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Az Európai Bizottság közleménye a kutatásról 
Az európai tanulók és tanárok szívesen térnek az IKT-használat útjára, 2006 óta megduplázódott a 

számítógépek száma az oktatásban, az iskolák „be vannak hálózva”, de az informatikai eszközök 

használata és a digitális kompetencia terén nagy egyenlőtlenségek tapasztalhatók.” – olvasható az 

Európai Bizottságnak a felmérésről április 19-én kiadott közleményében. Ez a kutatás ESSIE 

elnevezéssel folyt 2011 őszén 27 országban, közöttük Magyarországon is. Négy európai országban 

nem érte el a válaszadói hajlandóság a relevanciaszintet (Németország, Hollandia, Izland és az 

Egyesült Királyság), de így is több mint 190 ezer kérdőív alapján születtek meg a kutatási 

eredmények.  

A kutatást az Európai Iskolahálózat és egy belga egyetem (University of Liège) végezte. Ez volt a 

harmadik európai szintű felmérés ebben a témában. Az előző 2005-ben folyt, de az főként az 

infrastruktúrával foglalkozott és csak a pedagógusokat szólította meg. A 2011-es kutatás a 

használatra és a kompetenciákra fókuszált, és a 4., 8., valamint a 11. évfolyamos tanulók, tanáraik és 

az igazgatók válaszait vette alapul. Sajnálatosan hosszú időt vett igénybe a hatalmas adatmennyiség 

feldolgozása, és arra is hónapokat kellett várni, amíg az Európai Bizottság jóváhagyta a kutatási 

jelentést. Ezért van az, hogy bár az adatok már majdnem egy éve rendelkezésre állnak, az 

eredményeket csak most publikálhatjuk. 

A kutatás legfontosabb európai tanulságai  

 A 9 évesek negyede jár digitálisan jól felszerelt iskolába, ahol a felszerelés korszerű, van 

szélessávú internet (10 MB/sec fölött), van honlap, a tanulók és tanárok rendelkeznek e-mail 

címmel, van belső hálózat és virtuális tanulási környezet2.  

 A 16 évesek felére igaz a fent jellemzett helyzet. 

 A középiskolások (12 év felettiek) 20%-a soha vagy majdnem soha nem használ számítógépet 

a tanítási órán. 

 Gyakrabban használnak a tanulók informatikai eszközöket azokban az intézményekben, ahol 

van valamilyen írott rendelkezés vagy megegyezés az IKT-használatra vonatkozóan. 

 Jelentős különbség tapasztalható az országok között. A skandináv és az északi országok 

felszereltsége a legjobb (Svédország, Finnország, Dánia), míg leginkább Lengyelországban, 

Romániában, Olaszországban, Görögországban, Magyarországon és Szlovákiában hiányoznak 

a megfelelő eszközök. 

 A korszerű eszközök hiánya nem jár az eszközök használata iránti érdektelenséggel: néhány 

olyan ország is jó eredményt mutat a használat terén, ahol az infrastruktúra gyenge, pl. 

Bulgária, Szlovákia, Ciprus és Magyarország.  

 A laptopok, tabletek, netbookok sok iskolában átvették az asztali számítógépek helyét. 

 Nagyon fontos, hogy a tanulók otthon és az iskolában is hozzáférjenek az informatikai 

eszközökhöz. 

 A legtöbb tanár úgy gondolja, hogy radikális oktatáspolitikai váltásra van szükség ezen a 

téren. 

 A tanárok általában pozitívan állnak a tanulási célú eszközhasználathoz, és magabiztosnak 

vallják magukat. Ez a magabiztosság a digitális kompetenciafejlesztés kulcsa, a képzett és 

                                                           
2
 Távoli együttműködésre és kommunikációra alkalmas tanulási környezet, ahol a források és a tanulás során 

keletkező produktumok is megtalálhatók. 

http://europa.eu/rapid/press-release_IP-13-341_en.htm
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magabiztos tanárok fontosabbak, mint az, hogy a legmodernebb eszközök álljanak 

rendelkezésre.  

 Az informatikai témájú tanár-továbbképzés általában nem kötelező, a tanárok jellemzően 

szabadidejükben, egyénileg szerzik meg a szükséges kompetenciákat. 

 A tanárok gyakrabban használnak számítógépet a felkészülés során, mint az órákon. 

A kutatás által megfogalmazott ajánlások 

 Összetettebben kell kezelni a digitális kompetenciák fejlesztését: nem csak az 

infrastruktúrába kell invesztálni, hanem a tanár-továbbképzésbe is. Jutalmazni kell azokat a 

tanárokat, akik informatikai eszközöket használnak az osztályban. Ahol nincs, ott létre kell 

hozni az IKT-koordinátor3 pozíciót.  

 Európai szinten az Európai Bizottságnak hozzá kell járulnia, hogy csökkenjen az országok 

közötti különbség, új, a digitális technológiát alkalmazó tanítási módszereket kell támogatnia, 

segítenie kell a tanárok számára rendelkezésre álló jó minőségű digitális tananyagok 

mennyiségének növelésében, valamint rendszeresen monitoroznia kell a digitális technológia 

alkalmazásának helyzetét és a tanulók digitális kompetenciáinak fejlődését.  

Neelie Kroes, az Európai Bizottság alelnöke szerint „Mindenkinek rendelkeznie kell digitális 
kompetenciákkal, és az ezzel kapcsolatos képzésnek elérhetőnek kell lennie minden tanuló és tanár 
számára. Azt akarjuk, hogy a tanulók egészen korán kezdjék az informatikai eszközökkel való 
ismerkedést az iskolában, ehhez pedig olyan magabiztos tanárokra van szükség, akik meg tudják 
osztani a tudásukat.” 

Androulla Vassiliou, az oktatás, kultúra, a többnyelvűség és az ifjúság európai biztosa azt mondta, 
hogy „többet kell áldoznunk az iskolák informatikai fejlesztésére és az eszközök használatára. Európa 
csak akkor lesz képes a fejlődésre és a fenntartható növekedésre, ha olyan informatikusokat bocsát 
ki és olyan munkaerőt képez, akik képesek hozzájárulni az innovációhoz és a vállalkozás-
fejlesztéshez.  

