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Bevezetés

A 20. és 21. század társadalma, gazdasága, kommunikációs szokásai, munka-
formái, az értékesnek, versenyképesnek számító tudás jelentõs mértékben el-
tér egymástól. A különbség egyik okát a technológia rohamos fejlõdésében
kereshetjük, ami néhány éven belül „megváltoztatta az emberek szokásait,
szórakozását, kapcsolattartási és vásárlási módjait, az információ-létrehozás
módját és mindezzel összefüggõen a munka természetét” (Molnár, 2011a,
1038. o.). Az interneten létrejöttek az érdeklõdés alapján szervezõdõ fóru-
mok, és rohamosan megnõtt a közösségi portálok tagjainak száma (Csapó,
2008). Az internet kiépülése és tartalommal való feltöltése alapvetõen meg-
változtatta a tudáshoz való viszonyunkat, a tudáshoz való hozzáférés lehetõ-
ségeit, költségeit (OECD, 2010a), sõt fokozatosan háttérbe szorította a többi
információforrás szerepét. Digitális írástudás nélkül a 21. század embere az
élet alapvetõ területein jelentõs hátrányba kerül (pl. banki ügyintézés, adóbe-
vallás, vásárlás), az IKT-kompetencia gazdasági értelemben árucikké, peda-
gógiai értelemben kulcskompetenciává (Eurydice European Unit, 2002) vált.

Az IKT-kompetencia, -mûveltség fokozatos elõtérbe kerülése nemcsak a
hazai és nemzetközi pedagógiai empirikus kutatások változásában, átalaku-
lásában tükrözõdik – azok alkalmasak legyenek ezen új kompetencia vizs-
gálatára is –, hanem fokozatos nyomás alatt tartja az oktatási rendszereket,
hogy azok a különféle technológiai eszközök integrációjával lehetõséget
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biztosítsanak a diákok számára e 21. században kulcsfontosságúnak tartott
képesség elsajátítására (UNESCO, 2002).

A fejezet a fõbb hazai és nemzetközi oktatással kapcsolatos IKT terü-
letén végzett empirikus vizsgálatok – amelyekben hazánk is érintett volt
– metaanalízise. Kiindulópontjaink a fõbb nemzetközi felmérések
(OECD PISA, IEA TIMSS 2003, Safer Internet, IEA SITES – Module 2).
Ezt követik az egyéb kérdéseket is tárgyaló hazai reprezentatív, illetve
nagymintás IKT-mérések (Monitor 97, Monitor 99, Magyar Információs
Társadalom Éves Jelentés 2006, Országos közoktatási informatikai fel-
mérés 2006, SZTE OK Infrastruktúra felmérés 2010, eLEMÉR 2011) és
végül, de nem utolsósorban a kisebb mintás felmérések fõbb kutatási kér-
dései és eredményei áttekintése.

A vizsgálatok fõbb módszertani elemeinek bemutatása után minden
egyes kutatásból kiemelünk egy-egy lényeges eredményt. Az eredmények
ismertetése során – ahol lehetõség adódik – párhuzamba állítjuk vagy ütköz-
tetjük a kutatási eredményeket. A fejezet célja, hogy áttekintést adjunk az
IKT-mûveltséggel kapcsolatos kutatások filozófiájának változásáról és ki-
emeljünk néhány lényeges eredményt, amelyek nemzetközi kontextusba ál-
lítják a magyar diákok helyzetét e területen.

Áttekintjük (1) Magyarország aktuális infrastrukturális ellátottságát és
lakosainak jellemzõ IKT-használatát, (2) az elmúlt másfél évtizedben meg-
figyelhetõ, az oktatással kapcsolatba hozható fejlõdést, (3) az oktatási infor-
matikával kapcsolatos fõbb kutatások irányait, eredményeit, (4) az oktatás-
politikai döntések és a vizsgálatokból kirajzolódó iskolai gyakorlat egymás-
hoz való viszonyát.

Munkánkat jelentõsen megnehezíti, hogy a területen eddig zajlott ered-
ményesség-, illetve képességvizsgálatok összehangolatlanul, egymás ered-
ményeinek felhasználása nélkül zajlottak. Az egyes mérések esetén alkal-
mazott kérdésekben, illetve a mérés mintájának sajátosságai miatt az átte-
kintett vizsgálatok eredményei nehezen hasonlíthatók össze. Ahol erre
lehetõség kínálkozik, utalunk a párhuzamos mérési eredmények azonossá-
gára vagy különbözõségére.



Az információs és kommunikációs technológiák

az iskolai mérésekben

Az információs és kommunikációs technológiák (IKT) az iskolák mûködé-
sére és eredményességére vonatkozó vizsgálatokban három területen jelen-
nek meg:

1. Az alkalmazott eszközök típusa, mennyisége (indikátorok: egy fõre
jutó PC-k száma, internetelérhetõség stb.; Tóth és R. Tóth, 2011; Tóth,
Molnár és Csapó, 2011).

2. Az iskolavezetõk és pedagógusok IKT-kompetenciája és használati
szokásai (Tót, 2001; Kárpáti, 2005, 2009; Hunya, 2007, 2011; Hunya,
Dancsó és Tartsayné Német, 2006; Lakatosné Török, 2010).

3. A tanulók IKT-kompetenciája és a használat típusa (játék, oktatási
szoftver, e-mail stb.), valamint a gyakoriság (ITTK, 2007; Molnár,
2008; R. Tóth és Molnár, 2009).

Az elsõ két mérési témában a kérdõíves adatfelvétel általános, így nem
feltétlenül a valós helyzetrõl nyerhetünk adatokat. A harmadik témakörben
szerencsés módon rendelkezünk néhány képességvizsgálati eredménnyel is.
Összességében ezek az Európai Unió dokumentumaiban általánosan hasz-
nált indikátorok kevéssé alkalmasak az oktatási informatika fejlettségének
átfogó és alapos leírására, jellemzésére. Az EU Oktatási Divíziójának
2001–2004 között mûködött „IKT az oktatásban” szakértõi bizottsága állás-
foglalása szerint hiteles adatokhoz a tanári és tanulói használat módja, mi-
nõsége és gyakorisága együttes elemzésével juthatunk (Kárpáti, 2004b).

Az EU-tagországok 2010-ig elérendõ oktatáspolitikai ajánlásai között az
IKT-használat az alábbi kritériumokkal szerepel:

1. az IKT-eszközök jelenjenek meg az oktatás teljes területén, a képzés
ne korlátozódjék felhasználói ismeretek átadására;

2. az informatikai eszközök használata készségszinten épüljön be a taní-
tás-tanulás folyamatába;

3. a tananyag tartalma és hozzáférhetõsége legyen rugalmasabb, nyitott
tanulási környezetben történjék az oktatás;

4. az iskola alakítsa ki és fejlessze az élethosszig tartó tanuláshoz szüksé-
ges alapkészségeket, s készítsen fel az új tanulási formák és eszközök
használatára.

2010-ben a jövõre vonatkozó célok folytatásaként megfogalmazódott az
Európa 2020 stratégia (lisszaboni célok II.). Az IKT-használatra vonatkozó
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indikátorok tekintetében nem történt jelentõs változás, a cél, hogy a magas
színvonalú formális oktatás és tréning megvalósítása érdekébe állítsák, ami
biztosítja, hogy a tagországok képesek legyenek alkalmazkodni a gyorsan
változó gazdasági környezethez, ami segítse a munkaerõ-piaci viszonyok
javulását (World Economic Forum, 2010).

Ezek a célok Magyarországon is kikényszerítettek egy „digitális paradigma-
váltás”-t. Ennek lényege, hogy immár nem számítástechnikai alapismeretek,
hanem a digitális írástudás képességrendszerének megalapozása és fejlesztése a
cél. A kutatásokban már jelen vannak az oktatási informatika színvonalát valós
adatokkal érzékeltetõ indikátorokra fókuszáló mutatók (Kárpáti, 2004a) is.
A kérdõíves vizsgálatok egy részében a kérdéscsoportok már túllépnek a leltár-
könyvek áttekintésén (hardverek száma, minõsége), és egyrészt az IKT tanulá-
si-tanítási módszerekre és a képességek fejlõdésére gyakorolt hatására fóku-
szálnak, másrészt vizsgálják az iskolai élet egészére (külsõ és belsõ kommuni-
káció, menedzsment stb.) kifejtett hatását is (lásd pl. Hunya, 2007, 2011).

Nemzetközi és hazai, kompetenciamérésekkel kísért vizsgálatok sora iga-
zolja, hogy ezt a kulcskompetenciát az iskolai infrastruktúra színvonalától és
a tanulók szociális hátterétõl függetlenül, sikeresen lehet fejleszteni. Az IKT
az oktatás egy fontos esélyteremtõ eszközévé válhat (Kárpáti és Molnár,
2005; Kárpáti, 2006). A mérések akkor lehetnek sikeresek, ha megalapozott
elméleti modellek állnak rendelkezésre a mérendõ tartalmakról, s a mérések
ezek igazolására vagy cáfolatára, mindenképpen az oktatásban, a munka vilá-
gában és a mindennapi életben felhasználható IKT-használati képességek de-
finiálására vonatkoznak. Magyarországon is egyre terjed azon területek köre,
ahol költséghatékonyabban, gyorsabban és egyszerûbben elintézhetjük min-
dennapi teendõinket a világhálón keresztül (közigazgatási szinten gondolha-
tunk az Ügyfélkapu használatára, adminisztrációs szinten az ETR-re, Neptun-
ra, KIFIR-re, KIR-STAT-ra, a tartalomszolgáltatás szintjén az EISZ-re,
FISZ-re, Sulinetre, az e-learning területén az SDT-re). A nem megfelelõ szin-
tû IKT-kompetencia és az online elérés hiánya a társadalom egy részében sú-
lyos lemaradást okoz és már okozott is. Az információgazdag és információ-
szegény rétegek közötti digitális szakadék kialakulásához vezetett. Ez a sza-
kadék nem egyszerûen a hozzáférés bõvítésével, hanem megfelelõ képzési
stratégiákkal hidalható csak át, amelyek illeszkednek a változó, bõvülõ
IKT-használathoz (l. Kárpáti, Molnár, Tóth és Fõzõ, 2008).

