
Török Balázs
Oktatáskutató és Fejlesztõ Intézet 

Az óvodai csoportszobai 
számítógépek 

Az óvodai csoportszobai számítógép-használat jelenlegi gyakorlata a
számítógépet a „drillező játék- és oktatógép” funkciójában tartja. A
helyzet kialakulásában szerepe volt annak a fejlesztési politikának,

mely (saját) szektorális invenciók hiányában kompakt megoldásokat
vásárolt – importált – az információs technológiai szektor egyik

globális nagyvállalatától, kihasználatlanul hagyva a lokális szinten
teljesítőképes fejlesztői és szolgáltatói kapacitásokat. A tanulmányban
adatok alapján kimutatjuk, hogy a szülők szívesen veszik gyermekük

óvodai számítógépes fejlesztését, de jelentőségét tekintve sokkal 
lényegtelenebbnek tartják azt, mint a gyerek számára nyújtott egyéb

– főként humán jellegű – óvodai szolgáltatásokat. 

A
gazdasági szektornak a társadalom egyéb alrendszerei irányában érvényesülõ be-
folyásáról a szociológusok és a közgazdászok többféle módon is jelzést adtak. Az
elemzõk egy része például a „menedzserek forradalma” fogalommal jelöli azt a

tipikusnak ítélt változási folyamatot, melynek lényege, hogy a modern multinacionális
nagyvállalatok nem csupán a nyereségük maximalizálására törekszenek, hanem a „cégbi-
rodalom” presztízsének – méretének, hatalmának, gazdasági és társadalmi „befolyási öve-
zetének” – növelésére is. (Burnham, 1962) A folyamat kísérõjelensége, hogy a nagyválla-
latok a gazdasági szférán kívül is kiépítik bázisaikat – így a tudományos életben és az ok-
tatásban is –, sajátos jellegû „piacnak” tekintve a nagy állami elosztórendszereket, bürok-
ráciákat. Burnham tézise alapján a számítógépek óvodai megjelenésének kérdéskörét nem
csupán önmagában vizsgálhatjuk, hanem a gazdasági érdekeltségû szervezeteknek a tár-
sadalom- és oktatáspolitikák irányában érvényesülõ befolyásaként is értelmezhetjük. 

A tanulmány elsõ részében ennek az elemzési szempontnak a kiemelésével rajzoltunk képet
a számítógép óvodai megjelenésének hátterérõl, néhány általunk fontosnak ítélt epizódjáról.
Nem volt célunk a gazdasági megalapozottságú társadalmi uralom érvényrejutását mélyebben
elemezni, csupán arra kerestük a választ, hogy az óvodások számítógép-használatát elõsegítõ
kormányzati fejlesztések miért valósultak meg a lokális termelõ és tudástõke lényegében tel-
jes kizárásával, illetve hogy a fejlesztések „koordinálása” miért emlékeztetett sok tekintetben
a korábbi bürokratikus központi állami utasításokra. A tanulmány „második részében” a cso-
portszobai számítógép-használat témájában 2006-ban lezárult vizsgálatunk adatai alapján mu-
tatjuk be a szülõk véleményeit gyermekük csoportszobai számítógép-használatáról. 

Az óvodai számítógépek terjedésének néhány epizódja 

Forgatókönyvek 

Az óvodai számítógépek magyarországi megjelenését háromféle forgatókönyv alapján
tartjuk leírhatónak. 

Az intézmények egy részében spontán helyi kezdeményezés eredményeként jelent
meg a számítógép, melynek hátterében többnyire egy-egy innovatív óvodapedagógus és
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a szülõk egy csoportja által megfogalmazott igények álltak. Ezek az intézmények jellem-
zõen a használatból máshol már kivont – leselejtezett – eszközhöz jutottak hozzá, és azt
a maguk egyéni elképzelései alapján integrálták az óvoda életébe. 

Más intézmények valamely donátor kezdeményezése révén, szervezett keretek között
jutottak számítógéphez. Ennek eklatáns példája az IBM hazai számítógép adományozá-
si akciója. A felhasználók ez esetben elõkészített „szoftver- és hardvercsomaghoz” jutot-
tak hozzá, mely irányt szabott a számítógép csoportszobai felhasználásának. 

Az intézmények egy újabb csoportja kormányzati támogatás elnyerése révén szerezhe-
tett számítógépet. A pályázat során elnyert keretösszeget az intézmények nem használhat-
ták fel saját igényeiknek megfelelõen, mivel a termék kiválasztása, beszerzése és kiszállí-
tása a pályáztató elõírásai alapján történt. A nyertes intézmények egyébként az IBM ko-
rábbi számítógép adományozási gyakorlatából ismerõs „KidSmart” számítógépeket kap-
tak, felhasználói szempontból azzal a lényeges különbséggel, hogy arra három évig – a
szerzõdés lejártáig – semmiféle újabb programot nem telepíthettek az óvodások számára.
Ezek a számítógépek lényegében elveszítették eredendõ multifunkcionalitásukat, ahogyan
az egyik szakértõ fogalmazott „bevasalt”, egyfunkciós játék- és oktatógépekké váltak.  

A következõkben olvasható elemzésünkben az óvodai számítógéphez jutás 2. és 3. for-
gatókönyv (donáció és kormányzati támogatás) szerinti változatainak néhány epizódját mu-
tatjuk be. Bár az 1. forgatókönyv – tehát saját kezdeményezés – alapján számítógépet hasz-
náló intézmények vizsgálatától eltekintünk, megjegyezzük, hogy kutatási tapasztalataink
szerint éppen ebben az intézményi körben találhatók a leginkább autentikus helyszínei az
óvodai számítógép-használatnak. A saját, helyi kezdeményezésre indított számítógép-hasz-
nálat eredményeként ugyanis néhány intézményben önálló (egyedi) koncepcióval rendel-
keznek a számítógép csoportszobai használatára vonatkozóan. Jellemzõ, hogy ezeknek az
intézményeknek egy részében újabb és újabb szoftvereket, ötleteket próbálnak ki a gyakor-
latban. Ha valaki az óvodai csoportszobai számítógép használat terén innovatív óvodákat
keres, ebben az intézményi körben találhat legkönnyebben kreatív partnerekre. 