Marc Durando, az Európai Iskolahálózat ügyvezető igazgatója szerint: “Az oktatáspolitikusoknak és 
az iskolaigazgatóknak olyan intézkedéseket kell foganatosítaniuk intézményi szinten, amelyek 
támogatják a tanórai IKT-használatot, és az erre való képességet új képzési formákkal fejlesztik, 
például online közösségek és blended learning4 formájában.   

Magyarországi helyzet, a magyar eredmények nemzetközi tükörben 
A magyarországi kutatást az Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet5 koordinálta. Mint minden országban, 

nálunk is 1200 intézményt választottak be a teljes intézménylistából a mintába véletlenszerűen.  

Mindenhol csak az adott évfolyamok egy-egy osztályát és tanáraikat, valamint az igazgatót kértük 

válaszadásra. Végül 602 iskola, a felkért intézmények 51%-a, ezen belül 553 igazgató, 1395 tanár és 

9873 tanuló töltötte ki az online kérdőíveket 2011 október-novemberében. Az általános iskola 4. 

évfolyamán kiválasztott osztályt nem kérdeztük, csak tanítóikat. A 8. évfolyamon és a gimnázium 11. 

évfolyamán három - megadott véletlengenerálási módszerrel kiválasztott - tanárnak kellett kitöltenie 

a kérdőívet. A véletlenszerű választás csak akkor lépett életbe, ha az adott osztályt több 

természettudományos tárgyat, matematikát és magyart tanító pedagógus is oktatta. A 

szakközépiskola és a szakiskola 11. évfolyamán annak a három tanárnak szólt a felkérés, akik az 

                                                           
3
 Ez nem rendszergazda és nem is informatikai asszisztens, hanem olyan személy, aki a digitális 

kompetenciafejlesztés egész spektrumát átlátja az infrastruktúrától a továbbképzésen át a módszertanig. 
4
 A jelenléti és a távoktatásos (internet alapú) képzés keveréke 

5
 A kutatás magyar koordinátora a szerző volt. 
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osztályt a legnagyobb óraszámban tanítják. Ha több azonos óraszámú tanár volt, ismét a 

véletlengenerátor segítette a külföldi kutatókat a kiválasztásban. 

4. évfolyam 
152 iskola 

8. évfolyam 
180 iskola 

11. évf. gimnázium 
133 iskola 

11. évf. szakközép- és 
szakiskola - 137 iskola 

ig. tanár tanuló ig. tanár tanuló ig. tanár tanuló ig. tanár tanuló 

136 142 0 165 499 3376 124 362 3342 128 392 3155 

1. sz. táblázat: A résztvevők évfolyamonkénti megoszlása 

A magyar helyzetről szóló országjelentés összefoglalója szerint a számítógépekhez való hozzáférés 

közel áll az európai átlaghoz, szinte minden iskola szélessávú hálózatba van kötve, bár a hálózat 

sebessége alacsonyabb az átlagnál. A nyolcadik évfolyamon a legjobb a helyzet, a tanulói és a tanári 

IKT-használat ott a legmagasabb, a tanulói használat meg is haladja az európai átlagot. Mindegyik 

felmért évfolyamon alacsonyabb a tanárok eszközhasználati magabiztossága, mint az európai átlag, 

míg a tanulóké általában magasabb. A tanártovábbképzés szervezett formában, általában az iskolán 

kívüli helyszíneken történik. IKT-koordinátor jellemzően nincs, ha mégis van, akkor általában jobban 

megbecsülik, mint másutt Európában. 

IKT-infrastruktúra 

Számítógép/tanuló arány 

Az iskolai számítógép-hozzáférés, azaz az egy gépre jutó tanulók aránya viszonylag jó, bár minden 

évfolyamon alatta marad kissé az európai átlagnak (1. sz. ábra) A szakközép- és szakiskolák állnak 

legjobban, ott 4 tanulóra jut egy számítógép, az országos átlag 5,8 tanuló/gép. 

 

1. sz. ábra: Az egy számítógépre jutó tanulók száma Magyarországon és az EU-ban 

Internetkapcsolat 

Alig van olyan magyar oktatási intézmény, ahol ne lenne széles sávú internet, melynek sebessége a 

szakközépiskolákban/szakiskolákban a legnagyobb, szignifikánsan nagyobb, mint az európai átlag. A 

többi évfolyamon/iskolatípusban a 2-5 MB/sec sebesség a jellemző, de jóval több az ennél gyorsabb 

internettel rendelkező iskolák száma, mint az ennél lassabbal. Összességében ezen a területen sem 

4. évfolyam 8. évfolyam 11. gimn. 11. szki össz. 

7,51 

5,78 5,95 

3,97 

5,80 

6,89 

4,74 
4,31 

2,98 

3,99 Mo. 

EU 

https://ec.europa.eu/digital-agenda/sites/digital-agenda/files/Hungary%20country%20profile.pdf
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sokkal rosszabb a helyzet, mint az európai átlag, ami jellemzően az 5-10 MB/sec. A 11. évfolyamon az 

EU-ban több iskolában van igazán nagy sebességű internet, mint hazánkban (30-100 MB/sec az 

intézmények 10-15%-ában, 2. sz. ábra). 

 

2. sz. ábra: Az iskolai internet sebessége Magyarországon és az EU-ban 

Virtuális tanulási környezet 

A virtuális tanulási környezetre vonatkozó adatokat nem tekinthetjük megbízhatónak, mert sokkal 

magasabb értéket mutatnak, mint a hazai mérések (lásd eLEMÉR 2011., 2012., 2013.). E nemzetközi 

mérés szerint a negyedik évfolyamon az intézmények 5,5%-a, nyolcadik évfolyamon 11%-a, a 

gimnáziumok 11. évfolyamán 17,8%, szakiskolák és szakközépiskolák 22,5%-a rendelkezik 

számítógépes együttműködést és kommunikációt biztosító tanulási környezettel. Bár mindegyik érték 

irreálisan magas, mégsem érik el csak az EU-átlag felét, harmadát, ami a szakközépiskolák/szakiskolák 

esetében pl. 63,5%. Virtuális tanulási környezet tekintetében még ezzel a magasnak tartott értékkel 

is utolsók vagyunk Európában. Ott sem mindenhol biztosítják a távoli elérést, ahol van ilyen eszköz, 

esetünkben az eszközzel rendelkező iskolák az életkor függvényében egyre inkább elérhetővé teszik. 

