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A 20. és 21. század gazdasága, társadalma, azok 
felépítése jelentősen eltér egymástól. A kü-
lönbség egyik fő okozója a technológia roha-
mos fejlődése és alkalmazása az érintett terü-
leteken. A 21. századra az élet egészét körülve-
vő és állandóan elérhető technológia jelentős 
mértékben megváltoztatta az emberek életét, 
azt, ahogy dolgozunk, kommunikálunk, 
ügye ket intézünk, problémákat oldunk meg 
és ismereteket szerzünk. Megváltoztatta az 
emberek szokásait, szórakozását, kapcsolattar-
tási és vásárlási módjait, az információlétre-
hozás módját, és mindezzel összefüggően a 
munka természetét. 

A gazdaság és társadalom felől érkező 
új igények

A 21. század gazdaságában, társadalmában, 
munkaerőpiacán a tények memorizálásának, 
egyszerű eljárások implementálásának már 
kevesebb szerep jut – ezek feladatát átveszik 
a különböző technológiai eszközök –, a hang-
súly a flexibilitáson, a jó komplex probléma-
megoldó képességen, a hatékony kommuni-
kációs képességen és információkezelésen, a 
csoportmunkára való alkalmasságon, a krea-
tív és produktív tecnológiahasználaton, illet-

kompetencia; gazdasági életben mutatott 
fontosságát jelzi, hogy egyrészről mind az 
USA, mind az EU célként fogalmazta meg, 
és támogatja az IKT- és ezzel párhuzamosan 
az IKT-használattal összefüggő, mára kulcs-
fontosságúvá váló készségek, képességek és 
kompetenciák oktatásba és továbbképzésbe 
való integrálását. A Lisszaboni célok értelmé-
ben ugyanis Európa oktatását a tudásalapú 
társadalom elvárásainak fényében át kell 
alakítani úgy, hogy
• az emberi tőke fejlesztésével, a munkaerő 

produktivitásának fokozásával hozzájárul-
jon, segítse, támogassa a gazdasági növe-
kedést;

 • az IKT-s eszközök rutinszerű, hatékony 
használata segítse a tudásmegosztást, meg-
könnyítse az állami szolgáltatások ügy in-
tézésének menetét (például: adóbevallás, 
Ügyfélkapu használata), a vásárlást, ban-
ki ügyintézést stb., illetve javíthat a szociá-
lis kohézión;

• számítógép-alapú formatív és diagnoszti-
kus mérés-értékelés bevezetésével hozzá-
járuljon az oktatás elszámoltathatóságá-
nak fejlesztéséhez, szummatív értékelés 
esetén pedig biztosítsa a hatékony fejlesz-
tés alapját is jelentő gyors visszacsatolást 
(Kozma, 2008). 

Az EU 2010-ig elérendő, IKT-t érintő ok ta-
táspolitikai ajánlásai között a következő főbb 
kritériumok fogalmazódtak meg: 
• az IKT-eszközök jelenjenek meg az oktatás 

teljes területén, és a képzés ne korlátozód-
jék a felhasználói ismeretek átadására;

• az informatikai eszközök használata kész-
ségszinten épüljön be a tanítás-tanulás 
folyamatába, 

• a tananyag tartalma és hozzáférhetősége 
legyen rugalmasabb, nyitott tanulási kör-
nyezetben történjék az oktatás;

• az iskola alakítsa ki, és fejlessze az élethosz-
szig tartó tanuláshoz szükséges alapkészsé-
geket, s készítsen fel az új tanulási formák 
és eszközök használatára.
Másrészről a gazdaság oldaláról 2009-ben 

három nagy technológiai világcég (Cisco, 
Intel és Microsoft) fogott össze, hogy elindítsa-
nak egy vonatkozó oktatási projektet: Assess-
ing and Teaching 21st Century Skills1 (ATCS21), 
ami az oktatási rendszerek 21. századi igények-
nek megfelelő átalakítását, az átalakítás lehe-
tőségeinek áttekintését célozta meg.

Miután a Lisszaboni célok megvalósításá-
nak időpontja 2010 volt, a jövőre vonatkozó 
célok folytatásaként megfogalmazódott az 
Európa 2020 stratégia, mint Lisszaboni célok II. 
A 2020-ig megvalósítandó célok között előke-
lő helyen szerepel a magas színvonalú formá-
lis oktatás és tréning, ami biztosítja, hogy a 
tagországok képesek legyenek alkalmazkodni 
a gyorsan változó gazdasá gi környezethez, 
továbbá segíti a munkaerő piaci viszonyok 
javulását (World Economic Forum, 2010).

Az IKT oktatásra és tanulásra gyakorolt 
hatásának indikátorai

1973 óta beszélhetünk internetről, 1977 a 
személyi számítógép megjelenése, 1989 a 
www debütálása – új elvárások az IKT és az 
oktatás kapcsolatát tekintve, 1998 a nyílt for-
ráskódú programok megjelenése, 2001 a 
dot comösszeomlás, majd 2005 – web 2.0, az 
írható web, ami alapjaiban változtatta meg 
az internetezési és ezzel párhuzamosan a tanu-
lási szokásokat (White, 2008). Mindennek 
következtében az IKT nem rendelkezik több 
évszázadra visszatekintő oktatási tradícióval, 
az elmúlt, leginkább egy-két évtized hatásai-
ról beszélhetünk. 

ve az ezekkel összefüggő új tudás előállításá-
nak képességén van (Cisco et al., 2009). 
Mind ezen, a 21. században kulcsfontosságú-
nak számító készségeket és képességeket 
azonban ritkán tanítják a ma iskolájában, 
hol ott nehéz elképzelni a jelen és jövő tanulá-
si környezetét IKT-s (információs-kommu-
nikációs technológia) eszközök és e készségek, 
képességek és kompetenciák hatékony hasz-
nálata nélkül. Elsajátításuk főképpen infor-
mális tanulás keretei között történik.

A technológa jelentős mértékben átalakí-
totta a társadalmi tőkét. Jelenlétét társadalmi 
szinten befogadóvá teszi az, hogy közösen 
szerkesztünk, készítünk, és egymás között 
megosztunk médiatartalmakat (például: blo-
golás, podcasting, Wikipedia, Flickr, YouTube), 
ismerősökkel és barátokkal erre alkalmas ol-
dalakon vesszük fel és tartjuk a kapcsolatot 
(Iwiw, Facebook, LinkedIn, Skype), továbbá 
használata nélkülözhetetlen a munkaerőpia-
con. Mindezek következtében átalakult az 
értékesnek számító tudás, illetve képességek, 
kompetenciák köre, ami új kihívásokat állít 
a formális oktatás elé. 

Az IKT-ban rejlő lehetőségek, illetve az 
informatikai műveltség (ICT literacy) kulcs- 1 21. századi készségek tanítása és mérése projekt
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Annak ellenére, hogy a technológia, bár 
különböző szinten és elterjedtséggel, de 25–30 
év óta az oktatási rendszerek részét képezi, 
mégsem fogalmazódtak még meg egységesen 
nemzetközi szinten azok az indikátorok, 
amelyek mentén konstruktívan összehasonlít-
hatóak lennének az egyes oktatási rendszerek 
aszerint, mennyire sikerült a technológiát 
integrálniuk az oktatás folyamatába (Scheuer-
mann – Pedró, 2009). A jelenleg létező és 
rendelkezésre álló indikátorok, illetve adatok 
döntő többsége a 80-as években is vizsgált 
tényezőkről adnak információt (diá kok szá-
mítógéphez és internethez való hoz záférése, 
egy főre jutó számítógépek száma stb.). Ezek 
azonban, bár lényegesek, ke véssé jellemzik azt, 
hogy az egyes iskolák ho gyan használják, 
hogyan integrálták az IKT-eszkö zöket min-
dennapi tevékenységükbe. Az IKT-használat 
milyensége és kevésbé a szükséges mennyisé-
ge határozza meg azt, ahogy ezek az eszközök 
hozzájárulnak a diákok isme reteinek, képes-
ségeinek fejlődéséhez (OECD, 2004). 

