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KUTATÁS 

CZEGLÉDI CSILLA ─JUHÁSZ TÍMEA 

Milyen a digitális kompetenciája az Y-generációnak? 

2019-ben a szerzők internetes felmérést végeztek annak érdekében, hogy megismerjék az Y-

generáció digitális kompetenciáját a munkaerőpiacon. Ezt a korosztályt a különböző műszaki ered-

mények és az internet már szocializálták. Tehát az Y-generáció már bekapcsolódhat a digitális 

világba. 

Az Y generációs 157 válaszadó bevonásával végzett kérdőíves felmérés eredményei azt mutatják, 

hogy noha a válaszadók digitális kompetenciája jó, sok tényező befolyásolja, mint például a nem, a 

képesítés és a munkaerőpiaci helyzet. Kulcsszavak: generáció, infokommunikáció, eszköz. 
 

Előszó 

Napjaink egyik igen divatos menedzsment kutatási területe a generációkkal kapcsolatos 

vizsgálatok. Az elemzések alapvetően arra fókuszálnak, hogy az egyes korosztályok mi-

lyen jellemzőkkel rendelkeznek, miben hasonlítanak és különböznek egymástól valamint, 

hogy ezek a tulajdonságok hogyan gátolják, avagy segítik a szervezeten belüli közös mun-

kákat. Ennek az együttműködésnek egy igen fontos kérdése, hogy milyen digitális köve-

telményeknek, miképpen tudnak megfelelni a különböző generációk.  

A szerzők az idei évben végeztek egy internetes felmérést annak megismerése céljából, 

hogy a munkaerőpiacon jelen lévő Y-generáció digitális kompetenciáját feltérképezzék. 

Miután ez a korosztály már a különböző technikai vívmányokon és az interneten szociali-

zálódott, így nem véletlen, hogy ezek a külső tényezők mindenképpen adottak voltak ah-

hoz, hogy a 25 évnél idősebb, de a 40 évnél fiatalabb munkavállalók már elboldoguljanak 

a digitális világban. És hogy ez így is van? Erre keresik a választ a tanulmány írói, akik 

157, az Y generációhoz tartozó válaszadó bevonásával készítettek egy kérdőíves felmérést. 

Az eredmények azt mutatják, habár a válaszadók digitális kompetenciája jó, ám annak 

erősségét számos tényező befolyásolja úgy, mint a nem, a végzettség és a munkaerőpiaci 

státusz. 

Irodalmi összegzés 

Magyarországon az informatika és az internet rohamos elterjedése az elmúlt évtizedekre 

tehető. A 20. század utolsó és a 21. század első évtizede rohamos léptékű változásokat 

hozott az élet minden területén. A hétköznapi életben, a gazdasági, a tudományos közegben 

jelentős fejlődés miatt korunkat nevezhetjük egy új ipari forradalomnak.  Az internet hasz-

nálata mind a munka, mind a magánélet területén a korábbiakhoz képest megsokszorozó-

dott időtartamban van jelen életünkben. Az internethasználatának elterjedésével új jelensé-

geknek is tanúi, részesei vagyunk, mint a WEB 2.0 alkalmazása, amely azon internetes szol-

gáltatások gyűjtőneve, amelyek a közösségekre épülnek. Segítségével tartalmakat készítünk, 

majd információkat osztunk meg, véleményt formálhatunk, egyszóval interaktív módon részt 

veszünk a világháló működésében. Ez a digitalizáció elengedhetetlen részévé vált. 

Jelen tanulmányunkban a szociológusok által Y-nak nevezett generációt vizsgáljuk. A 

vizsgált generáció jellemzőit a közelmúltban számos publikáció tárgyalta. A rövid áttekin-

tés célja a legjelentősebbek kiválasztása a digitális készségeik jellemzése szempontjából.  
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Az Y-generáció már egy új típusú nemzedék. A születését nézve az 1980-as évek vége 

és a 2000-es évek eleje közé teszik, „ezredfordulós” generációnak is nevezik őket. A kuta-

tók nem tudják egyértelműen meghatározni az Y-generáció kezdetét és végét: egy részük 

szerint a millenniumi generáció tagjai 1980 és 1995 között születtek, mások viszont úgy 

gondolják, hogy 1980 és 2000 között. Egy dolog viszont egyértelmű  minden kutató szerint: 

ez a nemzedék az, amelyik együtt nőtt fel a digitális technológiával (Randstadt 2016). 