Az IBM kezdeményezése  

Az IBM óriáscég 1996–98 között megbízást adott a kisgyerekkori nevelésben haszno-
sítható – a késõbbiekben „KidSmart”-nak nevezett – szoftvercsomag kidolgozására. Az
IBM megbízása hátterében a cég technológiára alapozott humánerõforrás fejlesztés teó-
riája és gyakorlata fedezhetõ fel. Az információtechnológiai szektor 2001–2002-es re-
cessziójának idején – amikor az ágazat legtöbb cége éppen veszteségeit volt kénytelen
indokolni részvényesei elõtt – az IBM HR menedzsmentje arról számolt be, hogy évi 200
millió dollár költséget takarított meg azzal, hogy a cég 95 000 alkalmazottját belsõ e-
learning rendszerében képezte. Az elsõsorban gazdasági racionalitás mentén tájékozódó
cég filozófiája szerint a humán erõforrások technológiára alapozott fejlesztése fontos elõ-
relépési lehetõség mind a gazdasági sikerekben, mind a társadalomfejlõdésben érdekel-
tek számára. 

Európai Uniós epizód

Az IBM mint óriáscég globális méretekben volt képes megjeleníteni az emberi erõfor-
rásokba történõ beruházás gyakorlatát, mintát és orientációs pontot nyújtva olyan nem-
zetközi szervezeteknek, mint például az Európai Unió. Ezt mutatja, hogy az IBM 2003
májusában elsõként szervezett európai konferenciát a „Információs és Kommunikációs
Technológiák a kisgyermekkori tanulásban” (2) témakörérõl. A Brüsszelben megrende-
zett konferencia reprezentativitására és média-láthatóságára jellemzõ, hogy azon Viviane
Reding, az Európai Bizottság akkori oktatási biztosa is jelen volt, aki szerint a politika
számára egyre világosabb a kisgyerekkori oktatás fontossága, mivel ez alapozza meg a
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késõbbi sikeres tanulást az egész életen át. Az oktatási biztos felszólalása jelezte, hogy
az óvodai számítógép-használat a technológiával támogatott humán erõforrás fejlesztés
fontos területeként tematizálandó a jövõben. A felvetés jól illeszkedik a nagyvállalatok
által alkalmazott HR teóriákhoz vagy az Európai Unió policy dokumentumaiból ismerõs
élethosszig tanuló eu-polgár ideáltípusához. A konferencián Viviane Reding szükséges-
nek mondta az óvodapedagógus képzés bõvítését, elsõként éppen az IKT-használati kész-
ségekkel: „Az óvodapedagógusoknak digitális írástudással kell rendelkezniük.” Az Eu-
rópai Unió szóvivõi és a rendezvényen résztvevõ mintegy 20 ország a kisgyermekkori
nevelés területén elismert 100 specialistája kinyilvánította, hogy újító szakmai gyakorlat
révén az IKT sikerrel hasznosítható a gyerekek korai – óvodáskori – fejlesztésében. Az
IBM – tematizációs potenciálját felhasználva – látható sikerrel bõvítette az IKT oktatási
alkalmazásának témakörét a kisgyerekkori nevelés irányában, amit a cég stratégiai szem-
pontjait figyelembe véve akár egyfajta befolyás- és piacszerzésként is értelmezhetünk.  

Mindezek után érthetõ, hogy az IBM ve-
zetõ menedzsere a gyerekek számára kifej-
lesztett KidSmart program bemutatásakor
ugyanazokat a fogalmakat használta, melyek
„mutatis mutandis” megjelentek az Európai
Uniós dokumentumokban is: „A KidSmart
Európa szerte serkentõleg hatott a kisgyerek-
kori tanítási és tanulási módszerek megújítá-
sára. A program a további fejlõdés szem-
pontjából hatékony katalizátornak bizonyult
…” – így az IBM vezetõje. (Siraj-Blatch-
ford, 2004) „Az e-learning (2) növekvõ mér-
tékben fogható fel katalizátorként az oktatá-
si és képzési rendszerek alapvetõ változási
folyamatában …” – állapítja meg a brüsszeli
bizottság. (SEC, 2003 905.) Ugyancsak
szinkronicitás fedezhetõ fel az IKT eszközök
alkalmazásának indoklásában is. Az IBM
donációs tevékenységének alapcélja volt a
társadalomban tapasztalható „digitális meg-
osztottság” mérséklése a korai készségfej-
lesztés eszközeivel. (Early, 2003) Nem ne-
héz ezzel összecsengõ téziseket találni az
Európai Uniós dokumentumokban. „Az e-
learning növekvõ mértékben fogható fel …
az európai politikák eszközeként a társadal-
mi befogadás, a nyelvtanulás, a képzettségi hátrányok lefaragása és a kultúrák közötti
kapcsolatépítés területén… ”.  (SEC, 2003, 905.) 

A fogalomhasználatot vizsgáló szemantikai elemzéseknek azonban vannak korlátai,
így a globális nagyvállalatok és kormányzatok között kialakuló partnerséget csak bizo-
nyos mértékig teszik átláthatóvá. Részletes elemzés híján nem is állítjuk, hogy az uniós
dokumentumokba az IBM szövegek „közvetlenül” kerültek volna át, inkább arról van
szó, hogy létezik egy az oktatáspolitika és a gazdaság szereplõi által közösen alakított fo-
galomkészlet, mely eredetében és megalapozottságában inkább a gazdasági szférához
vagy az általa támogatott szakértõi körökhöz köthetõ, mintsem a kormányzatokhoz. (A
szemantikát már csak azért is mellõzhetjük, mert elemzésünk szempontjából nem is ma-
guk a szófordulatok érdekesek, hanem az a mögöttük meghúzódó tematizációs hatalom,
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„Képzeljék el, hogy van egy
olyan kormányunk, amelyik

nem törődik a technológiai fejlő-
déssel (...), az biztos, hogy a hol-
land társadalom nem élné túl.
Ebből leszűrhetünk pár fontos
következtetést. Először is, hogy

semmiképpen sem állíthatjuk le
az új technológia alkalmazását
... Másodszor, hogy a kormány-

zati politika nagyrészt a techno-
lógiai fejlődés foglya ... Harmad-
szor, hogy a technológiai fejlő-

dés alapvető kulturális változás-
hoz vezet. A megváltozott kultú-

ra viszont arra készít fel ben-
nünket, hogy ismét csak újabb

technológiát fogadjunk be.”



mely policy dokumentumokon keresztül érvényesülve meghatározó lehet a társadalmak
jövõje szempontjából.) 

