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Bevezetés
Az iskolákban, bár egyelőre korlátozottan, de már most jelen van az infokommunikációs
technika (IKT), és remélhetőleg, az IKT tanítás és tanulás során betöltött szerepe egyre
meghatározóbb lesz. A cél, hogy az oktatásban legalább a társadalom egyéb terein
megtalálható mértékben legyen jelen az infokommunikációs technika és ennek értő
használata.
A jelen tanulmány ez utóbbinak, az értő használatnak a megalapozásához kíván hozzájárulni
azáltal, hogy a pedagógusok jelen IKT használati attitűdjeit, kompetenciáit és az informatika
órák és tanárok szerepét vizsgálja.
Az eredmények alapján nem csupán következtetéseket kívánunk levonni, hanem konkrét
javaslatokat is megfogalmazunk.
A kutatás jelentős előzményekre épül, és ezeknek a tapasztalatai és a korábbi eredményekre
épülő munkák segítik a széleskörű kutatást és eredményeinek alapján a gyakorlatban azonnal
használható megoldások felvetését.

1. Előzmények
A jelen kutatás több korábbi kutatás eredményeiből indul ki. Ezek sok tekintetben
meghatározták a problémafelvetésünket, és előzetes anyagokat is biztosítottak.

1.1 Kerettantervi kapcsolódási pontok
Az érvényes kerettanterv (51/2012. (XII. 21.) számú EMMI rendelet – a kerettantervek
kiadásának és jóváhagyásának rendjéről) az informatika tantárgy egyes tananyag elemeit digitális kompetencia - integrálta más tantárgyak követelményeibe, hogy azt a más tantárgyat
tanító, más szakos pedagógus tanítsa meg a saját tantárgya keretében.
Ennek gyakorlati megvalósíthatóságát vizsgálva megkerestük a kerettantervi kapcsolódási
pontokat. (2. számú melléklet, Bánné Mészáros Anikó kutatásban résztvevő pedagógus
munkája)
Az áttekintés is mutatja, hogy jelentős a lehetőség a kapcsolódásra, tehát a feladat nem
megoldhatatlan a pedagógusok számára, ha rendelkeznek az ehhez megfelelő ismeretekkel
és attitűddel.
Az informatika tantárgy követelményeinek rendeletileg megújult koncepciója indokolja, hogy
interdiszciplináris keretbe helyezzük a közismereti informatika tantárgyat.

1.2. A probléma
A felvetett problémánk, hogy el fog sikkadni az informatika szakmódszertan, mert a más
szakos tanárok nincsenek felkészülve a különböző tantárgyakban frissen megjelent
informatikai témák tanítására. Ők a pedagógus képzés keretében nem tanulták, így nem
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ismerik, és nem tudják az informatika szakmódszertant. Ilyen módon, a többi órán szétesik az
a tudás, amit nem tanítottak szakmódszertanilag a gyerekeknek informatika órán.
Informatika szakmódszertanra épülő fejlesztői tapasztalatra, a pilot képzések informatika
tanárainak tanítási tapasztalatára, valamint a más tantárgyakat tanító tanárok informatika
órán történt hospitálásának reflexióira épített felvetésünk az, hogy
1) Az informatika tanár IKT koordinátori szerepkörének bevezetése, megerősítése szükséges
az informatika más tantárgyakban való alkalmazásához.
2) A digitális kompetenciáknak más tanórákon történő alkalmazása, csak az informatikai
ismeretek informatika szakmódszertan szerinti megalapozására épülhet.
A kutatás során választ kerestünk arra:
•

Mit kell tudni informatikából, hogy ezt a tudást használni tudják más tanórákon?

•

Mi a szerepe az informatika tanárnak a kollégái szakmódszertani ismeretei
megalapozásában?