A hazai empirikus kutatások túlléptek a 
csak a bemeneti indikátorok (input in dicators), 
azaz a csak az alkalmazott eszközök típusát 
és mennyiségét vizsgáló kérdéseken. Ezek 
mellett megjelentek a hasz nálatra vonatkozó 
indikátorokat (utilisation indicator) célzó, 
azaz az iskolavezetők, pedagógusok, leendő 
pe dagógusok és diákok IKT kompetenciájá-
ra, IKT-használati szokásaira (Hunya et al., 
2006; Hunya, 2011) és a használat típusára 
(játék, oktatási szoftver, e-mail stb.), gyakori-
ságra vonatkozó felméré sek (ITTK, 2007). 
Ám mind hazai, mind nemzetközi viszony-
latban is keveset tudunk a kimeneti indiká-
torokról; arról, hogy az egyes tantárgyaknál 
mennyire hatékony, mennyire segíti elő a 
technológia az ismeret és képességelsajátítás 
folyamatát (Scheuermann – Pedro, 2009). 

Összefoglalva: a technológia tanulási és 
ta nítási folyamatot átalakító erejére jelen pil-
lanatban kevés, és főleg esettanulmány kere-
tein belül született empirikus bizonyíték áll 
csak rendelkezésre, melyek összehasonlítha-
tósága az alkalmazott módszerek, megköze-
lítések különözősége miatt problémás. Ezt 
már – a PISA 2006-os adatok elemzése kap-
csán – az OECD és az Európai Bizottság is 
felismerte, és megfogalmazta a széleskörű, 
mind mennyiségi, mind minőségi tényezőket 
az oktatás különböző szintjein figyelembe 
vevő, komplex, nemzetközi indikátorrendszer 
kidolgozásának szükségességét. Ennek meg-
valósulását olyan jelentős nemzetközi szerve-
zetek, mint az UNESCO vagy a Világbank 
is támogatta és támogatja, aminek hatására 
az Európai Bizottság (Indicators on ICT in 
Education címmel) 2008 novembere és 2009 
októbere között, továbbá a CRELL (Center 
for Research on Lifelong Learning) 2009-ben 
elindított egy vonatkozó kutatási projektet 
(Investigating the In� uence of ICT on Educa-Investigating the In�uence of ICT on Educa-
tional Performance).

A kutatási eredmények hiánya ellenére 
azonban általánosan elfogadott, hogy az IKT 
fontos szerepet játszik az oktatás és tanulás 
átalakításában, átalakulásában, modernizálá-
sában, a 21. században már senki sem kétel-
kedik az IKT oktatásban betöltött szerepének 
fontosságában. 

A technológia tanulásra-tanításra gyako-
rolt hatását számos oldalról közelíthetjük meg. 
Nem létezik egyetlen, mindenki által elfoga-
dott elmélet. Az oktatásban alapvetően két 
célból használunk különböző technológiai 
eszközöket, melyek között a mai napig ki-
emelt helyet foglal el a számítógép: (1) megta-
nítsuk a diákokat arra, hogyan használják az 
adott eszközt, illetve (2) az adott technológia 
segítségével fokozzuk az oktatási módszer 

hatékonyságát, a diákok aktivitását, illetve 
sikeresebbé tegyük a tanítás-tanulás folyama-
tát, beleértve az értékelés módszereit, eszköz-
rendszerét is. Nem szabad figyelmen kívül 
hagyni, hogy a technológia csak egy eszköz, 
amely új lehetőségeket biztosít; nem szabad, 
hogy a technológia cél legyen. 

általános, minden szinten előforduló je-
lenségként fogalmazhatjuk meg azt a helyte-
len, ugyanakkor tartósnak bizonyuló megkö-
zelítést, amikor a technológia az oktatás elé 
kerül, amikor előtérbe kerülnek a különböző 
IKT-s eszközök, és elhalványul a módszertan, 
háttérbe szorul mindaz, amiért elkezdtük 
használni az adott IKT-s eszközt. A technoló-
gia oktatásban való használatának egyik leg-
nagyobb csapdája, amikor az oktatás résztve-
vői először magára a technikára fókuszálnak, 
esetleg csak később kerül elő, hogy az adott 
eszközt hogyan is lehetne oktatási célokra 
hasznosítani, az oktatás részévé tenni. 

Az IKT hatása a diákok ismeretszerzési, 
tanulási szokásaira 
és ennek oktatási következményei

A fiatalok, a netgeneráció által használt eszkö-
zöket tekintve kétség kívüli, hogy a techno-
lógia hatással van, és a jövőben lesz is mind 
a formális, mind az informális tanulásra. Az 
új lehetőségek mellett jelentőségüket növeli 
az új, felnövekvő generáció attitűdje és elvá-
rása, mely jelentősen különbözik a korábbi 
generációk attitűdjétől, elvárásaitól, tanulás-
hoz való hozzáállásától (Oblinger, D. – Ob-
linger, J., 2005). A netgeneráció tagjai alap-
vetően más típusú oktatást, más típusú ok-
tatási módszereket igényelnek, mások a lehe-
tőségeik, amik determinálják életstílusukat, 
elvárásaikat az oktatás vonatkozásában is. Ha 
valamilyen problémával, kérdéssel szembesül-
nek, rákeresnek az interneten, különböző 

fórumokon, egymástól kérdeznek, és egyre 
kevésbé fordulnak tanáraikhoz, akik koráb-
ban még a tudás fő forrásai voltak. Az iskolán 
kívüli online tanulási tapasztalatok száma 
drasztikusan növekszik, a diákok egyre több 
időt töltenek el különböző technológiai esz-
közök használatával, ezért nem hagyhatjuk 
figyelmen kívül az informális tanulás trend-
jeit. Képességfejlődés, tudásépítés és tudás-
megosztás szemszögéből éppoly értékesek 
lehetnek az informális tanulás keretein belül 
gyűjtött tapasztalatok, mint a formális okta-
tás során tanultak. 

Mindezek új problémákat és kihívásokat 
támasztanak az iskolákkal és oktatókkal 
szemben. A tanár többé már nem a tudás 
kizárólagos birtokosa, viszont meg kell küz-
denie a diákok részéről jelentkező új igények-
kel, továbbá a diákok felszínes olvasási és 
tévénézési szokásaiból, a kritikai gondolko-
dási képesség viszonylagos hiányából, az in-
terneten, különböző médián talált informá-
ció hitelességének megítélési problémáiból 
eredő újabb feladatokkal. 

A hardver oldaláról megközelítve, egyre 
növekvő szakadék van az iskolák többségének 
IT környezete és a netgeneráció tagjai által 
használt technológiák között. A tanulók mo-
dernebb és fejlettebb technológiákkal talál-
koznak hétköznapjaik során, mint amit a 
legtöbb iskolában elérhetnek. Éles ellentét 
mutatkozik abban, ahogy a diákok az iskolán 
kívül és az iskolán belül használják a külön-
böző technológiákat. A diákok különböző 
IKT-s képességekkel jönnek az iskolába: blo-
gokat készítenek, podcastingolnak, twitterez-
nek, filmeket töltenek le és fel, programokat 
cserélnek, képeket, filmeket és zenét szerkesz-
tenek, különböző IKT-s eszközöket használ-
nak (számítógép, mobiltelefon, okostelefon, 
Xbox, PlayStation, Nintendo stb.) ugyanakkor 
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Annak ellenére, hogy a technológia, bár 
különböző szinten és elterjedtséggel, de 25–30 
év óta az oktatási rendszerek részét képezi, 
mégsem fogalmazódtak még meg egységesen 
nemzetközi szinten azok az indikátorok, 
amelyek mentén konstruktívan összehasonlít-
hatóak lennének az egyes oktatási rendszerek 
aszerint, mennyire sikerült a technológiát 
integrálniuk az oktatás folyamatába (Scheuer-
mann – Pedró, 2009). A jelenleg létező és 
rendelkezésre álló indikátorok, illetve adatok 
döntő többsége a 80-as években is vizsgált 
tényezőkről adnak információt (diá kok szá-
mítógéphez és internethez való hoz záférése, 
egy főre jutó számítógépek száma stb.). Ezek 
azonban, bár lényegesek, ke véssé jellemzik azt, 
hogy az egyes iskolák ho gyan használják, 
hogyan integrálták az IKT-eszkö zöket min-
dennapi tevékenységükbe. Az IKT-használat 
milyensége és kevésbé a szükséges mennyisé-
ge határozza meg azt, ahogy ezek az eszközök 
hozzájárulnak a diákok isme reteinek, képes-
ségeinek fejlődéséhez (OECD, 2004). 