Interaktív tábla, projektor 

Az interaktív tábla elterjedtebb az európai átlagnál a mérésbe bevont osztályok esetében. A 

negyedik évfolyamon és a gimnázium 11. évfolyamán a hatodik, a 8. évfolyamon a második, a 

szakközépiskola/szakiskola 11. évfolyamán az 5. helyet foglaljuk el az eszköz elterjedtsége szerint. 

Projektorral nem állunk ilyen jól, száz 9-10 éves gyermekre jut egy, míg az EU-átlag 67 gyermek. A 

nyolcadikosoknál ez az arány 83 HU / 43 EU, a gimnáziumban 77 HU / 37 EU, a 

szakközépiskola/szakiskola 11. évfolyamán pedig 53 HU / 36 EU. 

Digitálisan felszerelt iskola – új fogalom 

A digitálisan felszerelt iskola fogalmat a kutatás dolgozta ki és vezette be klaszteranalízis 

eredményeként, és a következő adatokon alapul: 

 A digitális eszközök száma (desktop, laptop, e-reader, mobiltelefon, interaktív tábla, 

projektor, digitális fényképezőgép. A rendszerbe kapcsolt, jól használható gépek aránya. 

 A szélessávú internet sebessége (10 MB/sec alatt és fölött) és a kapcsolat fajtája (ADSL. kábel 

stb.); 

0,0% 

5,0% 

10,0% 

15,0% 

20,0% 

25,0% 

30,0% 

35,0% 

40,0% 

45,0% 

nincs 

< 2 MB/sec 

2-5 MB/sec 

5-10 MB/sec 

10-30 MB/sec 

30-100 MB/sec 

>100 MB/sec 
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 Karbantartás és támogatás (rendszergazda és IKT-koordinátor); 

 Honlap, e-mail cím tanároknak és diákoknak, LAN, virtuális tanulási környezet (= 

„connectedness”, „bekapcsoltság”). 

Az analízis három iskolaprofilt rajzolt ki 

 Első típus: digitálisan jól felszerelt iskola, amelyet viszonylag a magas szintű eszközök és a 

gyors internet, a saját honlap, a tanári és tanulói e-mail címek, a LAN és a virtuális tanulási 

környezet alapján „bekapcsoltság” „connectedness” jellemez;  

 Második típus: digitálisan részben felszerelt iskola, ezt a csoportot az első típusnál 

alacsonyabb eszközszint és lassú internet vagy a széles sávú kapcsolat hiánya (10mbps alatt), 

valamint az alacsonyabb bekapcsoltsági szint, „connectedness” jellemzi; 

 Harmadik típus: olyan, mint a 2. típus, de az iskola nincs „bekapcsolva”. 

A magyar iskolák mind a négy vizsgált tanulócsoport/korcsoport esetében jellemzően a második 

típusba tartoznak, digitálisan jól felszerelt iskolába jár a negyedikesek körülbelül 15%-a, az EU átlag 

ezen az évfolyamon 37%. A nyolcadikosoknál ez a szám 4% az európai 24%-kal szemben, a 11. 

évfolyamos magyar gimnazisták 40%-a jár digitálisan jól felszerelt iskolába (Európa: /55%), a 

szakközépiskolák/szakiskolák 11. évfolyamán ez az arány az európai átlag javára 37% - 50%. Az 

elmaradók csoportjába, vagyis a 3. kategóriába tartozik a negyedikeseket tanító magyar iskolák kb. 

10%-a, a többi évfolyamon ez az arány sokkal alacsonyabb, alig néhány százalék, és minden 

iskolatípusban/évfolyamon kisebb a leszakadók aránya az európai átlagnál. Ez jó hír, az azonban nem, 

hogy a második kategóriába ilyen sok intézmény tartozik. 

Az IKT-eszközök használata az osztályteremben 

A tanárok IKT-használatának gyakorisága 

A tanárok minden iskolatípusban és évfolyamon ritkábban használnak IKT-eszközöket az órán, mint 

európai társaik, a nyolcadik évfolyam megközelíti az európai átlagot. Igen furcsán, nem a tanárok, 

hanem a gyerekek százalékában van megadva a gyakoriság. Ezek szerint a magyar negyedikesek 

7,3%-át tanítják úgy, hogy legalább az órák felén használ a tanító számítógépet, a skála másik végén a 

tanulóknak az a kb. 50%-a helyezkedik el, akik soha vagy majdnem soha nem találkoznak ilyen 

tanítási módszerrel. A szakközépiskola/szakiskola eredménye mutatkozik a legjobbnak, a tanulók 

31%-a találkozik számítógéppel segített tanítási módszerrel legalább az órák felén, és „csak” 33%-

ukra igaz, hogy ezt nem vagy alig tapasztalják. A mérésbe bevont magyar gyerekek 20-30%-át, 

Európai átlagban 30-50%-ukat tanítják olyan tanárok6, akik az órák legalább 25%-án számítógépes 

eszközt használnak.  

A tanulók eszközhasználatának gyakorisága 

Az olyan iskolák száma, ahol a tanárok és a tanulók egyaránt használhatnak számítógépet az órán, 

jóval kevesebb. Iskolatípustól, évfolyamtól függően a magyar tanulók 36-49%-ának van ilyen 

lehetősége, míg az európai átlag sokkal magasabb, 60-80% között van. Nálunk és Európában 

általában is a gimnazisták vannak ilyen szempontból a legrosszabb helyzetben (2. sz. táblázat). 