Egyéb elnevezések: a netes generáció, az ezredforduló generációja, a bumeráng generáció 

(újra hazatérnek az iskolák elvégzése után), a Peter Pan generáció (hosszabb idő alatt nőnek 

fel). Az Y-generáció arányát ma Magyarországon az 1. táblázat mutatja. 

 táblázat: Y-generáció a statisztikák tükrében 

Születési idő  Életkor (év) Nemek (%) 
Részaránya a 

generációkon belül 

  min. max. férfi nő (%) 

1980 1995 22 37 51,1 48,8 20,45 

Forrás: Saját szerkesztés, KSH adatai alapján, 2018 

Nemeket tekintve a férfiak aránya magasabb. A generációkon belüli részarányt nézve 

pedig 20%-t tesz ki az Y generáció. 

Prensky (2001) az Y generációt „digitális bennszülött”-ként aposztrofálja, utalva az in-

ternet, a világháló megszületésére. A korábbi generációkra Black (2010) „digitális beván-

dorló” kifejezést alkotta meg. Ők azok, akiknek az internet és a számítástechnika életük 

természetes velejárója. A számítógéppel és az internettel együtt nőttek fel, így az informa-

tika a kisujjukban van (Eisner 2005). Tari Annamária (2010) az Y generációról megálla-

pítja, hogy számukra „a technikai eszközökön keresztül való érintkezés az emberi kommu-

nikáció természetes formája. Az Y-generáció tagjai egyszerre élnek a virtuális és a valós 

létben.” 

A számítástechnika világának megfelelő ritmusban up to date jelleggel a munkájukban 

is azonnali visszajelzést követelnek, mivel hozzászoktak a napi 24 óra/hét információs hoz-

záféréshez (Csehné 2011). Tudásuk a digitális világról nagyobb, mint a szüleiké, a tanáraiké. 

Varga Erika (2017) hivatkozik Sandars és Morrison (2007) kutatására, amely rávilágít arra, 

hogy mennyire kiélezettek a technológiai eszközökre és hiszik, hogy a wikik, a blogok, az 

azonnali üzenetek, a YouTube videók és a csevegő fórumok igenis hasznosak az iskolában. 

Varga Erik szerint számos szerző utal arra (Oblinger 2003, Wagschal 1997), hogy ez a gene-

ráció azonnali információt keres és a könyvek helyett az internetről és a videókból tanul meg 

mindent és szerez információt, így nő az online kurzusok népszerűsége is. 

Nagyon röviden összefoglaljuk a munkaerőpiaci státuszukat, hiszen a digitális kompe-

tenciáik jórészét ezen a téren kamatoztatják. Alapvető fontosságú számukra a karrier, a 

siker és a pénz. Nem jellemző rájuk a munka világában az előző generációkról elmondható 

engedelmesség, alázat; inkább az öntörvényűség, a lojalitás csökkenése figyelhető meg a 

korosztály tagjainál. Ha nem felel meg számukra egy munkahely, gond és habozás nélkül 

újat keresnek, tovább állnak. Ezek a fiatalok már abban a korban nőttek fel, amikor meg-

jelent a terrorizmus, újabb válságok ütötték fel fejüket és a szegénységről szólnak a napi 

híradások. Látják a szüleik hétköznapi küzdelmeit, a taposómalmot és nem szeretnének 

ilyen életet élni. Ugyanakkor vágynak a biztonságra, amelynek eléréséhez azonban ke-

ménynek és határozottnak kell lenni. Keresik a csoporthoz való tartozás élményét, mert ez 

adja számukra a biztonság érzését (Tari 2010: 23–24.). 