Értelmezésünk szerint az IBM mint globalizációs ágens jól szervezetten és sikeresen
vitte át üzeneteit az uniós és azon keresztül az egyes nemzeti oktatáspolitikák irányába.
(3) Hazai vonatkozásban jele ennek, hogy oktatási kormányzatunk 2004-es informatikai
stratégiája szerint a számítógép „használatát általánossá kell tenni a magyar oktatásban –
… ezáltal egy új oktatási tanulási és oktatási paradigma (sic!) honosodik meg – össz-
hangban az Európai Uniós vonatkozó célkitûzésekkel és programokkal.” (Kiemelés: OM
szöveg) (OM, 2004) Szélsõséges leegyszerûsítéssel és általánosítással azt is mondhat-
nánk, hogy a nagy befolyású globalizációs ágensek mintegy „megrendelõként” fordulnak
a kormányzati politikák irányába. A kialakult erõviszonyoknak és a technológiai fejlesz-
tés kényszer-jellegének már 1994-ben érzékletes megfogalmazását adta „van Dam”, ak-
kori holland miniszter:  „Képzeljék el, hogy van egy olyan kormányunk, amelyik nem tö-
rõdik a technológiai fejlõdéssel (...), az biztos, hogy a holland társadalom nem élné túl.
Ebbõl leszûrhetünk pár fontos következtetést. Elõször is, hogy semmiképpen sem állít-
hatjuk le az új technológia alkalmazását ... Másodszor, hogy a kormányzati politika nagy-
részt a technológiai fejlõdés foglya ... Harmadszor, hogy a technológiai fejlõdés alapve-
tõ kulturális változáshoz vezet. A megváltozott kultúra viszont arra készít fel bennünket,
hogy ismét csak újabb technológiát fogadjunk be.” (van Dam, 1994) A technológia-ter-
jesztés „spirálja” egyirányú – legfeljebb változó ütemû – mozgást tesz lehetõvé. A hol-
land politikus megszólalása igazolni látszik azt a feltételezésünket, hogy az IKT ügyében
policy szinten lényegében nincsenek alternatívák. Csak az informatikai eszközök hasz-
nálatának következetes terjesztése vállalható. A fõ kérdések legfeljebb a fejlesztések sor-
rendisége, megtérülése, hasznosulása és az IKT-ra alapozott szolgáltatások minõsége le-
het. Mert bár az IKT használatának és alkalmazásának terjedése folyamatos, az mégsem
zárható ki, hogy az új, IKT-ra alapozott szolgáltatások bizonyos körülmények között a
korábbiaknál alacsonyabb hatékonysággal hasznosítják a rendelkezésre álló erõforráso-
kat, netán gyenge minõségû szolgáltatást tesznek elérhetõvé. A közpénzek felhasználását
erõs társadalmi kontroll alatt tartani szándékozó országokban az IKT terjesztésének fo-
lyamatait a minõség kérdésének centrumban tartásával lehetséges és szükséges irányíta-
ni, mivel az IKT terjedési ütemének megváltoztatása abszurditás lenne, miként azt a fen-
tiekben idézett „van Dam”-mal egyetértve állíthatjuk.

