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SULYOK TAMÁS 

Az oktatás és az információs társadalom 

Globalizáció és oktatás 
Manapság gyakran beszélünk olyan kifejezésekről, mint globalizáció, információs 
társadalom, tudás alapú társadalom és még sorolhatnánk. Nem csak mint fogalmak 
jelennek meg a hétköznapi életben, hanem annak minden egyes elemét átszövik, 
hatással vannak rájuk. A gazdasági, a társadalmi berendezkedés, de még a családok 
élete is jelentős mértékben függ attól, hogy hogyan alakul a világpolitika, hogyan 
alakulnak a nyersanyagárak, a vezető multinacionális cégek kereskedelme és nem 
utolsó sorban a tőzsde helyzete. Hogy ezek mennyire szorosan függenek össze, az a 
közelmúltban egy sajnálatos eset kapcsán tapasztalhattuk. A világgazdaságot súlytó 
válság – hosszabb ideje tartó recesszió – a 2001. szeptember 11-én New York-ban 
történt események kapcsán jelentős nehézségekkel nézett szembe. Elsősorban a 
légitársaságoknál következett be nagyobb visszaesés. Jó pár hétig állt, majd utána is 
sokáig akadozott a légi forgalom, amelynek következtében jelentős mértékű munka-
erő elbocsátással kellett élniük a cégeknek. A légi közlekedés hatással volt a munka-
erőpiac minden egyes területére. A személy- és teherszállítás, nehezítette vagy ép-
pen bénította a termelést. Kihatott a kereskedelemre, de még a vendéglátásra és 
idegenforgalomra is. 

Amikor a globalizációról beszélünk, olyan világ méretű eseményt értünk alatta – 
mint a fenti példa is mutatja –, amely mindenre kiterjedő folyamatokból áll. Egy 
ilyen méretű jelenségnél fontos megismerni az azt alkotó lényegesebb elemeket és 
azok működését. Jelen dolgozatomban a globalizáció egyik alapfogalmát az infor-
mációs társadalmat elemzem. Az „információs társadalom” mellett a „tudástársada-
lom” vagy „tudás alapú társadalom” kifejezéseket is érdemes körüljárni. Az infor-
mációs társadalom a világban jelenlévő és folyamatosan áramló információk összes-
ségét fejezi ki, míg az utóbbi két kifejezés annak gazdagságára utal. Ebből 
következik, „ a «tudás» összefüggéseiben felfogott információ.”1 

Nyíri szerint a tudás alapú társadalomban a tudásnak három vállfaja van, amely 
az alábbi formában jelennek meg: 

 

gyakorlati  készségek, ügyességek 
történeti és hivatalnoki tudás memorizált, vagy írásban rögzített 
elméleti-tudományos  nyomtatott szöveg (ábrák, képek is) 

 

Régen a tudás a boldogulás, a birtoklás, az uralom összetevőjeként volt jelen. 
Ma egyre inkább a gazdaság és a hatalom fő forrása. Ma egy ország gazdasági és 
védelmi ereje első sorban nem a földterületek nagyságán, a nyersanyagok rendelke-
zésre állásán és a népesség számán múlik. Egy társadalom vagy éppen a gazdasági 

                                                        
1 NYÍRI KRISTÓF: Információs társadalom és nemzeti kultúra; In.: Replika, 1999. 38. sz. 183. o. 
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versengésnél előtérbe kerültek olyan fogalmak mint az iskolázottság, képzettség, 
műveltség, tudás. A technológiai fejlődés felgyorsult, mind több és nagyobb meny-
nyiségű információ feldolgozására van szükség. Ez által a tudás folyamatosan újra-
termelődik. Vannak becslések, melyek szerint az emberiség által felhalmozott tudás 
a huszadik század végén évente duplázódik.2 

Ebben a felgyorsult és tudáskészletében folyamatosan megújuló világban a tudás 
alapú társadalom szinonimájaként és a folyamatok hangsúlyozásaként beszélhetünk 
tanulás alapú társadalomról is. Előtérbe került a munka melletti, az egész életen át 
tartó tanulás (lifelong learning). Ennek a folyamatnak egyik nagy kérdése, hogy az 
amúgy is egyre élesebb munkaerő-piaci helyzetben a tanulni vágyóknak vagy kény-
szerülőknek milyen lehetőségeik vannak. A különféle tanulási formák között egyre 
inkább előtérbe kerül a távoktatás, távtanulás formája, mely elsősorban rugalmassá-
gával – időben és térben – nyújt lehetőséget a tanuláshoz. 

Az információs társadalom alapvető kommunikációs közege, egy 1969-től fo-
lyamatosan fejlődő világháló, az Internet. A kezdeti, katonai megfontolásból épített, 
pár egyetemet és kormányzati, katonai intézményt összekötő számítógépes hálózat 
egy olyan folyamatot indított el, amely ma nélkülözhetetlenné vált az élet minden 
területén. Az egyszerű, két személy közötti információ cserétől a tömegtájékoztatá-
sig alkalmas az emberi és elektronikus kommunikációt kiszolgálni. 