A hazai empirikus kutatások túlléptek a 
csak a bemeneti indikátorok (input in dicators), 
azaz a csak az alkalmazott eszközök típusát 
és mennyiségét vizsgáló kérdéseken. Ezek 
mellett megjelentek a hasz nálatra vonatkozó 
indikátorokat (utilisation indicator) célzó, 
azaz az iskolavezetők, pedagógusok, leendő 
pe dagógusok és diákok IKT kompetenciájá-
ra, IKT-használati szokásaira (Hunya et al., 
2006; Hunya, 2011) és a használat típusára 
(játék, oktatási szoftver, e-mail stb.), gyakori-
ságra vonatkozó felméré sek (ITTK, 2007). 
Ám mind hazai, mind nemzetközi viszony-
latban is keveset tudunk a kimeneti indiká-
torokról; arról, hogy az egyes tantárgyaknál 
mennyire hatékony, mennyire segíti elő a 
technológia az ismeret és képességelsajátítás 
folyamatát (Scheuermann – Pedro, 2009). 

Összefoglalva: a technológia tanulási és 
ta nítási folyamatot átalakító erejére jelen pil-
lanatban kevés, és főleg esettanulmány kere-
tein belül született empirikus bizonyíték áll 
csak rendelkezésre, melyek összehasonlítha-
tósága az alkalmazott módszerek, megköze-
lítések különözősége miatt problémás. Ezt 
már – a PISA 2006-os adatok elemzése kap-
csán – az OECD és az Európai Bizottság is 
felismerte, és megfogalmazta a széleskörű, 
mind mennyiségi, mind minőségi tényezőket 
az oktatás különböző szintjein figyelembe 
vevő, komplex, nemzetközi indikátorrendszer 
kidolgozásának szükségességét. Ennek meg-
valósulását olyan jelentős nemzetközi szerve-
zetek, mint az UNESCO vagy a Világbank 
is támogatta és támogatja, aminek hatására 
az Európai Bizottság (Indicators on ICT in 
Education címmel) 2008 novembere és 2009 
októbere között, továbbá a CRELL (Center 
for Research on Lifelong Learning) 2009-ben 
elindított egy vonatkozó kutatási projektet 
(Investigating the In� uence of ICT on Educa-Investigating the In�uence of ICT on Educa-
tional Performance).

A kutatási eredmények hiánya ellenére 
azonban általánosan elfogadott, hogy az IKT 
fontos szerepet játszik az oktatás és tanulás 
átalakításában, átalakulásában, modernizálá-
sában, a 21. században már senki sem kétel-
kedik az IKT oktatásban betöltött szerepének 
fontosságában. 

A technológia tanulásra-tanításra gyako-
rolt hatását számos oldalról közelíthetjük meg. 
Nem létezik egyetlen, mindenki által elfoga-
dott elmélet. Az oktatásban alapvetően két 
célból használunk különböző technológiai 
eszközöket, melyek között a mai napig ki-
emelt helyet foglal el a számítógép: (1) megta-
nítsuk a diákokat arra, hogyan használják az 
adott eszközt, illetve (2) az adott technológia 
segítségével fokozzuk az oktatási módszer 

hatékonyságát, a diákok aktivitását, illetve 
sikeresebbé tegyük a tanítás-tanulás folyama-
tát, beleértve az értékelés módszereit, eszköz-
rendszerét is. Nem szabad figyelmen kívül 
hagyni, hogy a technológia csak egy eszköz, 
amely új lehetőségeket biztosít; nem szabad, 
hogy a technológia cél legyen. 

általános, minden szinten előforduló je-
lenségként fogalmazhatjuk meg azt a helyte-
len, ugyanakkor tartósnak bizonyuló megkö-
zelítést, amikor a technológia az oktatás elé 
kerül, amikor előtérbe kerülnek a különböző 
IKT-s eszközök, és elhalványul a módszertan, 
háttérbe szorul mindaz, amiért elkezdtük 
használni az adott IKT-s eszközt. A technoló-
gia oktatásban való használatának egyik leg-
nagyobb csapdája, amikor az oktatás résztve-
vői először magára a technikára fókuszálnak, 
esetleg csak később kerül elő, hogy az adott 
eszközt hogyan is lehetne oktatási célokra 
hasznosítani, az oktatás részévé tenni. 

Az IKT hatása a diákok ismeretszerzési, 
tanulási szokásaira 
és ennek oktatási következményei

A fiatalok, a netgeneráció által használt eszkö-
zöket tekintve kétség kívüli, hogy a techno-
lógia hatással van, és a jövőben lesz is mind 
a formális, mind az informális tanulásra. Az 
új lehetőségek mellett jelentőségüket növeli 
az új, felnövekvő generáció attitűdje és elvá-
rása, mely jelentősen különbözik a korábbi 
generációk attitűdjétől, elvárásaitól, tanulás-
hoz való hozzáállásától (Oblinger, D. – Ob-
linger, J., 2005). A netgeneráció tagjai alap-
vetően más típusú oktatást, más típusú ok-
tatási módszereket igényelnek, mások a lehe-
tőségeik, amik determinálják életstílusukat, 
elvárásaikat az oktatás vonatkozásában is. Ha 
valamilyen problémával, kérdéssel szembesül-
nek, rákeresnek az interneten, különböző 

fórumokon, egymástól kérdeznek, és egyre 
kevésbé fordulnak tanáraikhoz, akik koráb-
ban még a tudás fő forrásai voltak. Az iskolán 
kívüli online tanulási tapasztalatok száma 
drasztikusan növekszik, a diákok egyre több 
időt töltenek el különböző technológiai esz-
közök használatával, ezért nem hagyhatjuk 
figyelmen kívül az informális tanulás trend-
jeit. Képességfejlődés, tudásépítés és tudás-
megosztás szemszögéből éppoly értékesek 
lehetnek az informális tanulás keretein belül 
gyűjtött tapasztalatok, mint a formális okta-
tás során tanultak. 

Mindezek új problémákat és kihívásokat 
támasztanak az iskolákkal és oktatókkal 
szemben. A tanár többé már nem a tudás 
kizárólagos birtokosa, viszont meg kell küz-
denie a diákok részéről jelentkező új igények-
kel, továbbá a diákok felszínes olvasási és 
tévénézési szokásaiból, a kritikai gondolko-
dási képesség viszonylagos hiányából, az in-
terneten, különböző médián talált informá-
ció hitelességének megítélési problémáiból 
eredő újabb feladatokkal. 