Különösen olyan esetekben szükséges a megtérülés és a hasznosulás következetes el-
lenõrzése és számonkérése, ahol a jelentõs tõkeerõvel rendelkezõ globalizációs ágensek
„rejtett megrendelõként” relatíve könnyen képesek befolyásolni az oktatásfejlesztésre
szánt közpénzek felhasználásának módját. Úgy gondoljuk, hogy a fent bemutatott példa
bizonyos vonatkozásokban utalt erre. A globális nagyvállalatnak és az EU bürokráciának
a fentiekben említett partnersége a versenyszféra „lépéselõnyét” jelezte. Az EU és vele
párhuzamosan a hazai kormányzati bürokrácia az oktatás informatizálása terén gyakorta
híján van a szektorális innovációnak – inkább mintakövetés, „import”, passzivitás és
adaptáció jellemzi magatartását, ami kedvezõ helyzetet teremt a termékpalettájuk gyors
és innovatív frissítésére képes nagyvállalatoknak. Bár formálisan minden esetben a köz-
pénzeket felhasználó kormányzati szektor a megrendelõ, sok tekintetben az oktatáson kí-
vüli IKT iparágak jelölik ki a fejlesztési irányokat és „diktálják” a tempót. Szimboliku-
san fogalmazva: az IKT szektor teszi fel azokat a kérdéseket, amelyekre a kormányzatok
válaszolni kényszerülnek. Megjegyezzük, hogy az IKT szektor súlyának növekedését
idézi elõ az is, hogy a hazai oktatásirányítás „modernizáción” sok esetben a bürokratikus
és adminisztratív igazgatási tevékenységek IKT-ra adaptálását érti. Bizonyos idõszakok-
ban az új technológiákhoz illeszkedõ bürokratikus szabályrendszerek és módszerek ki-
munkálása látható preferenciát élvez a tananyagtartalmakat és oktatási módszereket érin-
tõ tervszerû változtatásokkal szemben.  
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Az IBM által megvalósított KidSmart számítógép adományozási program keretében
1999-tõl kezdõdõen több mint 50 országban jutottak számítógéphez gyerekintézmények.
(Siraj-Blatchford, 2004) Az európai kontinensen mintegy 5 000 munkaállomás került ki-
osztásra, melyek a donáció során érvényesített preferenciának megfelelõen elsõsorban a
hátrányos helyzetû települések és közösségek gyerekei számára váltak elérhetõvé. Az
adományozást 8 000 pedagógus képzésével és bevonásával tervezték megvalósítani, ösz-
szességében mintegy 300 000 gyerek számára hozzáférhetõvé téve a KidSmart program-
csomagot. Az IBM Magyarország képviselõi elmondták, hogy a program valamennyi or-
szágban rendkívül sikeresnek bizonyult, ami a burnhami szempontokat figyelembe vevõ
értelmezésünkben azt is jelenti, hogy a KidSmart oly módon növelte az IBM jó hírnevét,
ami elõnyös a cég – és az általa képviselt szektor – gazdasági és kereskedelmi céljainak
megvalósulása vonatkozásában. Nem tagadva az IBM donációk tényleges hasznosságát,
elõremutató jellegét és karitatív érdemeit háttérinformációként közöljük egy dán kollé-
gánk személyes beszámolóját a programról. Mint elmondta, számos dán óvodában „át-
alakították” az IBM-KidSmart számítógépet, azaz eltávolították az általuk „ízléstelen-
nek” ítélt mûanyag burkolatát, és többségükben saját szoftvereiket használták a gyerme-
ki kreatitivitást szerintük elégtelen mértékben fejlesztõ KidSmart programcsomag he-
lyett. A több dán óvoda gyakorlatára hivatkozó, ám mégiscsak szubjektív beszámoló je-
lezte, hogy intézményi szinten nem minden esetben a hivatalos PR anyagokban közvetí-
tett módon zajlottak a folyamatok. A KidSmart számítógépeket nagyon hasznosnak ítél-
ték a dán óvodákban is, de mivel azok nem illettek a Dániában megszokott kulturális mi-
liõhöz és számítógép-használati szokásrendhez, ezért sajátos módon „asszimilálták” azo-
kat. Az IBM számítógépek dániai „használatba vételében” egyébként szimbolikusan
megmutatkozik a skandináv országok egyfajta „szuverenitásra törekvése”, ami az IKT-
használat más területein is tettenérhetõ. Példa erre, hogy Svédországban az e-learning ke-
retrendszerek helyi kifejlesztésének egyik lényeges motívuma a felsõoktatási tananya-
gok révén már amúgy is kialakult amerikai hegemónia mérséklése. (Morten, 2003)

Magyarországi epizód 

Az IBM brüsszeli konferenciájának – azaz tematizációs erõfeszítéseinek – és az Euró-
pai Unió célkitûzéseinek következtében Magyarországon is közüggyé vált az óvodai szá-
mítógép-használat terjesztése. Hazánkban az IBM KidSmart program keretében mintegy
120 óvoda-számítógép (KidSmart programmal) került kiosztásra a cég ingyenes
adományaként. (4) Az IBM adományozási gyakorlatát ebben az idõszakban az Oktatási
Minisztérium ajánlásai és szervezõmunkája segítette. Ezért is különös, hogy a késõbbi-
ekben az egyébként az oktatási rendszerhez tartozó óvodákat érintõ ügyet nem az Okta-
tási Minisztérium gondozta, hanem az informatikai ágazatot felügyelõ és koordináló In-
formatikai és Hírközlési Minisztérium (IHM). Mint a késõbbiekben látni fogjuk, az IHM
természetszerûleg technológia alapú szemléletének érvényre jutása sok tekintetben kárá-
ra vált a Brunszvik Terézrõl elnevezett óvodai számítógépes projektnek, melynek kereté-
ben hazai óvodák pályázhattak támogatást IBM KidSmart számítógép vásárlására. Az In-
formatikai és Hírközlési Minisztérium által kiírt  „Brunszvik Teréz óvodai számítógépes
program” keretében 2003-ban pályázati úton 269 óvoda jutott csoportszobai számítógép-
hez. (A pályázat jele: IHM-ITP-10) (Az intézmények támogatási összegre pályázhattak,
melynek felhasználását nem befolyásolhatták. Minden intézmény ugyanazt az IBM szá-
mítógépet kapta KidSmart programcsomaggal.) A fejlesztés eredménye, hogy a 2003 és
2004 közötti idõszakban ugrásszerûen megnövekedett a csoportszobai számítógéppel el-
látott óvodai feladatellátási helyek aránya, illetve ennek megfelelõen az óvodában számí-
tógépet használó gyermekek aránya. (1. ábra) (Több évre visszatekintve körülbelül átla-
gosan évi 1 százalékpontos növekedési trendet tapasztalhatunk.) 
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A program sajátossága volt, hogy „a pályázat a 7/2003. (I. 14.) Kormány Rendelet
alapján, a társadalmi-gazdasági és infrastrukturális szempontból elmaradott, illetve az or-
szágos átlagot jelentõsen meghaladó munkanélküliséggel sújtott településeken mûködõ
óvodáknak biztosít speciálisan kialakított számítógépes munkaállomásokat.” (IHM,
2003) A rendelet eredményeként 2006-ban a községekben óvodába járó gyerekek köré-
ben nagyobb arányban (6,5 százalék) voltak olyanok, akik az óvodában számítógépet
használhattak, mint a városban lakó gyerekek között (3,8 százalék). 

