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Budapest, Felsõoktatási Kutatóintézet

Informatika az iskolában, 1999–2006
Csaknem egy évtizede indult el a hazai iskolák számítógépekkel 

történő felszerelésének második hulláma, amelynek valódi újdonsága
a kapcsolódás a világhálóhoz. Egy 1999-ben készült empirikus

vizsgálat 2005-ös megismétlése alapján úgy tűnik, hogy
bár érzékelhetően javult az iskolák felszereltsége, nem történt áttörés

a tanórai alkalmazásban, s a tanárok eszközhasználati 
kompetenciája viszonylag lassú ütemben fejlődik. A változások között

az otthoni hozzáférés bővülése a leginkább szembetűnő.

1
999-ben az Oktatási Minisztérium és az MTA Pedagógiai Bizottsága által támoga-
tott kutatás keretében arra kerestük a választ, hogy a magyar közoktatást érintõ mo-
dernizációs program keretében elindított informatikai fejlesztés milyen hatást gya-

korolt az iskolákra. Megkíséreltük áttekinteni, hogy a program indulása utáni években az
intézmények milyen módon használják a számítógépeket az iskolai teendõk szervezésé-
ben, illetve az oktatásban. Döntõen azt elemeztük, hogy lehetõvé teszi-e a tanárok infor-
matikai felkészültsége a számítógépek alkalmazását munkaeszközként. Akkor – 1999 ké-
sõ tavaszán – 265 intézményben sikerült adatokat gyûjteni a számítástechnikai felszerelt-
ségrõl, a fejlesztési forrásokról, a tanárok és iskolavezetõk eszközhasználati jártasságá-
nak szintjérõl, illetve arról, hogy milyen mértékig integrálódott a számítógép a különfé-
le iskolai tevékenységekbe, és hogyan vélekednek errõl az érintettek. Az intézményveze-
tõk mellett 1226 tanár is kitöltötte a kérdõíveket, amelyekbõl képet kaphattunk arról is,
hogy az eltérõ iskolatípusokban, különbözõ tárgyakat tanító tanárok körében milyen jel-
lemzõ különbségek mutatkoznak az informatikához való viszonyban, és hogy az egyes
korcsoportok milyen szintre jutottak az eszközzel való ismerkedésben. A kutatás eredmé-
nyei nyomtatott formában is megjelentek, s az Iskolakultúra is hírt adott a felmérésrõl.
(Tót, 2001a, 2001b, 2002) 

A 2005/2006-os tanévben egy újabb projekt keretében lehetõség nyílt arra, hogy meg-
vizsgáljuk, milyen változások zajlottak le több mint fél évtizednyi idõ alatt. E célból
2005 tavaszán újabb adatfelvételt szerveztünk. A két adatfelvétel eredményeinek össze-
vetése alapján képet kaphatunk arról, milyen irányú és mértékû változások jellemzik a
magyar közoktatás modernizálási programjának egy sajátos területét, az informatikai
eszközök iskolai alkalmazását.

A kutatás ezúttal is egy iskolavezetõi és egy tanári kérdõívre épült, amelyeket néhány
iskolavezetõvel készített interjú egészített ki. Az interjúk egyike szerkesztett formában
megjelent a Sulinet web-oldalán. (Merre tart az iskolai informatika, 2005) 2005-ben a
korábbinál valamivel kevesebb, összesen 181 iskolából kaptunk kitöltött iskolavezetõi
kérdõívet, és 885 tanár vállalkozott arra, hogy idõt szán a kérdõív kitöltésére. 

A vizsgálat során összegyûjtött igen sokféle adatból az alábbiakban az eszközökre és
a tanárok eszközhasználati kompetenciáira vonatkozó legfontosabb információkat,
illetve a tanári munkára, a tanórai használatra vonatkozó adatokat mutatjuk be.

Az infrastruktúra bõvülése

Ahhoz, hogy a diákok és tanárok jártasságot szerezzenek a számítógép és a hozzá tar-
tozó sokféle kiegészítõ használatában, nyilvánvalóan megfelelõ hozzáférést kell biztosí-
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tani ezekhez az eszközökhöz. Az egy tanulóra jutó oktatási célú számítógépek számának
alakulása jól jellemzi az iskola eszközellátottságát és annak változását. Az alábbi adatok
már csak a minta nagyságrendje miatt sem tekinthetõk a statisztikai adatokhoz hasonlít-
ható reprezentatív adatoknak, csupán arra alkalmasak, hogy jelzést adjanak az elmúlt
években végbement változás egyes jellemzõ irányairól. A vizsgált iskolák minden cso-
portjában jelentõsen csökkent az egy gépre jutó diákok száma (hozzávetõleg felére, har-
madára). A legnagyobb arányú a csökkenés a szakiskolai képzést is folytató intézmények
csoportjában, és jól látható, hogy a szakközépiskolai képzést folytató intézmények ko-
rábbi helyzeti elõnye más szinten ugyan, de megmaradt. (1)