Előzetes elképzelésként a kutatást a középiskolai oktatásra kívántuk kiterjeszteni, azért, mert
ott merül fel a legmarkánsabban a digitális kompetencia hiánya. A tanterv szerinti óraszám
kevés ahhoz, hogy informatika továbbra is választható érettségi tantárgy legyen. A középiskolások állnak közelebb a felsőoktatási tanulmányokhoz és a munkaerőpiachoz.
A kutatási terv elkészítésekor valamint a kutatásba bevont tanárok iskola típus szerinti
megoszlása eredményezte, hogy a vizsgálat kiterjedt az általános iskolai informatikaoktatásra
is.
A problémafelvetéssel, az informatikatanár koordinátori szerepkörének szükségességével
kapcsolatos gondolatainkat az Informatika tanár koordinátori szerepben c. cikkben
fogalmaztuk meg.
A teljes cikk: Fülöp Márta Marianna – Szécsiné Festő-Hegedűs Margit – dr. Bánhidi Sándorné
(2015): Informatika tanár koordinátori szerepben
http://www.ofi.hu/sites/default/files/attachments/uj_kozneveles_2015_7_web.pdf 6-7.
oldal.

„Gondolatok az informatika tantárgyakon átívelő szerepéről
Az informatika számos témaköre tartalmában interdiszciplináris, más témaköreinél a
feldolgozáshoz szükséges gondolkodásmód, további témaköreinél pedig az információfeldolgozás módja mutat kapcsolódást más műveltségterületekkel, tantárgyakkal.
Elvárás, hogy az informatikaórákon megszerzett tudást, gondolkodásmódot, szemléletet a diákok automatikusan alkalmazzák az informatika tantárgy környezetén kívül is. A
transzferhatás kialakulásához azonban erre megfelelő tanulási környezetet kell kialakítanunk más tantárgyak keretében is.
Az informatikatanárok alkalmazzák ezeket a tanulási környezeteket, így a diákok számára ezek természetesek a géptermekben. Más tanórákra való kiterjesztésükhöz és
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adaptálásukhoz hatékony segítséget nyújthat az informatikatanár a más tantárgyat tanító tanároknak is. Annak érdekében, hogy ez a segítség valóban eredményes legyen,
célszerű megteremteni ennek a kereteit. Ez elemzést, tervezést, módszertani sokszínűséget, reflektivitást igényel úgy a segítő informatikatanár, mint a segítséget igénybe
vevő kolléga részéről. …
A képzés tehát arra készít fel, hogy a résztvevők saját iskolájukban IKT-koordinátor szerepet töltsenek be, azt az innovációs tevékenységet, amelynek eredményeképpen javulhat az egyes műveltségterületek együttműködése az iskolán belül, és jobban megvalósulhat a praktikus alkalmazói, informatikai tudás NAT-ban, az egyes tantárgyakban
előírt fejlesztése.”

1.3. Az ISZE kereszttantervi kutatása
A kereszttantervi kutatás kiindulópontja az az előzetes tanulmány, amelyet az ISZE a
kereszttantervi követelményekről készített 2002-ban. Ez a tanulmány minden akkori általános
iskolai és középiskolai tantárgy keresztkövetelményeit vizsgálta interdiszciplináris keretek
között.
L.: http://www.isze.hu/index.php?option=com_content&view=article&id=60&Itemid=71
„A „kereszttanterv” több is, más is, mint az informatika oktatási alkalmazásainak
gyűjteménye. Új képességfejlesztési modellre épülő pedagógiai út a tudásalapú
társadalomban nélkülözhetetlen attitűdök, értékek és kompetenciák fejlesztésére.”1
A 2002-ben készült tanulmány az alábbi témakörökben végzett feltáró kutatómunkát:
1. Számítógép- és Internet-használat Magyarországon: a digitális pedagógiai környezet
2. Számítógép az iskolában: a „digitális pedagógia” műfajai
3. Az informatikai kompetencia
4. Számítógéppel segített módszerek az oktatásban: a kereszttanterv - modell
A témakörök vizsgálata ma is aktuális, és egy további kutatás keretében érdemes lenne
minden témakört nagyon alaposan, teljes fejlődési folyamatát feltárva ismét megvizsgálni.
Az informatika interdiszciplináris dimenzióinak feltárására irányuló jelen kutatásunk
szempontjából az egykori kereszttantervi kutatásból a 2-4. témakörök relevanciáját
tanulmányoztuk.
Az egykori kutatás szerint a Digitális pedagógia műfajai, az iskolában alkalmazható fontosabb
„digitális pedagógiai” módszerek a következők:
• információszűrés, szóbeli és írásos kifejezés, kép + szöveg kombináció, ábrakészítés és
elemzés
• szimuláció, virtuális labor: valódi taneszközökkel ötvözött, számítógépes kísérletezés,
mérés,
• folyamat-modellezés stb.: aktív ismeret-elsajátítás és alkalmazás
• Tanuláselméleteken alapuló kognitív digitális taneszközök (cognitive tools): ismeretkonstruálás személyre szabható, interaktív számítógépes tanulási környezetben
• Prezentáció
1