A hardver oldaláról megközelítve, egyre 
növekvő szakadék van az iskolák többségének 
IT környezete és a netgeneráció tagjai által 
használt technológiák között. A tanulók mo-
dernebb és fejlettebb technológiákkal talál-
koznak hétköznapjaik során, mint amit a 
legtöbb iskolában elérhetnek. Éles ellentét 
mutatkozik abban, ahogy a diákok az iskolán 
kívül és az iskolán belül használják a külön-
böző technológiákat. A diákok különböző 
IKT-s képességekkel jönnek az iskolába: blo-
gokat készítenek, podcastingolnak, twitterez-
nek, filmeket töltenek le és fel, programokat 
cserélnek, képeket, filmeket és zenét szerkesz-
tenek, különböző IKT-s eszközöket használ-
nak (számítógép, mobiltelefon, okostelefon, 
Xbox, PlayStation, Nintendo stb.) ugyanakkor 
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ezeket a képességeket kevésbé tudják haszno-
sítani a formális oktatás keretein belül, sőt 
előnyük sem mutatkozik IKT-s készségek 
fej lettsége terén a hagyományos értékelés so-
rán. Egy 23 országra kiterjedő ku tatás szerint 
általános jelenség, hogy relatív ritkán hasz-
nálnak a tanárok a tanórán különböző IKT-s 
eszközöket, ha használnak, akkor is leggyak-
rabban office szoftvert, vagy a tanultak drille-
zésére, gyakorlására alkalmas programot, 
amelyek viszont kevésbé részei a diákok infor-
mális közegben történő technológiahaszná-
latának (Law et al., 2008). Az iskolai számon-
kérés is főleg ezekre a területekre korlátozódik, 
melyekkel a diákok kevésbé foglalkoznak 
in formális tanulásuk során. 

Paradigmaváltás szükségessége az oktatásban

Thomas Kuhn nevéhez köthetően paradig-
maváltásról beszélünk, ha a régi, addig létező 
módszerek és elméletek nem elegendőek az 
újonnan keletkező problémák megoldásához, 
továbbá amikor az új információk, tények 
minőségileg átalakítják, és mennyiségileg 
gazdagítják a tudós világát. A 21. század elején 
szemtanúi lehetünk egy ilyen paradigmavál-
tásnak. A 21. század és a 20. század diákjai 
között olyan mértékű különbség van, ami 
nemcsak, hogy új igényeket támaszt az okta-
tás felé, de ezek az új igények már nem kivi-
telezhetők a hagyományos módszerekkel. 
En nek hatására kialakult az igény egy új típu-
sú iskola iránt. Az ezredforduló óta az okta-
tási rendszerek egyre növekvő nyomás alá 
kerültek és kerülnek, hogy integrálják a kü-
lönféle technológiai eszközöket, továbbá azok 
segítségével lehetőséget biztosítsanak a diá-
koknak a 21. században kulcsfontosságúnak 
tartott képességek és kompetenciák elsajátítá-
sára (UNESCO, 2002), és úgy alakítsák át 
mérés-értékelési rendszerüket, hogy az al kal-

mas legyen ezen új kompetenciák vizsgálatá-
ra is.

Nem kétséges, hogy a technológia új le-
hetőségeket ad a nevezett kompetenciák és 
képességek innovatív módon történő elsajá-
títására, oktatásba történő integrálására, és 
meg van az a képessége, hogy alapjaiban meg-
változtassa, transzformálja az oktatást. A le-
hetőségekről, módszerekről, egy 21. századi 
követelményeknek megfelelő iskola felépíté-
séről részletesebben lásd A 21. század iskolája 
című (Kárpáti et al., 2008) könyvet. Ebben 
a folyamatban a tanárképzés intézményeinek 
kell a vezető szerepet betölteniük az IKT-ala-
pú tanárképzés teljeskörű megvalósításával. 
Ennek támogatására az utóbbi néhány évben 
számos nagy nemzetközi szervezet (OECD, 
UNESCO) kutatásokat indított. 

Az EU által megnevezett, fent ismertetett 
2010 kitűzések Magyarországon is kikénysze-
rítették a „digitális paradigmaváltást”. Ez 
hazánkban abban manifesztálódott, hogy 
2004 óta – a PISA-sokk hatására bekövetke-
ző kompetenciaalapú oktatás bevezetése ha-
tására – nem a számítástechnikai alapismere-
tek oktatása a cél, hanem a digitális írástudás 
képességrendszerének megalapozása és fej-
lesztése. A diákok intenzív, iskolán kívüli 
IKT-használata, illetve a kompetenciafejlesz-
tés következtében ezen a téren lemaradásunk 
alig érezhető, az IKT-kompetenciák autenti-
kus vizsgálata és az oktatás ehhez kapcsolódó 
korszerűsítése, a tanárok széles körében tör-
ténő paradigmaváltás azonban még előttünk 
álló lényeges közoktatási feladat.

Az IKT oktatásba történő 
integrálásának útjai

A technológia tanításba, tanulásba történő 
integrálását több oldalról támogathatjuk min-
denképp szem előtt tartva, hogy ne a techno-

lógia határozza meg a változtatások irányát, 
az a változtatások katalizátora legyen. A to-
vábbiakban felsorolt lehetőségek külön-kü-
lön a hatékony integráció szükséges, de nem 
elégséges feltételei (1): mind a formális (isko-
lai), mind az informális (otthoni) tanulás 
során megfelelő felszerelés (hardver és szoft-
ver) biztosítása; (2) nemzeti tantervben való 
megjelenés; (3) tanárképzésbe történő integ-
ráció; (4) a magas téttel (high stake) bíró 
mérésekben történő megjelenés.  

Az ezredforduló környékén számos ország 
jelentős beruházást indított el a technológia 
oktatásba való integrálása, a technológia ok-
tatásban betöltött szerepének növelése és ja-
vítása érdekében. Ennek hatására a PISA-
adatok 2000 és 2003 között nemzetközi 
szinten exponenciális növekedést detektáltak 
az IKT oktatásban történő jelenlétét illetően 
(OECD, 2004). Három év alatt jelentős 
mértékben javult az egy diákra jutó számító-
gép és internetes kapcsolat aránya, azonban 
a befektetések főképp hardveres fejlesztések 
voltak. Ez a jelenség hazánkban is tapasztalha-
tó volt, 2000 és 2004 között a magánéletben 
és a munkahelyen is elvárássá vált a számító-
gép- és internethasználat (ITTK, 2007). 

A formális tanulást támogató eszközbeszer-
zések tekintetében Magyarországon nemzet-
közi szinten is korainak volt nevezhető a Su-
linet program, amely 1997-ben indult azzal 
a céllal, hogy internetre csatlakoztassa és szá-
mítógépekkel szerelje fel az iskolákat; majd a 
géppark fenntarthatóságát, fejlesztését bizto-
sítandó 2005-ben a Közoktatási informatikai 
fejlesztési program. Nagy visszhangot keltett 
a digitális zsúrkocsi és bőrönd, továbbá az 
iskolák interaktív táblához juttatását megcél-
zó program, utóbbi célja, hogy 2010-re az 
osz tályok felét felszerelje (interaktív tábla, pro-
jektor és számítógép). Szintén 2010-ig kitű-

zött cél volt az egy diákra jutó számítógépek 
számának arányán tovább javítani (1:6 arány 
elérése), továbbá a tanárok felét sa ját note-
bookhoz juttatni. Mindezek ellené re 2006-
ban a tantermek 19%-a volt csak szá mító gé-
pekkel felszerelve (EU-átlag 68%), illetve a 
tanórák kb. 3%-ban kapott helyet a techno-
lógia, ott is a korábban alkalmazott oktatási 
módszer támogatására használták a számító-
gépet. Az Európai Bizottság 2000-es javasla-
ta szerint az általános iskolában minden nyolc, 
középiskolában minden hat diák ra kellene, 
hogy egy számítógép jusson. A hazai adatokat 
tekintve ez az arány 2009-ben (a számolásból 
kizárva az elavult és működésképtelen számí-
tógépeket) 1:27-hez (Kárpáti – Horváth, 
2009); míg 2011 elején hazai repre zentatív 
minta alapján az általános iskolák vonatko-
zásában 1:15-höz, ha kizárjuk az elem zésből a 
hatéves és annál idősebb, azaz elavult számí-
tógépeket, 1:19-hez (Tóth et al., 2011). 