A tanulás több formája – első sorban a távolról történő tanulás – is épít erre a 
globális kommunikációs eszközre. Mindent átfog, több 10 millió oldalnyi anyagot 
(szöveget, képeket, hangokat stb.) tartalmaz. Egyik fontos eleme, hogy alulról szer-
veződik, a hálózatban megtalálható információk nem egy központi elképzelés és 
feltöltés alapján kerülnek a rendszerbe, hanem a végpontokon, azok által, akiknek 
„van mondanivalójuk”. A gazdasági, kereskedelmi, kulturális és sok más tartalom-
szolgáltató mellett könyvek, folyóiratok, újságok jelennek meg a „neten”. Az élet 
több területéhez kötődő hatalmas adatbázisok segítik a tájékozódást, amely az oktató 
és kutató munkában és a tanulásban olyan megfizethetetlen segítsége nyújt, amelyet 
ezen kívül még egyetlen rendszer sem tudott biztosítani. Nem véletlenül nevezi 
Nyíri Kristóf az Internetet globális kulturális örökségnek. 

Az olvasható, látható és hallható anyagokban nem csak a rögzített információ 
van jelen. Lehetőséget ad a különféle kultúrák, szubkultúrák, vallások, társadalmi, 
politika szerveződések részére a megnyilvánulásra, a bemutatkozásra és sok esetben 
a fennmaradásra. A globalizáció folyamatát mondják antidemokratikusnak, kirekesz-
tőnek is. Az erősek fennmaradnak és bekebelezik a kicsiket és a gyengéket. Az In-
ternet mint, az információs társadalom alapvető kommunikációs közege, annak elle-
nére – talán az alulról történő szerveződés miatt –, sokkal inkább demokratikus és 
befogadó. Egyre inkább mindenki számára elérhető. Lehetőséget nyújt a távolságok 
leküzdésével, a kapcsolatok fenntartására és ápolására, legyen az üzleti, hivatalos 
vagy magán jellegű. 

Egy másik érdekes folyamat, a nemzeti nyelvek összeolvadása, az egyre inkább 
globalizálódó nyelvhasználat – globális angolt, mint üzleti és politikai nyelv – visz-
szafordítására is lehetőséget ad. Hosszú évtizedek, századok alatt, a nyomtatott 
könyv közegében a különféle nyelvjárások háttérbe szorulta, sok esetben teljesen 
eltűntek. Gondoljunk csak az irodalmi nyelvek felerősödésére az egyes nyelvjárás-

                                                        
2 TURI LÁSZLÓ: Virtuális oktatás – valóságos trendek;  

web: http://www.uniworld.hu/VU-Vilag/vu-trend/body_vu-trend.htm (2001.08.07.) 
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okkal szemben. Sokszor megmosolyogjuk azokat az embereket akik palócosan, vagy 
éppen „szögediesen” beszélnek. Az Internet lehetőséget ad, hogy a kisebb, hagyo-
mányőrző közösségek közreadják saját szokásaikat, kultúrájukat és egyben a saját 
nyelvi sajátosságokat is. Egymás közötti kommunikációjuk alapját képezheti, amely 
által folyamatosan él tovább, erősödik. A világháló lehetőséget ad az olyan írott 
szövegek megjelentetésére is, amelyek csak kisebb közösségeket érintenek, így 
hagyományos kiadásuk a magas költségek miatt nem valósulhat meg, vagy éppen-
séggel új lehetőségeket teremt az új hagyományos nyomtatott könyvkiadás alternatí-
vájaként (e-book). 

Mint a fentiek mutatják, a világháló kellően sok lehetőséget biztosít a kulturális 
fennmaradáshoz, fejlődéshez, melynek szintén egyik alapja a folyamatos tanulás, 
ismeretelsajátítás és átadás. Az egyre inkább megváltozó környezet, a fejlődő tech-
nikai háttér nem csak a kulturális, a műszaki és az élet különféle területeit egyre 
inkább működtető informatizált eszközök kezelésének elsajátítását követeli meg. A 
tanulás-tanítás folyamatában is egyre több informatikai, technikai eszköz jelenik 
meg. A modern tanulási formák már megkövetelik a világháló alkalmazását az isme-
retek felkutatásában és elsajátításában. A folyamatosan fejlődő és megújuló ember-
nek ma ugyanúgy kell használnia az Internetet, mint a telefont, az autót vagy éppen 
valamilyen háztartási gépet. 