1. ábra. A csoportszobai számítógépek és a használó gyerekek arányának változása 2002–2005 között, trend-
vonalakkal (5) Forrás: OM közoktatási statisztikai adatbázis – készítette: Török Balázs 

Terjesztés 

A Brunszvik Teréz óvodai számítógépes program általunk problematikusnak tekintett
egyik jellemzõje, hogy mind az alaptermék (a számítógép), mind a komplementer termé-
kek (a szoftverek) az e téren teljesítõképes hazai szereplõk mellõzésével kerültek az óvo-
dákba. Annak ellenére volt így, hogy az oktatószoftverek piacán, az óvodabútorok piacán
és a technológiai szolgáltatások terén léteztek/léteznek a pályázati célkitûzések maradék-
talan teljesítésére alkalmas helyi szereplõk. Ennek bizonyítékát adja az Állami Számve-
võszéknek a Brunszvik programhoz kapcsolódó közbeszerzési eljárást vizsgáló jelenté-
se, mely szerint: egy másik „pályázó által beadott ajánlat 57%-kal alacsonyabb árat tar-
talmazott, és az ajánlott eszköz az összes megkövetelt tanúsítvánnyal rendelkezett.” Is-
meretes, hogy 2003-as áron darabonként 1.077.000 Ft-ba került a költségvetésnek egy-
egy óvodai KidSmart számítógép. (6)) Feltételezésünk szerint a hazai humán erõforrá-
sok – a foglalkoztatás, a szoftvergyártási szakértelem, az innovációs potenciál – bõvülé-
se szempontjából elõnyös lett volna, ha a közpénzbõl finanszírozott fejlesztési program
megvalósításában a szakmailag versenyképes „lokális” szereplõk meghatározóbban jelen
lehetnek. Az Új Magyarország Programjában késõbb leírtak minden bizonnyal 2003-ban
is aktuálisak lettek volna, miszerint „Európának meg kell újítania versenyképessége alap-
ját, fokoznia kell növekedési képességét és termelékenységét, valamint oly módon kell
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megerõsítenie a társadalmi kohéziót, hogy a fõ hangsúlyt a tudásra, az innovációra és a
humán erõforrás jobbá tételére helyezi”. A késztermék import 2003-ban sem lehetett a
legmegfelelõbb megoldás a helyi fejlõdési folyamatok élénkítésére. Reménykeltõ, hogy
az Új Magyarország Programja 2006-ban egyértelmûen fogalmaz: „az ország további
fejlõdése, nemzetközi versenyképességének növelése megköveteli a befektetéseket a tar-
tós növekedés és a foglalkoztatás hajtóerõibe, azaz a tudásalapú gazdaság és társadalom
megteremtése érdekében kritikus fontosságúnak számító humán- és fizikai tõkébe.”
(MKK, 2006). Ennek alapján a helyi nevelési programokhoz, helyi igényekhez és szük-
ségletekhez szabott modern óvodai szoftverek magyarországi megalkotása a jövõben
akár preferenciát is élvezhetne az elavult (7) és a terjesztési célok miatt kulturálisan jel-
legtelen oktatási szoftverek importjával szemben. 

A Brunszvik Teréz óvodai számítógépes programot a médiában kísérõ csatározások
hátterében a kétségtelenül politikai indíttatású támadások és kritikák mellett egyértelmû-
en azonosíthatóak voltak olyan megnyilatkozások, melyeket piaci (gazdasági) verseny-
egyenlõséget érintõ érdeksérelem vezérelt. A közbeszerzési eljárást érintõ indokolt kifo-
gásoknak tárgyszerû leírását adta az Állami Számvevõszék a Brunszvik programhoz kap-
csolódó eljárások vizsgálatában: 

– „az ajánlati felhívás … mûszaki leírása … nem felelt meg a Közbeszerzésekrõl szó-
ló 1995. évi XL. törvény vonatkozó elõírásainak.”

– „az alacsonyabb árat tevõ ajánlatot … utólagosan felállított szempontok alapján, te-
hát nem megalapozott indokkal érvénytelenítették.” 

–  „az ár alátámasztottságának vizsgálatára különösen azért lett volna szükség, mivel
a másik (kizárt) pályázó által beadott ajánlat 57%-kal alacsonyabb árat tartalmazott, és
az ajánlott eszköz az összes megkövetelt tanúsítvánnyal rendelkezett.”

– „a nyertes által ajánlott eszköz nem felelt meg a kiírásban foglalt követelményeknek.”
– „a leszállított eszközök szakmai paraméterei nem feleltek meg az ajánlati kiírásban

megfogalmazott követelményeknek, ennek ellenére … a szállító teljesítését elfogadták.”
(Állami Számvevõszék, 2005)

Attól a ténytõl eltekintve, hogy a Brunszvik Teréz számítógépes program keretében
hasznos oktatóeszközt kaptak az intézmények, több tekintetben is „kudarcosnak” tûnik az
egykori IHM által bonyolított pályázat. Költségérzéketlenül és jogszerûtlenül elutasította
a kevesebb mint fele áron ajánlatot tevõt (ha úgy tetszik, kétszer annyi intézmény kapha-
tott volna számítógépet ugyanannyi közpénzbõl (8)); bürokratikusan bizalmatlanul kezel-
te az intézményeket, hiszen multifunkcionalitásuktól megfosztott, „lebutított” számítógé-
pek kerültek az óvodákba (9), ami végsõ soron hátrányos a pályázati kiírásban megneve-
zett célcsoportnak. Ráadásul azt a pályázót hozta ki nyertesnek, akinek sem ajánlata, sem
teljesítése nem felelt meg a kiírási követelményeknek. A jelenségkör együttes értékelése
alapján akár a hazai közbeszerzési rendszer átalakítása is idõszerûnek tûnik. 