A nemzetközi viszonylatban relatív ala-
csony technológiahasználat egyik oka a taná-
rok technológiához való hozzáállása. 2006-
ban még a tanárok 96%-a gondolta úgy, hogy 
az informatika oktatása külön tantárgy kere-
tein belül történjék (EU-átlag 54%), és csak 
36% mondta azt, hogy más tantárgy keretein 
belül is tanítani kellene az informatikai mű-
veltséget (EU-átlag 76%). Az általános iskolai 
tanárok 32%-a szerint felesleges ezen eszközök 
használata (EU-átlag 3%). Jelenleg a TáMOP- 
és TIOP-pályázatok nyújtanak lehetőséget a 
technológiaalapú iskolai fejlesztésekhez. A 
kormány az informális tanulás, azaz az ottho-
ni géphasználat terjedését hivatott segíteni a 
2006-ban zárult, sikerességét sokat vitatott 
Sulinet Express programmal. 

A legtöbb esetben a felülről lefelé irányu-
ló, top-down koncepció volt megfigyelhető, 
azaz építsük ki a technológiát, szereljük fel az 
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ezeket a képességeket kevésbé tudják haszno-
sítani a formális oktatás keretein belül, sőt 
előnyük sem mutatkozik IKT-s készségek 
fej lettsége terén a hagyományos értékelés so-
rán. Egy 23 országra kiterjedő ku tatás szerint 
általános jelenség, hogy relatív ritkán hasz-
nálnak a tanárok a tanórán különböző IKT-s 
eszközöket, ha használnak, akkor is leggyak-
rabban office szoftvert, vagy a tanultak drille-
zésére, gyakorlására alkalmas programot, 
amelyek viszont kevésbé részei a diákok infor-
mális közegben történő technológiahaszná-
latának (Law et al., 2008). Az iskolai számon-
kérés is főleg ezekre a területekre korlátozódik, 
melyekkel a diákok kevésbé foglalkoznak 
in formális tanulásuk során. 

Paradigmaváltás szükségessége az oktatásban

Thomas Kuhn nevéhez köthetően paradig-
maváltásról beszélünk, ha a régi, addig létező 
módszerek és elméletek nem elegendőek az 
újonnan keletkező problémák megoldásához, 
továbbá amikor az új információk, tények 
minőségileg átalakítják, és mennyiségileg 
gazdagítják a tudós világát. A 21. század elején 
szemtanúi lehetünk egy ilyen paradigmavál-
tásnak. A 21. század és a 20. század diákjai 
között olyan mértékű különbség van, ami 
nemcsak, hogy új igényeket támaszt az okta-
tás felé, de ezek az új igények már nem kivi-
telezhetők a hagyományos módszerekkel. 
En nek hatására kialakult az igény egy új típu-
sú iskola iránt. Az ezredforduló óta az okta-
tási rendszerek egyre növekvő nyomás alá 
kerültek és kerülnek, hogy integrálják a kü-
lönféle technológiai eszközöket, továbbá azok 
segítségével lehetőséget biztosítsanak a diá-
koknak a 21. században kulcsfontosságúnak 
tartott képességek és kompetenciák elsajátítá-
sára (UNESCO, 2002), és úgy alakítsák át 
mérés-értékelési rendszerüket, hogy az al kal-

mas legyen ezen új kompetenciák vizsgálatá-
ra is.

Nem kétséges, hogy a technológia új le-
hetőségeket ad a nevezett kompetenciák és 
képességek innovatív módon történő elsajá-
títására, oktatásba történő integrálására, és 
meg van az a képessége, hogy alapjaiban meg-
változtassa, transzformálja az oktatást. A le-
hetőségekről, módszerekről, egy 21. századi 
követelményeknek megfelelő iskola felépíté-
séről részletesebben lásd A 21. század iskolája 
című (Kárpáti et al., 2008) könyvet. Ebben 
a folyamatban a tanárképzés intézményeinek 
kell a vezető szerepet betölteniük az IKT-ala-
pú tanárképzés teljeskörű megvalósításával. 
Ennek támogatására az utóbbi néhány évben 
számos nagy nemzetközi szervezet (OECD, 
UNESCO) kutatásokat indított. 

Az EU által megnevezett, fent ismertetett 
2010 kitűzések Magyarországon is kikénysze-
rítették a „digitális paradigmaváltást”. Ez 
hazánkban abban manifesztálódott, hogy 
2004 óta – a PISA-sokk hatására bekövetke-
ző kompetenciaalapú oktatás bevezetése ha-
tására – nem a számítástechnikai alapismere-
tek oktatása a cél, hanem a digitális írástudás 
képességrendszerének megalapozása és fej-
lesztése. A diákok intenzív, iskolán kívüli 
IKT-használata, illetve a kompetenciafejlesz-
tés következtében ezen a téren lemaradásunk 
alig érezhető, az IKT-kompetenciák autenti-
kus vizsgálata és az oktatás ehhez kapcsolódó 
korszerűsítése, a tanárok széles körében tör-
ténő paradigmaváltás azonban még előttünk 
álló lényeges közoktatási feladat.

Az IKT oktatásba történő 
integrálásának útjai

A technológia tanításba, tanulásba történő 
integrálását több oldalról támogathatjuk min-
denképp szem előtt tartva, hogy ne a techno-

lógia határozza meg a változtatások irányát, 
az a változtatások katalizátora legyen. A to-
vábbiakban felsorolt lehetőségek külön-kü-
lön a hatékony integráció szükséges, de nem 
elégséges feltételei (1): mind a formális (isko-
lai), mind az informális (otthoni) tanulás 
során megfelelő felszerelés (hardver és szoft-
ver) biztosítása; (2) nemzeti tantervben való 
megjelenés; (3) tanárképzésbe történő integ-
ráció; (4) a magas téttel (high stake) bíró 
mérésekben történő megjelenés.  

Az ezredforduló környékén számos ország 
jelentős beruházást indított el a technológia 
oktatásba való integrálása, a technológia ok-
tatásban betöltött szerepének növelése és ja-
vítása érdekében. Ennek hatására a PISA-
adatok 2000 és 2003 között nemzetközi 
szinten exponenciális növekedést detektáltak 
az IKT oktatásban történő jelenlétét illetően 
(OECD, 2004). Három év alatt jelentős 
mértékben javult az egy diákra jutó számító-
gép és internetes kapcsolat aránya, azonban 
a befektetések főképp hardveres fejlesztések 
voltak. Ez a jelenség hazánkban is tapasztalha-
tó volt, 2000 és 2004 között a magánéletben 
és a munkahelyen is elvárássá vált a számító-
gép- és internethasználat (ITTK, 2007). 

A formális tanulást támogató eszközbeszer-
zések tekintetében Magyarországon nemzet-
közi szinten is korainak volt nevezhető a Su-
linet program, amely 1997-ben indult azzal 
a céllal, hogy internetre csatlakoztassa és szá-
mítógépekkel szerelje fel az iskolákat; majd a 
géppark fenntarthatóságát, fejlesztését bizto-
sítandó 2005-ben a Közoktatási informatikai 
fejlesztési program. Nagy visszhangot keltett 
a digitális zsúrkocsi és bőrönd, továbbá az 
iskolák interaktív táblához juttatását megcél-
zó program, utóbbi célja, hogy 2010-re az 
osz tályok felét felszerelje (interaktív tábla, pro-
jektor és számítógép). Szintén 2010-ig kitű-

zött cél volt az egy diákra jutó számítógépek 
számának arányán tovább javítani (1:6 arány 
elérése), továbbá a tanárok felét sa ját note-
bookhoz juttatni. Mindezek ellené re 2006-
ban a tantermek 19%-a volt csak szá mító gé-
pekkel felszerelve (EU-átlag 68%), illetve a 
tanórák kb. 3%-ban kapott helyet a techno-
lógia, ott is a korábban alkalmazott oktatási 
módszer támogatására használták a számító-
gépet. Az Európai Bizottság 2000-es javasla-
ta szerint az általános iskolában minden nyolc, 
középiskolában minden hat diák ra kellene, 
hogy egy számítógép jusson. A hazai adatokat 
tekintve ez az arány 2009-ben (a számolásból 
kizárva az elavult és működésképtelen számí-
tógépeket) 1:27-hez (Kárpáti – Horváth, 
2009); míg 2011 elején hazai repre zentatív 
minta alapján az általános iskolák vonatko-
zásában 1:15-höz, ha kizárjuk az elem zésből a 
hatéves és annál idősebb, azaz elavult számí-
tógépeket, 1:19-hez (Tóth et al., 2011). 

