatokon alapuló ismeret-
szerzés mellett jókedvet, sikerélményt és pozitív élményeket biztosít a 
gyermekeknek és a pedagógusoknak egyaránt. 

Bízom benne, hogy a jövőben is minél több leendő, illetve már pályán 
®lévő pedagógushoz sikerül eljuttatni a LEGO  Education módszerét, 

ami hatékonyan alkalmazható a tanítási órák változatosabbá tételéhez, 
valamint az ismeretek elsajátításához.

Sebestyén Krisztina
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