Az iskolai felszereltség korszerûségének másik mutatója, hogy a számítógépek milyen
arányban érik el a világhálót. Kapott adataink azt jelzik, hogy e téren is a szakközépis-
kolai képzést folytató intézmények állnak az élen, és az általános iskolák relatív lemara-
dása az idõközben megindult fejlesztések ellenére is igen jelentõs maradt. (1. táblázat) 

1. táblázat. Az egy (oktatási célú) számítógépre jutó átlagos diáklétszám képzési típusok szerint (1999–2005)

Az egy gépre jutó átlagos diákszám nem mutat drámai különbségeket az egyes tele-
püléstípusok között, eltérõen az 1999-es vizsgálattól, ahol a „települési lejtõ” érvénye-
sülése jól kiolvasható volt az adatokból (Budapest, illetve a nagyvárosok elõnye nyil-
vánvaló volt). Így tehát a felszereltség egyik kiemelt mutatóját tekintve a településszin-
tek közötti megoszlás viszonylag kiegyenlítettnek nevezhetõ. Az internetelérésre ez
nem érvényes, ott továbbra is egyfajta szakadás érzékelhetõ a nagyobb és kisebb tele-
pülések között, ami nyilvánvalóan a hálózati szolgáltatások elérésének általános kü-
lönbségeivel is összefügg. (2)

Hat éve az iskolák közel negyede-harmada modemmel érte el a világhálót, a 2005-ös
adatfelvétel szerint az iskolák 70–87 százaléka ma már a korszerûnek számító széles sávú
eléréssel rendelkezik. Az idõközben megváltozott elvárásokat jellemzi, hogy még így is
igen sok a panasz a hálózat sebességére, és jelentõs a hiányérzet a hozzáférést illetõen. A
számítógépek használati értékét, az iskolai munkában való alkalmazhatóságát olyan mérté-
kig megnöveli, ha az adott gép hálózati eléréssel rendelkezik, hogy lényegében ez kezd
alapvetõ „normává” válni. A vizsgálatban résztvevõ tanárok közül sokan megfogalmazták,
hogy „ma már elengedhetetlen lenne a tanári szobában, vagy a szakmai munkaközösségek-
ben legalább egy, internetes eléréssel rendelkezõ gépet állandóan hozzáférhetõvé tenni”. A
szóbeli információk szerint ma elsõsorban a szélessávú szolgáltatás megbízhatósága és ál-
landósága, illetve a valóban széles sávú adatáramlás biztosítása és intézményen belüli el-
osztása tekinthetõ az iskolai internethasználat központi kérdésének.

A rendszergazda léte, szükségessége folyamatosan viták tárgya volt az 1999-es vizs-
gálat idején. Jelentõsége azóta nemhogy csökkent volna, inkább nõtt, hiszen a fenti ada-
tokból látható, hogy ma már inkább iskolai gépek hálózatáról, mintsem számítógépek
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egyszerû halmazáról beszélhetünk, és ezek mûködésének folyamatossága, a karbantartá-
si feladatok ellátása többnyire speciális hozzáértést igényel, és az egész rendszer mûkö-
dését meghatározza. A vizsgálatba került általános iskolák 17 százalékában nem volt
rendszergazda, a középfokú iskolákban ez az arány 3 százalék alatt volt. A legjellemzõbb,
hogy ezt a feladatot az (egyik) informatika tanár látja el megbízással, illetve a középfo-
kú intézmények negyedében fõállású rendszergazda mûködik (miközben az általános is-
kolák negyedének külsõ cégeket kell igénybe venniük).

1999 és 2005 között, öt és félszeresére (9,6-ról 52,4 százalékra) nõtt azoknak az általá-
nos iskoláknak az aránya, akik saját web-lapjukon mutatkoznak be a világhálón, és 48–53-
ról 88–91 százalékra nõtt azoknak a középfokú képzési programokat mûködtetõ iskoláknak
az aránya, akik ilyen módon is hasznosítják az iskolai informatikai lehetõségeit. Ráadásul
ezeknek a web-oldalaknak a zömét maguk az iskolák készítik és tartják karban.