A nemzetközi viszonylatban relatív ala-
csony technológiahasználat egyik oka a taná-
rok technológiához való hozzáállása. 2006-
ban még a tanárok 96%-a gondolta úgy, hogy 
az informatika oktatása külön tantárgy kere-
tein belül történjék (EU-átlag 54%), és csak 
36% mondta azt, hogy más tantárgy keretein 
belül is tanítani kellene az informatikai mű-
veltséget (EU-átlag 76%). Az általános iskolai 
tanárok 32%-a szerint felesleges ezen eszközök 
használata (EU-átlag 3%). Jelenleg a TáMOP- 
és TIOP-pályázatok nyújtanak lehetőséget a 
technológiaalapú iskolai fejlesztésekhez. A 
kormány az informális tanulás, azaz az ottho-
ni géphasználat terjedését hivatott segíteni a 
2006-ban zárult, sikerességét sokat vitatott 
Sulinet Express programmal. 

A legtöbb esetben a felülről lefelé irányu-
ló, top-down koncepció volt megfigyelhető, 
azaz építsük ki a technológiát, szereljük fel az 
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iskolákat, majd az integráció, az eszközök 
adaptációja jön magától – „build it and they 
will come” (Scheuermann – Pedró, 2009). 
Fel tételezték, hogy egy idő után mind a taná-
rok, mind a diákok elkezdik kreatívan hasz-
nálni a technológiát. Ebből adódóan a legtöbb 
országban gyakran felmerülő kérdés, hogy 
mikor fog kifizetődni a beleinvesztált pénz, 
vajon a technológia jelenléte beteljesíti a 
hozzá fűzött elvárásokat? 

Az elvárás, miszerint ahogy bekerül a 
tech nológia a tanterembe, a tanárok elkezdik 
produktívan használni, s ezáltal jelentős mér-
tékben átalakul a tanítási és tanulási folyamat, 
nem volt teljesen realisztikus, amit a magyar 
tanárok IKT-hoz való hozzáállásával kapcso-
latos számok is mutatnak (lásd fent). Ennek 
ellenére ez a lépés, a technikai feltételek meg-
teremtése, a környezet biztosítása elkerülhetet-
len volt. A hosszabb távú hatékony használat 
feltétele azonban az is, hogy az elavult eszkö-
zöket lecseréljék, a programokat frissítsék, 
ami ismét plusz költséget jelent a kormány-
zatok számára. Ennek biztosítása a kezdeti 
lelkesedés lankadása után már több ország 
esetében problémás. 

Az integráció segítésének egy lényeges 
pontja, ha az IKT megjelenik a különböző 
nemzetek tanterveiben, amik meghatározzák, 
hogy a diákok hogyan, illetve mire használják 
a különböző technológiai eszközöket a for-
mális oktatás keretein belül. Hazánkban kü-
lön informatika órán tanulják a diákok az 
eszközök használatát, ennek fényében a fent 
említett eszközpark is általában elzárt számí-
tástechnika termekben található, és a kereszt-
tantervi kompetenciák tanítását célzó IKT-
integráció csak abban az esetben valósulhat 
meg, ha az adott óra a fent említett termek-
ben zajlik. Központilag minden egyes tan-
tárgy tekintetében az IT-alapú tanítást támo-

gatja és segíti a 2004-ben indult tananyag-
adatbázis, a Sulinet Digitális Tudásbázis (SDT; 
http://sdt.sulinet.hu) program. Nemzetközi 
viszonylatban több országban nincs külön 
informatika óra, hanem a többi tantárgy ke-
retein belül sajátítják el a diákok a hatékony 
IKT-használathoz szükséges ismereteket, 
képességeket, kompetenciákat. 

Az eszközök használatának szükséges 
feltétele, hogy az megjelenjen a tanárképzés-
ben, illetve a tanártovábbképzésben is. Ez 
nem kis kihívás elé állítja a tanárképzést, 
miután az IT-s eszközök hatékony integráci-
ójához nem elegendő az eszközök használa-
tának megtanítása, az IKT-s képességek fej-
lesztése. Még az sem elegendő, ha a tanárok, 
illetve leendő tanárok megismerik a külön-
böző webes alkalmazásokat, megtanulják, 
hogyan alkalmazhatók azok a mindennapi 
tanítás során, illetve ha gyakorlottá válnak 
multimédiás anyagok magas színvonalú ké-
szítésében, holott utóbbi elkerülhetetlen fel-
tétele az IKT-ban rejlő interaktív potenciál 
tanítási-tanulási folyamatban történő kiakná-
zásában. Filozófia, nézet, tanításról kialakított 
kép, pedagógiai megközelítés, mód szertani 
repertoár, mérés-értékelési módszertan váltá-
sa, tanár- és diákszerep megváltoztatásáról 
van szó, ami lehetővé teszi, hogy a tanárok az 
IKT-t mint pedagógiai eszközt és ne célt sa-
játítsák el, továbbá a technológia a diákok 
közötti kollaborációt, a közösségi szinten tör-
ténő aktív kommunikációt és a hatékonyabb 
tudás építést és tudásmegosztást támogassa. 
Ezt a folyamatot nehezíti a technológia rapid 
fejlődése, változása, aminek hatására nemcsak 
egy eszköz használati módját, hanem egy új 
típusú gondolkodásmódot, nyitottságot is el 
kellene sajátítani. Miután a technológia gyors 
változása következtében valószínű, hogy ami-
re az adott eszköz, szoftver élesben használat-

ra kerül, már jelentős mértékben átalakul a 
fejlesztések következtében. A fentiek megva-
lósításához azonban jelentős mértékű szerep-
váltásra van szükség mind a tanár, mind a 
diák oldaláról nézve. 

Az IKT iskolai alkalmazása, oktatásba 
tör ténő bevonása nemcsak az újabb eszközök 
tantermi megjelenésével és azzal párhuzamo-
san a tanárok IKT-s módszertani repertoár-
jának növelésével lehetséges, hanem az isko-
lai mérés-értékelés folyamatába történő in-
tegrálással is. Mindez csak akkor járul hozzá 
hatékonyan az oktatás fejlesztéséhez, ha nem 
a megjelenő technikákhoz keressük a felhasz-
nálás lehetőségeit, azaz nem a technológia a 
cél, hanem az oktatás valós problémáinak 
meg oldásában alkalmazzuk azokat (lásd 
Csapó et al., 2009). A papíralapú tesztelésről 
a számítógépalapú tesztelésre való áttérés 
nemzetközi és hazai tendenciáiról lásd a szer-
ző Iskolakultúrában megjelent cikkét (Molnár, 
2010). Az IKT nemzetközi mérésekben való 
másik megjelenési formája az IKT-műveltség 
vizsgálata, ami szintén számos jelentős, okta-
tással kapcsolatos nemzetközi vizsgálat tárgya 
lett (például: PISA, PIRLS, NAEP, TIMSS, 
SITES).