A jelenség hátterében meghúzódó okokat csak találgathatjuk. Annyit azonban jelezhe-
tünk, hogy az IHM eredetileg nem 269, hanem jóval több, 500 darab számítógépet kívánt
beszerezni az óvodai programra rendelkezésre álló 300 millió forintból. A tervezés fázi-
sában tehát a „termék-beárazás” a hazai informatikai piac árait vette figyelembe. A prog-
ram elõkészítésének részeként fogható fel az is, hogy az IHM megbízásából ingyenesen
használható számítógépes „Ovi Program” készült. (http://ovi.ikukac.hu/) Valószínûnek
tartjuk, hogy a projekt egyik lehetséges forgatókönyve szerint a hazai szoftverkészítõ és
szolgáltatói szektor valósította volna meg a Brunszvik programot. A döntéshozók azon-
ban más forgatókönyv szerint alakították az eseményeket. Ennek következménye, hogy
a tervezett 500 számítógép helyett 269 kerülhetett átadásra, és hogy a közpénzen elkészí-
tetett „Ovi Program” terjesztése és hasznosítása leállt. A Brunszvik programban juttatott
IBM KidSmart számítógépekre ugyanis tilos bármilyen további szoftver telepítése. Arra
a kérdésre, hogy vajon milyen tényezõk eredményezték a projekt markáns megváltozá-
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sát az elõzetes tervekhez képest, csak általános hipotézis formájában adhatunk választ.
Feltételezzük, hogy a domináns tõkeerõvel, presztízzsel és társadalmi befolyással rendel-
kezõ globális érdekcsoportok a magyarországi viszonyok között mintegy „rejtett meg-
rendelõként” képesek befolyásolni az informatikai vonatkozású közszolgáltatások alaku-
lását. Úgy véljük, hogy az IKT oktatási terjesztése kapcsán tipikus globalizációs jelensé-
gek mutathatók ki: a „versenypozíciók” némi kormányzati asszisztenciával úgy rende-
zõdnek át, ami jónéhány vonatkozásban kedvezõbb a globalizációs aktorok számára,
mint a helyi szinten érdekeltek számára. 

Az óvodai számítógépek terjesztésének néhány nemzetközi és hazai epizódja alapján
bemutattuk, hogy az IKT terjesztése sok esetben az oktatási rendszeren kívüli érdekekre
vezethetõ vissza. Ennek is tudható be, hogy az IKT eszközök terjesztése során annak pe-
dagógiai alapja tûnik a legkevésbé kidolgozottnak. Megítélésünk szerint a Kárpáti Andrea
által az IKT hazai oktatási terjesztésének területén diagnosztizált „kampányszerûség”
részben ugyancsak erre vezethetõ vissza. (Kárpáti, 2003) Az IKT oktatási alkalmazása vo-
natkozásában ismétlõdõen felvetõdõ kérdés, hogy a többségében oktatási rendszeren kí-
vüli hatásokra visszavezethetõ, és ennek következtében gyakran erõltetett ütemû, egymás-
ra toluló fejlesztési hullámok mennyiben indítanak el organikus, és mennyiben anorgani-
kus változási folyamatokat. Ha ez utóbbi folyamatok túlsúlyba jutnak, az hosszabb távon
akár csökkentheti is az oktatási rendszer IKT abszorpciós kapacitását. (Pedagógusok visz-
szajelzésébõl ismerünk olyan országos jelentõségû tartalomfejlesztési projektet, mely je-
lenlegi állapotában hozzájárul az IKT eszközök oktatási alkalmazásának lejáratódásához.) 

Az óvodai számítógép-használat szülõi megítélése

A kutatás módszerei 

Az Oktatási Minisztérium támogatásával 2005–2006 folyamán lefolytatott vizsgála-
tunk során mindazon óvodai feladatellátási helyre kérdõívcsomagot küldtünk ki, ahol a
2004/2005. évi közoktatási statisztikai adatbázis szerint a gyerekek számítógépet hasz-
nálnak az óvodában. A mintaválasztás következménye, hogy az eredmények nem a hazai
óvodarendszerre, csupán a csoportszobai számítógépet használó intézmények körére vo-
natkoztathatók. Összesen 490 óvodai feladatellátási helyre küldtünk kérdõívcsomagot,
választ 348 intézmény 1082 szülõjétõl kaptunk, akiknek nemek szerinti megoszlása meg-
felelt annak a közismert gyakorlatnak, miszerint az óvodával történõ kapcsolattartás el-
sõsorban az édesanyák feladata. (A nõk aránya: 83,5 százalék volt.) 

Szülõi preferenciák 

Az IBM adományozása és a Brunszvik Teréz program keretében óvodába került szá-
mítógépek elsõsorban az óvoda oktató – intellektuális, kognitív készségeket fejlesztõ –
funkcióját erõsítette. (10) Ez tökéletesen illeszkedett a szülõk elképzeléseihez, akik gyer-
mekük kognitív készségeinek fejlesztése terén egyértelmûen hasznosnak látják a számí-
tógép-használatát. A kérdéskör komplexitását jelzi, hogy a szülõk gyermekük fizikális
(testi), kommunikációs és szocializációs készségei szempontjából kockázati tényezõnek
tekintik a számítógép-használatot. 

A csoportszobai számítógép-használat a gyermeküket óvodáztató szülõk többsége szá-
mára újdonságot jelent. Korábbi – 2002-es – kutatásunk idején (Török, 2004), országos
szinten a szülõk 58 százaléka helyeselte, hogy gyermeke óvodáskorban számítógépet
használjon, míg jelentõs arányuk, több mint harmaduk (35 százalék) kifejezetten ellenez-
te azt. 2006-os vizsgálatunkban, mely a csoportszobai számítógépet üzemeltetõ óvodák
szülõi körére terjedt ki, lényegesen eltérõ eredményeket kaptunk. A szülõk 92 százaléka
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helyesnek tartja, hogy gyermeke az óvodában számítógépet használjon és mindössze 5,5
százalék ellenzi azt. A gyermekük számítógép-használatát helyeslõ szülõk arányának nö-
vekedése mögött több okot is feltételezünk. Egyfelõl 2002 óta a közgondolkodás egyre
inkább alapkészségnek tekinti a számítógépes ismereteket és készségeket, ami befolyá-
solhatja a szülõk gyerekképét, másfelõl a csoportszobai számítógép-használat mint az
óvodapedagógusok által szervezett tevékenység meggyõzi a szülõket annak hasznossá-
gáról. Ebben az értelemben a Brunszvik Teréz program és az IBM számítógépek adomá-
nyozásának gyakorlata elvitathatatlan érdemekkel rendelkeznek.  