 4. évfolyam 8. évfolyam gimn. 11. évf. szki 11. évfolyam 

                                                           
6
 Ez csak a mérésbe a korábbiakban ismertetett módon bevont 2-3 tanárra igaz. Ők vannak a legtöbbet a 

tanulókkal. 
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HU 41% 49% 36% 47% 

EU 75% 69% 60% 80% 

2. sz. táblázat: A tanulók tanórai számítógép-használatának lehetősége a tanulók százalékában 

A tanulói eszközhasználat vizsgálata az iskolai asztali számítógép/laptop, a saját laptop és a saját 

mobiltelefon tanórai, tanulási célú, legalább heti gyakoriságú használatára terjedt ki a 8. és a 11. 

évfolyamon (3. ábra). Meglepően kiugró a mobiltelefon-használat, de ez minden bizonnyal spontán, 

és nem tanári instrukcióra történik. Vélhetően gyakori például a szótár- és számológép-használat, 

vagy a gyors információkeresés. Érdekes, hogy a nyolcadik évfolyamon a legmagasabb az iskolai 

számítógép használatának aránya, meg is haladja az európai átlagot, míg a 11. évfolyamon mindkét 

iskolatípusban alatta marad annak. A saját laptop használata még egyik közegben sem olyan 

elterjedt, mint általában az EU-ban. 

 

3. sz. ábra: A tanórán legalább heti gyakorisággal informatikai eszközöket használó tanulók 

aránya Magyarországon és az EU-ban 

Érdemes egy pillantást vetni arra is, milyen arányban vannak azok a tanulók, akik soha nem 

használnak digitális eszközöket a tanórán. A nyolcadik évfolyamon viszonylag jól állunk: a tanulók 

14%-a nyilatkozott így az európai 20%-kal szemben, míg a gimnazisták 36, a 

szakközépiskolások/szakiskolások 20%-ának nincs lehetősége a tanórai eszközhasználata, ami rossz 

arány európai kortársaikhoz viszonyítva (21, illetve 15%). 

A magyar tanórákon az európai átlagnál jóval többen és gyakrabban használják az interaktív táblát a 

8. és a 11. évfolyamon7 – derül ki a tanulók válaszaiból. Ebben is a nyolcadikosok vezetnek, a tanulók 

45%-a hetente legalább egyszer részt vesz olyan órán, ahol a tanár használja az interaktív táblát, míg 

az európai átlag 33%.  

Az IKT-használat akadályai 

Az igazgatók válaszai alapján, faktoranalízissel állapították meg az IKT-használat főbb akadályait, 

amelyek három csoportba sorolhatók: 

                                                           
7
 4. évfolyamon a tanulók nem töltöttek ki kérdőívet. 
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 Infrastruktúra: nem megfelelő, elavult eszközök, lassú internetkapcsolat; 

 Pedagógia: a tanárok felkészületlensége és a technikai, illetve a pedagógiai segítség hiánya; a 

megfelelő digitális tananyagok hiánya; a munkába való beillesztés nehézségei; jó gyakorlatok 

hiánya;  

 Cél: a tanárok általános ellenállása; az IKT-használat értelme nem világos; az IKT-használat 

nem cél az intézményben. 

A három kategóriába foglalt tényezők a fenti sorrendben jelentenek akadályt, vagyis leginkább az 

infrastruktúra elégtelensége. Egyik kategóriába sem illett, de akadályként jelezték az óraszervezést 

idő és hely szempontjából is, valamint a vizsgákra készülés miatti nyomást, időhiányt. Az átlag a 

négyelemű skála következtében 1-4 között lehet, ahol az 1-es érték az „egyáltalán nem jelent 

akadályt” megfelelője, míg a legmagasabb 4-es érték magyarázata a „nagyon is jelentős akadály”. A 

4. ábrán látható, hogy az akadályokat egy kicsit kevésbé tartják jelentősnek a magyar iskolavezetők, 

mint az európai átlag. A tanárok még kedvezőbben nyilatkoztak. Azonban így is figyelemre méltók és 

beavatkozást sürgetnek a magas értékek. 

 

4. sz. ábra: Az IKT-használat infrastrukturális és pedagógiai akadályai nálunk és az EU 

átlagában 

Informatikai eszközök használatával végzett tevékenységek 

A pedagógusok IKT-használata 

A tanítással és a tanulással kapcsolatos, IKT-használatot igénylő tevékenységek gyakoriságára a tanári 
és a tanulói kérdőívek segítségével is gyűjtöttek adatokat. Négyfokú skálán kellett jelölniük 10 
tevékenység gyakoriságát, azt, hogy az adott tevékenységet (1) soha vagy szinte soha, (2) havonta 
néhányszor, (3) legalább heti egyszer (4) naponta vagy szinte naponta végzik. Az eredmény azt 
mutatja, hogy a tanárok még mindig leginkább a felkészülés során használnak informatikai 
eszközöket egész Európában. Mind a négy vizsgált körben a feladatkészítés áll az első, a felkészülést 
segítő böngészés pedig a második helyen. Ezt az órán használható digitális források keresése követi, 
de a digitális szakképzésben dolgozó pedagógusoknál ezt megelőzi a digitális tananyagok létrehozása. 
A prezentációkészítés a 4-5. helyen áll. A tanárok fele nem használja az iskola honlapját és virtuális 
tanulási környezetét (beleértve azokat is, akiknél nincs ilyen), ennél is kevesebben adnak fel digitális 
eszközök használatával házi feladatot, alig használják az online lehetőségeket a szülőkkel való 
kommunikációra és a tanulók értékelésére. Digitális források értékelésére nagyon kevés pedagógus 
szán időt.  
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Nincsenek részletes magyar adataink, de azt tudjuk, hogy Dánia, Lettország, Litvánia, Norvégia, 
Szlovákia és Törökország vezet a tanári IKT-használat gyakoriságában. Az összes feladat 
gyakoriságából generált mutató szerint Magyarország mind a négy csoportban az EU-átlag alatt van. 
A negyedik évfolyamon 27 ország között a 22., nyolcadik évfolyamon a 17., a gimnázium tizenegyedik 
évfolyamán 19., a szakképzés tizenegyedik évfolyamán a 24. helyen áll.  