A megfelelõ szintû IKT-használat számos egyéb tantárgyi kompetencia
katalizátora is (Ravitz, Mergendoller és Rush, 2002). Empirikusan bizonyí-
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tott (Pelgrum, 2004), hogy akik rendszeresen használják a számítógépet, át-
lagosan magasabb az olvasási képességszintjük, sõt, motiváltabbak a termé-
szettudományok elsajátítására is. A PISA 2009-es vizsgálata egyrészrõl
megerõsítette ezt az állítást, az online olvasás aktivitása átlagosan 5,7 pont-
tal befolyásolja a magyar diákok olvasásteszten nyújtott teljesítményét (az
OECD átlagában ez 5,4 pont; OECD, 2010b), ugyanakkor árnyaltabb képet
is ad a számítógép-használat teljesítménybefolyásoló hatásáról (l. OECD,
2011). A számítógép szórakozásra történõ gyakori használata nem javít, ha-
nem ront a teljesítményeken minden vizsgált terület vonatkozásában.

Az idegen nyelvek területén az utóbbi két évtizedben, az utazási lehetõsé-
gek bõvülésével, a nemzetközi munkavállalási lehetõségek megjelenésével,
a hazai munkáltatói kör nemzetközivé válásával és nem utolsósorban az
interneten elsõsorban angolul elérhetõ tartalmak megjelenésével hasonló
használatimodell-váltás ment végbe. Ezt nem sokkal követte a nyelvtanítás
megújítása, amely sorosan kapcsolódott a társadalmi-gazdasági igények-
hez. Ez a paradigmaváltás az IKT oktatásának területén (R. Tóth és Molnár,
2009) lényegesen lassabban zajlik, ugyanakkor a kompetenciafejlesztésben
az iskolán kívüli, egyre intenzívebb IKT-használat miatt lemaradásunk alig
érzékelhetõ. Reformkényszer egyelõre nincs, ám az IKT-kompetenciák
autentikus vizsgálata és az oktatás ehhez kapcsolódó korszerûsítése lénye-
ges közoktatási feladat.

Az IKT mûveltséggel kapcsolatos oktatási vonatkozású

empirikus vizsgálatok bemutatása

Az IKT-mûveltség fejlettségi szintjét befolyásoló tényezõkre
és az IKT-mûveltség fejlettségi szintjének mérésére fókuszáló

nemzetközi vizsgálatok

A nemzetközi vizsgálatok tekintetében a Safer Internet kutatás mellett az
OECD (Organisation for Economic Co-operation and Development) és az IEA
a területen végzett mérései közül két, magyar részvétellel zajlott projektet mu-
tatunk be. Az OECD esetében az egyik a CERI koordinálásával az IKT oktatás-
ban betöltött lehetõségeit vizsgálja, és oktatási szoftvereket tesztel, a másik a
több tantárgyban végzett OECD PISA-felmérések sorozatába illeszkedõ kuta-
tás. Az IEA két IKT-ban is érintett projektje a SITES és a TIMSS.
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A Safer Internet felmérést 25 EU-tagállamban végezték el 2005 decem-
berében és 2006 januárjában. A felmérés célja az általános internethasz-
nálati szokások feltérképezése volt, külön fókuszálva a gyerekek szokásaira
és védelmükre a számukra káros internetes oldalak ellen.

Az OECD pedagógiai kutatóközpontja, a CERI (Centre for Educational
Research and Innovation) koordinálásával 1999–2004 között 25 ország
részvételével az egyik legnagyobb oktatási informatikával kapcsolatos
nemzetközi kutatási program zajlott le. A projekt címe Információs és kom-
munikációs technológiák és a tanulás minõsége (Information and
Communication Technology and the Quality of Learning). A projekt az ok-
tatási szoftverek minõségbiztosítási eljárásában használható, ugyanis célja
egyrészrõl a nemzeti értékelési rendszereken alapuló európai minõségérté-
kelõ szempontrendszer összeállítása, másrészt az IKT iskolai alkalmazása
módszereinek és színvonalának vizsgálata volt. A kutatás 21 ország 147
esettanulmánya és 6 ország 17 éves korú tanulóinak reprezentatív mintáján
végzett felmérés alapján készült. Ehhez a felméréshez kapcsolódott egy ma-
gyar vizsgálat, amely a 17 évesek IKT-vel kapcsolatos attitûdjeire, az infor-
matikai kultúra életmódjukra gyakorolt hatására, illetve az iskolai informa-
tikaoktatás során elsajátított ismeretkörökre is rákérdezett (Kárpáti, 2001;
Venezky és Kárpáti, 2004a; Turcsányiné és Szabó, 2003).

Az OECD PISA- (Programme for International Student Assessment) fel-
méréssorozat 43 ország részvételével 2000-ben indult, ezt követte 41 ország
részvételével a 2003-as, 57 ország részvételével a 2006-os, majd 75 ország
részvételével a 2009-es PISA-vizsgálat. A felméréssorozat három területre
fókuszál (matematikai mûveltség, természettudományos mûveltség és olva-
sáskultúra), amelyeket esetenként egy-egy, nem minden három évben felvé-
telre kerülõ terület egészít ki. Az oktatási rendszerek különbözõsége és az
abból adódó, évfolyamok és életkorok közötti eltérés kiküszöbölése érdeké-
ben a vizsgált populáció esetében nem évfolyamot, hanem életkort, a
15 évesek korosztályát jelölték meg. A diákok IKT-val kapcsolatos attitûd-
jeinek, számítógép-használati szokásainak vizsgálatára 2003-ban került sor
(OECD, 2003, 2004), mivel a szakértõi csoportok fontos háttérváltozónak
valószínûsítették az egyes területeken mutatott teljesítmények tekintetében.
Az eredmények rávilágítottak arra, hogy 2003-ban az OECD-országok
majdnem minden 15 éves tanulójának van már valamilyen számítástechni-
kai tapasztalata. A felmérésben részt vett országok között fennálló legjelen-
tõsebb különbségek a használat módjában voltak.
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Az IEA-szervezet keretében szintén két projektet mutatunk be (SITES és
TIMSS), annak ellenére, hogy Magyarország nem vett részt a SITES felméré-
sekben, viszont nemzetközi eredményei jó referenciapontként szolgáltatnak a
többi mérés eredményeinek interpretálásához. Az IEA (International
Association for the Evaluation of Educational Achievement) az OECD-hez
hasonlóan, csak másra fókuszálva az iskolai oktatás eredményességét vizsgá-
ló nemzetközi szervezet, valamint az OECD PISA-vizsgálatokhoz képest ko-
rábban, a kilencvenes években szervezett több projektet abból a célból, hogy a
gyorsan fejlõdõ információs és kommunikációs technológiák iskolára gyako-
rolt hatásait megvizsgálja, feltérképezze. Az elsõ ilyen nagyobb lélegzetû
vizsgálatot 1986 és 1992 között szervezték (First Information Techno-
logy/Computer in Education Study – COMPED). 1997-ben kezdõdött a
„2. Információs technológiák az oktatásban kutatás” (Second Information
Technology in Education Study – SITES) címû program, amely három mo-
dulra tagozódott (Carstens és Pelgrum, 2009; Fehér, 2004a). Az információs
és kommunikációs technológiák megjelenése az iskolákban: (1) az IKT tanu-
lása, (2) tanulás IKT-eszközök felhasználásával (Learning with ICT), (3) ta-
nulás IKT-eszközök felhasználásán keresztül (Learning through ICT).

Az IEA harmadik nemzetközi matematikai és természettudományi tudás-
vizsgálata (Third International Mathematics and Science Study – TIMSS)
középpontjában sem az IKT áll, ezért, hasonlóan az alapvetõen más fókuszú
PISA-felméréssorozathoz, itt is csak a TIMSS 2003 felmérés adatait ele-
mezhetjük (Martin, Mullis, Gonzalez és Chrostowsky, 2004), ahol a kutatók
mint háttérváltozót használták az IKT-használatra vonatkozó adatokat.
A TIMSS-felmérések az 1960–70-es években indultak, amit 1995-tõl négy-
évenkénti periódusban egy ismételt mérés követett, 2003-ban már 51,
2007-ben pedig 60 ország részvételével. 2003-ban és 2007-ben 4. és 8. évfo-
lyamos diákok vettek részt a felmérésben.

Az IKT-mûveltségre és az azt befolyásoló tényezõkre fókuszáló
hazai vizsgálatok

A hazai nagymintás vizsgálatok rövid bemutatását kronológiai sorrendben
tesszük, ezt követik a kisebb mintás vizsgálatok mintájának, fõbb jellemzõi-
nek, céljainak, kutatási kérdéseinek bemutatása.

Az elmúlt két évtizedben hazánkban több IKT-val kapcsolatos vizsgála-
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tot végeztek. Ezek közül az 1990-es években a legjelentõsebbek a Moni-
tor-vizsgálatok, amelyek eredményei csak részben vethetõk össze a koráb-
ban említett nemzetközi vizsgálatok eredményeivel. Ezek fõképp a diákok
számítástechnika-tudását vizsgálták. Az 10.1. táblázat mutatja a Moni-
tor-felmérések gyakoriságát, súlypontjait és a felmérésekben részt vett év-
folyamok számát.

10.1. táblázat. Monitor-felmérések (1986–2002) évfolyamonkénti bontás-
ban (Forrás: Báthory, 2003)

A
felmé-
rés éve

Olvasás Matematika
Számítás-
technika

Kognitív teszt
Természet-
tudomány

1986 4, 8, 10, 12 4, 8, 10, 12 8, 10, 12 4, 8, 10, 12 –

1991 4, 8 4, 8 8 4, 8 –

1993 10 10 10 10 –

1995 3, 4, 7, 8, 10, 12 3, 4, 7, 8, 10, 12 8, 10, 12 3, 4, 7, 8, 10, 12 –

1997 4, 6, 8, 10, 12 4, 6, 8, 10, 12 4, 6, 8, 10, 12 4, 6, 8, 10, 12 4, 6, 8, 10, 12

1999 8 8 8 8 –

2001 4, 8 4, 8 8 4, 8 4, 8

Az iskolában lévõ digitális taneszközök használatával, illetve ellátottsá-
gával kapcsolatban 1998 decemberében az MTA Pedagógiai Bizottsága
„Informatika az oktatásban” Albizottsága tanácsadói közremûködésével az
ISZE online kérdõíves felmérést végzett. Az ország valamennyi régióját és
iskolatípusát lefedte a 87 iskolában lezajlott felmérés. A kérdõív a tanárok
eszközhasználati szokásaira és annak okaira, valamint az eszközök típusára
kérdezett rá (Kárpáti és Varga, 1999).