„…Ha valamilyen problémával, kérdéssel szembesülnek, rákeresnek az interneten, kü-

lönböző fórumokon, egymástól kérdeznek, és egyre kevésbé fordulnak a tanáraikhoz, akik 
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korábban még a tudás fő forrásai voltak. Az iskolán kívüli online tanulási tapasztalatok 

száma drasztikusan növekszik, a diákok egyre több időt töltenek el különböző technológiai 

eszközök használatával…” (Molnár Gyöngyvér in Magyar Tudomány 2011:7) 

Az állandó internethasználat hatással van a mentális működésre: az ideje jelentős részét 

a monitor vagy okos telefon képernyője előtt töltő ember számára nemcsak az eltöltött idő 

mennyisége jelent problémát, hanem az is, hogy így más tevékenységek szorulnak háttérbe 

az életében. (Demetrovics et al 2004) 

Összefoglalóan elmondható, hogy a modern technika és a számítógép nélkül el sem tud-

ják képzelni az életüket. Ezzel együtt azonban igen gyakorlatiasak, már iskolás korukban 

tudtak számítógépezni és mobiltelefont használni. 

Ezen a ponton nagyon fontos a „digitális kompetencia vagy kompetenciák” meghatáro-

zása: a definíciók megvitatásának jó oka a fogalom sokszínűsége. Az utóbbi években szá-

mos kifejezést alkalmaztak a digitális technológiák használatának leírására, mint például 

az IKT-készségek, a technológiai készségek, az informatikai készségek, az információs 

műveltség, a digitális írástudás és a digitális készségek, kompetenciák. A szakirodalom 

rámutat arra, hogy a digitális kompetencia ma már alapvető társadalmi készség az infor-

mációs társadalomban. A digitális kompetencia nemcsak a digitális készségeket, hanem az 

információs technológiák természetére és szerepére, valamint az általuk kínált lehetősé-

gekre vonatkozó készségek, tudás és attitűdök halmazát foglalja magában. Az alapvető 

eszközök és a számítógépes alkalmazások elsajátítása csak az első lépés a fejlett ismeretek, 

készségek és attitűdök felé. Számos tanulmány megerősítette, hogy a digitalizáció növeke-

dése a digitális készségek iránti növekvő kereslethez vezetett, ami várhatóan tovább foly-

tatódik (World Economic Forum 2016). Van-Deursen és Van-Dijk (2010) azt állítják, hogy 

azok az országok, amelyek csökkentették a digitális világhoz történő hozzáférés akadályait 

a digitális készségek fejlesztésére összpontosítottak, nem pedig a technológia elérésére.  

A kutatás módszertana 

Az Y-generáció digitális kompetenciájáról szóló vizsgálatot 2019-ben hajtották végre a 

kutatók. A kérdőívet interneten keresztül tudták megválaszolni a résztvevők, ezért sem te-

kinthető a kutatás reprezentatívnak. A kérdőívet 157, Y generációs válaszadó töltötte ki, és 

valamennyi beküldött válasz értékelhető volt. A kérdőív alapvetően nominális és metrikus 

skálákra épült és a mintagyűjtés módszere a hólabda eljárás volt. A kérdőív kérdései több 

területre fókuszáltak. Az első kérdéscsoport a minta specifikálását foglalta magában. A 

második kérdéscsoport az otthoni és a munkahelyi digitális eszközhasználatra kérdezett rá. 

Ezt követően konkrétan a válaszolók digitális kompetenciát járták körül a szerzők, majd 

ennek az egyéni és a munkahelyi életben azonosítható hasznosságát elemezték. A kérdése-

ket egy- és többváltozós statisztikai módszerekkel vizsgálták a kutatók, így gyakoriság-, 

átlag- és szóráselemzésekkel. 

A felmérés során számos hipotézist fogalmaztak meg a szerzők. A mostani tanulmány a 

következőt elemzi. 

Hipotézis 

A kutatásban szereplők úgy gondolják, hogy az Y-generáció igen fejlett digitális kompeten-

ciával rendelkezik, és ezt sikeresen alkalmazza a munkahelyén és otthon is.  

A minta specifikációjából jól látható, hogy a lakóhelyük alapján a budapesti válaszadók 

túlreprezentáltak voltak a vizsgálatban, elsősorban női kitöltők válaszoltak, végzettségüket 

tekintve alapvetően felsőfokú, diplomával rendelkeztek, és többségük alkalmazotti státusz-

ban dolgozott. 