Tanár és tanulóközpontú tevékenységek 

A tanítás innovatív módjait gyakran kötik ahhoz, hogy a tanulási folyamat középpontjában a tanár 
vagy a tanuló áll, azaz melyik fél az aktívabb szereplő. A tanulóközpontú módszerekben – bizonyos 
mértékig - a tanulók maguk szabják meg a tanulás tempóját és stratégiáját, a tanulás sokkal inkább 
egyénre szabott, mint egységes. A tanárközpontú módszerek esetében a tudásátadás jellemző, a 
tanár szakértői szerepet tölt be, a tanuló pedig a tudás befogadója vagy fogyasztója. A kérdések 
ebben az esetben nem kötődtek az IKT-használathoz, hanem az általános pedagógiai attitűdöt 
vizsgálták. Az alábbi tevékenységek gyakoriságát kellett egy négyfokú skálán jelölniük: 

 a tanár magyaráz az egész osztálynak; 

 egyes tanulóknak magyaráz; 

 a tanulók saját tanulásukról mondanak véleményt (reflektálnak); 

 a tanulók csoportban dolgoznak. 

Minden országban, minden vizsgált csoportban együttesen alkalmazzák a tanár- és a tanulóközpontú 

módszereket, és egy kissé mindenhol gyakoribbak a tanulóközpontú megoldások. Ezek esetében 

jellemzően az „alkalmanként” és a „gyakran” választ jelölték meg, míg a tanárközpontú megoldások 

gyakoriságára a „néha és az „alkalmanként” válaszok túlsúlya jellemző. Magyarország a tanári 

kérdőívek alapján a tanulóközpontú pedagógiai módszerek hazája. A szakképzés kivételével minden 

csoportban első helyen állunk, de a szakképzésben is csak Románia előzi meg Magyarországot. Ha 

ugyanezt a kérdést a tanulói kérdőívek alapján ítéljük meg, már nem olyan jó a helyzet, mindhárom8 

csoportban kicsivel az EU-átlag alatt szerepeltünk.  

A tanulók digitális eszköz- és forráshasználata a tanítási órán 

Európai szinten a tanulók 50-80%-a (az eszköztől és a képzési szinttől függően) soha vagy szinte soha 
nem használ digitális tankönyvet, feladatszoftvert, nem tölt fel anyagokat, nem rögzít adatokat, nem 
használ szimulációkat vagy digitális játékokat; de multimédiás eszközöket sem használ a tanulók kb. 
35%-a. A leggyakrabban használt eszköz a 8. évfolyamon a digitális tankönyv, ezt 30%-uk napi-heti 
gyakorisággal használja. A szakképzésben hasonló arányt mutat a multimédiás eszközök használata. 
Szimulációkat, adatrögzítő szoftvereket alig használnak, ennek oka lehet a megfelelő szoftverek 
hiánya, a tanárok tájékozatlansága vagy az időhiány. A tanulói eszközhasználat európai átlagban – 
csakúgy, mint nálunk – a heti/havi gyakoriság között mozog, a gimnázium elmarad a nyolcadikosok és 
a szakképzésben tanulók mögött, pedig az európai átlag ott a legmagasabb.  

A tanulók eszközhasználatának helye és célja 

Európai átlagban a tanulók otthon sokkal gyakrabban használnak számítógépet, mint az iskolában. Az 
otthoni tevékenységeket három csoportba sorolták, a szórakozás vezet, ezt követi a tanulás, és 
harmadik a szórakozásból kiemelt játék. Magyarországon az intézményi IKT-használat nem maread el 
az otthoni mögött. 

A pedagógusok szakmai fejlődése 

A magyar pedagógusok alapképzésük során már tanulnak az informatikai eszközök alkalmazásáról, az 
európai országok felében ez nem része az alapképzésnek. Ezért lehetséges, hogy a magyar tanárok 

                                                           
8
 A negyedikeseket nem kérdezték. 
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között minden vizsgált csoportban nagyobb százalékban vannak olyanok, akik ezt már a főiskolán 
vagy az egyetemen is tanulták. A továbbképzés, az intézményen belüli képzés és az önfejlesztés 
valamilyen formája általános, e-learning, távoktatás formájában a tanárok 20-40%-a tanult IKT-
használatot a mérést megelőző két évben, legtöbben a nyolcadikosok tanárai közül, - kezdő és haladó 
szinten is. Az iskolában, a kollégáktól való tanulás és az egyéni tanulás szabadidőben nálunk kevésbé 
jellemző, mint az Unióban általában. Nagyon alacsony hazánkban az online tanárközösségekben való 
részvétel aránya is (3. sz. táblázat). 

 4. évfolyam 8. évfolyam gimn. 11. évf. szki. 11. évf. 

HU 8% 13% 18% 14% 

EU 25% 31% 28% 28% 

3. sz. táblázat: A tanárok online szakmai hálózatokban való részvétele tanulócsoportok 

szerint 

A pedagógiai célú IKT-továbbképzéseken való magyar részvétel az EU-átlag körül van, a tanárok 34-
48%-át érinti a mérést megelőző két évre vetítve iskolatípustól, korcsoporttól függően. A 
nyolcadikban tanító tanárok között a legmagasabb az arány. A tantárgy-specifikus IKT-képzések is 
hasonló képet mutatnak (5. sz. ábra). Az összes szakmai fejlődési lehetőséget figyelembe véve a 
gimnáziumban és a szakképzésben tanító pedagógusok töltöttek el legkevesebb időt IKT-képzéssel, 
de az ő esetükben is 40%-ot tesz ki azok aránya, akik 6 napnál többet áldoztak rá. Nem töltött ezzel 
semennyi időt sem a magyar pedagógusok 6-8, a szakképzésben dolgozók 14%-a, ezek az adatok nem 
számítanak extrémnek Európában.  