A kereszttantervi kutatás Záró tanulmánya: Kárpáti Andrea: Informatikai „kereszttanterv” a számítógéppel segített tanítás és tanulás új paradigmája
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Véleményünk szerint, a jelenben is, a felsorolt módszerek jelentik a digitális pedagógia
alapmódszereit, és minden módszerhez számos téma kapcsolható. Érdemes párhuzamba
állítani az ISZE 6 olyan informatika témájával, ami lehetővé teszik az alkalmazói informatika
szemlélet beépítését és alkalmazását más tanórákba. (ISZE fejlesztői által megfogalmazott
pedagógus továbbképzési tematika)
1. táblázat Párhuzamok
Információszűrés, szóbeli és írásos
kifejezés, kép + szöveg kombináció,
ábrakészítés és elemzés
Kapcsolódás: 1,2,3,4,5,6

1) Elektronikus dokumentumtípusok, az
egyes típusokhoz kapcsolódó fájltípusok,
ezek közötti átjárhatóság, egymásba
alakíthatóság áttekintése, új lehetőségek
megismerése, kipróbálása.
2) Szerzői jogi problémák, publikálási
szabályok, adatvédelem. Források
felhasználása, azokra történő hivatkozás
saját dokumentum készítésénél,
irodalomjegyzék.
3) Netikett, személyes adatok
megosztása, az interneten történő
kommunikáció előnyei és veszélyei.
4) Az elektronikus szolgáltatások
használata. Az interneten elérhető
információk megbízhatóságának
vizsgálata: hiteles-e, aktuális-e,
manipulált-e?

Szimuláció, virtuális labor: valódi
taneszközökkel ötvözött, számítógépes
kísérletezés, mérés.
Kapcsolódás: Öveges labor, Sulinet stb.
Folyamat-modellezés stb.: aktív ismeretelsajátítás és alkalmazás.
Kapcsolódás: 4, 6
Tanuláselméleteken alapuló kognitív
digitális taneszközök (cognitive tools):
ismeret-konstruálás személyre szabható,
interaktív számítógépes tanulási
környezetben.
Kapcsolódás: 4, 6
Prezentáció.
Kapcsolódás: 1,2,3,4,5,6

5) Tipikus szövegszerkesztési formai
hibák, az azok által okozott problémák.
Pályamunka készítésekor alkalmazható
lehetőségek.
6) Akadálymentesség a digitális
dokumentumokban.