Informatikával is kapcsolatos az az országos reprezentatív mérés, amely
2000 májusában a KÁOKSZI szervezésében történt. A kutatás keretében 8.
és 10. évfolyamos (n = 1921, 2656) diákokkal oldattak meg nyolc feladatla-
pot. A kutatás célja az alapmûveltségi vizsga központi feladatbankjának fo-
lyamatos fejlesztése és a feladatok bemérése volt.

Tót Éva (2001) nem reprezentatív kérdõíves vizsgálatában összesen 265
budapesti és vidéki intézményvezetõt, illetve 1226 tanárt kérdezett meg az
informatika iskolai felhasználásáról, felhasználói kompetenciájuk szintjé-
rõl, az IKT-eszközök alkalmazásának területeirõl magánéletük és iskolai
munkájuk vonatkozásában, a világháló használatáról és a fejlesztés irányá-
ról alkotott véleményükrõl.
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2002 májusában 152 iskola 5–8. évfolyamán reprezentatív kérdõíves felmérést
végzett az Országos Közoktatási Intézet Program- és Tantervfejlesztési Központ-
ja. Az informatika tantárggyal kapcsolatos kérdõíveket 141 informatikát oktató
pedagógus küldte vissza. A minden tantárgyat érintõ 18 kérdés után az informati-
ka tantárgy tárgyi, személyi és egyéb tanítási-alkalmazási feltételeire vonatkozó
speciális kérdéseket is tartalmazott a kérdõív (Kõrösné, 2003).

Iskolai környezetbõl, de nem reprezentatív mintából indult ki az évenként
ismétlõdõre tervezett Országos közoktatási informatikai felmérés
2006-ban. Az online kitöltendõ kérdõívek arra keresik a választ, hogy „a fej-
lesztések, a továbbképzések, valamint a társadalmi elvárások következtében
hogyan alakul az informatikai eszközök használata a tanítási-tanulási folya-
matban, mennyire ismerik és hogyan veszik birtokba a Sulinet Digitális Tu-
dásbázist (http://sdt.sulinet.hu) az iskolák” (Hunya, Dancsó és Tartsayné
Német, 2006, 163. o.). A felmérés céljainak megfelelõen a vizsgálat az isko-
laigazgatók és a tanárok válaszaira fókuszált. Minden iskola öt kérdõívet ka-
pott, közülük egyet az igazgató, egyet az informatikáért is felelõs igazgató-
helyettes, a rendszergazda, valamint két tanár töltött ki.

A felmérés eltérõ, nemcsak oktatásra fókuszáló céljaiból adódóan nem is-
kolai környezetbõl indult ki a Magyar Információs Társadalom Éves Jelen-
tése 2006-ban, hasonlóan a Microsoft (2006) minden évben megszervezett
felméréseihez. E felmérések eredményei a lakosság egészére vonatkoztat-
hatóak, nem csak az oktatási szférára.

Blénessy Gabriella és Hanczár Gergely a korábban említett, az
OECD–CERI szervezésében megvalósult „IKT és az oktatás minõsége”
címû kutatáshoz kapcsolódva, 17 éves tanulók mintáján végzett felmérést.
Kérdéseik a 17 évesek IKT-vel kapcsolatos attitûdjeire, az informatikai kul-
túra életmódjukra gyakorolt hatására, illetve az iskolai informatikaoktatás
során elsajátított ismeretkörökre (a programozás tanításának módjára és a
diákok ezzel kapcsolatos véleményére: saját tudásuk megítélésére és a té-
makör relevanciájára) vonatkozott (Hanczár, 2006; Blénessy, 2007). Az or-
szág valamennyi földrajzi régióját reprezentáló hat megyében az informati-
kai szaktanácsadók által kiválasztott, a megyei átlagot képviselõ, összesen
40 középiskolába (az ország összes középiskoláinak 8%-ába) járó vala-
mennyi 17 éves diák (mintegy 3000 fõ) informatikai tudásmérõ vizsgálatá-
nak eredményeit összegezték.

Dancsó Tünde (2008a, 2008b) a Szegedi Tudományegyetem Oktatásel-
méleti Kutatócsoportja (SZTE OK) 2007-es, „A közoktatás szerepe az élet-
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hosszig tartó tanulásra való felkészítésben” címû longitudinális kutatási
programjában saját fejlesztésû mérõlapokkal vizsgálta a 14 és 18 éves tanu-
lók informatikatudását. A regionális eloszlás és a szociokulturális háttér
szempontjából reprezentatív minta eredményei alapján a nyolcadik és tizen-
kettedik évfolyamokra jellemzõ technikai, kommunikációs és alkalmazói
készségek fejlettségének szintjét mérte (szoftverhasználat, a számítógépes
algoritmusok tudatos alkalmazása). Az évfolyamok, nemek, régiók, isko-
lák, osztályok, valamint a szülõk iskolázottsága alapján képezhetõ csopor-
tok teljesítményeinek ismeretében vizsgálta a teljesítménykülönbségeket a
fiúk és lányok, a különbözõ társadalmi helyzetû és más-más oktatási kultú-
rájú és felszereltségû programban részesülõ tanulók között. A mérésben a
8. évfolyamon 94 iskola 163 osztályának 4119 tanulója, a 12. évfolyamon
45 iskola 74 osztályának 1747 tanulója vett részt.

Az SZTE Oktatáselméleti Kutatócsoportja 2010-ben és 2011-ben régió
és településtípus szerint országos reprezentatív mintán (246 alapfokú
oktatást végzõ intézmény) vizsgálta az iskolák infrastrukturális felszerelt-
ségét (Tóth és R. Tóth, 2011; Tóth, Molnár és Csapó, 2011). Céljuk – a je-
lentõs nemzetközi méréseknél (pl.: OECD PISA; Molnár, 2010) tapasztal-
ható tendenciáknak megfelelõen – a papíralapú tesztelésrõl a számító-
gép-alapú tesztelésre való átállás (Csapó, Molnár és R. Tóth, 2010) és az
online tesztelés széles körû bevezetése. A számítógép-alapú online mé-
rés-értékelés megvalósításának az új generációs értékelési módszerek
kidolgozásán túl elengedhetetlen feltétele a megfelelõ infrastruktúra
– megfelelõ számú számítógép és gyors, stabil internetkapcsolat – meglé-
te, valamint a tanulóknak és a pedagógusoknak az új technológia, az online
tesztelés iránti pozitív attitûdje.

Az Oktatáskutató és Fejlesztõ Intézet 2010-ben indította el eLEMÉR
nevû programját. A kidolgozott iskolai önértékelõ keretrendszer célja, hogy
„segítse az iskolák tudatos, belsõ motiváción is alapuló önfejlesztését, meg-
mutassa, hogy az informatikai eszközök hogyan járulhatnak hozzá a tanu-
lás, a tanítás, illetve az iskola fejlesztéséhez, és ehhez felméri az informati-
kai feltételeket, az infrastruktúrát is” (Hunya, 2011 online). A kutatásban
2010-ben összesen 123 iskola vett részt, 2012. január végéig a rendszerbe
regisztrált iskolák száma pedig meghaladta a 800-at.

A hazai kisebb mintás felmérések mintanagyságát, a megcélzott korosz-
tályt, régiót és a kutatás fõ céljait a 10.2. táblázat foglalja össze 2008-ig, utá-
na jelentõsen megnõtt a témával foglalkozó kismintás kutatások száma.
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10.2. táblázat. A hazai IKT-val kapcsolatos kismintás vizsgálatok áttekintése

Kutató
Publi-
kálás
éve

Régió
N

(iskolák
száma)

Évf. Fõ kutatási kérdések, vizsgálat
tárgya

Nagy Tamás 1995 Gyõr-Moson-
Sopron
megye

900
(23, 13)

8., 11. (1) A tanuló tantárgyi eredményei,
attitûdje; (2) szociális helyzete; (3)
informatikai-számítástechnikai
környezete; (4) önismerete; (5)
tudásszintje.

Sikné Lányi
Cecília

2000 n.a. 161 6., 8. A számítógép-használat iskolai és
iskolán kívüli tartalma és ideje,
milyen szoftvereket használnának
szívesen, milyen tartalmi és formai
megoldásokat szeretnének a fiatalok.
Két játékprogram alapján vizsgálták,
van-e különbség fiú-, illetve
leánytanulók, illetve a bal-, illetve
jobbkezes tanulók
számítógép-használatában.

Török Balázs 2001 Budapest
és vidék

1590 8–13.
(20)

Az iskolák a meglévõ IKT-eszközöket
miként illesztik be az iskolai életbe,
tanulási folyamatba, tanulói szokások
és változásuk: számítógép-használat
helye, ideje, módja, hozzáférés
lehetõsége.

Fehér Péter 2004 Baranya 238 (116) tanár Milyen méretekben használnak a
pedagógusok különbözõ differenciált
tanulásszervezési módokat,
használják-e a pedagógusok az
informatikaórán kívül a számítógépet,
milyen az iskolák eszközellátottsága,
vannak-e különbözõ típusú tanulási
környezetek az iskolában.

Galbácsné
Szabó Gabriella

2004 Szeged 120 (2) 11. Az elméleti és gyakorlati teszt
méréselméleti összehasonlítása: mást
mérnek-e, milyen a kéttípusú tudás
korrelációja.

Sós Mária 2005 Szeged 60 (1) 5., 8. Milyen módon épül be a számítógép a
tanulási és szórakozási
tevékenységrendszerbe:
szabadidõ-eltöltés, PC-ellátottság,
tevékenységek, e-mail, informatika
tantárgy hatása.
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Hunya Márta,
Dancsó Tünde
és Tartsayné
Németh Nóra

2006 Budapest,
Makó

17 (3) tanárok Sulinet Digitális Tudásbázis tanórai
hasznosításáról gyûjt tapasztalatokat:
milyen módon hasznosíthatók az SDT
fejlesztései az egyes tantárgyakban,
milyen módon hat az egyes tárgyak
tanítására, az órán alkalmazott
munkaformákra az informatikai
eszközök alkalmazása.

Molnár
Gyöngyvér

2007 Szeged (1) 4–5.
évfo-
lyamos
egye-
temis-
ták

(1) A különbözõ multimédiás eszközök
használatának gyakorisága és típusa
(múlt, jelen, jövõben tanárként), (2) a
használt alkalmazások típusa és
gyakorisága (múlt, jelen és jövõ), (3)
különbözõ IKT-s eszközökre és
alkalmazásokra vonatkozó attitûd és
attitûdváltozás, (4) egy féléves
projekthez való viszonyulás és a
csoportmunka értékelése.