A előbbiekben említett dinamikus technikai fejlődés nem túl régen, a 60-as 
években kezdődött. Ezért a jelenlegi társadalom kellőképpen megosztott azok hasz-
nálatában. A mai idősebbek még megérték először a rádió, majd a televízió megjele-
nését, azt az időszakot, amikor csak egy-két család rendelkezet ezekkel a berendezé-
sekkel. Az utóbbi 30–40 év olyan nagy ugrást hozott az információs technológia 
fejlődésében, hogy az sok ember számára követhetetlen és sokszor felfoghatatlan 
volt, és az a mai napig is. Sajnos a „normális” ütemű – több ezer éven át jellemző 
mértékű – fejlődéssel szemben, ma olyan sok információt és tudást kell elsajátítani, 
hogy az a hagyományos módon és a hagyományos eszközökkel lehetetlen. Ezért 
megváltozik az emberek hozzáállása és szokása a tanulási folyamatokhoz. Minél 
több technikai eszközt használnak az ismeretek elsajátítására, annál többnek a keze-
lését kell megtanulniuk. A tanulás egy bizonyos szintig azonban összemosódik a 
hétköznapi élet több cselekedetével. A ma gyerekei, fiataljai először a családi, társa-
dalmi, majd az iskolai szocializációs folyamatokon keresztül sajátítják el az előbb 
említett szükségest tudást. Ezért a technikai eszközök kezelésének elsajátítása, és 
készség szintre való fejlesztése alapvető feladat a felnövekvő nemzedékkel szemben. 

A gazdaságra épülő társadalmakban fontos kritérium a tanulni vágyók körében 
az előképzettség, a műveltség. Az alapvető képességek hiányával rendelkezők – írás, 
olvasás, számolás –, azaz az funkcionálisan analfabéták, nehezen, vagy egyáltalán 
nem képezhetők ki vagy tovább, így a társadalom és a munkaerőpiac nehezen tudja 
alkalmazni őket. A huszadik század második felében az analfabétizmus fogalma 
tovább élesedett. A 70-es években fokozatosan felismerték, hogy nő azoknak a szá-
ma, akik az alapműveltséghez szükséges készségeket nem tudják alkalmazni. Megje-
lent a funkcionális analfabétizmus, amely egyre fokozódik, és az folyamatosan 
emelkedő foglalkoztatási kritériumok mellett mind élesebb lesz. Ma már ebbe a 
körbe sorolják nem csak azokat a személyeket, akiknek nincsen meg az  alapvető 
képességük arra, hogy az anyanyelvük mellett legalább egy közvetítő nyelven kom-
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munikáljanak, és felhasználói szinten tudjanak számítógépet kezelni és a világhálón 
tájékozódni.3 

Az információs technikák megismerésének közegei 
A családi szocializáció szerepe 
A tanulás, az ismeretátadás hosszú időn keresztül a család feladata volt. A gyerekek 
fokozatosan kapcsolódtak a családi gazdálkodáshoz, és megszerezték a szükséges 
ismereteket. Amennyire a munka és a szülők engedték, túlnyomó részt télen járhat-
tak iskolába. Ma már 6–7 éves kortól, sokszor 25–26 éves korig járnak iskolába a 
fiatalok. A hagyományos gyakorlati ismeretelsajátítás szinte teljes egészében az 
iskola feladata. Ennek ellenére az iskolai előkészítésben, és az ott nyújtott sikeres 
munkában jelentős szerep hárul a családra. 

A család és a közvetlen környezete már pár hónapos kortól kijelöli azt az utat, 
amelyen a gyermek elindul, és amelyet túlnyomó részt végig fog járni. Ez az elsőd-
leges szocializációs környezet, ezért nagyon fontos, hogy milyen indíttatást, milyen 
hozzáállást kap a szülőktől. A genetikusan rögződött ismeretek mellett az itt látott 
szokások, cselekedetek, minták rögzülnek a legmélyebben. Fontos, a család kulturá-
lis hovatartozása, a családon belüli szubkultúra, az életmód. Azonban olyan kisebb 
kaliberű dolgok is jelentősen befolyásolják a gyermek fejlődését, hogy milyen a 
család tagjainak iskolázottsági szintje, milyen jövedelemmel rendelkezik, milyen a 
háztartás fölszereltsége vagy éppen a kulturális ellátottsága.  

A család a gyerek legelső modellje. Itt alakul ki a biológiai ritmus, majd a szü-
lőktől, testvérektől, a többi családtagtól elsajátít bizonyos magatartásformákat, nor-
mákat, kialakul a gyermek identitása. 

Dolgozatomban a család szempontjából azt vizsgálom, hogy milyen hatással van 
a család a gyermekben kialakuló technikai eszközhasználatra, elsősorban a modern 
tanulás egyik leginkább használt eszközére a számítógép és Internet használatára. 
Évek óta több vizsgálat is próbálja felderíteni, értékelni ezt a területet. Sajnos a 
különféle mérések elég sok akadályba ütköznek. Ilyen például a szigorú adatvédelmi 
törvény, de a piaci cégek üzleti okokból sem adnak ki adatokat. Így a felmérések 
jelentős része reprezentatív mintákra tud csak építeni.  