Az IKT trendjei az oktatás szemszögéből – 
prognózis

A következőkben áttekintünk hat technoló-
giával kapcsolatos eszközt, módszert, eljárást, 
megközelítést, trendet, amelyek várhatóan 
jelentős hatással bírnak a jövő oktatására és 
tanulására nézve: 

(1.) Nyílt forráskódú szoftverek, mind a 
szá mítógépalapú értékelés elterjesztése terüle-
tén (lásd például TAO), mind az oktatás 
szervezésében, folyamatában (pl. Moodle). E 
szoftverek esetében a felhasználó módosíthat 
a programon, mert azt felhasználói jog nem 

korlátozza, ezért kisebb a telepítési költség, 
ingyenes a tartalomhoz való hozzáférés stb. 

(2.) Közösségi hálózatok, web 2.0 techno-
lógia. Ezek a mindennapi életben és az infor-
mális tanulás során alkalmazott programok, 
amelyek alapvetően megváltoztatták az em-
berek egymással való kapcsolatát, kapcsolat-
tartási szokásait, a kommunikáció módját 
(Iwiw, MySpace, Facebook, Flick, YouTube, 
Twitter, LinkedIn, Wikipédia, podcastok), al-
kalmasak arra, hogy a bennük rejlő lehetősé-
geket kihasználva integráljuk azokat az okta-
tás folyamatába. Esettanulmányok keretein 
belül erre példákkal már találkozhatunk is. A 
web 2-es technológia mellett várhatóan jelen-
tős ismertszerzési szerepet tölt be a szemanti-
kus web, a web 3.0.

(3.) Kollaboráció és tudásmegosztás. A 
különböző web 2-es programok lehetővé 
teszik a közös dokumentumszerkesztést, más 
peer-to-peer programok segítik a kommuniká-
ciót (Skype), illetve a tartalomcserét (BitTorrent), 
a virtuális világok (Second Life) egy szimulált 
oktatási környezetet teremthetnek. Mindezek 
alkalmazásakor a tanár szerepe jelentősen 
vál tozik, és mint mentor jelenik meg a tanu-
lási-tanítási folyamatban. 

(4.) Mobiltechnológia, mobiltanulás, 1:1 
tanulás. Az utóbbi időben megjelentek a kis 
költségű, oktatásra kifejlesztett számítógépek 
(pl.: ASUS EEE PC, Intel Class mate, XO), 
amelyek segítségével feltételezhetően 2020-ra 
megvalósul a minden diáknak egy számítógép 
célkitűzés. Ezzel párhuzamosan terjednek az 
interneten keresztül telepítés nélkül futtatha-
tó szoftverek és a felhőszámolás (cloud com-
puting), melyek lehetővé teszik az olcsóbb, 
gyengébb gépek oktatási használatát. 

(5.) Személyre szabott tanulás és értékelés. 
Az interneten bárhonnan elérhető, ingyenes 
tudástárak, bárhonnan elérhető online doku-
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iskolákat, majd az integráció, az eszközök 
adaptációja jön magától – „build it and they 
will come” (Scheuermann – Pedró, 2009). 
Fel tételezték, hogy egy idő után mind a taná-
rok, mind a diákok elkezdik kreatívan hasz-
nálni a technológiát. Ebből adódóan a legtöbb 
országban gyakran felmerülő kérdés, hogy 
mikor fog kifizetődni a beleinvesztált pénz, 
vajon a technológia jelenléte beteljesíti a 
hozzá fűzött elvárásokat? 

Az elvárás, miszerint ahogy bekerül a 
tech nológia a tanterembe, a tanárok elkezdik 
produktívan használni, s ezáltal jelentős mér-
tékben átalakul a tanítási és tanulási folyamat, 
nem volt teljesen realisztikus, amit a magyar 
tanárok IKT-hoz való hozzáállásával kapcso-
latos számok is mutatnak (lásd fent). Ennek 
ellenére ez a lépés, a technikai feltételek meg-
teremtése, a környezet biztosítása elkerülhetet-
len volt. A hosszabb távú hatékony használat 
feltétele azonban az is, hogy az elavult eszkö-
zöket lecseréljék, a programokat frissítsék, 
ami ismét plusz költséget jelent a kormány-
zatok számára. Ennek biztosítása a kezdeti 
lelkesedés lankadása után már több ország 
esetében problémás. 

Az integráció segítésének egy lényeges 
pontja, ha az IKT megjelenik a különböző 
nemzetek tanterveiben, amik meghatározzák, 
hogy a diákok hogyan, illetve mire használják 
a különböző technológiai eszközöket a for-
mális oktatás keretein belül. Hazánkban kü-
lön informatika órán tanulják a diákok az 
eszközök használatát, ennek fényében a fent 
említett eszközpark is általában elzárt számí-
tástechnika termekben található, és a kereszt-
tantervi kompetenciák tanítását célzó IKT-
integráció csak abban az esetben valósulhat 
meg, ha az adott óra a fent említett termek-
ben zajlik. Központilag minden egyes tan-
tárgy tekintetében az IT-alapú tanítást támo-

gatja és segíti a 2004-ben indult tananyag-
adatbázis, a Sulinet Digitális Tudásbázis (SDT; 
http://sdt.sulinet.hu) program. Nemzetközi 
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korlátozza, ezért kisebb a telepítési költség, 
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tős ismertszerzési szerepet tölt be a szemanti-
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teszik a közös dokumentumszerkesztést, más 
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ciót (Skype), illetve a tartalomcserét (BitTorrent), 
a virtuális világok (Second Life) egy szimulált 
oktatási környezetet teremthetnek. Mindezek 
alkalmazásakor a tanár szerepe jelentősen 
vál tozik, és mint mentor jelenik meg a tanu-
lási-tanítási folyamatban. 

(4.) Mobiltechnológia, mobiltanulás, 1:1 
tanulás. Az utóbbi időben megjelentek a kis 
költségű, oktatásra kifejlesztett számítógépek 
(pl.: ASUS EEE PC, Intel Class mate, XO), 
amelyek segítségével feltételezhetően 2020-ra 
megvalósul a minden diáknak egy számítógép 
célkitűzés. Ezzel párhuzamosan terjednek az 
interneten keresztül telepítés nélkül futtatha-
tó szoftverek és a felhőszámolás (cloud com-
puting), melyek lehetővé teszik az olcsóbb, 
gyengébb gépek oktatási használatát. 

(5.) Személyre szabott tanulás és értékelés. 
Az interneten bárhonnan elérhető, ingyenes 
tudástárak, bárhonnan elérhető online doku-
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mentumok, mérés-értékelést biztosító fel-
adatbankok személyre szabottá teszik az ok-
tatást.

(6.) A tanulási tér újradefiniálása, tanulás 
határok nélkül. A hagyományos frontális 
oktatást lehetővé tevő osztálytermek helyét 
átveszik az együttműködést, kereszttantervi-
séget segítő felépítésükben, kinézetükben is 
motiváló tanulási terek. A távoli jövőben át-
definiálódik a 45 perces órákra tagolódó ok-
tatás, miután az iskolák megteremtik az ál-
landó, mindenhonnan megvalósítható tanu-
lás feltételeit. 

Mindezek közül a különböző IKT-alapú 
módszerek, web 2-es alkalmazások, podcasting, 
virtuális tanulási terek, legújabb technológiai 
eszközök, számítógépalapú mérés-értékelés 
alkalmazásával találkozhatunk a hazai okta-
tásban, főleg a felsőoktatásban, ám alkalmazá-
suk szűk körű, néhány kurzus keretein belül 

történik, általános jelenségről nem beszélhe-
tünk. A közeli jövőben az IKT-által generált 
reform még erősebb hatást gyakorol a felső-
oktatásra és az elszigetelve működő ki sebb 
reformtörekvések, új módszerek, jó gya korla-
tok alkalmazása, általános tendenciá vá válik, 
ami, ahogy egyre több tanár „megfer tőződik” 
a lehetőségekkel, módszerekkel, fo kozatosan 
begyűrűzik a közép és általános iskolai gya-
korlatba is, ahol jelen pillanatban még spo-
radikusabb az IKT-használat helyzete. 