A 2002-es kutatásban: A „digitális projekt” a projekt-munka részeiként ötvözheti: a
levelezést, a megbízható Internetes és hagyományos információhordozók felkutatását,
adatgyűjtést, rendszerezést, majd a projekt témájának képi és szöveges megkomponálását.
Jelenleg a digitális projekt leképeződik az informatikai tehetséggondozó projektekre (pl.:
Fülöp Márta Marianna (2015): Tehetséggondozó projektek és portfóliók informatikával, ISZE
Kiadó) és bejegyzett jó gyakorlataira.
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1.4. Az ISZE Tehetségsegítő Tanácsának 2014 tavaszán végzett kérdőíves vizsgálata
Az ISZE Tehetségsegítő Tanács az NTP-TTM-13-020 azonosítószámú, „ISZE Tehetségsegítő
Tanács - 2014.” c. pályázata keretében a partneri hálózatának működtetése terén egy
szakterületi vizsgálatot végzett.
„Az ISZE Tehetségsegítő Tanács, mint tematikus országos szintű Tehetségsegítő
Tanács – a tehetségtematikájú felmérést az informatikában való sikerességet
meghatározó matematikai-logikai és téri-vizuális képességterületek fejlesztésének
kérdéshez kapcsolta.
A pályázat keretében, a vizsgálathoz kérdőíves mérési eszközt hoztunk létre. A kérdőív
kérdéseinek megtervezése az informatikai terület, a digitális kompetencia és az
algoritmikus gondolkodás, mint informatikai kompetencia kérdéskörére épültek. A
kérdőív kérdései kifejtős válaszok formájában a tehetségtematikájú felmérésben
résztvevő tanárok tehetséggondozó tapasztalatára épülő véleményét és reflexióit
keresi. A kérdőívet on-line módon és papír alapon eljuttattuk az ISZE Tehetségsegítő
Tanács programmegvalósítóihoz, tematikus listáinkon keresztül az informatikai
versenyekre felkészítő tanárokhoz. Az eredményekről az ISZE honlap Tehetségsegítő
Tanácsának oldalán számolunk be és a kivonatát csatoljuk mellékletként.
A vizsgálat eredménye többlet információt nyújt az informatika terén tehetségek
hatékony ellátásához. Így a tematikus partneri hálózat működtetése a Tehetségsegítő
Tanácsunk tehetséggondozó munkájának hatékonyságát növeli. Ezen túl mutatva
megerősíti, hogy a NAT-ban megfogalmazott kompetencia területek mindegyikét
támogatja a digitális készség, ezért fontos megjeleníteni minden tehetséggondozó
programban.”
Forrás: http://www.isze.hu/index.php?option=com_content&view=article&id=132&Itemid=213
A Kérdőív kérdései:
1. kérdés: Kérjük, adja meg az Ön által tanított tantárgyak nevét!
2. kérdés: Milyen korosztályt tanít?
3. kérdés: Rész vett-e az ISZE Tehetségsegítő Tanács programjain programfejlesztőként
/megvalósítóként?
4. kérdés: Véleménye szerint, milyen készségeket fejleszt az informatika?
5. kérdés: Soroljon fel érveket, hogy miért hasznos az alkalmazói informatika tanítása és
beépítése a tehetséggondozó programokba.
6. kérdés: Az informatika a matematikai-logikai és a téri-vizuális képességterületeket
érinti. Soroljon fel olyan területeket a mindennapi életből, ahol megmutatkozik az
informatikával történő fejlesztés elmaradása, hiánya.
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Jelen kutatásunk szempontjából elsősorban a 4. és a 6. kérdésekre adott válaszok relevánsak.
4. kérdés: Véleménye szerint, milyen készségeket fejleszt az informatika?
A válaszokból kigyűjtöttük a készségeket jelölő kulcsszavakat és a válaszokban kerestük, hogy kigyűjtött kulcsszavak hány alkalommal fordulnak elő.
Eredmény: A válaszokban 37 kulcsszót találtunk. Előfordulásuk 1-től 8-ig terjedt.
A kiértékelés következő lépéseként csoportosítottuk a kulcsszavakat. 10 kategóriára
szűkítve az alábbi kategóriák körvonalazhatók (2. táblázat).
2. táblázat a kiértékelés kategóriái
Kategóriák

összesen

szabálykövető: folyamatszemlélet, algoritmikus gondolkodás; logikai;
rendszerszemlélet
analógiás gondolkodás; absztrakciós gondolkodás; lényegkiemelő;
összefüggések felismerése
önállóság, modellező, tervező, alkotó; önkifejező
elemző, problémamegoldó
kezdeményezőképesség, divergens gondolkodás, holisztikus
szemlélet; rugalmas gondolkodás; problémalátás;
információ keresés-hasznosságának felismerése-kezelésefeldolgozása-kritikus alkalmazása, legális felhasználása; kritikai
gondolkodás
alkalmazói (hardver, szoftver); digitális kompetencia
kommunikációs készség; prezentációs készség
tájékozódás: információs-, térképolvasás, térlátás, vizuális
együttműködés, önérvényesítés, szociális érzékenység

11
10
9
9
8

8
8
7
6
5

6. kérdés: Az informatika a matematikai-logikai és a téri-vizuális képesség-területeket
érinti. Soroljon fel olyan területeket a mindennapi életből, ahol megmutatkozik az
informatikával történő fejlesztés elmaradása, hiánya.
A válaszokban az alábbi elemek találhatók:

9

A felsorolt területek a mindennapi élet minden területét felölelik és megmutatják,
hogy az informatika, a digitális kompetencia fejlődésének elmaradása a NAT-ban
meghatározott kompetenciák fejlődését is visszaveti.
A mérés teljes feldolgozása az alábbi honlapom érhető el:
http://www.isze.hu/download/Meresi_eredmenyek_kiertekelese.pdf
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2. Törvényi háttér
A kutatás fontos háttér tényezője mindazon törvényben megjelent elvárás, amely meghatározza a pedagógusok munkáját. Ezeknek az ismerete és vizsgálata jelentős szerepet játszik a
kutatás irányának kialakításában.