Az iskolai informatikai-pedagógiai „filozófia” egyik jellemzõje, hogy milyen mérték-
ben és milyen módon törekszenek a diákok számára az informatika órákon túl biztosíta-
ni a hozzáférést. Az iskolai hozzáférés dön-
tõen azoknak a tanulóknak a számára fontos,
akik otthon nem rendelkeznek számítógép-
pel, vagy csak nagyon korlátozottan használ-
hatják a családban meglévõ eszközöket.
Összességében az iskoláknak kb. 5 százalé-
kában nincs mód arra, hogy a diákok hasz-
nálják a számítógépeket, illetve a hálózatot.
A legtipikusabbnak nevezhetõ hozzáférési
mód a tanári felügyelettel szervezett szakkör
vagy délutáni foglalkozás, ami többnyire az
átlag-követelményeknél jóval többet tudni
akaró diákok (zömmel fiúk) számára bõvíti a
hozzáférés és az ismeretszerzés lehetõségeit.
Több mint az iskolák harmada úgynevezett
szabad hozzáférést is biztosít, illetve képes
biztosítani (ez nem egyszer úgynevezett „in-
formatikai-dühöngõk” létrehozását jelenti,
ahol a már elhasznált gépeken lehet játszani
vagy egyszerûbb feladatokat elvégezni, illet-
ve sok iskolában a könyvtárban alakítják ki a szabad hozzáférést).

Ami a tanárok hozzáférését illeti, a tanárok átlagosan valamivel kedvezõbbnek ítélték
iskolájuk informatikai felszereltségét, mint az iskolaigazgatók, ugyanakkor kisebb arány-
ban nyilatkoztak úgy, hogy a tanárok hozzáférése jónak mondható. Ez is azt jelzi, hogy
az intézmény jó felszereltségi mutatói nem feltétlenül garantálják akár a tanárok, akár a
diákok szabad és az igényeknek megfelelõ hozzáférési lehetõségét. A válaszadó tanárok
91,7 százaléka nyilatkozott úgy, hogy az iskolai internethez van hozzáférése. Hogy a
hozzáférés mennyire elégíti ki az igényeket, arra vonatkozóan 67,8 százalék jelezte, hogy
amikor szükséges, hozzáfér, 6 százalék szerint a kelleténél ritkábban van erre módja ne-
ki, illetve a kollégáinak.

Privát hozzáférés

Ma már szinte magától értetõdõ, hogy a számítógépek az otthonokban is jelen vannak,
és jó néhány hozzájuk tartozó kiegészítõ (nyomtató, szkenner, CD-, illetve DVD-olvasók
és írók stb.) teszi lehetõvé a sokoldalú felhasználást (archiválást, illusztrált, illetve mul-
timédiás programok használatát vagy készítését). A gépek otthoni jelenléte – amely a
munka mellett a szórakozást is szolgálja – a tapasztalatok szerint komoly mértékben meg

Az 1999-es és a 2005-ös vizsgá-
lat eredményeinek összevetése
nagyléptékű változást jelez az
elektronikus levelezés terén. A

hat évvel korábbi helyzethez ké-
pest a saját elektronikus levél-

címmel rendelkező általános is-
kolai igazgatók aránya négy és
félszeresére nőtt. Valamivel még
nagyobb arányban nőtt az álta-
lános iskolai tanárok körében
az e-mail címmel rendelkezők

aránya. 
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is növeli a számítógép elõtt töltött idõ mennyiségét és egyúttal hozzájárul, hogy a hasz-
nálat elsajátításának segítésébe újabb szereplõk kapcsolódjanak be (családtagok, roko-
nok, barátok). Ugyanakkor mivel az iskolában dolgozók elvileg naponta használhatják az
iskolai (munkahelyi) informatikai infrastruktúrát, sokszor éppen azért nem építenek ki
otthoni elérést, mert nem tûnik ésszerûnek megkettõzni a hozzáférést (azaz jelentõs saját
forrást fordítani gépre és a hálózati elõfizetésre).

Az iskolavezetõk és tanárok jelentõs része számára 1999-ben a számítógép jól érzékelhe-
tõen elsõsorban a munkahelyen elérhetõ eszközt jelentett. Hat évvel ezelõtt tehát az iskolai
informatikai kultúra döntõen az iskolai infrastruktúrára épült, épülhetett. Az elmúlt idõszak-
ban e téren jelentõs változás zajlott le. A vizsgált iskolákban a tanároknak több mint a fele
rendelkezik saját géppel, s a családban másokkal közösen használt számítógépekkel együtt
90 százalék körül mozog az iskolától független eszközhasználat lehetõsége. (2. táblázat)