R. Tóth
Krisztina és
Molnár
Gyöngyvér

2008 Szeged 203

(1)

BA
hallga-
tók

(1) IKT-s tapasztalatok (web 1.0 és
web 2.0 technológiák terén); (2) az
oktatás színvonalának növelésére
hogyan használják; (3) milyen
elvárásai vannak a tanárképzéssel
szemben – IKT terén.

Farkas András 2008 Nyugat-
Dunántúl

609 2., 4.,
6. évf.

Diákok számítógéppel összefüggõ
tevékenységei.

A hazai és nemzetközi oktatási vonatkozású

IKT-kutatások fõbb eredményei

Az eredmények ismertetése során elõször azokra a kutatási kérdésekre té-
rünk ki, amelyek a legtöbb vizsgálatban elõfordulnak, általában a kérdõívek
elsõ kérdései közé tartoznak. Ezt követik azon kutatási kérdések és eredmé-
nyek bemutatása, amelyek specifikálják az egyes kutatásokat, és amelyek
témájában, irányultságában az utóbbi években bekövetkezett paradigmavál-
tás eredményeképpen jelentõs mértékû pozitív változás figyelhetõ meg.
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A különbözõ technológiai eszközökhöz és az internethez való
hozzáférés, illetve a használók köre

Az IKT-val kapcsolatos kutatások során nélkülözhetetlen kérdés a számító-
géphez való hozzáférés lehetõségének számszerûsítése. Az otthoni PC-hasz-
nálaton kívül még lényeges tényezõ az iskolai számítógép-ellátottság, aminek
két leggyakrabban alkalmazott indikátora: az egy gépre jutó tanulók száma,
illetve az internet-hozzáféréssel rendelkezõ iskolák száma.

A tendencia jól érzékelhetõ a PISA 2000 és 2003-as felmérés adatainak
összehasonlításából. A PISA-kutatások alapján, mint valószínûsíteni lehe-
tett, a 2000-es PISA-felmérés óta szignifikánsan nõtt mind az iskolai, mind
az otthoni számítógép-hozzáférés és azzal párhuzamosan a számító-
gép-használat mennyisége. A PISA-felmérésben részt vett országok 15 éves
diákjainak otthoni, iskolai, illetve egyéb (könyvtár, internetkávézó, barátok
stb.) helyeken történõ számítógép-elérhetõségének adatai alapján megálla-
pítható, hogy számítógép-hozzáférés tekintetében a legtöbb országban a
legnagyobb teret az iskolák biztosítják, de évrõl évre növekedik az otthoni
elérhetõség rátája is.

A hazai és iskolai számítógép-ellátottságra vonatkozó kérdéskör minden
egyes kis- és nagymintás, reprezentatív és nem reprezentatív nemzetközi és
hazai IKT-val kapcsolatos felmérésben megjelenik. Az eredmények különbö-
zõségének oka a vizsgálat idõpontjában, a vizsgált populáció életkorában és
területi elhelyezkedésében van. Magyarországon minden iskolában elérhetõ a
számítógép (OECD, 2004). 2000-ben a 15 évesek kb. 55%-ának, 2003-ban
már 75%-ának (valószínû a Sulinet Expressz államilag támogatott számító-
gép-vásárlási program hatására) volt otthoni elérhetõsége is. Az IEA TIMSS
2003 felmérés alapján a hozzáférés rátája a 14 és 17 évesek (8. és 11. évfolya-
mon) körében is hasonlóan alakul, 71%-uknak van otthoni hozzáférése, és
61%-uk használja mindkét (iskola és otthon) helyen a számítógépet. Ezt alátá-
masztják a Microsoft (2006) által végzett felmérések is.

A számítógépen történõ munkát nemcsak a számítógép megléte, illetve
teljesítménye, hanem a számítógépen futó programok is jelentõs mértékben
meghatározzák. Az IEA SITES-felmérés eredményei szerint az iskolában a
szövegszerkesztõ és táblázatkezelõ programok a legelterjedtebb szoftverek.
A közvetlenül oktatási célból fejlesztett szoftverek elõfordulása alacsony,
leggyakrabban a nyelvtanulás során, illetve az informatikai képzésben talál-
kozhatunk azokkal. 2004-ig hazánkban is lényeges kérdésnek bizonyult az
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iskolákban található szoftverek jogtisztasága, ezt nagy részben megoldotta
az IHM és a Microsoft között létrejött szerzõdés, az ún. Tisztaszoftver Prog-
ram, amelynek keretében a közoktatási intézmények összes munkaállomá-
sára és az általános és középiskolai pedagógusok saját otthoni számítógé-
peire is biztosított a mindenkori legfrissebb Microsoft operációs rendszer,
valamint az irodai programcsomag professzionális változata, illetve a kö-
zépiskolák számára a Microsoft szervertermékek használata is (Fehér,
2004a). A programra jogosultak köre 2004 óta kibõvült és a Kormányzati
Informatikai Fejlesztési Ügynökség (KIFÜ) és a Microsoft között 2011-ben
létrejött megállapodás értelmében a köz- és felsõoktatási intézmények szá-
mítógépein, a felsõoktatási intézmények oktatói és dolgozói, valamint az ál-
talános és középiskolák pedagógusai otthoni számítógépein is jogtisztán
használhatók a Microsoft Windows Frissítés (upgrade), a Microsoft
Office-termékek, valamint jogosultságtól függõen Core Cal kliens hozzáfé-
rési licencek.

10.1. ábra. A háztartások számítógép- és internetellátottságának fejlõdési
tendenciája 1992 és 2010 között (Forrás: ITTK, 2004, 2005, 2006, 2007;

World Internet Project, 2008; Internet World Stats, 2011; eInclusion, 2009)

Összességében megállapítható, hogy ha csak a százalékos adatokat
vesszük figyelembe, akkor Magyarország iskoláinak technikai felszereltsége
(hardver, szoftver, internetellátottság) nem marad el egy átlagos európai isko-
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la felszereltségétõl, de az iskolai informatikai eszköztár frissítés hiányában az
iskolák legnagyobb részében elavult. A pedagógusok számítógép-használatát
vizsgáló felmérések szerint az oktatási célú használat folyamatosan növek-
szik, bár még mindig csak a tanárok alig több mint fele alkalmaz esetenként
számítógépet a tanítási órán (Hunya, 2007). A továbbképzésre fordított, nem-
zetközi viszonylatban is jelentõs költségek megtérülésérõl sajnos nincs adat.
A tervszerû fejlesztést 2010-tõl szerencsés módon európai színvonalú adat-
szolgáltató rendszer, az eLEMÉR biztosítja (Hunya, 2011), ez lehetõvé teszi
az eszközbeszerzések és továbbképzések hatékonyságának vizsgálatát is.

Az egész magyar társadalom PC-ellátottságát vizsgálva már kedvezõtle-
nebb a helyzet (10.1. ábra), számszerûsítve 2006-ban Magyarországon
mintegy másfél millió háztartásban, azaz a háztartások közel harmadában
(38%) volt legalább egy számítógép. Ez az érték azonban 2010-re elérte a
háztartások 65%-át, és egyre inkább az a tendencia figyelhetõ meg, hogy
ahol van számítógép, ott már van internetkapcsolat is. A 10.2. ábra a háztar-
tások számítógép- és internetellátottságának fejlõdési tendenciáját mutatja
1992 és 2010 között.

10.2. ábra. A diákok mobiltelefon-használata
(Forrás: European Commission, 2008)

Az információs-kommunikációs technológiai eszközök között a színes-
televízió- és a mobiltelefon-ellátottság (ITTK, 2004, 2007) az, amivel kb.
100%-os lefedettséggel rendelkezik hazánk. Elõbbivel a családok közel
99%-a, utóbbival az emberek közel 100%-a rendelkezik (ITTK, 2007).
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2006. november végén 96,9 mobiltelefon-elõfizetés (aktív SIM-kártyák
száma) jutott 100 lakosra Magyarországon. Ez 6,8%-os növekedés 2005 no-
vemberéhez képest (ITTK, 2007). Ez azt jelentette, hogy Magyarország még
2007 elsõ felében belépett – többekkel együtt – azon országok „elit klubjá-
ba”, ahol több mobil-elõfizetés van, mint ahány lakos. Ezt eddig Luxem-
burg, Izland, Csehország, Norvégia, az Egyesült Királyság, Svédország,
Olaszország és Szlovénia érte el Európában. A gyerekek körében is terjed a
mobiltelefonok használata. Az Eurobarometer 2008-as nemzetközi felmé-
rése (10.2. ábra) alapján az EU-s országokban átlagosan 11 éves korban tör-
ténik egy jelentõs ugrás, aminek következtében az általános iskolát elhagyó
gyerekek 95%-ának már van telefonja. A helyzet hasonló Magyarországon
is. Sajnálatos módon a mobiltelefonok oktatási felhasználására néhány,
egy-két iskolát érintõ kísérlettõl eltekintve, még nem került sor.

A hardverszintû felszerelés mellett az iskolai, illetve hazai internet-hoz-
záférés megteremtése az, ami az összes országban stratégiai célként jelenik
meg. Ennek megfelelõen a hardverellátottság mellett ez a kérdéskör is állan-
dósult a különbözõ hazai és nemzetközi vizsgálatokban. Az IEA
SITES-felmérés alapján 2003-ban már 80% felett teljesítettek ezen a terüle-
ten az élenjáró országok (pl. Kanada, Hongkong, Dánia, Finnország), azóta
ez az arány ezekben az országokban elérte a 100%-ot. A hazai középiskolák
internet-hozzáférése a Sulinet-program hatására közel 100% volt már
2003-ban is, ami nemzetközi szinten nagyon jónak bizonyult. A 2003-as át-
lagot az általános iskolák alacsonyabb (mintegy 50%-os) eredménye húzta
vissza, ami a KözHáló-program hatására 2007-re elérte a közel 100%-os
bekötöttségi arányt. Az otthoni internet-hozzáférés száma jelentõs mérték-
ben megnõtt az utóbbi években, ennek ellenére arányaiban még mindig el-
marad az iskolaitól. 2006-ban Magyarországon a háztartások közel ötöde
(21%) csatlakozott a világhálóhoz (ITTK, 2007), míg 2010-ben a lakosság
közel 62%-a internetezett (10.1. és 10.3. ábra).