A minta specifikációját a 2. táblázat foglalja össze: 
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 táblázat A minta specifikációja 

Lakóhely Nemek Végzettség Munkerőpiaci státusz 

59,2% Budapest 

8,9% Közép-Magyarország 

8,3% Észak –Magyarország 

7% Dél-Alföld 

5,3% Közép-Dunántúl 

5,1% Észak-Alföld 

3,2% Dél-Dunántúl 

2,5% Nyugat-Dunántúl 

40,1% férfiak 

59,9% nők 

1,3% alapfokú 

3,8% érettségi nélkül 

26,7% középfokú 

68,2% felsőfokú 

62,4% alkalmazott 

31,8% vezető 

5,8% egyéb 

A kutatás eredményei 

A kérdések első csoportja a mindennapi életben és a munka során használt digitális és tech-

nikai eszközök gyakoriságára kérdezett rá. Egy ötös skálán kellett a válaszadóknak eldönte-

niük, hogy milyen gyakran használják a felsorolt lehetőségeket, legyen az eszköz, avagy prog-

ram a munkájukban és az otthonukban. A soha az egyest jelentette, míg az igen gyakori az 

ötöst. A válaszok használati hely szerinti átlagát és szórását a harmadik táblázat mutatja be: 

 táblázat: Eszközök és programok gyakorisági használata otthon és a munkahelyen 

Eszközök, programok Otthon Munkahely 

  Átlag Szórás Átlag Szórás 

Hordozható számítógép (laptop)  3,78 1,269 3,57 1,558 

Tablet  2,53 1,487 1,83 1,345 

Hagyományos mobil telefon  1,55 1,118 1,74 1,311 

Okos mobil telefon 4,58 ,848 3,92 1,338 

Okos óra 2,32 1,673 1,90 1,436 

Felhő alapú technológia 3,20 1,413 3,11 1,555 

Szövegszerkesztés  3,49 1,244 4,20 1,089 

Táblázatkezelés  3,10 1,292 4,10 1,153 

Adatbázis kezelés 2,06 1,329 3,07 1,451 

Szoftverfejlesztő  1,78 1,333 1,84 1,308 

Hangszerkesztő programok 1,87 1,177 1,64 1,188 

Képszerkesztő programok 2,66 1,408 2,14 1,375 

Filmszerkesztő programok  1,87 1,357 1,57 1,145 

 

A táblázat azt mutatja, hogy otthon leggyakrabban a laptopot, az okos mobil telefont és 

a felhőalapú technológiát használták a megkérdezettek, míg a hagyományos mobiltelefo-

nok ideje lassan lejár. Jellemzően az igen népszerű szövegszerkesztést és táblázatkezelést 

alkalmazták a megkérdezettek az otthoni tevékenységük során.  

A munkahelyükön a technikai eszközök tekintetében nincs különbség az otthoni haszná-

lattól, és a programok területén is hasonlóságot látunk, igaz, az adatbázis kezelésre na-

gyobb az igény a szervezetéknél, talán ezzel is magyarázható, hogy nagyobb a gyakorisága 

a kihasználtságának a cégekben, mint a munkahelyen kívül. 

A szerzők megvizsgálták, hogy a nemek, a végzettség, és a munkaerőpiaci státusz alap-

ján találnak-e szignifikáns különbséget az otthon és a munkahelyen alkalmazott eszközök 

és programok tekintetében. 

A végzettség esetében három kategóriát különböztettek meg az írók: így a változók ösz-

szevonására volt szükség. Alapfokú, középfokú (érettségivel és anélkül, valamint felsőfokú 

tanfolyamot elvégzők), és felsőfokú (diplomás) tanulmányokkal rendelkezők csoportjaira 

redukálták a végzettség szerinti besorolást. 

A munkaerőpiaci státusz szerint szintén három közösség került kialakításra: az alkalma-

zottak, a vezetők, es egyéb státuszban lévők csoportja. 
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Az ANOVA elemzések során számos esetben kimutatható volt a szignifikáns különbség. 