2. táblázat. Van-e otthon a tanároknak saját számítógépük Nemek szerint, %

A közoktatásban dolgozó tanárok jövedelmi szempontból bizonyosan nem tartoznak a
legjobb helyzetû csoportok közé. Még ha feltételezzük is, hogy mintánkba azok kerültek,
akik azért voltak hajlandók kitölteni a kérdõívet, mert valamilyen módon van érintettsé-
gük, érdeklõdésük a számítástechnikai eszközök használatában, akkor is igen fontos tény,
hogy a tanárok a hazai átlagot jóval meghaladó mértékben rendelkeznek otthon számító-
géppel. Maga a jelenség már az 1999-es vizsgálatban is jól érzékelhetõ volt, annak elle-
nére, hogy nemzetközi összehasonlító elemzések szerint Európában általában – tapaszta-
latok és felmérések szerint Magyarországon is – jellemzõ, hogy a számítógép elterjedt-
sége és az internethozzáférés a háztartásokban csekély mértékû, s ezért a hozzáférésben
a munkahelynek jóval nagyobb szerep jut. 

Tekintetbe véve a tanárok jövedelmi helyzetét, ez talán a legbeszédesebb bizonyítéka
annak, hogy a számítógép ugyan az árát tekintve tartós fogyasztási cikknek tekinthetõ, de
legalább ilyen mértékben a kulturális fogyasztás része. A számítógép emellett egyre in-
kább munkaeszközzé, illetve szinte-kötelezõ kulturális státusz-tartozékká válik. 

A számítógéppel rendelkezõ tanárok több mint fele digitális fényképezõgépet is hasz-
nál, illetve ilyennel rendelkezik, ami a számítógép használat egy viszonylag új területe,
és a „privát” felhasználás mellett számos kreatív lehetõséget is tartogat. Úgy tûnik, hogy
ahogyan korábban az elektronikus levelezés jelentett ösztönzést a kezdõk számára a szá-
mítógép kínálta lehetõségek megismerésére, ma a képalkotásnak ez a viszonylag egysze-
rû eszköze tölti be ezt a szerepet. 

2005-ben vizsgált iskolákban a tanárok 57,3 százaléka rendelkezett otthoni internet
eléréssel. (3) (Az általános iskolában tanítók 56,1 százaléka, a középfokú programokban
tanítók 58,4 százaléka.) Az otthoni internetelérés technikája azonban korszerûtlenebbnek
tekinthetõ, mint az iskolai. Amíg az otthon netezõk zöme még a hagyományos telefonos
modemes eszközzel éri el a világhálót, az iskolákban már jellemzõbb a széles sávú háló-
zati elérés. 

A vizsgált iskolák vezetõinek körében is igen elterjedt az otthoni számítógép. A több-
ség (80 százalék) az iskolaihoz hasonló felszereltségû gépeket használ, de minden ötödik
esetben ennél korszerûbb gépeken dolgozhatnak otthon. Ugyanakkor az intézményekhez
hasonlóan az iskolavezetõk között érzékelhetõ különbség van az otthoni internetelérés
arányait illetõen. (3. táblázat)
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3. táblázat. Van-e az iskola igazgatójának otthon internetelérése

Az általános iskolai vezetõk körében kétszer olyan arányban jellemzõ, hogy nem ren-
delkeznek otthoni eléréssel, mint a középfokú programokat kínáló intézményekben.
Mind a hagyományos modemes, mind a szélessávú elérést illetõen jól érzékelhetõ a kö-
zépfokú programok vezetõinek elõnye. 

Az eszközhasználati jártasságok

A hozzáférés jellemzõin túl a vizsgálat egyik legfontosabb kérdése az volt, hogy a ta-
nárok és iskolavezetõk tudják-e használni a személyi számítógépet? A vizsgált jelenség
természetének az igen-nem típusú válasz helyett jobban megfelelt egy kompetencia-ská-
lán történõ önértékelés. A számítógéphasználat elsajátítása ugyanis igen idõigényes fo-
lyamat. Rendszerint éveket vesz igénybe, mire valaki elmondhatja, hogy önálló haszná-
lója az eszköznek, vagyis segítség nélkül is képes alkalmazásokat használatba venni, az-
az a további tanulási folyamatot már egyedül, külsõ segítség nélkül „vezérli”. A folya-
matnak persze valójában soha nincs vége, hiszen az új programok, programelemek meg-
jelenésével még a professzionális géphasználók is állandóan tanulni kénytelenek. Ezért
azt mondhatjuk, hogy a géphasználati kompetenciák értékelésénél az „önállóan is képes
használni” kategóriát tekintjük a vízválasztónak, amikortól valakit valóban számítógép-
használónak minõsíthetünk.