A háttérváltozók tekintetében régiós bontásban centrum–periféria, ke-
let–nyugat megosztottság érzékelhetõ, azonban az egyes településtípusok-
hoz, településelhelyezkedéshez kötõdõ (digitális) egyenlõtlenségek nem
konzerválódtak, a kisebb települések, községek gyorsabb fejlõdése követ-
keztében kezdik behozni lemaradásukat. Magyarországon nemek szerinti
bontásban nincs szignifikáns különbség a számítógépet és internetet hasz-
nálók között, de meghatározó faktor az iskolai végzettség, a kor, a szárma-
zás és a nyelvtudás.
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10.3. ábra. Lakossági internethasználat (Forrás: Internet World Stats, 2011)

A legalább egy idegen nyelvet beszélõk 80%-a használja a számítógépet
szemben az idegen nyelvet nem beszélõk 31%-val, míg az internethasználat te-
kintetében 74 és 19% ez az arány. Az angolul nem beszélõk az interneten lévõ in-
formációk legnagyobb részéhez hozzá sem férnek. (Az internetet használók és
információt feltevõk 27,3%-a angol, 22,6%-a kínai, 7,8-a spanyol nyelvû, a leg-
gyakoribb 10 nyelvet beszélõk pedig a használók több mint 82%-át adják. A világ
összes többi nyelvére jut összesen 17,8%; Internet World Stats, 2011.)

2006-ban a 14 év feletti korosztály közel fele (47%) használt rendszeresen
vagy alkalmanként számítógépet, és 36%-uk különbözõ gyakorissággal, de hasz-
nálta az internetet is. A számítógép-, illetve internet-hozzáférés szempontjából az
ezredforduló óta nagymértékben csökkent az anyagi helyzet szerepe Magyaror-
szágon (ITTK, 2007), ennek ellenére jelentõs mértékû lemaradás tapasztalható a
legalacsonyabb szociális és társadalmi helyzetben lévõ családok tekintetében
(OECD, 2004, 10.4. ábra), több év adatait összevetve pedig ezen családban élõk
lemaradása állandósulni látszik (ITTK, 2007). Ezt a lemaradást enyhítheti a kisis-
kolákat is érintõ, 2008-tól az Internet Terjesztéséért Alapítvány által kezdemé-
nyezett Wifi Falu program, amely jelenleg a Microsoft Korlátlan Lehetõségek
programja keretében folytatódik. Míg a teljes lakosság körében 2004 és 2006 kö-
zött 29-rõl 36%-ra nõtt az internethasználók köre, addig ez a szám a társadalom
alsó negyede esetében (a felmérés eredményei alapján fõképp roma származású
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diákok alkotják) csak 1%. A számítógép-használat tekintetében is hasonló a hely-
zet, 2006-ban kb. 25% azon romák aránya, akik már használtak számítógépet,
2007-ben ez az arány már 31% (World Internet Project, 2008).

10.4. ábra. A 15 éves diákok számítógép-, illetve internet-hozzáférési
lehetõsége a szociális és társadalmi helyzet függvényében

(ESCS-negyedek) (Forrás: OECD, 2004)

Nemzetközi viszonylatban a lakosság internethasználati szokásait jelentõs mér-
tékben meghatározza az egyén szocioökonómiai háttere. A magyar és nemzetkö-
zi eredmények közötti fõbb különbség a fõbb tendenciákat véve a nemek közötti
különbségben van. Míg nemzetközi szinten a férfiak és nõk számítógép-, illetve
internethasználati gyakorisága között több mint 10%-os az eltérés, addig a hazai
felmérések alapján ez nem tapasztalható (a számítógéphez való viszonyulás te-
kintetében azonban a felhasználók neme hazánkban is jelentõs tényezõ, lásd ké-
sõbb). Az életkor, iskolai végzettség szerepe hasonló mindkét mintában.

Diákok technológiahasználati szokásai

Az utóbbi egy-két évben a netgeneráció technológiahasználati szokásaiból
adódóan nemzetközi szinten elõtérbe kerültek a gyerekek internethasználati
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szokásait vizsgáló kutatások. Ezt korábban a PISA 2003-as vizsgálata is a
15 évesek vonatkozásában részleteiben vizsgálta.

A 10.5. ábra alapján megállapítható, hogy már az európai 6-7 éves gyerekek
közel fele használta az internetet, 10 éves kor felett pedig a gyerekek több mint
80%-a internetezik. Hazánkban is megfigyelhetõ ez a tendencia, évrõl évre nö-
vekedik az internethasználók köre. Az ezredfordulón Török (2001) – igaz, nem
reprezentatív – kutatása alapján a 8–13. évfolyamos diákok közel fele használta
a számítógépet internetezésre is. Ez az arány a PISA 2003 kutatás szerint a 9.
évfolyamos diákok körében hasonlóan alakult, majd 2008-ra korosztály tekin-
tetében éveket csökkent a gyakori internethasználók köre, azaz a gyerekek egy-
re korábban elkezdik használni az internetet.

10.5. ábra. A gyerekek internethasználati szokásai az EU27 tagállamai
vonatkozásában (Forrás: European Commission, 2008)

A számítógéphez és internethez való hozzáférés lehetõsége azonban nem
ad információt azok használati gyakoriságáról. A PISA 2003 kutatás eredmé-
nyei alapján Magyarország azon kevés országhoz tartozott, ahol a 15 évesek
körében gyakoribb volt az iskolai, mint az otthoni számítógép-használat. Ez
2003-ban erõsen összefüggött a hozzáférés adta lehetõségekkel. Az OECD-
országok átlagában a diákok 75%-a otthon és kb. 43%-a használta az iskolá-
ban a számítógépet, ez az arány hazánkban 2003-ban kb. 67% és 82% volt.
2010-re ez a tendencia megfordult, és csatlakoztunk a nemzetközi trendek-
hez. Az internetet használó magyar diákok 74%-a használja az iskolában, míg
90%-a otthon a világhálót (European Commission, 2006, 2008).

459

10. Informatikai mûveltség

0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

Kor

% %

Kor
17

16

15

14

13

12

11

10

9

8

7

6

100 20 30 40 50 60 70 80 90 100



Az oktatás szempontjából a számítógép és internet-hozzáférés adatainál lé-
nyegesebb, hogy mire is használják leggyakrabban a diákok, a tanárok és ál-
talában a magyar emberek a számítógépet és az internet adta lehetõségeket.
Az utóbbi évek hazai és nemzetközi mérési eredményei szerint egybehangzóan
a diákok már nemcsak játékra, hanem számos egyéb területen (információke-
resés, chat, e-mail stb.) is használják a számítógépet. A PISA 2003 adatai sze-
rint a hét leggyakoribb számítógép- és internethasználati tevékenység egy át-
lagos 15 éves diák esetében az e-mailezés (57%) és az információkeresés
(57%), ezt követi a játék (52%), a szövegszerkesztés (49%) és az iskolai anya-
gok tanulása (30%), végül a programozás (22%) és az oktatási szoftverek
használata (13%). Az Eurostat 2009-es kutatása szerint a diákok 70%-a hasz-
nálja az internetet oktatási célból is. A magyar diákok 73%-a egyetért azzal a
kijelentéssel, hogy az internet hatására több és jobb tanulási lehetõségeik van-
nak (ez az EU27 átlagában 72%; European Comission, 2010).

A korábbi, 2000 elõtt hazánkban lefolytatott felmérések (Török, 2001; Sikné,
2000) eredményei egybehangzóan kimagaslóan a játékot nevezték meg mint
leggyakoribb számítógépes tevékenységet (10.3. táblázat). Erre a használati
mintára építenek az élményszerû, játékos oktatási szoftverek (edutainment ter-
mékek), amelyek Magyarországon sajnos még igen ritkák. A számítógépes já-
tékok képességfejlesztõ hatásáról azonban már vannak magyar publikációk,
amelyek befolyásolhatják a fejlesztést (Kiss és mtsai., 2002, Pályiné, 2010;
Molnár, 2011b; Csapó, Lõrincz és Molnár, 2012; Molnár, 2012).

10.3. táblázat. Számítógép-használati módok hazánkban az ezredforduló elõtt

Számítógép-
használati
módok aránya

Kérdés Török (%) Sikné (%)
Játék 83,4 57,1
Szövegszerkesztés 74,4 22
Iskolai feladatok (tanulás) 68,7 28
Internetezés 49,7 n.a.
Oktatóprogramok futtatása 25,2 n.a.

A tanárok technológiahasználati szokásai és elvárásai

A magyar lakosság egészére vetítve ezek a tevékenységi formák az életkori
sajátosságok miatt kicsit változnak, bár életkortól függetlenül 2008-ban to-
vábbra is a leggyakoribb tevékenységnek (10.6. ábra) bizonyult az e-mailezés
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(92%) és az információkeresés (83–88%), az álláskeresés (44%) és a bank-
ügyek (18%). A szórakozás és játék az egyedüli tevékenység, amely a korábbi
évek listájához képest hátrébb szorult (54%) (World Internet Project, 2008).

Ahhoz, hogy a diákok kikerülve az oktatási rendszerbõl felnõttként tanu-
lási célokra is gyakrabban használják a számítógépet (az élethosszig tartó
tanulás érdekében), már az iskolában szükség van egyfajta mintára a taná-
rok oldaláról. Hunya, Dancsó és Tartsayné Németh (2006) kutatásában a ta-
nárok és iskolaigazgatók 93%-a nagyon hasznosnak találta a számítógépet,
de fõképp az adminisztrációs munkában, holott ezt nagy részben nem a pe-
dagógusok végzik. A számítógép-hozzáféréssel és az arról való vélekedés-
sel szorosan összefügg a tanárok számítógép- és internethasználati szokásai.
Az iskolaigazgatók szerint a tanárok érdeklõdõek (Fehér, 2004b), mintegy
62%-uk használná a számítógépet a mindennapi gyakorlatban, de IKT-s ké-
pességeik hiányossága miatt csak a tanárok 10%-a teszi azt eredményesen.
Pozitív eredmény, hogy az igazgatók szerint nincs lényeges különbség a fia-
talabb és az idõsebb kollégák informatika iránti érdeklõdése között.

10.6. ábra. Jellemzõ internetes tevékenységek (%) (Adatok forrása:
World Internet Project, 2008)

Azok a tanárok, akik használták már a tanórán a számítógépet, az esetek
legnagyobb részében szemléltetõanyagok bemutatásánál tették, minden
harmadik esetben ismétlésnél, illetve internetes projektmunka megvalósítá-
sánál használták, és csak az esetek egyötödében alkalmaztak új anyag elsa-
játítását segítõ szoftvert (10.4. táblázat). A számítógépet nem használók há-
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rom leggyakoribb indoka: (1) kicsi a terem (kevés gép van, illetve nem fér
be egy egész osztály, csoportbontásra pedig nincs lehetõség); (2) az órát tar-
tó tanárok nem rendelkeznek a szükséges módszertani ismeretekkel; (3) hiá-
nyoznak a szükséges szoftverek, oktatási segédanyagok.