Ma már szinte minden család rendelkezik olyan alapvető híradástechnikai esz-
közökkel, mint a televízió vagy a rádió, pedig gondoljunk csak bele, hogy a televízió 
alig több mint 45 éves múltra tekint vissza. A 70-es években még alig volt néhány 
videolejátszó, ma a családok több mint a fele rendelkezik ilyen eszközzel. Egy 2000-
es felmérés szerint a felnőtt lakosságnak a 19%-a (kb. 1.600.000 fő) rendelkezik 
számítógéppel. Ez a számadat 1996-ban még csak 11% volt, amely egy jelentős 
fejlődést mutat. A számítógéppel rendelkezők között valamivel magasabb a férfiak 
aránya, mint a nőké, 53:47%. A felmérések további adatai szerint a legtöbb számító-
géppel korosztály szerint a 19–49 évesek rendelkeznek, iskolázottság szerint az 
érettségizettek és a diplomások (érettségizettek vannak a legtöbben), lakhely szerint 
a Budapestiek, vagy a 100.000 lakosnál nagyobb városban élők, illetve ahol a ház-
tartások nettó jövedelme meghaladja a 90.000 Ft-ot.4 

                                                        
3 MARÓTI ANDOR: A funkcionális analfabétizmus értelmezése; In.: A túlsó part messze van. 

Tudomáynos konferencia az analfabétizmusról (szerk.: LADA LÁSZLÓ); Illyefalva, 1996. 22–24. o. 
4 http://www.gkf.hu/sajtokoz/32.htm (2002.01.12.) alapján 
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1. táblázat: A számítógéppel rendelkezők, és számítógépet vásárolni szándékozók 
megoszlása, régiók szerint, 1999 második felében, a válaszadók százalékában 

(12.600 fős, reprezentatív felmérés) 

Régió A felnőtt lakosság 
százalékában 

Számítógéppel 
rendelkezők 

Számítógépet venni 
tervezők 

Vidék 81 70 82 
Budapest 19 30 18 
Észak-Magyarország 13 10 11 
Észak-Alföld 15 11 15 
Dél-Alföld 13 10 15 
Pest megye 10 9 10 
Észak-Dunántúl 10 11 11 
Közép-Dunántúl 11 11 10 
Dél-Dunántúl 10 9 8 

Az egyes régiókhoz tartozó megyék: Észak-Magyarország: Nógrád, Heves, Borsod-Abaúj-
Zemplén; Észak-Alföld: Jász-Nagykun-Szolnok, Hajdú-Bihar, Szabolcs-Szatmár-Bereg; Dél-
Alföld: Békés, Csongrád, Bács-Kiskun; Pest megye; Észak-Dunántúl: Esztergom-Komárom, 
Győr-Moson-Sopron, Vas; Közép-Dunántúl: Fejér, Veszprém, Zala; Dél-Dunántúl: Somogy, 
Tolna, Baranya.  Forrás: GfK Hungária Piackutató Intézet és Szonda Ipsos 

 
2. táblázat: A számítógéppel rendelkezők megoszlása életkor szerint, 

a válaszadók százalékában 

Életkor A felnőtt lakosság 
százalékban Számítógéppel rendelkezik 

15–17 évesek 5 10 
18–29 évesek 22 27 
30–39 évesek 16 22 
40–49 évesek 19 26 
50–59 évesek 14 11 
60 év felett 24 5 

Forrás: GfK Hungária Piackutató Intézet és Szonda Ipsos 
 

A technikai eszközök mellett az oktatásban, tanulásban jelentős szerepet kap 
az Internet használata. A kiegészítő, de sokszor az elsajátítható tananyag is itt ér-
hető el. A háztartások nagysága kihat az Internetezési szokásokra. A Magyar On-
line Monitor adatai szerint ugyanis az Internet megjelenése a háztartásokban, vagy 
egy a munkahelyén, iskolájában Internetező családtag megváltoztatja a többi csa-
ládtag szabadidős szokásait is, elcsábítva őket (vagy legalábbis egy részüket) az 
addig megszokott tevékenységektől. Erre utal, hogy az Internetet használóknak 
csak valamivel több, mint fele használja egyedül a Net-et, 28%-uk legalább még 
egy embert „megfertőz” vele a családban, 10%-uk még kettőt, 4% pedig még há-
rom családtagot.5 

 

                                                        
5 http:// www.gkf.hu/sajtokoz/124.htm (2002.01.12.) alapján 
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3. táblázat: Internethasználók aránya Magyarországon 

Háztartások 
nagysága 

háztartások aránya a teljes népességből Internethasználók aránya 
ezer fő % ezer fő % 

1 fő 1.126 13 52 6 
2 fő 2.285 27 135 17 
3 fő 1.882 22 198 25 
4 fő 1.911 23 302 38 
5 vagy több fő 1.162 14 114 14 
Összesen 8.366 100 802 100 

Forrás: Magyar Online Monitor 2000 (NetSurvey) 
 

4. táblázat: Internethasználók megoszlása háztartásnagyság szerint 

Háztartások 
nagysága 

% 

1 fő 56 
2 fő 28 
3 fő 10 
4 fő 4 
5 vagy több fő 1 

Forrás: Magyar Online Monitor 2000 (NetSurvey) 
 