Az 1999-es vizsgálat során bár igen alacsony volt azok aránya, akik teljesen elutasí-
tották ezt az új eszközt, mind a négy csoportban (általános iskolai igazgatók és tanárok,
illetve középfokú programok igazgatói és tanárai) akadtak ilyenek. A 2005-ös adatfelvé-
telben még ennél is kisebb arányú az elutasítók vagy kívülállók aránya, miközben az ál-
talános iskolai igazgatók közül már senki sem akadt, aki így nyilatkozott volna. 

1999-ben viszonylag népes volt azok tábora, akik nem tudták használni az eszközt, de
a géphasználati kompetenciák megszerzését tervezték, illetve épp tanulták, azaz felszá-
molandó ismerethiányként értékelték, hogy nem tartoznak a számítógép használói közé.
2005-ben valamennyi csoportban 10 százalék alatt van azok aránya, akik a gép haszná-
latára (még) nem képesek. (4. táblázat)

4.  táblázat. Tudja-e használni a személyi számítógépet (2005)
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A 2005-ös adatfelvétel válaszadói között kisebb arányban szerepelnek olyanok, akik
most tanulják, és arányosan többen vannak azok, akik már kezdõ szinten maguk is elbol-
dogulnak, vagy éppen gyakorlott felhasználónak ítélik magukat.

Az 1999-es adatfelvétel jellegzetes különbséget mutatott a két nem között. A két csoport-
ban csaknem ugyanolyan arányban voltak, akik elutasították az eszköz használatát, a nõk
körében valamivel magasabb volt az aránya az eszközt használni nem tudóknak, de na-
gyobb arányban, azaz „lelkesebbek” voltak azt illetõen, hogy meg akarják tanulni. A köze-
pes szinten elboldogulók és a gyakorlott használók is érzékelhetõen kisebb arányban vol-
tak jelen a nõk körében (vagy csak jóval szerényebben ítélték meg saját hozzáértésüket).

Mivel a számítógép használatának elsajátítása idõigényes folyamat, és számos ténye-
zõ játszhat szerepet benne, arra vonatkozóan is feltettünk kérdéseket, hogy milyen mó-
don szerezték meg a kérdezettek meglévõ ismereteiket. Az átlagpontszámok alapján úgy
tûnik a legfontosabb szerepe az önálló próbálkozásoknak (a próba-kudarc típusú infor-
mális tanulási módnak) volt, a szervezett képzés és a munkahelyen, illetve otthoni kör-
nyezetben elérhetõ gyakorlottabb személyek segítsége is fontos tényezõ volt, ami vissza-
utal a hozzáférési és a privát környezetre vonatkozó adatokra. (5. táblázat)

5.  táblázat. Ha tudja önállóan használni a számítógépet, az elsajátításban milyen súlya volt az alábbi 
tényezõknek? Átlagértékek egy tízfokú skálán – Informatika tanárok nélkül

Az alapfokú és a középfokú képzésben dolgozók között eltérés volt azt illetõen, hogy
az általános iskolai képzésben dolgozók „második helyen” a szervezett képzést jelölték,
míg a középfokon tanítók az önálló próbálkozásoknak tulajdonítottak nagyobb jelentõsé-
get, és csak a harmadik legfontosabbként jelölték a szervezett képzést. A férfiak a legma-
gasabb pontszámmal a saját próbálkozások szerepét jelölték (a tapasztalati tanulásnak a
személyes segítséget nélkülözõ formáját, ami az adatok szerint csak egy bizonyos, már
megszerzett kompetencia-szinttõl kezdõdõen mûködik). A nõk körében a szervezett kép-
zésen való részvétel kapta a legmagasabb átlagos pontszámot.

A tanári kompetenciákkal kapcsolatosan sokszor csak az elvárások fogalmazódnak
meg. Általános követelményként jelenik meg, hogy a tanárok sajátítsák el az új eszközök
használatát, ismerkedjenek meg az új technikával, gépekkel, szoftverekkel. A téma egy
fontos, és keveset tárgyalt nézõpontját fogalmazta meg egy iskolavezetõ, utalva arra,
hogy milyen mozgástere van egy intézményvezetõnek az ösztönzésben. 

„A személyi feltételek is fontosak, például a tanárok hozzáállása az elektronikus naplóhoz, vagy pél-
dául, hogy meg tudom-e követelni, hogy a kolléga Excel táblában adja nekem az információt az osztály-
ról. Meg tudom követelni, de a munkaköri leírásába nem tehetem bele. Márpedig, ha erre nincs jogi le-
hetõségem, hogy megköveteljem, akkortól ez opcionális, akkor odajöhet, hogy nézd, én ragyogóan taní-
tok magyart, de ehhez nem értek. Vagy ha azt akarod, hogy értsek hozzá honorálnod is kéne.”