10.4. táblázat. A tanórán kipróbált számítógépes módszerek

Tanórán kipróbált számítógépes módszerek (%)
Igen Nem

Szemléltetõanyagok, képek, animációk, multimédia 41,3 58,7
Új anyag elsajátítását segítõ szoftver 20,8 79,2
Gyakorló szoftver ismétléshez 32,7 67,3
Tudásszintmérõ, -értékelõ program 22,0 88,0
Internetes projektmunka 34,3 65,7

A 23 országra kiterjedõ SITES-kutatás eredményei szerint általános je-
lenség, hogy a tanárok általában ritkán használnak különbözõ IKT-s eszkö-
zöket a tanórán, és ha használnak, akkor is leggyakrabban office szoftvert
vagy a tanultak begyakorlására alkalmas programot, amelyek viszont ke-
vésbé részei a diákok informális közegben történõ technológiahasználatá-
nak (Law, Pelgrum és Plomp, 2008).

Hunya 2006-os felmérésében a korábbi hazai vizsgálatokénál kedvezõbb
eredményeket kapott a tanárok számítógép- és internethasználati szokásai-
val kapcsolatosan. Ennek egyik oka, hogy míg Fehér (2004b) kizárta kuta-
tásából a számítástechnika-tanárokat, addig Hunya és munkatársai (2006)
közel kizárólagosan rájuk fókuszáltak, ennélfogva a kapott eredmények
közvetlenül nem összehasonlíthatóak, illetve nem tekinthetõek egy fejlõdé-
si tendencia két állomásának. Hunya, Dancsó és Tartsayné Németh (2006)
felmérése alapján 73% azon tanárok aránya, akik legalább 3–5-ször készí-
tettek feladatlapot a tanév során számítógéppel, és 90% azok aránya, akik
használtak internetes forrásokat az órára való készülés során. A megkérde-
zett tanárok kb. fele használ idõnként a tanórán is számítógépet, leggyakrab-
ban tesztelésre, a magyarázat illusztrálására, valamint a feladatok és megol-
dások kivetítésére. Ahogy a nemzetközi mérések eredményei alapján való-
színûsíteni lehetett, a nemzetközi helyzethez hasonlóan 2005-ben
hazánkban is még kis szerepet játszanak a tanulásmenedzsment-rendszerek
(1,8%), a virtuális tanulási környezetek (1,9%), az aktív tábla (4,4%) és az
SDT (11%). (Az interaktív táblák tömeges beszerzésével és az SDT állami-
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lag támogatott továbbképzési programokba emelésével ez a helyzet mára
minden bizonnyal lényegesen megváltozott.)

Milyen elvárások fogalmazódnak meg az iskolaigazgatók, a szülõk és diá-
kok felõl a tanárok órai számítógép- és internethasználatával kapcsolatosan?
Hunya, Dancsó és Tartsayné Németh (2006) kutatása alapján mind az igazga-
tók, mind a tanárok lényegesnek tartják, hogy a számítógép eszközszerû hasz-
nálatát már az iskolában elsajátítsák a tanulók, ugyanakkor általában nem te-
kintik kereszttantervi kompetenciának a digitális írástudást, ebbõl adódóan az
elsajátítás helyét fõleg az informatikaórára korlátozzák. Az igazgatók szûk ré-
tege (7%) várja csak el, hogy minden tanár gyakran használja a számítógépet
az órákon, 12% még azt sem igényli, hogy legalább néhány tanár, legalább
néhány alkalommal használjon számítógépet a tanítás során, és 12% azok ará-
nya is, akik nem kívánják meg, hogy a tanulók az informatikaórákon kívül is
végezzenek bizonyos feladatokat számítógéppel. A tanárok erõteljesebbnek
érzékelik az iskolavezetés ilyen irányú elvárásait, míg a fenntartó vagy a szü-
lõk részérõl sokkal kevésbé érzik az ösztönzést. A tanulók és maguk a tanárok
nagyjából egyformán, 60% körüli arányban igénylik a tanórai számító-
gép-használatot a tanárok véleménye alapján (Hunya, 2007). Sikné (2000)
kismintás kutatási eredménye szerint a 12-14 évesek több mint 90%-a egyér-
telmûen elõnyben részesíti a multimédiás taneszközöket a hagyományos esz-
közökkel szemben.

A tanulmány elsõ felében tárgyalt kérdések (számítógép-hozzáférés,
szoftverhasználat, internet-hozzáférés, a használat gyakorisága és köre, a
különbözõ szocioökonómiai változók tükrében) azok, amelyek a legtöbb
hazai és nemzetközi mérés alapját képezik, sõt az utóbbi évekig a számítás-
technikai tudásszintfelmérések mellett ezekre a területekre korlátozódott az
IKT-val kapcsolatos felmérések köre. A továbbiakban áttérünk azon kérdé-
sek és eredmények bemutatására, amelyek már kizárólagosan az oktatási
szférára korlátozódnak. A fent említett mutatókat összefüggésbe hozzák az
iskolai teljesítménnyel; kitérnek a diákok számítástechnikához, multimédiá-
hoz való viszonyulására, kutatva annak okait, befolyásoló tényezõit.

Az IKT használatának hatása a diákok iskolai teljesítményére

Annak ellenére, hogy a hazai felmérések eredményei alapján nemtõl függet-
len a diákok számítógép-használati gyakorisága, hazánkban az attitûd mi-
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lyenségét elég erõteljesen meghatározza a diák neme, az otthoni számítógép
megléte, a számítógép-használat gyakorisága és az, hogy saját maga, egye-
dül tanulta-e meg a használatát.

Az IKT oktatásba való integrálásának kulcsfontosságú kérdése, hogy az esz-
közök használata milyen hatást gyakorol a diákok iskolai teljesítményére. A fe-
jezet elsõ részében utaltunk rá, hogy a digitális írástudást a tanárok sajnos nem
tekintik kereszttantervi kompetenciának, és fejlesztését az informatika tantárgy
körébe utalják. Véleményünk szerint viszont a digitális írástudás pozitív hatását
nemcsak az informatika tantárgyon belüli IKT-készségek, -képességek javulá-
sában kell keresnünk, hanem egyéb tantárgyak körében is.

10.7. ábra. A diákok matematikai mûveltsége az otthoni
számítógép-hozzáférés tükrében (Forrás: OECD, 2004)

Az OECD PISA 2003 vizsgálat eredményei alapján megállapítható, hogy
szignifikáns különbség van a számítógépet gyakrabban használó diákok tel-
jesítménye és a kevésbé használók teljesítménye között (10.7. ábra). Az
elemzések szerint azon diákok átlagos matematikateljesítménye, akiknek
van otthon számítógépük, 514 pont, akiknek pedig nincs, 453 pont. (Való-
színûsíthetõ, hogy akinek van otthon számítógépe, többet használja, mint
akinek nincs.) Ez épp egy szintnek megfelelõ teljesítménykülönbség a PISA
15 évesek részére konstruált, hat szintbõl álló matematikai mûveltséget ké-
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pességszintekben leíró skálán. Akiknek van otthon számítógépe, beletarto-
zik a diákok azon 51%-ba, akik a harmadik szintnek megfelelõ képességek-
kel rendelkeznek, míg azok, akiknek nincs, csak a második szintet jellemzõ
képességekkel rendelkeznek.

Magyarországon ez a háttérváltozó a matematikai teljesítményt meghatá-
rozó tényezõk között az OECD-átlagnál (10%) nagyobb jelentõségûnek bi-
zonyult. A számítógép-használat alapszintjét (fájlok megnyitása, bezárása
és mentése) is hozzávéve a modellhez, a megmagyarázott variancia
15-19%. Az internethasználat is az átlagosnál nagyobb jelentõségû háttér-
változó hazánkban. Mintegy 50 ponttal (fél szinttel) értek el átlagosan ma-
gasabb eredményt az internetet használó diákok a matematikai mûveltség
feladatlapon, mint azok, akik nem használják az internetet.

Az IEA TIMSS 2003 vizsgálat is hasonló következtetésre jutott a 8. és 11.
évfolyamos diákok körében. Mindkét évfolyamon a természettudományi
teszten elért teljesítmény erõsen korrelált a diákok számítógép-használati
szokásaival. Átlagosan azok a diákok teljesítettek a legjobban, akik mind
otthon, mind az iskolában használnak számítógépet (490 pont), õket követ-
ték azok a diákok, akik csak otthon (476 pont), majd azok, akik csak az isko-
lában (450 pont), végül azok, akik egyéb más helyeken használnak vagy
egyáltalán nem használnak számítógépet.

A számítógéphez való hozzáférés mellett a PISA-vizsgálatok kérdõívei
kitértek a számítógépes mûveletek elvégzésének magabiztosságára, amit ké-
sõbb az elemzések során háttérváltozóként használtak a különbözõ mûvelt-
ségterületeken mutatott teljesítmények megmagyarázása során. A magyar
15 éves diákok több mint egyharmada az internethasználat terén magát hala-
dó, illetve szakértõ felhasználói kategóriába sorolta, de még mindig a diá-
kok közel negyede magát kezdõ internetfelhasználónak mondja.

A háttérvizsgálatok eredményei rávilágítottak arra, hogy a számítógépen
és az interneten kijelölt könnyû (pl. fájl megnyitása, mentése, törlése, máso-
lása, internetrõl zene letöltése) és nehéz mûveletek, feladatok (pl. prezentá-
ció létrehozása, multimédiás prezentáció létrehozása, számítógépes prog-
ram írása) önbevalláson alapuló képessége, vagyis a magabiztosság szigni-
fikáns összefüggést mutat a diákok matematikai mûveltségének szintjével.
Az informatikai rutinfeladatok elvégzésének képességében mutatott maga-
biztosság az OECD-országokban átlagosan 10%-ban magyarázta a diákok
matematikai mûveltségi teszten mutatott teljesítményének varianciáját.
Ez az érték hazánkban – hasonlóan Belgiumhoz, Svájchoz és Koreához –
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magasabb, 15-19%. Az internetes feladatok terén mutatott magabiztosság is
hasonlóan erõs tényezõnek bizonyult hazánkban hasonlóan Olaszország-
hoz, Görögországhoz, Japánhoz. Az elsõ (legalacsonyabb) és negyedik
(legmagasabb) negyedben lévõ diákok átlagos matematikai mûveltsége kö-
zötti eltérés 50 pont, azaz fél szint feletti. A legtöbb országban a magas szin-
tû feladatok elvégzésekor mutatott magabiztosság kevésbé meghatározó,
elõrejelzõ tényezõ, de Magyarországon, hasonlóan Japánhoz, ez a terület is
50 pontnyi különbséget eredményezett a magabiztosak és kevésbé magabiz-
tosak matematikai teljesítménye között.