 

5. sz. ábra: Tantárgyspecifikus IKT-képzésben résztvevő tanárok aránya tanulócsoportok szerint 

A tanárok magabiztossága az IKT-használat terén 

A tanároknak húszféle tevékenységgel kapcsolatban kellett nyilatkozniuk arról, hogy képesek-e annak 

elvégzésére, és mennyire (4 fokú Likert-skála). A faktorelemzés két témacsoportot eredményezett: az 

alapkészségeket és az online közösségekben való részvétel (szociális média) kompetenciáit. Az 

alapkészségek körébe utalták a nyilvánvalóan köznapi tevékenységeken túl a következőket is: videók, 

digitális fotók szerkesztése, adatbázis létrehozása; online szövegek szerkesztése linkkel, képekkel; 

online kérdőív szerkesztése; prezentációkészítés videó és hangfájl beillesztésével; szoftverletöltés és 

installálás. A kutatás érzékelhetően magasabbra tette a lécet az „alapkészségek” értelmezésében, 

mint az a magyar köztudatban szerepel. 
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Mindkét területen, de különösen a szociális médiát érintő tevékenységekben kevésbé magabiztosak a 

magyarok, mint az európai átlag, vagyis kevesebben és kevésbé képesek az online közösségekben 

való részvételre, fórumozásra, blogolásra, ez a tanítóknak és az általános iskolai tanároknak még 

szokatlanabb, mint a középiskolában tanítóknak, de az alapkészségek tekintetében is ők állnak 

legrosszabbul. Egyáltalán nem meglepő, hogy azok a tanárok, akik nagyobb magabiztossággal kezelik 

az eszközöket és bátrabban vesznek részt az online közösségekben, gyakrabban használnak 

informatikai eszközöket a tanítási órán. 

Tanulói magabiztosság az IKT-használatban 

A tanulók kissé több feladattípussal kapcsolatban nyilatkoztak, a tanárokéval azonos négyfokú skálán 

megjelölve, hogy milyen mértékben képesek elvégezni az adott tevékenységet. A faktoranalízis 

eredményeként a tanároknál is megjelenő alapkészségek és szociális médiához kapcsolódó készségek 

mellett megjelent még két kategória: a biztonságos és a felelős internethasználat.  

A magyar tanárok mindkét területen elmaradnak kissé európai átlagtól, a tanulók viszont a négy 

vizsgált készségcsoportból háromban jobbak, csak a felelős internethasználatban nem érik el az 

átlagos európai szintet (HU: 2,93, EU: 3,04). Figyelemre méltó, hogy a tanárok és a tanulók össze 

kompetenciacsoportja közül a tanulók biztonságos internethasználattal kapcsolatos készségei kapták 

a legmagasabb értéket, 3,04-et, úgy tűnik, hogy tisztában vannak az internet veszélyeivel és ezek 

elkerülésnek módjával (6. sz. ábra). A tanárok alapkészségei magasabbak ugyan, mint a tanulóké, de 

ha évfolyamokra bontott tanulói eredményekkel vetjük össze, akkor a nyolcadikosok jobb 

kompetenciaszintet mutatnak (2,92) a tanárok összesített átlagánál (2,86). Egyébként is igaz, hogy 

számos tekintetben kiemelkedik a nyolcadik évfolyam a többi közül (6. sz. ábra). 

 

6. sz. ábra: Tanári és tanulói IKT-kompetenciák, a teljes mintában (nem évfolymonként) 

Az intézmények IKT-használatot támogató intézkedései 

Stratégia, szabályozás 

Bizonyára a TÁMOP projekteknek, pályázati követelményeknek köszönhető, hogy a magyar általános 

iskolák 25-26%-a rendelkeznek informatikai stratégiával és olyan dokumentummal is, amely általában 

a tanításban és a tanulásban, valamint konkrétan az egyes tantárgyak esetében is meghatározza az 

IKT-használat szerepét. Ez az általános iskolában 3-4%-kal jobb, a szakképzésben 5%-kal rosszabb az 

európai átlagnál. Az európai intézmények 75-80%-ában a tantestület közös elképzelést/jövőképet 
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fogalmazott meg az IKT használatáról. Az intézmények felében szabályozott rendje van a tanári 

együttműködésnek, az iskolák 30%-ában az IKT-használattal kapcsolatos megbeszélésekre külön időt 

is biztosítanak. Mindkettő igaz az európai intézmények 33-40%-ára, a tanulók életkorával 

párhuzamosan nő az arány, nálunk ellentétes az összefüggés, ezért a 4. évfolyamon a legnagyobb a 

lemaradásunk, 16% (7. sz. ábra). 

 

7. sz. ábra: Rendszeres tanári együttműködés és idő az IKT-alkalmazás intézményi szintű 

összehangolására 

Az utolsó 2-5. helyet foglaljuk el arra nézvést, hogy van-e az intézménynek stratégiája a tanulók 

felelős internet- és szociális média használatáról. A legszabályozottabb iskolákkal rendelkező 

országok esetében ez az arány 58-74% évfolyamtól függően, nálunk 17-21%, az életkorral növekszik 

az arány.  

A tanárok elismerése, jutalmazása 

A tanárok IKT-használatának elismerése vagy jutalmaként általában valamilyen, az osztályban 

használható felszerelést ad az intézmény, ritkábban pedig továbbképzési lehetőséget biztosít. A 

díjakkal járó versenyek szervezése és a pénzjutalom sokkal kevésbé jellemző, ez nálunk is így van.  

Innovációs politika 

Az innováció tágabb fogalom, magába öleli az informatikai eszközök használatát. Az 

intézményvezetőket kérdezték arról, hogy vannak-e módszereik általában az innováció ösztönzésére, 

támogatására. Az alsó tagozat kivételével intézmények több mint 75%-ában jutalmazzák az 

innovációt, közel a fele intézményben van változásmenedzsment tréning azzal a céllal, hogy a 

tanárokat felkészítsék a változások kezelésére, és ugyanilyen gyakori a tanítással, tanulással 

kapcsolatos innovációs stratégia is. Mi erősen leszakadunk, az európai átlag felét sem érjük el, kivéve 

a 8. évfolyamot, ahol a magyar átlag 35, az európai pedig 46%. 

IKT-koordinátor 

Az európai intézmények 70%-ában van olyan személy, akit ezzel a feladattal bíztak meg teljes vagy 

részmunkaidőben. Többségük (kb. 75%) nem csak technikai, hanem pedagógiai segítséget is nyújt. 