A táblázatban a szerzők azokban a cellákban jelölték, hogy ki használja leggyakrabban az 

adott programot, avagy eszközt, ahol igazolható volt az eszközhasználat a nemek, avagy 

végzettség, avagy munkahelyi státusz közötti szignifikáns különbség. Ezeket az összefüg-

géseket tartalmazó cellákat szürkével színezték az írók és feltűntették a cellákban a leg-

gyakrabban használókat is. Ezeket gyűjti össze a 4. táblázat: 

 táblázat Szignifikáns különbségek a nemek, a végzettség és a munkahelyi státusz 

tekintetében, és hogy kik használják leggyakrabban az adott programot és eszközt 

 Változók Nemek Végzettség Munkahelyi státusz 

Eszközök-progra-

mok/Használat 
otthoni munkahelyi otthoni munkahelyi otthoni munkahelyi 

Hordozható 

számítógép 
  felsőfokú 

végzettségűek 

felsőfokú 

végzettsé-

gűek 

vezető beosz-

tásban 

vezető beosz-

tásban 

Tablet  férfiak   vezető beosz-

tásban 

vezető beosz-

tásban 

Hagyományos 

mobil 
férfiak  középfokú 

végzettségűek 
  vezető beosz-

tásban 

Okos mobil telefon   felsőfokú 

végzettségűek 

felsőfokú 

végzettsé-

gűek 

 vezető beosz-

tásban 

Okos óra  férfiak  
középfokú 

végzettsé-

gűek 

vezető beosz-

tásban 

vezető beosz-

tásban 

Felhő alapú 

technológia 
 férfiak  

felsőfokú 

végzettsé-

gűek 

vezető beosz-

tásban 

vezető beosz-

tásban 

Szövegszerkesztés  nők 
felsőfokú 

végzettségűek 

felsőfokú 

végzettsé-

gűek 

 vezető beosz-

tásban 

Táblázatkezelés  nők 
középfokú 

végzettségűek 

felsőfokú 

végzettsé-

gűek 

vezető beosz-

tásban 

vezető beosz-

tásban 

Szoftverfejlesztő 

program 
férfiak férfiak 

középfokú 

végzettségűek 

középfokú 

végzettsé-

gűek 

vezető beosz-

tásban 

vezető beosz-

tásban 

Adatbázis kezelés férfiak   
felsőfokú 

végzettsé-

gűek 

vezető beosz-

tásban 

vezető beosz-

tásban 

Hangszerkesztő 

program 
 férfiak 

középfokú 

végzettségűek 

középfokú 

végzettsé-

gűek 

 vezető beosz-

tásban 

Képszerkesztő 

program 
     vezető beosz-

tásban 

Filmszerkesztő 

program 
 férfiak  

középfokú 

végzettsé-

gűek 

vezető beosz-

tásban 

vezető beosz-

tásban 

p=0,05 

Az elemzések azt támasztották alá, hogy az adott eszközök és programok használata a 

munkahelyen különösen az egyes státuszokat vizsgálva erősen különbözött. A végzettséget 

tekintve alapvetően a programhasználat során voltak igazolhatók az eltérések, hasonlóan a 

nemeket tekintve is. Jellemzően a férfi, felsőfokú végzettségű, és vezető beosztásban dol-

gozó munkavállalók használják igen gyakran a digitális eszközöket és programokat. 
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A továbbiakban a válaszadóknak meg kellett ítélniük egy ötös skálán saját digitális kom-

petenciájukat. Egy ötfokozatú skálán, amelyen a gyenge az 1-est, az erős az 5-öst jelentette. 

A válaszadók átlagosan 3,87-re értékelték a digitális ismereteiket, ami közepesen jónak 

mondható. A nők és a férfiak e tekintetben nem különböztek egymástól az ANOVA vizs-

gálatok alapján (F: 2,025 szign.: ,157 p>0,05), igaz a férfiak átlagosan erősebbnek érezték 

ezt a kompetenciájukat (átlag: 3,98), mint a nők (átlag: 3,80). Ugyanakkor, ha a végzettség 

alapján elemezték a kérdést a kutatók, már nem volt ilyen egyöntetű a minta válasza (F: 

33,837 szign.: ,000 p<0,05). A legerősebb digitális kompetenciája a felsőfokú végzettsé-

gűeké (átlag: 4,05), míg a leggyengébb az alapfokúaké (átlag: 1) volt. 