NetSurvey Internet-kutató Intézet legfrissebb adatai szerint nemcsak bővül az 
internetezők köre, hanem erősödik is az Internet felhasználás mértéke. A NetSurvey 
2001. augusztusi adatai az Internetezők számának további emelkedését mutatják. A 
legfrissebb eredmények szerint a 14 év feletti magyar lakosság 17,5%-a rendelkezik 
Internet hozzáféréssel, 11,8%-a rendszeresen (naponta, hetente többször, havonta) 
internetezik. Míg az Internet hozzáférők köre 18%-kal emelkedett az év első felében, 
addig közülük legerőteljesebben a minden napi használók száma emelkedett 41%-
kal, a heti 2-3 alkalommal internetezők tábora 31%-kal bővült. Emellett csökkent a 
havonta egyszer és ritkábban internetezők száma. Érdekes módon a hozzáférők ötö-
de nem él az Internet adta lehetőségekkel. Az aktív internetezők viszont egyre több-
ször és egyre többet interneteznek. A hozzáférők 40%-a 6 órát vagy annál többet 
internetezik havonta és ez a tendencia folyamatosan erősödik, miközben visszaesik 
az 1-5 órát internetezők és a nem rendszeres használók aránya.6 

A környezet 
A gyereket születése után fokról fokra növekvő környezet veszi körül. Fokozatosan 
kilép a családi környezetből, először az óvoda, majd az iskola és a lakóhelyéhez 
kapcsolódó földrajzi terek veszik körül, ahol idejének nagy részét tölti, feladatait 
végzi, életét szervezi. Megkülönböztetünk szubjektív és objektív teret. A szubjektív 
tér nagyságára és hatásai erősen függenek a kultúrától, amelyet a közösség kialakí-
tott. Az egyén viselkedésében, a másikkal való kapcsolatalakításában jellegzetes 
vonások mutathatók ki aszerint, hogy ki milyen kultúrában él. 

A másik jelentősen befolyásoló tényező az objektív tér, amelyet az objektumok 
és a tájékozódási pontok alkotják. A városokban élő fiatalokat sokkal gyorsabban 
változó helyzetek veszik körül, amely gyors alkalmazkodást, helyzetfelismerést 
igényel, szemben a falun élők környezetével, amely nem változik ennyire gyorsan. 

                                                        
6 http://www.netsurvey.hu/ (2001. 01.12.) 
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Így a városban élők gyorsabban reagálnak, de sokkal kevesebb idejük marad az 
ingerek feldolgozására, mint a falun lakóknak. 

A fenti jelenségek megfigyelhetőek az elektronikus médiák és az Internet hasz-
nálatban is. Az 1. táblázat adatai alapján kiszámolható, hogy míg a felnőtt lakosság 
81%-a él vidéken, amely a budapestieknek több mint négyszerese addig a számító-
géppel rendelkezők aránya alig több mint kétszeres. Ebből következtethetünk arra a 
tényre, hogy a gyerekeket sokkal több ilyen inger éri a fővárosban, azaz sokkal töb-
ben találkoznak a családokban, a közvetlen környezetükben számítógéppel. Ezért 
nagy a valószínűsége annak, hogy a hétköznapi cselekvésükben fokozottabb a szá-
mítógép használat, de mindenesetre több lehetőség mutatkozik rá. 

A helyi társadalom – az a környezet, ahol gyakran megfordul, ahol biztosan tá-
jékozódik – is jelentős befolyásoló hatással van többek között a fiatalok informatika 
kultúrájának, szokásainak kialakulására. Míg a falusi környezetben az infrastrukturá-
lis fejlettség kevésbé ad lehetőséget a technikai fejlesztésre, a nagyobb települése-
ken, és főleg a nagyvárosokban ezek a feltételek könnyebben alakíthatóak ki. A 
későbbiekben, az általam készített felmérésben is találunk erre utaló adatokat. 

A politika és a piac befolyásoló szerepe 
A kormányzati szintű tervezések egyre inkább előtérbe helyezik az informatikai 
fejlesztéseket és az informatikai kultúra kialakítását. Magyarországon az elmúlt 
években több jelentős eredmény született, ill. számos kezdeményezés indult el, ame-
lyek mindenképpen alapot jelentenek a további építkezéshez. 
• A legfontosabb eredmény minden kétséget kizáróan az ország távközlési infra-

struktúrájában bekövetkezett pozitív változás, amely eredményeként a telefóniá-
ban kínálati piac, a mobil telefóniában verseny alakult ki. Létrejött a szomszédos 
országokkal a nagy sávszélességű összeköttetés; jelentős a szomszédainkat is ki-
szolgáló műholdas adatátviteli kapacitások is kiépültek. 