Annak mérésére, hogy milyen gyakran, és milyen mennyiségben használják az iskola-
vezetõk és tanárok a számítógépeket, a számítógép elõtt otthon és az iskolában eltöltött
idõt vettük alapul. Az összes tanár közül azok, akik tudják használni a gépet (az informa-
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tikát is oktatók kivételével) hetente több mint 10 órát töltenek a gép elõtt, azaz ha csak a
heti öt napos munkahét napjait számoljuk, napi átlag két órát. Ha a tapasztalatot alapul
véve a hét minden napjára elosztjuk ezt az idõt (hiszen az otthoni géphasználatot nem
korlátozza a munkaidõ, és a jelzett idõmennyiségbe nem csak a munkával töltött órákat
számítjuk bele), akkor 1,8 óra, azaz napi 108 perc jut a számítógép elõtti tevékenységek-
re (közvetlen munkafeladatokra, internetes keresésre, levelezésre, vagy minden másra,
játékra vagy tanulásra). Az otthoni géphasználat majd egy órával több (átlagosan) heten-
te, mint az iskolai. (6. táblázat)

6. táblázat. Számítógép használattal töltött idõ. Tanárok (átlagos óraszám/hét) – informatika tanárok nélkül

Életkori csoportonként is kiszámítottuk a számítógép elõtt töltött idõ heti óraszámban
mért átlagát. Ezek a számok azt mutatják, hogy a legfiatalabbak jóval kevesebbet hasz-
nálják az iskolában a számítógépet, ezzel szemben õk töltik a legtöbb idõt otthon a saját
gépük elõtt. 

Számítógép a tanári munkában

A tárgyi felszereltség mutatói mellett ma még igen kiforratlan, hogy mi tekinthetõ az in-
formatikai oktatás szempontjából korszerûnek, illetve minimális követelménynek. Szak-
emberek egy része úgy véli, hogy a számítógépeknek, illetve a világhálónak a tanórán tör-
ténõ alkalmazása, valamint ennek elterjedtsége egy adott intézményben fokmérõje a kor-
szerû oktatásnak, illetve az informatikai eszközök megfelelõ hasznosításának. Ezt azonban
sokan vitatják, hivatkozva arra, hogy tudományos elemzések is rámutattak már, nem min-
den tárgyban és nem minden diák számára hatékonyabb az oktatás, ha abba a számítástech-
nikai eszközöket is integrálják. Bemutatjuk azokat az adatokat, amelyek a tanórai haszná-
lat elterjedtségére, illetve intenzitására vonatkoznak, ezeket azonban csupán leíró jellegû-
nek tekintjük, és nem kapcsolunk hozzájuk semmiféle értékítéletet, minõsítést.

Azt mondhatjuk tehát, hogy miközben minimálisra szorult vissza a nyíltan elutasítók
aránya, és a kezdõ szinten ismerkedõk aránya is igen alacsony, a nagy többség az (egy-
elõre) alacsonyabb szintû felhasználói ismeretek szintjén mozog, és hozzávetõleg harma-
da a válaszadóknak tekinthetõ gyakorlott, de nem professzionális felhasználónak. A kér-
dõíves vizsgálat arra is kitért, hogy feltérképezze, melyek azok a területek, ahol a taná-
rok önállóan is képesek alkalmazni a számítógépet, és mely területeken mutatkozik kom-
petencia-deficit. Ez az információ jóval árnyaltabbá teheti a gép tényleges használatára
vonatkozó válaszokat. (7. táblázat)

7. táblázat. A tanárok jártassága a számítógéphasználat egyes területein, % (Infomatika tanárok nélkül)
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A tanárok esetében a feladatlapok készítése (egy hagyományos, papír alapú munka egyik
fázisának digitalizálása) tûnik olyan területnek, ahol a leginkább magabiztosan mozognak
a válaszadók. A tényleges használatot illetõen a levelezés és információgyûjtés, illetve az
adminisztráció és az órára történõ információk gyûjtése tûnik a legelterjedtebb felhaszná-
lásnak, és az órai munkában való alkalmazás a legkevésbé elterjedtnek. (8. táblázat)

8. táblázat. Milyen gyakran használják a tanárok a számítógépet (és az internetet) az alábbi területeken?