A hazai felmérésekben is megfigyelhetõ az a tendencia, hogy a digitális
írástudás szintjét kapcsolatba hozzák más készség, képesség és tantárgy te-
rületén mutatott teljesítménnyel. Magyarországon az informatika külön tan-
tárgyként is elõfordul az iskolában, ezért kezdetben, mikor a családokban
még kevésbé volt elterjedt a számítógép, kézenfekvõ volt az informatikai
kompetenciát mint tantárgy keretében elsajátított tudást és nem kereszttan-
tervi kompetenciát vizsgálni. Az 1990-es évek kis- és nagymintás vizsgála-
taiban is ez a megközelítés tükrözõdik.

A legnagyobb volumenû, a 90-es években folytatott méréssorozat vizs-
gált területei közé is bekerült az informatika. A Monitor-vizsgálatok számí-
tástechnika modulja (Vári, Andor, Bánfi, Bérces, Krolopp és Rózsa, 1998;
Vári, Bánfi, Felvégi, Krolopp, Rózsa és Szalay, 2000) azonban különbözött
a többi tantárgyi tudásszintmérõ modultól. 1995-ben a 8., 10. és 12. évfolya-
mosok is ugyanazt a tesztet oldották meg, annak ellenére, hogy a számítás-
technika tanterve egyértelmûen tartalmazta az életkoronként elvárható tu-
dásszinteket. A 4. és 6. évfolyamra nem terjedt ki a mérés, mivel ezen évfo-
lyamokon még nem feltételeztek informatikai ismereteket. A vizsgálat
tesztjei fõleg az elméleti és nem a gyakorlati tudásra fókuszáltak: vizsgálták
a diákok számítástechnikához való hozzáállását, informatikai ismereteit
hardver-, szoftver-, fogalmi és egyéb elméleti szinten. Hasonló kutatási célú
felmérést végzett Nagy (1995) Gyõr-Moson-Sopron megyében: 8. osztályos
és 3. osztályos szakközépiskolás tanulók informatikai-számítástechnikai tu-
dásszintjét és struktúráját tárta fel.

Az 1995-ös Monitor-vizsgálat eredménye kiemelte a diákok informatikai
háttérismereteinek és algoritmikus gondolkodásának hiányosságait. Az ismé-
telt mérések elemzései alapján 1995 és 1999 között jelentõsen javult a diákok
géphez való hozzáállása és teljesítménye (10.8. ábra), de 1999-ben még mindig
hiányosnak vélték a diákok számítástechnikai-informatikai ismereteinek meg-
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alapozottságát (mind a négy fent említett területen 60% körül teljesítettek a diá-
kok). A fõvárosban, megyeszékhelyen tanuló diákok szignifikánsan jobban tel-
jesítettek egyéb városokban és a községekben tanuló társaiknál.

10.8. ábra. Az 1995-ös és 1999-es számítástechnikai teljesítmények
összehasonlítása (Monitor-vizsgálatok)

Nagy (1995) kutatása tovább árnyalta ezt a különbséget, és eredményei
szerint míg a kisebb településen élõ és tanuló általános iskolai diákok elsõ-
sorban az elméleti jellegû, kevésbé eszközigényes kérdéseknél nyújtottak
jobb teljesítményt, addig a nagyobb településen tanuló diákok a hardvert és
a számítógép-használatot tartalmazó feladatoknál értek el magasabb pont-
számokat. Valószínûleg az otthoni környezet informatikai felszereltségének
(város és falu közötti különbség), a család szociális helyzetének a különbsé-
gei (értékek, érdeklõdés) módosították a tanulók teljesítményét. Ez is meg-
erõsíti azt a véleményünket, hogy Magyarországon elsõsorban az iskolának
kell biztosítania a korszerû eszközök és technológiák megismerését. Ellen-
kezõ esetben már korán kialakulnak a tanulók közötti, késõbb már alig csök-
kenthetõ különbségek. Hasonló tudásszintmérõ megközelítés mutatkozott
Hornyák (2002) vizsgálatából is.

Paradigmaváltás az IKT-kutatások terén

2003-ban Kõrösné kutatásában már megfigyelhetõ a hazai paradigmaváltás,
és a hardver-, szoftver- és számítástechnika-tudásszint vizsgálata mellett
hazánkban is megjelentek a tantárggyal, annak oktatásával, a módszertannal
kapcsolatos kérdések. A tananyagon minden egyes megkérdezett tanár vál-
toztatna, csak a változtatás iránya és mértéke különbözõ (10.9. ábra). Azo-
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kat a területeket (könyvtárhasználat, DOS, programozás), amelyekre a ko-
rábbi kutatások fókuszáltak, a tanárok egy jelentõs része szûkítené, illetve el
is hagyná az iskolai oktatásból, és a felhasználói ismeretekre helyezné a
hangsúlyt. Ez azt mutatja, hogy az igény megvan a tanárokban a váltásra, az
elmélet, elavult gyakorlat helyett egy mindennapi életben is használhatóbb,
gyakorlatorientált tudás átadására.

10.9. ábra. Az informatika oktatásának változtatási igénye a tanárok
szemszögébõl (Kõrösné, 2003)

A tankönyvek és taneszközök kiválasztásával kapcsolatosan is mutatko-
zik a mindennapi élet informatikai szükségleteire irányuló, érdekes, motivá-
ló, könnyen tanulható tankönyv igénye. A felmérés eredménye rávilágított
arra, hogy elsõsorban a tanároktól és másodsorban az iskolai infrastruktúrá-
tól függ, hogy milyen módszerekkel történik az ismeretek átadása, továbbá
még mindig döntõ szerepe van a tanári magyarázatnak, a frontális osztály-
munkának. Fehér (2004b) felmérése is alátámasztja, hogy a módszertani
kultúra csak lassan változik. Általában a kipróbált és bevált új módszerek,
változatos tanulási helyzetek megmaradnak az iskola falain belül, aminek
következtében a jó példák („best practices”) ritkán kapnak nyilvánosságot.

Az egyre terjedõ számítógép- és internethasználat következtében egy újabb
kérdéskör is megjelent az IKT-val kapcsolatos hazai és nemzetközi kutatásokban
is, a veszélyek, félelmek nevesítése, számszerûsítése. Hunya, Dancsó és Tartsayné
Németh (2006) a tanárok és iskolaigazgatók körében végzett felmérése alapján a
leggyakrabban (mindhárom esetben nagyobb mint 80%-os az egyetértés) említett
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félelmek a következõk: (1) a tanulók ellenõrizetlen információkat töltenek le a
netrõl, (2) a túlzott számítógép-használat következtében csökken a szóbeli kom-
munikáció szerepe, és (3) romlik az anyanyelvi kifejezõképesség.

Az internet- és technológiahasználat elsajátításának helyszíne fokozatosan
az iskolán kívülre tolódott. Ezt a folyamatot 2005 után felgyorsította a népszerû
közösségi hálók, illetve a mobiltechnológia terjedése és használata. Ez egy új
oktatási helyzetet teremt az iskolában, amelyre már Török (2001) felmérése is
utalt, miszerint a diákok informatikai tudásának jelentõs hányada származik is-
kolán kívüli közegbõl (10.5. táblázat). Ezt az iskolai oktatásnak, a tanároknak
meg kell tanulni kezelni. Ez az információáradat azonban nemcsak az informa-
tikára, hanem minden egyéb területre, tantárgyi tananyagra is irányul.

10.5. táblázat. Az informatikai tudás forrása (Török, 2001; World Internet
Project, 2008)

Az iskolában és az iskolán kívül szerzett informatikai tudás átlaga
Az informatikai tudás forrása 2001 2007

Az iskolában szerzett tudás 56 22
Az iskolán kívül szerzett tudás 44 78

Az informatikai felmérések legnehezebb feladatai közé tartoznak a prog-
ramozással kapcsolatos feladatok, kérdések. Ezek számos tudás transzferá-
lásával kapcsolatos modellben is központi helyet foglalnak el. Több kutató a
programozásban látja azt a szerepet, amelyet korábban a latin és a matemati-
ka töltött be: ennek tudása általános transzferálási képességhez juttatja bir-
tokosát. Egy program megírása algoritmikus, analógiás és induktív gondol-
kodást igényel, amelyek nélkülözhetetlen feltételei a sikeres életvezetésnek.

2007-ben Hanczár 17 éves diákok programozásoktatásának hatását vizs-
gálta egyéb informatikával kapcsolatos területekre és a „programozó diá-
kok” számítógéppel kialakított viszonyának alakulására.

Molnár 2007-ben negyed- és ötödéves egyetemi hallgatók IKT-képességeit
fejlesztette problémaalapú tanulás módszerével egy féléven keresztül (Molnár,
2008). A fejlesztés elõtt és után történõ kérdõíves felmérés többek között a hall-
gatók különbözõ informatikai eszközökhöz és alkalmazásokhoz való hozzáfé-
rési lehetõségeire és a csoportmunkában történõ munka hatékonyságára kérde-
zett rá. A kérdések témájuk szerint négy csoportba sorolhatóak: (1) a különbözõ
multimédiás eszközök használatának gyakorisága és típusa (múlt, jelen, jövõ-
ben tanárként); (2) a használt alkalmazások típusa és gyakorisága; (3) különbö-
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zõ IKT-s eszközökre (pl.: interaktív tábla, UMPC, tablet PC, PDA, mobiltele-
fon) és alkalmazásokra vonatkozó attitûd és attitûdváltozás; (4) egy féléves pro-
jekthez való viszonyulás és a csoportmunka értékelése. Az eredmények
rávilágítottak arra, hogy a különbözõ informatikai eszközök oktatásba történõ
integrálása segítette a hallgatókat az ismeretek elsajátításában, azokat tanulási
környezetük szerves részévé tették a félév folyamán. A diákok közel 90%-ának
pozitív irányba változott az IKT-s eszközökkel kapcsolatos attitûdje. A legked-
veltebb multimédiás eszköznek az interaktív tábla, az UMPC és a tablet PC bi-
zonyult, míg a legkedveltebb szoftverek közé a szavazórendszer programja és
egy filmszerkesztõ program tartozott. Ellentmondásos eredmény született az
oktatási szoftverekkel kapcsolatosan. Annak ellenére, hogy a tanárok terveik
szerint nagyon lényegesnek és fontosnak tartják azokat, és akár többször is al-
kalmaznák egy héten, a gyakorlatban mégsem tartoznak a legkedveltebb és
gyakran alkalmazott programok közé. (A pedagógusok átlagosan havonta egy-
szer használnak bármiféle oktatási szoftvert.) A diákok tervei között nem szere-
pel az, hogy a különbözõ chat-, illetve e-mail programokat felhasználnák isko-
lai feladataik megoldásakor (Molnár, 2007).