A munkaerőpiaci státusz alapján szintén nem volt igazolható a szignifikáns különbség 

(F: 2,578 szign.: ,078 p>0,05). 

A megkérdezettek számos meghatározás alapján jellemezték a digitális kompetenciáju-

kat egy ötös skálán. Az egyes az egyáltalán nem jellemzőt, míg az ötös a teljesen jellemezőt 

jelentette. Íme, a válaszadók véleménye a digitális kompetenciájukról:  

 táblázat Vélemény a digitális kompetenciáról 

Meghatározások Átlag Szórás 

5 év múlva a mostani digitális ismeretem nem lesz elég.  3,87 1,177 

Mindennapi munkám során használom. 4,29 ,981 

Szívesebben használom a digitális kommunikációs technológiát 

a személyes találkozók helyett.  
2,86 1,217 

Kínosnak tartja, ha otthon jobb eszközeik vannak, 

mint amit a munkahelye biztosít.  
3,52 1,158 

Tervezem az elkövetkező 5 évben a digitális ismereteim fejlesztését.  3,90 1,105 

Nem igazán értem az eszközök működését.  2,16 1,258 

Azt érzem, hogy lemaradok az új dolgokban.  2,39 1,258 

Egyáltalán nem érdekel a digitális kompetenciám szintje.  2,07 1,355 
 

A válaszok azt mutatják, hogy viszonylag erősnek vélik a digitális tudásukat a megkér-

dezettek, és nincsen ellenállásuk az új technikai vívmányokkal szemben. Ám érzik, hogy 

habár napi szinten használják az eszközöket és a programokat, de úgy gondolják, hogy ez 

a tudás évek múlva már nem lesz elég, a folyamatos képzés és a fejlesztés elengedhetetlen. 

Ez a generáció azonban számít a szociális kapcsolataira és nem részesíti előnyben a virtu-

ális kapcsolattartást. 

A további elemzések céljából a szerzők az adott változókból 2 faktort képeztek (1 db 

változó nem volt alkalmas a faktorképzésre: a személyes találkozók helyett a digitális kom-

munikációs technikát előnybe részesítés). A magyarázott hányad 64,661 % volt. A faktorok 

a következő elnevezéseket kapták: 

1.faktor: Negatív beállítódás a digitális vívmányokkal szemben . 

2.faktor: Rendszeres használata és fejlesztése a digitális kompetenciának . 

Az adott faktorok segítségével klasztereket képeztek a szerzők K–közép eljárással. A 

következő klaszter középpontokat kapták: 
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 táblázat Klaszter középpontok 

  

Klaszter 

1 2 3 

1. faktor -,47471 -1,02408 2,47686 

2. faktor -3,55876 1,17837 -,29039 

 

Az első klaszterben azok foglalnak helyet, akik rendszeresen nem használják és fejlesz-

tik digitális kompetenciájukat, habár nincs ellenükre az innováció.  

A második klaszterben, akik fejlesztik és használják digitális kompetenciájukat, és po-

zitívan állnak a digitális fejlődéshez. 

A harmadik klaszterben ellenállást éreznek a digitalizációval szemben, és nem is igazán 

fejlesztik, használják az ez irányú tudásukat. 

Az első klaszterben 46-an, a másodikban 72-en, míg az utolsóban 39-en voltak. Egy 

olyan kérdés fogalmazódott meg a szerzőkben, hogy a klaszterbe  sorolás és a nemek, a 

végzettség, a munkaerőpiaci státusz alapján van-e valamilyen összefüggés. 

A khi-négyzet próba alapján végzett vizsgálatok az igazolták, hogy sem a nemek, sem a 

munkaerőpiaci státusz alapján nem volt igazolható kapcsolat a klaszterbe sorolással. 