Bár a szülõk kimagasló arányban helyeslik, hogy gyermekük az óvodában számítógé-
pet használjon, korántsem egyöntetûen ítélik fontosnak azt. A válaszadók 1/3 része nem
vagy csak kevéssé tartotta fontosnak, hogy gyermeke számára az óvoda számítógépes
készségfejlesztést biztosít. Még kisebb arányban voltak azok a szülõk, akik szerint na-
gyon fontos – azaz szinte nélkülözhetetlen óvodai szolgáltatás – az óvodai számítógép-
használat. (Az 2. ábrán az adatok egy része a 2002-es országos óvodavizsgálatból szár-
mazó adatokkal is összevethetõk.)

2. ábra. A szülõk óvodaválasztáskor alkalmazott egyes szempontjainak fontossága (2002 országos adatok és
a 2006-os célzott vizsgálat adatai; (Török,2004) A 2006-os vizsgálat mintája a csoportszobai számítógépet
üzemeltetõ óvodák szülõi köre. (Török,2006)

Az általunk vizsgált hét óvodai szolgáltatás közül a fejlesztõ célú óvodai számítógép-
használat tûnik a legkevésbé fontosnak a szülõk szemében – 13,9 százalék tartja nagyon
fontosnak. Már az óvoda felszereltsége (bútorzata, játékok) is jóval több mint kétszer
annyi (32,7 százalék szülõ számára nagyon fontos), mint a gyerekük számítógépes fej-
lesztésének lehetõsége. 

Az óvoda udvarának használhatóságán kívül (58,3 százalék) a szülõk elsõsorban az
óvoda humán jellegû szolgáltatásait értékelik. Az óvodapedagógusok személyisége a szü-
lõk 85 százaléka számára tûnt nagyon fontosnak, ebben a tekintetben nem találunk elté-
rést a 2002-es és 2006-os adatok között. A családok irányában megnyilvánuló nyitottságot
kétharmaduk (66,7 százalék) ítélte nagyon fontosnak. Az eredmények azt jelzik, hogy
egyelõre nem a technológiára alapozott szolgáltatások bõvítésével, hanem a humán jelle-
gû szolgáltatások – például a gyerekek számára szervezett programok (60,8 százalék) –
gazdagításával lehetséges az óvodai szolgáltatásokat a szülõi igényekhez közelíteni. 

Oktatáspolitikai szinten levonható következtetés, hogy amennyiben az óvodáztatás –
szolgáltató jelleggel – a létezõ szülõi igényekre kíván reagálni, akkor azt célszerû mérle-
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gelni, hogy a gyereke csoportszobai számítógépes fejlesztése sokkal kevesebb szülõ szá-
mára fontos (13 százalék), mint az óvoda által biztosított humán jellegû szolgáltatások.
(Az „óvónõk személyisége” 84 százalékuk számára nagyon fontos.) 

A szülõk véleményét megkérdeztük arról is, hogy elképzelésük szerint az óvodai szá-
mítógépes készségfejlesztés mennyiben befolyásolja gyermekük késõbbi tanulmányi si-
kerességét. A válaszadók közel fele (48 százalék) gondolta úgy, hogy jelentõs befolyás-
sal lehet a gyerek késõbbi iskolai elõmenetelére, miközben 42 százalékuk szerint csupán
kis mértékû befolyást gyakorol a számítógép-használat a gyerek iskolai sikerességére.
Markáns véleményt fogalmazott meg a válaszadók 9 százaléka, akik szerint a számítógé-
pes készségfejlesztés nem befolyásolja a gyerek késõbbi tanulmányi sikerességét. 

A számítógép-használat jelentõségét a szülõk ötféle óvodai különfoglalkozás iránti
igényén keresztül is felmértük. (3. ábra) A 2006-os adatfelvétel során a 2002-es országo-
san reprezentatív vizsgálat eredményeivel azonos preferencia rangsort kaptunk. Eszerint
a különfoglalkozások közül továbbra is a gyerekek fizikális fejlõdését megalapozó
„úszásoktatás” szerepel az élen és továbbra is harmadik helyen található a szintén fiziká-
lis állóképességet fejlesztõ „rendszeres külön torna (sport)”. A kognitív készségek fej-
lesztéséhez kapcsolható „játékos idegennyelv tanulás” a rangsor második helyén találha-
tó, míg a „számítógéppel való ismerkedés” a negyedik helyen. Ez utóbbi eredményt ár-
nyalja, hogy a 2006-os adatfelvétel során megkérdezett szülõk mindegyikének a gyerme-
ke használhatott csoportszobai számítógépet, így ezen a területen tényleges tapasztalattal
rendelkeztek. 

3. ábra. A szülõk által igényelt óvodai különfoglalkozások (2002 és 2006) A 2006-os vizsgálat mintája a cso-
portszobai számítógépet üzemeltetõ óvodák szülõi köre. (Török, 2006)

Financiális szempontból értelmezve a vizsgálati eredményeket azt állíthatjuk, hogy az
óvodák fejlesztésére rendelkezésre álló közpénzeket elsõsorban az óvodai humán erõfor-
rások (szolgáltatások) bõvítésére célszerû fordítani, legalábbis amennyiben az oktatáspo-
litika a szülõk igényeit és meglévõ preferenciáit figyelembe kívánja venni. Az eredmé-
nyek alapján egyelõre nem tanácsolható az óvodáknak sem, hogy a számítógép csoport-
szobai alkalmazását nevelési/oktatási profiljuk centrumába helyezzék, bár a csoportszo-
bai számítógép-használat kétségkívül színesíti az óvodai szolgáltatások egészét, és sok
tekintetben találkozik meglévõ szülõi igényekkel is. 