• Növekedett a számítógépes-hozzáférés a családokban. Kiemelkedő az ICT ellá-
tottság a tudományos szférában (felsőoktatás, kutatás, közgyűjtemények). Megje-
lentek az Internet szolgáltatók, és újabban az Internetes újságok is. 

• Minden középiskola birtokába jutott a hálózati elérésnek, bár a hálózatok haszná-
latának pénzügyi háttere nincs megoldva. Elkezdte működését a Nemzeti Távok-
tatási Tanács, s néhány helyen megindult a felsőfokú távoktatás. 

• Az alapnyilvántartások rendezésére, megjelent néhány értéknövelt szolgáltatás, a 
tömeg igény hiánya azonban nem kényszeríttette még ki a professzionális hazai 
tartalom szolgáltatást. 

• Az államigazgatás számítógépes ellátottsága jónak tekinthető, hiányzik azonban 
az a kultúra (tudás és igény), amelyek következményeként integrált szolgáltatá-
sok jöttek volna létre. Néhány területen azonban kétségtelenül szakszerűen mű-
ködik az informatika (adónyilvántartás, üzemszerűen működő GIRO szolgáltatás, 
választási hálózat). 

• Megindult az információs iparágakban vezető szerepet betöltő multinacionális 
cégek betelepülése, megindult az export-orientált gyártás és újabban kutatás-
fejlesztési feladatok delegálása. 
 

Az az állapot azonban, amely képessé tesz egy országot arra, hogy az Informáci-
ós Társadalom építésében sikerrel részt vehessen, azt kulturálisan saját hasznára 
fordítsa, s az gazdaságilag is a jövő motorja legyen, egyfajta „telítettséggel” jelle-
mezhető. Pontosabban kifejezve hogyan fér hozzá a társadalom nagyobb része a 
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hálózatokhoz, s milyen szolgáltatásokat tud azokon elérni. Csak a telítettség kellően 
magas szintje mellett válik ez az eszköz a társadalom sajátjává. 
 

5. táblázat: A számítógépes és hálózati telítettség jelenlegi (becsült) mértéke, 
valamint a reális igény7 

  A családok A vállalkozások A kormányzat 
és hivatalai 

Az önkor-
mányzatok 

jelenleg 30%-a számítógéppel, 
és 1.5% hálózati elérés-
sel rendelkezik otthon, 
továbbá munkahelyén, 
oktatási intézménynél 
azt 8% eléri. 

60%-a számítógéppel 
és 20%-a hálózati 
eléréssel rendelkezik. 

    

5 éven belül 50%-a számítógéppel 
20%-a hálózati eléréssel 
rendelkezik vagy azt 
eléri. 

90%-a számítógéppel 
40%-a hálózati el-
éréssel rendelkezik. 

Mindegyikének 
van home page. 
Az ügyek 10%-a 
elektronikusan 
intézhető. 

50%-ának van 
home page. 

10 éven belül  70%-a számítógéppel 
35%-a hálózati eléréssel 
rendelkezik, vagy azt 
eléri. 

100%-a számítógép-
pel 50%-a hálózati 
eléréssel rendelkezik. 

Az ügyek 50%-a 
elektronikusan 
intézhető 

80%-ának van 
home page az 
ügyek 30%-a 
elektronikusan 
intézhető. 

15 éven belül 80%-a számítógéppel 
50%-a hálózati eléréssel 
rendelkezik vagy azt 
eléri. 

100%-a számítógép-
pel, 
75%-a hálózati el-
éréssel rendelkezik. 

az ügyek 75%-a 
elektronikusan 
ügy intézhető. 

100%-ának van 
home page. Az 
ügyek 50%-a 
elektronikusan 
intézhető. 

Az iskolai nevelés 
A formális nevelés legfontosabb szervezete az iskola. Magyarországon a népesség 
több mint 20%-át a 0–14 évesek alkotják. Sajnos a fiatalok tömegesen sodródnak 
bele a középfokú iskolatípusokba, nem érettek és felkészültek a pályaválasztásra. 
Erre a problémára az első fejezetben, általánosságban tárgyalt lehetőségek adhatnak 
bizonyos szintig megoldást. Jelentős gondokat okoz az iskola utáni elhelyezkedés 
kérdése, valamint a fiúk és a lányok foglalkoztatása közötti különbség is. Az iskolá-
nak erre a helyzetre kell felkészíteni a diákokat, utat mutatni az élet útvesztőjében, 
ahol egyre inkább jellemző a társadalmi struktúrán belül az öröklött társadalmi cso-
portokba való bezárkózás. Ki kell alakítani azokat a szokásokat, azokat az életfor-
mákat, amelyek ezt a nem túl bíztató helyzetet képesek megváltoztatni. Meg kell 
tanulni a munkában állóknak a társadalmi kihívásokkal szembenézni és folyamatosan 
fejleszteni tudásukat, képességüket, azaz folyamatosan megújulni a munkaerőpiacon. 