R. Tóth és Molnár (2009) BA-hallgatók körében végzett kutatása alátá-
masztja az IKT mûveltség iskolai fejlesztésének, megjelenésének, integrá-
lásának fontosságát. A jövõ tanárainak attitûdjére, terveire, így jövõbeni ta-
nári gyakorlatára is jelentõs hatást gyakorol korábbi iskolai tapasztalatuk.
Ezért a tanárképzés feladata, hogy megtanítsa a tanároknak ezen eszközök,
alkalmazások hatékony használatát egy hatékonyabb tanítási-tanulási folya-
mat megvalósításához, a módszertani kultúra megújításához.

A Hunya (Hunya, Kõrösné Mikis, Tartsayné Németh és Tibor, 2011) ve-
zette kutatás (eLEMÉR) elsõ eredményei alapján megállapítható, hogy az
iskolák infrastrukturális ellátottságukat és az azzal kapcsolatos teendõket
„majdnem teljesen megoldottnak” vagy „teljesen megoldottnak” tekintik.
A kutatásban részt vevõ iskolák többsége olyan infrastruktúrával rendelke-
zik (számítógépek, digitális eszközök, hálózatok stb.), amely lehetõvé teszi
az információs és kommunikációs technológiák tanórai használatát, miután
a hardver mellett az iskolák egész területén az internet is elérhetõ. Ez a kuta-
tási eredmény alapvetõen ellentmond az SZTE OK szervezésében reprezen-
tatív mintán 2010-ben és 2011-ben végzett infrastruktúra-vizsgálat eredmé-
nyeinek (Tóth és R. Tóth, 2011; Tóth, Molnár és Csapó, 2011), amelyben
kedvezõtlenebb helyzet bontakozott ki összességében az iskolák infrastruk-
turális ellátottsága vonatkozásában. Az ellentmondás oka, hogy az eLEMÉR
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önkéntes válaszadáson alapuló, nyitott felmérési környezet, amelyet kezdet-
ben az oktatási informatikában jártas iskolák próbáltak ki.

A SZTE OK vizsgálatába bevont általános iskolák 6,5%-a nincs felszerelve
számítógépes laborral. Internetkapcsolattal az oktatási intézmények több mint
90%-a rendelkezik, ugyanakkor az iskolák 10%-ának internetkapcsolata nem
széles sávú, azaz nem felel meg a 21. század követelményeinek. A számítástech-
nika-termekkel rendelkezõ iskolákban az egy számítógépre jutó tanulók száma
(x = 14,42 fõ, sd = 8,14) változó. Míg a legjobban felszerelt iskolában egy számí-
tógépre 1,4 tanuló jut, addig a skála másik végén ez a szám 62. Ha az egy számí-
tógépre jutó diákok számának meghatározása során figyelmen kívül hagyjuk a
6 év és annál idõsebb (elavultnak tekinthetõ) számítógépeket, akkor ez az arány
1:19-hez (Tóth, Molnár és Csapó, 2011). Az iskolák csupán 6%-ában van két in-
formatikaterem, amelyek alkalmasak egy-egy fél osztály leültetésére. Áttekintve
a kutatásokban szereplõ leírásokat az iskolai infrastruktúráról, ezek az eredmé-
nyek reálisnak tûnnek. A magyar iskolák informatikai ellátottsága éppolyan nagy
különbségeket mutat, mint tanulóik teljesítményei.

Összegzés, következtetések

A hazai és nemzetközi eredményeket nézve megállapítható, hogy a digitális
kultúra Magyarországon kétarcú mind az otthoni, mind az iskolai felszereltség
vonatkozásában. Az ország lakosságának jelentõs százaléka digitális írástudat-
lannak tekinthetõ, mivel a magyar állampolgárok közel negyven százaléka éle-
tében még soha nem használt számítógépet. A digitális írástudás, a számítógép-
hez és internethez való hozzáférés szerepe viszont egyre jelentõsebb. Rohamo-
san növekszik azon szolgáltatások köre, amelyek csak online érhetõek el. Az
e-közigazgatás terén az Európai Unió hivatalos felmérése szerint (Capgemini,
2006) Magyarország lépett elõre a legnagyobbat az európai rangsorban.
2003-ban a hazai elektronikus szolgáltatások csak 15%-os készültségi szintet
értek el, ami 2006-ban felugrott 80%-ra, míg a teljes mértékben online elérhetõ
szolgáltatások aránya 50%-ra, így mindkét mutatóban elértük az Európai Unió
átlagát. Ezeket a lehetõségeket már ki tudja használni a digitális írástudók réte-
ge, akik napi rendszerességgel neteznek széles sávon, és részt vesznek a web
2.0 eszközök használatában is. Ez a réteg ugyanazokat a szoftvereket, online
áruházakat használja, mint társaik világszerte. Abban, hogy minél szélesebb le-
gyen ez a társadalmi réteg, meghatározó szerepet játszhat az oktatás.
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Az IKT-mûveltséggel kapcsolatos oktatási vonatkozású empirikus vizsgála-
tok filozófiája jelentõs mértékben megváltozott az elmúlt 10 évben, de még
mindig kulcsfontosságú problémaként jelennek meg számos kutatásban azok
az indikátorok, amelyek az ezredforduló táján képezték a nemzetközi vizsgála-
tok fókuszpontját. Mind hazai, mind nemzetközi síkon az 1990-es években
végzett kutatások csak az alkalmazott eszközök típusára, mennyiségére vonat-
koztak. Az ezredforduló után e kutatások mellett párhuzamosan megjelentek és
hamarosan meghatározóvá váltak az iskolavezetõk, pedagógusok és diákok
IKT-kompetenciájára és eszközhasználati szokásaira kérdezõ vizsgálatok is.
A hazai IKT-orientált kutatásokban is tapasztalható ilyen irányú változás: a ku-
tatók a digitális írástudásának a szintjét kapcsolatba hozták más készség, képes-
ség és tantárgyi területen mutatott teljesítménnyel. Mára mind a hazai, mind a
nemzetközi kutatásokban lezajlott a digitális paradigmaváltás. A hardver-,
szoftver- és számítástechnika-tudásszint vizsgálata rutinszerû éves felmérések
tárgya, a tantárggyal, annak oktatásával, a módszertannal kapcsolatos kérdések
maradtak a pedagógiai kutatások fókuszában.

Az eredmények alapján megállapítható, hogy a tanárokban is megvan az
igény a váltásra, az elmélet, elavult gyakorlat helyett egy mindennapi életben is
használhatóbb, gyakorlatorientált tudás átadására. Az IKT-s eszközök haszná-
latában benne van a lehetõség az oktatás átalakítására (Csapó, 2003; Molnár,
2011a), a tudás új reprezentációinak iskolai megjelenítésére. Ugyanakkor a
módszertani kultúra csak lassan változik. Ennek oka a vizsgálatok szerint egy-
részrõl az iskola nem megfelelõ infrastrukturális helyzetére való hivatkozás.
Másrészrõl a kipróbált és bevált új módszerek, tananyagok megmaradnak az is-
kola falain belül, azaz a jó példák kevésbé kapnak nyilvánosságot. Szerintünk
jelentõs probléma az is, hogy a tanárképzésbe csak az utóbbi 3-4 évben kerültek
be az oktatási informatikai ismeretek, és maga a képzés is csak ritkán alkalmaz-
za a tudásátadás számítógépes módszereit. A szemléletmód és gyakorlat változ-
tatásának szükségességét támasztják alá azok a kutatási eredmények, miszerint
az informatikai kompetenciával rendelkezõ tanulók magasabb eredményt érnek
el más képességet (pl. olvasás) vizsgáló teszten is. Igen fontos az IKT-mód-
szerek hátránykompenzáló, esélyteremtõ hatása is.

A népesség körében egyre terjedõ számítógép- és internet-, továbbá mobil-
technológia-használat következtében – aminek hatására egyre nõ azon fiatalok,
kisgyermekek száma is, akik rendszeres internetfelhasználók – két újabb kérdés-
kör is teret kapott az IKT-val kapcsolatos hazai és nemzetközi kutatásokban: a
veszélyek, félelmek felmérése, nevesítése, számszerûsítése, illetve a mobiltech-
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nológiák (pl. kognitív fejlõdést, l. Csépe, 2001) befolyásoló szerepe. A kutatások
ezen a területen különösen fontosak, hiszen egyre nõ azoknak a gyermekeknek a
száma, akik nem az iskolában, hanem otthon vagy másutt sajátítják el és használ-
ják az IKT-alkalmazásokat. A mai iskolások számára természetes a technológiai
és azon belül is a mobil eszközök használata. A harmadik netnemzedék
(a Z-generáció) tagjainak már a szülei is gyakorlott felhasználók.

Mindezen trendek ellenére hazánkban 2010–2011-ben még mindig kulcsfon-
tosságú a megfelelõ iskolai infrastruktúra. Ezt bizonyítja, hogy 2010-ben több or-
szágos méretû kutatást is indítottak, melyek része többek között a hazai iskolák
infrastrukturális ellátottságának feltérképezése, holott az elsõ lisszaboni célok ér-
telmében e kérdéskörnek 2010-re megoldottnak kellene lennie. Ha a felmérése-
ket az igényeknek megfelelõ eszközvásárlások követik, s a magánéletben már ré-
gen rutinos internethasználó pedagógusok a munkahelyükön is naponta élnek a
számítógéppel segített tanítás lehetõségeivel, a digitális írástudás a tudásszerzés
egyre több területén fejtheti ki bizonyítottan kedvezõ hatását.
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