Ugyanakkor a végzettség szerint elmondható volt a szignifikáns összefüggés: Pearson -féle 

khi –négyzet próba: 15,420 df: 4 szign.: ,004 p<0,05. Ez alapján az alapfokú végzettségűek 

az első klaszterben voltak 100%-ban, a középfokú tanulmányokkal rendelkezők mintegy 

40%-a szintén ide tartozónak érezte magát, igaz minden harmadik ilyen válaszadó a máso-

dik klaszterben foglalt helyet. A diplomások 55%-a a második klaszterbe sorolta magát, és 

csak minden ötödik válaszadó volt az első csoport tagja. 

Végezetül a válaszadók úgy látták, hogy a digitális kompetencia ahhoz kell elsősorban, 

hogy a munkájuk során előbbre tudjanak lépni illetve, hogy állandóan fejleszthessék ma-

gukat. E kérdésben egyöntetű véleményen voltak a nők és a férfiak, a különböző státuszban 

dolgozók, viszont az eltérő végzettségű válaszadók másképpen vélekedtek a kérdésről. Míg 

a diplomások nagyjából elfogadták, hogy a digitális kompetencia segíti a munkájuk során 

a karrierjüket, illetve az önképzést, addig az alapfokú képzettséggel rendelkezők, valószí-

nűleg az alacsony kompetencia birtokában, ezzel nem értettek egyet.  

Konklúzió 

A tanulmány egy idei évi kutatás néhány eredményét foglalta össze. A vizsgálat az Y-

generáció digitális kompetenciáját elemezte egy kérdőíves felméréssel. A kiértékelés előtt 

megfogalmazott szerzői hipotézist a kapott eredmények tükrében csak részben tudják elfo-

gadni a tanulmány írói. 

Az elemzések azt mutatják, hogy az adott mintában közepesen erősnek ítélték meg digi-

tális kompetenciájukat az Y generációhoz tartozó válaszadók. A kompetencia erősségét és 

kihasználtságát több tényező is befolyásolta. 

A nemek alapján elmondható, hogy munkahelyi alkalmazás során lépnek fel különbsé-

gek a nők és a férfiak között. 

A munkaerőpiaci státusz is a cégen belüli kiaknázási lehetőségekre van hatással. 

Ugyanakkor a szerzők azt is látták, hogy a végzettség erőteljesen befolyásolja azt, hogy 

ki, mit használ, és miképpen vélekedik a digitális kompetenciáról és annak hasznosságáról.  

Összességében az irodalom azt mutatja, hogy egyre több munkahely igényli az alkalma-

zottakat IKT tudását, digitális készségeit a munkavégzés különböző fázisaiban. Az Európai 

Bizottság egyik felmérése szerint a munkahelyek 90%-ának legalább az alapvető számító-

gépes ismeretekre van szüksége (Európai Bizottság 2014). A digitális kompetenciát folya-

matosan fejleszteni kell a változó eszközökkel és gyakorlatokkal, amelyeket az emberek a 
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munkájukban, a tanulmányaikban és a szabadidőjükben használnak. Ezért a digitális kom-

petenciák fejlesztésének iránymutatásainak két szintet kell magukban foglalniuk: 

1) a fogalmi szint a digitális kompetencia fő területeinek felismerése a technológiai vál-

tozások szem előtt tartásával (DigComp 2013; DigComp 2.0 2016; ESJ survey 2015; 

Ecorys 2016) 

2) a korszerű eszközökkel és gyakorlatokkal megvalósítható operatív tanulási és értéke-

lési feladatok alkalmazásával a különböző generációk különböző igényeinek megfelelően.  

Ez alapján azt is fontosnak tartják a szerzők, hogy Y és a következő generációknál az 

oktatási módszereket is igazítani kell a digitális készségekhez. Számos publikáció született 

már erről. A leginkább releváns vélemények rámutatnak arra, hogy az erősebb digitális 

készségekkel/ kompetenciákkal rendelkező fiatalok esetében sem természetes, hogy a ta-

nulási tevékenységekben alkalmazzák azt. Nehezíti a fejlesztést, hogy a felsőoktatásban az 

információkommunikációs alap infrastruktúra egyes területeken kimagasló, míg más terü-

letesen nem megfelelő, elavult. Ezzel szemben ez a korosztály már saját digitális eszkö-

zökkel és tudással rendelkezik, amely gyakran túlnő az oktatásban alkalmazottaknál. 
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