A folyamatban lévő információs forradalom várhatóan jelentős változásokat fog 
előidézni az oktatás, a képzés, a továbbképzés és az önképzés területén. Az új in-
formációs technológiák megjelenése az iskolákban komoly kihívást jelent a tanulás 
és tanítás tradicionális szervezési formái, módszerei és tartalma számára. Az iskolát 
fel kell készíteni a kihívásokra, hogy élni tudjon a lehetőségekkel. Az információs 

                                                        
7 http://www.inco.hu/inco2/tudas/cikk1.htm (2002. 01. 12.) 
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technológiák megismerése és értelmes, célszerű felhasználása egyúttal az oktatás 
esedékes, ésszerű és kívánatos korszerűsítésének fontos elemét is képezheti. 

Ahhoz, hogy az információs és telekommunikációs rendszereket megfelelően 
hasznosítani tudjuk, jelentős változtatások szükségesek az iskolák működésében, a 
tanítás-tanulás tartalmában, szervezésében, módszereiben, valamint az ezt szabályo-
zó jogi környezetben. 

Iskola-számítógépesítés célja, hogy  
• minden iskola rendelkezzen hálózati hozzáféréssel, 
• hogy minden iskola legalább egy olyan szakteremmel rendelkezzen, amelyben 

minden hallgató számára legalább hetenként 2 órai időtartamra rendelkezésre áll-
jon egy számítógép, 

• hogy a tanári kar el legyen látva néhány számítógéppel, és legyen lehetőség 
hálózati hozzáférésre, és rendelkezzenek a hozzá való kompetenciával, 

• hogy az iskolai könyvtárak rendelkezzenek hálózati hozzáféréssel. 
 

Sajnos ezek a szempontok még csak olyan minimális lehetőségekkel kecsegtet-
nek, amelyek az oktatást még nem teszik igazán alkalmassá arra a feladatára, hogy 
felkészítsen az információs társadalomban való megélhetésre. Sajnos az iskolákon 
belül is jelentős eltérések mutatkoznak. Ennek leküzdésére a kormány 1997 végén 
elindította a Sulinet programot. Ennek célja, hogy elsősorban a középiskolák számá-
ra biztosítsák az Internethez való hozzáférés lehetőségét. Az iskolák szervert kaptak 
és átlagosan 5-7, akkor még korszerűnek mondható multimédiás számítógépet. A 
kezdeti buktatók után (például az iskolának kellett megvenni a kábelt a szerver és a 
gépterem közé; rá kellett jönni, hogy a gyakorlatban hogyan is kell kialakítani egy 
működésképes hálózatot; meg kellett tanulni a hálózaton való munka trükkjeit) va-
lamilyen szinten mindenhol működni kezdett a helyi hálózat, majd az Internet is 
elérhetővé vált. 

Az 1998-as év tavasza táján (bár ez iskolánként eltérő időpont is lehetett) meg-
érkeztek a Sulinet szoftvercsomagok. Általában az informatika tanárok, esetleg a 
könyvtárosok kapták kézhez a lemezeket. A hozzáadott vékonyka tájékoztató füzet 
igazából nem sok segítséget adott első pillanatban a tájékozódáshoz. Ma már on-line 
formában8 is rendelkezésre áll az iskolák számára a Sulinet program. Elsősorban a 
középiskolai tantárgyakhoz tartalmaz kiegészítő tananyagokat, és ad segítséget egy-
egy tantárgyban való elmélyedésre. 

Az Internet néhány jellemző tulajdonsága 
A hagyományos médiákat sokszor érik olyan támadások, hogy jelentősen megváltoz-
tatták gyermek- és fiatalkori fejlődés folyamatát. A régi világban az olvasás egy 
sajátos kódrendszeren keresztül elsősorban a felnőtteknek juttatta el az információt 
és az ismereteket. Hozzá kapcsolódó verbális ismeretközlés – mint például a mese-
mondás – egyfajta közös gondolkodást és élményt nyújtott kicsiknek és nagyoknak. 
A modern kommunikációs eszközökön keresztül ez a világ megváltozott. A televízió 
feloldotta a „titkot”, mindenki számára érthetővé váltak az információk. Sajnos a 
televízió információközlése egyoldalú, és passzívvá teszi a befogadót, nem kénysze-
ríti rá a gondolkodásra. 

                                                        
8 http://www.sulinet.hu/ címen érhető el. 
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A világhálón való szörfözés ezzel szemben sokkal kreatívabb elfoglaltságot biz-
tosít. Azzal hogy aktív szereplőjévé válik a használója, cselekvésre és gondolkodás-
ra késztet. Saját döntéseken keresztül juthatunk el oldalakról oldalakra, sokkal cél-
zottabb az információ gyűjtése. Mindemellett olyan lehetőségeket is biztosít, ame-
lyek a hagyományos médiákon keresztül korlátozottan, vagy éppen egyáltalán nem 
érhetőek el. 