Az iskolavezetõk esetében természetesen más szempontok kerülnek elõtérbe a gép-
használati kompetenciákat illetõen. Az igazgatói munka során az intézményvezetéshez
szükséges önálló információszerzés, esetleg a prezentációkészítés fontosabb szempont,
mint a tanári munkához hasznos ismeretek. Tapasztalataink szerint az iskolavezetõk sok
esetben a környezetükben dolgozó, asszisztensi feladatokat ellátó kollégáik segítségét
veszik igénybe a rutinfeladatok elvégzéséhez, például jelentések, adatok összeállításá-
hoz, információk kereséséhez, vagy éppen az elektronikus levelezés kezeléséhez. Ebben
sokszor nem vagy nem csupán a kompetencia hiánya, hanem inkább az idõkímélés szem-
pontja játszik szerepet (ugyanakkor az is igaz, hogy a kevesebb használat nem járul hoz-
zá az egyes funkciók rutinszerû használatának kialakulásához). A kapott adatok alapján
azonban úgy tûnik, hogy az elektronikus levelezés és az internetes információgyûjtés az
a terület, ahol az igazgatók maguk úgy vélik, hogy a legtöbben teljes önállósággal képe-
sek a számítógép használatára.

Az iskolában nem csak tárgyi, felszereltségbeli korlátai vannak az ilyen törekvések-
nek, de szakmai megfontolások is hatással vannak arra, milyen mértékig halad egy isko-
lavezetés ebbe az irányba. Ahogy az egyik gimnázium vezetõje fogalmazott: 

„Nem vagyok híve a „számítógépet minden tanterembe, minden gyerek elé” mozgalomnak. Abban lá-
tom az elõrelépést, hogy azok a speciális szakmai segédanyagok, módszertani útmutatók, tanári kéziköny-
vek jelenjenek meg, amelyek segítik a tanárokat abban, hogy a meglévõ eszközöket hogyan lehet minél
hasznosabban integrálni a napi munkába. Azok, amik a tartalom és a módszertan felõl nézik ezt a témát, az
informatika alkalmazását.  És divat ide, divat oda, legyen mindenki számára egyértelmû, hogy ez a techni-
ka is csak egy eszköz az oktatásban a sok közül. Nagyon sokoldalú eszköz, de tudni kell a határait, érezni
kell, hogy mikor nem szabad alkalmazni. A jó öreg frontális oktatást sem szabad még eltemetni.”

Kommunikáció

Már az elsõ adatfelvétel idején is kiemelt figyelmet szenteltünk annak, hogy az iskola-
vezetõk, illetve a tanárok milyen mértékben tekintik a számítógépet kommunikációs esz-
köznek, és milyen intenzitással használják szakmai munkában, illetve az egymás közötti
kommunikációban. (Tót, 2001b) A vizsgált iskolák vezetõinek túlnyomó többsége (77,9
százalék) rendelkezik e-mail címmel, több mint háromnegyedük saját címen levelez(het).
A tanárok körében ez az arány 68,6 százalék. Az 1999-es és a 2005-ös vizsgálat eredmé-
nyeinek összevetése nagyléptékû változást jelez az elektronikus levelezés terén. A hat év-
vel korábbi helyzethez képest a saját elektronikus levélcímmel rendelkezõ  általános isko-
lai igazgatók aránya négy és félszeresére nõtt. Valamivel még nagyobb arányban nõtt az



39

Tót Éva: Informatika az iskolában, 1999–2006 

39

általános iskolai tanárok körében az e-mail címmel rendelkezõk aránya. A saját elektroni-
kus postafiók léte és az elérhetõség adatai azonban keveset mondanak a tényleges haszná-
latról. A vizsgálatban résztvevõket, iskolavezetõket és tanárokat egyaránt arra kértük,
hogy becsüljék meg, hány levelet küldenek, illetve kapnak egy átlagos héten. A saját elér-
hetõséggel rendelkezõ tanárok körében a kapott levelek száma hetenként átlagosan 16
volt, amelynek negyede érkezett más tanároktól, a küldött levelek száma 7 körül mozgott,
amelynek kevesebb, mint a felét, hármat küldtek kollégáiknak a válaszadók.

Az iskolavezetõk heti átlagosan 25 kapott levélszáma a munkanaponkénti 5 külde-
mény fogadását jelenti, ezeknek azonban csak egy kis része származik a kollégáiktól. Az
elküldött heti átlag 11 levélbõl kb. 5 irányult a kollégák (más iskolavezetõk és tanárok)
felé. Ugyanakkor az is megfogalmazódik, miben jelent újat az elektronikus levelezésnek
a szakmai kommunikációban való megjelenése. 