Megjegyzendõ, hogy a jövõben a csoportszobai számítógép-használatnak várhatóan
fokozottabban jellemzõje lesz a személyesség, a kommunikativitás. A gyerekek digitális
portfoliójának összeállítása, az internetes kapcsolattartás, a gyerek rajz-, fénykép-, videó-
és hanggyûjteménye mind-mind olyan funkciók, melyek a számítógépet kimozdíthatják
jelenlegi „drillezõ játék- és oktatógép” szerepébõl. A számítógép ilyen irányú funkcioná-
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lis bõvülésének azonban természetszerûleg megvannak a maga humán feltételei, ezért
szükségesnek látszik a csoportszobai számítógép-használat gyakorlatának összekapcso-
lása az óvodapedagógus képzés és továbbképzés szolgáltató rendszereivel. Hangsúlyoz-
zuk, hogy nem az általános számítógép-használati ismeretek terjesztése látszik szüksé-
gesnek az óvodapedagógusok körében. Jelenleg is közel kétszer annyi feladatellátási he-
lyen van számítógép-használói ismeretekkel rendelkezõ óvodapedagógus, mint ahány
feladatellátási helyen csoportszobai számítógépet alkalmaznak. Hiányt a számítógépet
kreatív fejlesztõeszközként és a személyes kommunikációt támogató médiumként hasz-
nosító és az e téren rendszerezett ismeretekkel rendelkezõ óvodapedagógusokból regiszt-
ráltunk. Mivel az óvodapedagógusok továbbképzési aktivitása közismerten magas, hát-
ráltató tényezõként elsõsorban a továbbképzési kínálat szûkösségét, illetve a számítógép
óvodai használatának koncepcionális kidolgozatlanságát kell megjelölnünk. 

Összegzés 

Az oktatási rendszeren belül zajló IKT terjesztési folyamatok egy része az oktatás-
ügyön kívüli tényezõktõl meghatározott, így természetszerûleg hiányzik belõlük a (saját)
szektorális invenció. A Brunszvik program nemzetközi elõzményeinek és hazai történe-
tének áttekintése alapján feltételezzük, hogy a domináns tõkeerõvel, presztízzsel és tár-
sadalmi befolyással rendelkezõ korporációk – ha tehetik, oktatáspolitikai dokumentu-
mokba transzformált lobbyérdekeik mentén – mintegy „rejtett megrendelõként” befolyá-
solják az informatikai vonatkozású oktatási közszolgáltatások alakulását. Az egyébként
sok tekintetben elõremutató folyamatok Magyarországon a mindenkori hatalmi pozíció-
ban lévõk „kommunikatív etikájának” fejletlensége, illetve az oktatásügyet jellemzõ
szektorális invenció hiánya miatt egyelõre inkább a globális szinten érdekeltek elõnyére
és a lokális szinten érdekeltek hátrányára alakulnak, mintsem megfordítva. 

A Brunszvik Teréz óvodai számítógépes program kapcsán jeleztük, hogy az alapját ké-
pezõ pedagógiai koncepció szûkössége és a számítógép felhasználás projektbeli korlátozá-
sa miatt az óvodai számítógépek egyelõre a „drillezõ játék- és oktatógép” funkcióban hasz-
nosulnak a kedvezményezett óvodákban. A helyzethez illeszkedõen szükségesnek látszik
az óvodai csoportszobai számítógép-használat gyakorlatának koncepcionális bõvítése,
hogy az egyébként multifunkcionális médium jelenlegi korlátozottsága feloldható legyen.  

A tanulmány második részében a csoportszobai számítógép-használat témájában 2006
folyamán lezárult vizsgálatunk alapján adtunk képet az óvodai számítógép-használat szü-
lõi megítélésérõl. Kimutattuk, hogy a szülõk többsége szívesen veszi gyermeke óvodai
számítógép-használatát, de megítélése szerint a csoportszobai számítógép-használat sze-
repét és jelentõségét tekintve nem tartozik az óvoda legfontosabb „szolgáltatásai” közé.  

A jövõre elõre tekintve jelezzük, hogy az óvodák egy része anyagi és karbantartási ne-
hézségek miatt várhatóan feladni kényszerül a csoportszobai számítógép-használat külsõ
támogatásokra alapozottan megkezdett gyakorlatát. 

Jegyzet

125

Török Balázs: Az óvodai csoportszobai számítógépek 

(1) European Conference on ICT in Early Learning 
(2) Az európai dokumentumok a jelzett idõszakban
az e-learning fogalmán mindenfajta számítógéppel
segített tanulást értettek, így az óvodai számítógép-
használatot is. 
(3) A helyzet komplexitását mutatja, hogy az uniós e-
learning fejlesztési projektek részben az e-learning
terén kialakult amerikai „technológiai egyeduralom”
mérséklését kívánják elérni, így többek között az
IBM-nek is versenytársakat támasztanak. (L-Change,
2002) 

(4) A különbözõ hírforrások 100–120 közötti
számokat említenek. 
(5) 2002-ben 4419 feladatellátási hellyel és 331.670
óvodással, 2003-ban 4640 feladatellátási hellyel és
327.508 óvodással számoltunk, kis mértékben eltérve
az Oktatási Minisztérium statisztikáitól.  
(6) A számítógépek 3 év után – ennyi az informatikai
eszközök amortizációs ideje – kerülnek át az óvodák
tulajdonába, addig annak garanciális javítását a
kiszállító díjmentesen végzi.  



Irodalom
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(7) Pethõ Balázs tanulmányában kimutatta, hogy az
1998-ra elkészült IBM KidSmart szoftvercsomag a
Brunszvik programhoz kapcsolódó hazai terjesztése
idején információtechnológiailag sok szempontból
elavultnak volt tekinthetõ. 
(8) Talán nem véletlen, hogy az elõzetes tervek
szerint is majd kétannyi intézmény lett volna ked-
vezményezett.

(10) Kimutatható volt, hogy a csoportszobai
számítógép-használat hatást gyakorolt az óvoda
nevelési céljainak megvalósulására is. A számítógép
csoportszobai alkalmazása többnyire olyan társas
(interaktív) helyzetekben valósul meg, melyekben
érvényre jut az óvoda szocializációs funkciója is.
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