Az aktív közreműködés mellett a fontos tulajdonsága, hogy olvasásra készteti a 
felhasználót. Igaz, a hagyományos olvasási szokások és a tartalmak is megváltoznak. 
Egyrészt sokkal inkább a belelapozó olvasás lesz a jellemző, úgymond szörföznek. 
Ennek hatása van a hagyományos olvasási szokásokra is. Sokkal veszélyesebb a 
tartalmi megjelenés kérdése. Míg a hagyományos könyveket, folyóiratokat általában 
lektorálták, az elektronikus anyagokra egyre inkább jellemző a szabad, ellenőrzés 
nélküli megjelenés. Mivel mindenkinek van lehetősége Internetes oldal készítésére, 
és a szolgáltatóknak nincsen kapacitásuk azok mélyebb tartalmi figyelésére, így 
olyan anyagok is felkerülnek, amelyek a hagyományos kiadói struktúrában valame-
lyik szűrőn fennakadnak. Itt első sorban nem a szélsőségekre kell gondolni (pornó, 
erőszak stb.), mert ezeket általában törvényi szabályozások valamilyen ellenőrizhető 
keretek közé szorítják, hanem az olyan oldalakra, amelyek téves információkat, 
esetleg helytelenül megfogalmazott vagy éppen etikátlan anyagokat tartalmaznak.9 

Az Internetnek egy hasznos tulajdonsága, hogy a rajta található információk 
gyorsan érhetőek el, és sokkal könnyebb a köztük való keresgélés. Ez mindenképpen 
új szokásokat alakít ki, amelyek a tanulásban fokozottan jelennek meg. Rákényszerí-
tik a felhasználókat egyfajta tartalomkeresési technikák kialakítására. 

Mit csinál a fiatal szabadidejében? 
Az 1. sz. ábra – az Ifjúság 2001. Székesfehérvári felmérés – adataiból látszik, hogy a 
fiatalok szabadidős szokásai között az olyan cselekvések szerepelnek, amelyek egy-
részt a hagyományos szórakozási szokások közé tartoznak, másrészt egyedül is él-
vezhetőek. A társas érintkezések kisebb szerepet játszanak a mindennapjaikban, még 
egy olyan városban is mint Székesfehérvár, amely országos viszonylatban fejlett és 
megfelelő infrastruktúrával rendelkezik. 

A dolgozat szempontjából érdekes cselekvések – Internet használat, számítógé-
pezés – nagyjából megegyeznek más felmérések adataival is. Az Internet használók 
száma körülbelül a vizsgált populáció 40%-a. Ami érdekes, hogy annak gyakorisága 
már nagyobb megosztást mutat. A jelenlegi, informatizált társadalomban a közel 
60%-os számítógép használati arány elfogadható mértékű, míg a Net használata nem 
éri el a 30%-ot sem, de a napi rendszerességgel használók mértéke igencsak kevés-
nek tűnik (2%). 

                                                        
9 CSÉPAI JÁNOS: Környezetszennyezés az infosztrádán; http://www.szif.hu/gyor4.html (2001. 12. 06.) 
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Összefoglalás 
Összegzésként elmondható, hogy a hazai helyzet egy dinamikusan növekvő képet 
mutat az elektronikus alkalmazások fejlődésében. Ennek egyik leginkább kiemelke-
dő területe az oktatás. Az utóbbi évek kezdeményezései és egyre gyakrabban a fej-
lesztési stratégiái is alapfeladatnak tekintik az informatikai fejlesztéseket. Az oktatás 
területén is kiemelt szerepet kapnak a különféle informatikai tárgyú képzések. 
Azonban sokkal nagyobb szerepet kell fordítani a más területekre készülő értelmisé-
giek részére is, hiszen számukra ugyan úgy elengedhetetlen az IKT-k (Információ 
Kommunikációs vagy rövidebben Infokommunikációs Technológia) használata. 

Mint a dolgozatomban felhasznált irodalmakból is látszik, egyre több olyan ta-
nulmány, értekezés jelenik meg a hazai Internetes portálokon, amelyek a témát kuta-
tók és iránta érdeklődők számára megfelelő segítséget nyújtanak. Sajnos hiányoznak 
az olyan teljes körű felmérések, amelyek az oktatás minden területére kiterjednek, és 
alapozó információt adnak a jövőbeni fejlesztésekhez. 

A középiskolai oktatás segítésében fontos szerepet játszik a Sulinet által megva-
lósított program. Az általános iskolai képzés még jelentős lemaradással küszködik 
ezen a területe. Igaz, hogy a számítógép oktatási hasznosítása még korai ebben az 
életkorban, de a technikai szocializációra az egyik legérzékenyebb korosztály. Szük-
séges lenne olyan jellegű kutatásokra is, amelyek azt hivatottak felderíteni, hogy 
milyen lehetőségei vannak az IKT alkalmazásának a hátrányos helyzetű, esetleg 
fogyatékos gyerekek nevelése és tanítása körében. 
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1. ábra: Mit csinál a fiatal szabadidejében? 

forrás: Ifjúság 2001 – Székesfehérvár 
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