Minden korcsoportban mi vagyunk az utolsók, kivétel a szakképzés, ahol megelőztük Görögországot. 
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Nálunk ez a pozíció csak az intézmények 22-29%-ában létezik, legkevésbé a tanítók, leginkább a 

gimnáziumi tanárok számíthatnak erre a támogatásra. 

Attitűdök, vélemények az IKT-használattal kapcsolatban 

Mindhárom célcsoport nagyon pozitívan nyilatkozott az informatikai eszközök tanulási célú 

használatának fontosságáról és hatásáról.  

Igazgatók, pedagógusok 

A tanulók 95%-a olyan iskolába jár, ahol a tanárok és az igazgató is meg van győződve arról, hogy a 

21. századi követelményekre való felkészüléshez be kell vonni a tanulásba az IKT-eszközök 

használatát. A magyar igazgatók és tanárok véleménye is pozitív, de elmarad az európai átlagtól. 

Európai viszonylatban a vezetők és a pedagógusok 85%-ának az a véleménye, hogy radikális 

változásokra van szükség a technika által kínált lehetőségek jobb kihasználása érdekében. Az 

eszközhasználat határozottan pozitív szerepe az önálló tanulásban, a kooperatív munkában, az 

információkeresésben, a feladatmegoldásban és a gyakorlásban 89-98% között mozog az igazgatók és 

a tanárok véleménye szerint. A tanárok 11%-a úgy látja, hogy a kooperatív munkában nem hasznos az 

IKT.  

A transzverzális készségek és a magasabb rendű gondolkodás fejlesztésére, a teljesítmény növelésére 

és a motivációra is pozitív hatással van az IKT-eszközök használata a felnőtt megkérdezettek 

túlnyomó többsége, minimum 70%-uk szerint.  A motiváció 97%os értéke kiugróan magas, az 

igazgatók véleményét tükrözi, de a tanári érték is 91%. 

Tanulók 

A tanulók 70-75%-a kifejezetten hasznosnak találja az IKT-eszközöket a tanulásban, minden 

megkérdezett feladat/funkció, vagyis az osztálytermi légkör, az együttműködés, a megértés, az önálló 

tanulás, a szorgalom és a koncentráció esetében is. Az osztálytermi légkör, az önálló tanulás és a 

kooperatív munka esetében kicsit erősebb az ellenvélemény (28-29%). 

Mintázatok, profilok 

A digitálisan támogató iskola profilját korábban már bemutattuk, ezen kívül a kutatás létrehozta a 

digitálisan magabiztos és támogató tanár, valamint a digitálisan magabiztos és támogató tanuló 

fogalmat és az ezekhez tartozó leírást vagy profilt. Ezeknek a klaszter-analízissel létrehozott 

profiloknak az elemzésével megkockáztatható néhány javaslat arra nézve, hogyan lehetne 

optimalizálni az IKT-használatot a tanításban és a tanulásban. A szakmára vár a feladat, hogy a 

„digitally supportive” kifejezés fordítására jobb alternatívát találjon, mint a „digitálisan támogató”, 

ami különösen a tanulók esetében nehezen illeszthető be a magyar nyelvbe. 

A digitálisan támogató iskola fokozatait négy profilban azonosították: 

1. Határozott irányelvek, erős támogatás 

2. Bizonytalan irányelvek, erős támogatás 

3. Határozott irányelvek, gyenge támogatás 

4. Bizonytalan irányelvek, gyenge támogatás 

Az elemzés megvilágította, hogy az első két profil esetében ugyanolyan gyakorisággal fordul elő az 

osztálytermi IKT-használat és az IKT-val végzett tevékenységek, tehát a digitálisan támogató iskola 
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olyan intézmény, amelyben erős támogatás működik, függetlenül attól, hogy vannak-e határozott 

irányelvek vagy sem. A stratégiának, az írott dokumentumoknak tehát nincs akkora szerepük, mint 

vélhetnénk. Fontosabb vezetői feladat a használat akadályainak tudatos elhárítása, például a 

megfelelő képzés és segítség biztosítása. A tanulók 40-50%-a jár digitálisan támogató iskolába, a 

szakképzésben kicsit alacsonyabb ez az érték: 35%. Ha egy iskola vagy egy ország fel akarja futtatni a 

tanulási célú IKT-használatot, először a megfelelő támogatást kell biztosítania. 

A digitálisan támogató tanárra vonatkozóan is négy profilt, négy szintet rajzoltak meg, és csak az 

első profil jellemzi a valóban magabiztos és támogató tanárt: 

1. Erős magabiztosság és pozitív attitűd – jó hozzáférés és kevés akadály 

2. Erős magabiztosság és pozitív attitűd – gyenge hozzáférés és sok akadály 

3. Alacsony magabiztosság és a pozitív attitűd hiánya – jó hozzáférés és kevés akadály 

4. Alacsony magabiztosság és a pozitív attitűd hiánya – gyenge hozzáférés és sok akadály 

A hozzáférés, mint tényező nem az iskola, hanem a szereplők szintjén jelenik meg a kutatásról kiadott 

tanulmánykötetben. Magabiztosság és pozitív attitűd nélkül nem alakul ki ez a profil, a jó hozzáférés, 

vagyis az eszközök rendelkezésre állása is fontos. A pozitív attitűd kiemelt jelentőségű, megléte 

esetén még akkor is gyakoribb a tanórai IKT-használat, ha egyébként a hozzáférés nem kifejezetten 

jó, és sok akadállyal kell megküzdeni. A magabiztosság és a megfelelő hozzáférés kialakulásához is 

„támogató iskolára” van szükség. A”digitálisan támogató tanárok” aránya alacsonyabb, mint az ilyen 

iskoláké, a tanulók 20-25%-át tanítják ilyen pedagógusok, amit ha nem is pontosan, de úgy 

fordíthatunk, hogy a tanárok 20-25%-a tartozik ebbe a profilba, de ennél sokkal több a magabiztos és 

a pozitív pedagógus, 40-45%.  