A tanulmány a TáMOP 3.1.9/08/01 kutatási 
program, az Oktatáselméleti Kutatócsoport 
és az MTA–SzTE Képességkutató Csoport 
keretében készült. A tanulmány írása idején 
Molnár Gyöngyvér Bolyai János Kutatási 
Ösztöndíjban részesült.
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A magyar társadalomban két évtizede egybe-
cseng a szülők, diákok, tanárok, intézmények, 
döntéshozók és munkaadók véleménye az 
idegennyelvtudás fontosságáról. Nincs még 
egy területe az oktatásnak, amelynek céljait 
ennyi ideje ilyen összhang jellemezné. A hasz-
nálható nyelvtudást tanúsító dokumentumot 
a közvélemény és az oktatáspolitika kiemel-
ten magasra értékeli. Annak ellenére, hogy a 
kilencvenes évek eleje óta rendkívüli ráfordí-
tások árán többnyire előnyükre változtak a 
nyelvtanulás, nyelvtanítás körülményei a 
közoktatásban és a nyelviskolákban, valamint 
az élet minden egyéb területén is egyre több 
lehetőség áll a tanulni vágyók rendelkezésére, 
továbbra sem lehetünk elégedettek. Fontos 
eredmény, hogy az önbevalláson alapuló fel-
mérések szerint hazánkban dinamikusan nőtt 
azok száma, akik tudnak idegen nyelveken. 
Ugyanakkor kérdés, hogy a folyton változó 
szükségleteknek mennyiben tudnak megfe-
lelni. Másképpen fogalmazva, sok függ attól, 
hogy a rendelkezésre álló adatokat milyen 
ke retben és mihez képest értelmezzük: a po-
hár félig tele van-e, vagy félig üres.

Tanulmányomban nem törekszem teljes-
ségre. Néhány olyan területet emelek ki, 
amelyek jól dokumentálják a hazai sikereket, 

a minták különbségei miatt az adatokat csak 
óvatosan hasonlíthatjuk össze, a kedvező 
trend egyértelműen látható, és napjainkra 
valószínűleg tovább javult (Nikolov, 2007). 
Ugyanakkor messze elmaradunk az európai 
nyelvpolitikai céloktól, amelyeket a Nemze-
ti alaptanterv is tartalmaz: az anyanyelvén 
kívül további két nyelven tudó, nyitott, tole-
ráns állampolgárokra van szükség, akik 
használható szintű nyelvtudásuk segítségével 
képesek külföldön idegen nyelven tanulni, 
munkát vállalni, és nyelvtudásukat személyes 
szükségleteikre, szakmai fejlődésük érdeké-
ben hatékonyan használni.

A nyelvválasztásra vonatkozó adatok egy-
értelműen mutatják a nemzetközi trendekkel 
egybeeső hazai elmozdulást az angol nyelv 
felé. Bár a 2005-ös európai Eurobarometer 
felmérés szerint a magyarok 85 százaléka sze-
rint angolul, 73 százaléka szerint németül 
kel lene tanulniuk az iskolásoknak, mivel a 
közoktatásban nem mindenki tanul két ide-
gen nyelvet, a nyelvválasztás az angol és/vagy 
német kérdésévé alakul. A gyakorlatban ez 
azt jelenti, hogy egyre többen szeretnének 
angolul tanulni, és egyre kevesebben németül. 
A nyolcadikosok nyelvtanulási attitűdjeit és 
motivációját vizsgáló nagymintás reprezenta-
tív longitudinális vizsgálat eredményei alá tá-
masztják a fentieket. Két kategória rajzolódik 
ki a tanulók válaszaiból: a világnyelv (angol) 
és a nem világnyelvek (német, francia, olasz, 
spanyol, orosz) (Dörnyei et al., 2006), és a diá-
kok többsége rendre első helyen az angolt 
választja.

Az angol előretörését jól mutatják az érett-
ségizők és nyelvvizsgázók számának statiszti-
kai adatai. A 2008/2009-es tanévben kétszer 
annyi diák érettségizett angolból, mint német-
ből (Nikolov et al., 2009a, 160.). A nyelvvizsgá-
zók számának változásából még nagyobb 

arányú átrendeződés látható: 2000-ben an-
golból és németből 25 052 és 15 481 fő, míg 
2009-ben 114 572 és 42 300 fő tett sikeres 
nyelvvizsgát (Nyelvvizsga-statisztikák, link 1). 
Kilenc év alatt az angolból vizsgázók száma 
több mint négy és félszeresére, míg a néme-
teseké közel háromszorosára nőtt. Ugyanak-
kor az angolból nyelvvizsgázók aránya több 
mint két és félszerese a németesekének, ami 
magasabb, mint az érettségik esetében.

A nyelvtanulás és a nyelvtudás szorosan 
össze kapcsolódik az esélyegyenlőséggel. Alap-
vető kérdés, hogy a diákok mely életkorban, 
milyen minőségű nyelvtanulási lehetőséghez 
férnek hozzá, melyik nyelvet tanulják, és mi-
lyen szintre jutnak el a tanult nyelvekből. A 
közoktatásban végzett kutatások egyértelmű-
en azt mutatják, hogy a jobb érdekérvénye-
sítésű és szociokulturális szempontból elő-
nyösebb hátterű diákok inkább angolul, míg 
a leszakadók inkább németül vagy egyáltalán 
nem tanulnak nyelvet. Mivel az iskolák nem 
képesek minden diák számára biztosítani a 
szabad nyelvválasztást, bizonyos kritériumok 
alapján „jutalomként” teszik hozzáférhetővé 
a népszerűbb angolt, illetve a jobb minőségű 
programokat (Nikolov, 2007).

Kevés konkrét adat áll rendelkezésünkre 
arra vonatkozóan, hogy milyen szintű nyelv-
tudás jellemzi a magyar lakosságot. A közok-
tatásban több nagymintás felmérés valósult 
meg az angol és német nyelvből az ezredfordu-
ló óta. Az eredmények azt mutatják, hogy a 
tanulók nyelvtudása rendkívül széles skálán 
helyezkedik el, és angolból rendre kedvezőb-
bek az eredmények, mint németből (a részle-
teket lásd Nikolov, 2007). Ennek okai abban 
keresendők, hogy a nyelvtanulási lehetősége-
ket igen nagy eltérések jellemzik. Az intézmé-
nyek a minél korábbi és magasabb óraszám-
ban kínált angoltanulási lehetőségekkel csá-

a gondokat, illetve a további fejlesztés lehető-
ségeit. A következő problémaköröket elem-
zem röviden az ezredforduló óta eltelt évtized 
nemzetközi és hazai kutatásainak eredményei-
re alapozva: (1) a nyelvtudás szintje és a nyelv-
választás, (2) a nyelvtanulásra fordított idő, 
(3) az osztálytermi folyamatok, (4) a nyelvtu-
dás mérése és dokumentálása. Végül néhány 
javaslatot fogalmazok meg. 

A nyelvtudás és a nyelvválasztás

A magyar lakosság nyelvtudásáról önbevallá-
son alapuló adatok állnak rendelkezésünkre. 
Az elmúlt két évtizedet dinamikus fejlődés 
jellemzi: elsősorban a fiatalabb és iskolázot-
tabb korosztály nyelvtudása javult, főként 
angolból. Az idegen nyelven beszélők aránya 
jelentősen emelkedett: a kilencvenes évek 
elejére jellemző közel 12 százalékról, a 2001-es 
népszámlálás adatai szerinti 19 százalékra, il-
letve a 2001-es európai felmérésben közzétett 
25 százalékról 2005-re 29 százalékra nőtt azok 
száma, akik tudnak egy idegen nyelven. 
2006-ban már a magyar válaszadók 42 száza-
léka állította, hogy egy idegen nyelven el tud 
beszélgetni, illetve 27 százalék két nyelven 
(Eurobarometer, 2001, 2005, 2006, 10.). Bár a 
hazai és a nemzetközi adatgyűjtési eljárás és 
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