„Egyre erõsebb a tanárok közötti kommunikációs rendszerben a mail-forgalom, most már vezetõi uta-
sításokat is mail-ben adok ki, sajnos még párhuzamosan mûködik, papír alapú hordozón itt a titkárságon
is elhelyezzük, de máshol már nem, és senki nem hivatkozhat arra, hogy neki a másik épületben van a
szobája, és nem volt itt, mert elvárható, hogy kapcsolja be a számítógépét, ahol egyébként meg is marad
a dokumentum.”

Összegzés

Bár a hat év elteltével megismételt vizsgálat adatai nem mérhetõk a teljes körû statiszti-
kai adatfelvételek pontosságához, fontos tendenciák azonosítására adnak módot mind a vál-
tozások irányát, mind a jelenlegi helyzetet illetõen. Az iskolák tárgyi felszereltségét tekint-
ve jól érzékelhetõ a változás. Az egyik beszédes mutató, az egy számítógépre jutó diákok
számát tekintve az átlag csaknem a felére csökkent. Adataink szerint az általános iskolák re-
latív lemaradása a felszereltség tekintetében megmaradt, különösen az internet elérésben.
Természetesen a több és korszerûbb eszköz az iskolában nem garantálja automatikusan sem
a hozzáférést, sem a hozzáértõk körének kiszélesedését. Viszonylag kevés iskola van, ahol
teljesen megoldottnak tekinthetõ a tanári munkához ma már szükségesnek ítélt hozzáférés.

Az eltelt idõ egyik legfontosabb fejleménye a világháló használatának szélesebb körû-
vé válása, a szélessávú szolgáltatások megjelenése és terjedése. Ez érintette az iskolákat
is, amelyeknek jelentõs részében ma elsõsorban a szélessávú szolgáltatás megbízhatósá-
ga és állandósága, illetve a valóban széles sávú adatáramlás biztosítása és intézményen
belüli elosztása tekinthetõ az iskolai internetelérés központi kérdésének. Jelentõsen bõ-
vült az iskolák bemutatkozó jelenléte a világhálón, az általános iskolák is nagy arányban
készítenek saját weboldalakat. Ma már az számít kivételnek, ha egy iskola nem rendel-
kezik internetes jelenléttel. 2005-ben már az általános iskoláknak is jóval több mint fele
mûködtetett weboldalt.

Az informatikai eszközök használatának elmúlt hat évében bizonyosan az egyik legje-
lentõsebb fejlemény az otthoni infrastruktúra kiépülése és korszerûsödése volt. A vizsgá-
latban szereplõ tanárok zömének otthonában van számítógép. Ami a világhálót illeti,
2005-re az iskolában dolgozók számára is normává vált a gyors internetelérés – a háló-
zat sebessége, az interneteléréssel rendelkezõ számítógépek hozzáférhetõsége.

Jelentõsen átrendezõdött a számítógéphasználati kompetencia, elsõsorban a tanárok,
de részben az iskolavezetõk körében is. Alig van már olyan, akinek semmi köze a számí-
tógéphez, és megnõtt az elemi, kezdõ szinten használatra képesek aránya. Más kérdés,
hogy a kompetenciának ez a megnövekedett szintje sem lenne igazán elegendõ az önál-
ló, innovatív szakmai célú használathoz. Azt mondhatjuk, hogy miközben minimálisra
szorult vissza a nyíltan elutasítók aránya, és a kezdõ szinten ismerkedõk aránya is igen
alacsony, a nagy többség az (egyelõre) alacsonyabb szintû felhasználói ismeretek szint-
jén mozog, és a válaszadóknak hozzávetõleg a harmada tekinthetõ gyakorlott, de nem
professzionális felhasználónak.
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A gépek elérhetõségének javulásával és a funkciók bõvülésével, valamint az otthoni
elérhetõség kiszélesedésével összefüggésben jelentõsen megnõtt a gép elõtt töltött idõ,
közel kétszer annyi idõt töltenek a tanárok a számítógép elõtt, mint hat évvel ezelõtt. 

Az 1999-es és a 2005-ös vizsgálat eredményeinek összevetése jól érzékelhetõ meny-
nyiségi változást jelez az elektronikus levelezés, azaz a számítógép kommunikációs cé-
lokra történõ alkalmazása terén. 

A számítógépnek és az internetnek a tanórai alkalmazása nem nõtt ugrásszerûen, ami-
nek nem csupán infrastrukturális akadályai vannak. A szükséges kompetenciák hiánya, a
módszerek kiforratlansága miatt ezt a területet csak szigetszerû, lassú fejlõdés jellemzi.

Jegyzet
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