A helyzet javítását eredményezheti a képzési lehetőségek bővítése, valamint az olyan kutatási 

eredmények, amelyek hozzájárulhatnak az IKT-eszközökkel folytatott tanítás és tanulás 

hasznosságáról való meggyőződés kialakulásához, megerősödéséhez. Mivel a pozitív attitűd már 

kialakult (80% körüli), nem a tanárok meggyőzésére kell időt és energiát fordítani a változás 

érdekében, hanem abban kell segíteni őket, hogy megismerjék, megtanulják az osztálytermi 

alkalmazás hatékony módszereit.  

A digitálisan támogató tanuló három profiljából szintén az első számít valóban annak: 

 Jó hozzáférés/gyakori használat az iskolában - jó hozzáférés/gyakori használat otthon 

 Gyenge hozzáférés/ritka használat az iskolában - jó hozzáférés/gyakori használat otthon 

 Gyenge hozzáférés/ritka használat az iskolában - Gyenge hozzáférés/ritka használat otthon 

„A digitálisan támogató tanuló” gyakran használ számítógépet az iskolában és otthon is, a használat 

technikai feltételei adottak számára. Alapkészségeit tekintve és a szociális média használatában is 

kompetens, biztonságosan és felelősségteljesen használja az internetet, pozitívan vélekedik az IKT 

tanulásban betöltött szerepéről és általában a számítógépekről. Európai átlagban a tanulók 30-35%-a 

tartozik ebbe a csoportba, a magasabb érték a gimnazistákra vonatkozik. Még mindig viszonylag sok 

tanulónak nincs megfelelő lehetősége az iskolai számítógép-használatra, ami fenntartja, sőt növeli a 

digitális szakadékot, mert például a 16 évesek 30%-ának még mindig nincs megfelelő otthoni 

hozzáférése. Ahol ez a helyzet áll fenn, feltétlenül növelni kell a hozzáférést az adott iskola, a régió és 

az ország szintjén is. 
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Az iskolai, tanári és a tanulói „digitálisan támogató” profil összefüggést mutat: ha az egyik magas 

arányban van jelen, akkor a másik kettő is magasabb, különösen az alsó tagozat és a gimnázium 

esetében. Dániában és Norvégiában a legjobb a helyzet, jellemzően Görögország, Ausztria, Románia, 

Törökország, Olaszország találhatók a sor végén. Érdekes, hogy a kiváló oktatással rendelkező 

Finnország csak a 4. évfolyamosokat tekintve üti meg az európai átlagot. 

Hazánkban körülbelül az általános iskolások fele jár olyan digitálisan támogató iskolába, ahol 

digitálisan támogató tanárok tanítanak, ami megfelel az európai átlagnak. Gimnazista adatunk nincs, 

a szakképzésben ez az érték csak kb. 20%, ami nemcsak az európai átlag alatt van, de csak arra elég, 

hogy hátulról az ötödik helyet biztosítsa az országok sorrendjében. Az EU-átlagot és a magyar átlagot 

tekintve is egy kicsit kedvezőbb a 13-14 évesek helyzete, mint a 9-10 éveseké. 

Az első következtetések 
Nagy különbségek mutatkoznak az országok között az infrastruktúra színvonalában, és az eszközhiány 

még mindig akadályozza a tanítási, tanulási célú IKT-használatot. A növekvő befektetések ellenére az 

OECD szerint átlagosan 5 tanulóra jut egy számítógép, ez a mérés azt mutatja, hogy a szakképzésben 

3, nyolcadikban pedig 5 tanulóra jut egy számítógép. Norvégiában azonban általános, hogy minden 

tanulónak külön számítógépe van. Ilyen nehéz gazdasági helyzetben azonban a további nagy 

befektetéseknek esetében igazolni kell a megtérülést, vagyis azt, hogy a beavatkozás emeli az oktatás 

színvonalát. 

Az IKT-használat a kutatás tanulsága szerint nem emelkedett a várt mértékben 2006, az utolsó nagy 

kutatás óta. A nyolcadik évfolyamon még mindig 20% azoknak a tanulóknak az aránya, akik a kérdőív 

kitöltését megelőző évben nem használtak számítógépet az iskolában. Sokat kell még tenni azért, 

hogy az IKT valóban integrálódjék a tanítási-tanulási folyamatba. Nagyon sok tanuló használ otthon 

számítógépet, de nem mindenki. Az iskolai használat ritkább, mint az otthoni, kivéve 

Magyarországot. 

Nincs szoros összefüggés az infrastruktúra minősége, valamint a tanárok és a tanulók magabiztos 

eszközhasználata között, sőt a számítógépek száma nem határozza meg a használat gyakoriságát sem 

országos, sem európai szinten. A tanároknak nyújtott támogatás sokkal meghatározóbb. Ebből 

következik, hogy a management intézkedései legalább olyan fontosak, mint az infrastruktúra 

biztosítása. 

Nagyon gyorsan növekszik a virtuális tanulási környezetet használók aránya, a nyolcadik évfolyamon 

Európa-szerte minden második tanuló tanulási folyamatában szerepe van ennek az eszköznek. 

Luxemburgban, Norvégiában, Portugáliában és Dániában a 90%-ot is meghaladja ez az arány. Mi 

sereghajtók vagyunk. Amennyiben jól használják, a virtuális tanulási környezet jó eszköz a szülők 

bevonására, és lehetővé teszi az iskolán kívüli tanulást, együttműködést is. Használata új tanulási 

módok kezdeményezéséhez is vezet, és a tanulási folyamat átalakításának eszközét látják benne, de 

hosszabb ideig tart a beépülése, mint például az interaktív tábláé.  

Forrás: Survey of Schools: ICT in Education. Benchmarking Access, Use and Attitudes to Technology in 
Europe’s Schools. Final Report. A study prepared for the European Commission DG Communication 
Networks, Content & Technology, - Európai Iskolahálózat, Liege-i Egyetem, 2013. május  
A könyv és az összes adat szabadon hozzáférhető és felhasználható az Európai bizottság honlapján.  

https://ec.europa.eu/digital-agenda/en/pillar-6-enhancing-digital-literacy-skills-and-inclusion