2.1. A Nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény
A kutatásunk szempontjából releváns részek:
A pedagógiai program
26. § (1) A nevelő és oktató munka az óvodában, az iskolában, a kollégiumban pedagógiai
program szerint folyik. A pedagógiai programot a nevelőtestület fogadja el és az intézményvezető hagyja jóvá. ….
(2) Az iskola pedagógiai programjának részeként, ha e törvény másként nem rendelkezik, a
miniszter által kiadott kerettanterveket kiegészítve helyi tantervet készít. A helyi tanterv
megnevezi az oktatásért felelős miniszter által kiadott kerettantervek közül választottat és
rendelkezik a kerettantervben meghatározott, a kötelező és nem kötelező tanórai foglalkozások időkerete legfeljebb tíz százalékának felhasználásáról. A kollégium az érdekelt iskola
pedagógiai programját figyelembe véve készíti el a pedagógiai programját.
2012-ben a Nemzeti Fejlesztési Minisztérium ajánlására a KLIK kiadott egy körlevelet,
amelyben a helyi tantervek készítése előtt felhívta a figyelmet az informatika óráknak a
10%-os keret terhére történő emelésére. Azokban az iskolákban, ahol már szinte „pfofil”
valamennyi évfolyamon az informatikaoktatás, ott maradtak meg óraszámok.
46. § (3) A gyermeknek, a tanulónak joga, hogy
c) igénybe vegye az iskolában és kollégiumban rendelkezésre álló eszközöket, az iskola és
kollégium létesítményeit és az iskolai, kollégiumi könyvtári szolgáltatást, lelki, testi és értelmi
fejlődését elősegítő védelemben részesüljön a köznevelési intézmény által biztosított számítógépeken való internet-hozzáférés során,
A kutatás nem terjedt ki erre a törvényi helyre, de az iskolákban szerzett tapasztalat szerint
a számítógép terem az a hely, ahol lehetőség van az internet használatra, de csak a tanórán, tanári felügyelet mellett. Az iskolai könyvtárakban számos helyen van a célnak megfelelő számítógép kihelyezve, többnyire a középiskolákban.
98. §. (14) Ha a tantárgy vagy a tantárgyi modul vonatkozásában nincs megfelelő hazai felsőfokú képzés, vagy megfelelő végzettségű és szakképzettségű pedagógussal nem tudják ellátni
a feladatot, az iskolában az adott tantárgy, tantárgyi modul tanítására határozatlan időre alkalmazható, valamint az adott tantárgy, tantárgyi modul vonatkozásában az érettségin vizsgáztató tanár lehet az is, aki a Nemzeti alaptantervben az adott pedagógiai szakaszban az
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érintett műveltségi terület, több műveltségi terület vagy tantárgyi tartalom összevonásával
kialakított komplex tantárgy vagy tantárgyi modul esetében az adott komplex tantárgyba,
tantárgyi modulba bevont bármely műveltségi terület, tantárgy tanítására feljogosító szakos
tanári végzettséggel és szakképzettséggel rendelkezik, valamint
a) a tantárgynak, tantárgyi modulnak megfelelő szakirányú továbbképzésben szerzett szakképzettséggel rendelkezik, vagy
b) az a) pontban meghatározott szakirányú továbbképzés hiányában legalább százhúsz órás
pedagógus-továbbképzés keretében elsajátította az adott tantárgy, tantárgyi modul oktatásához szükséges elméleti és módszertani ismereteket.
A törvény tehát lehetővé teszi az elméleti és módszertani ismeretek megszerzésének lehetőségét, azonban a pedagógus-továbbképzésben jelenleg nincs olyan továbbképzés, amely
ennek a passzusnak megfelelne.

2.2. Nemzeti alaptanterv
a Kormány 110/2012. (VI. 4.) Korm. rendelete a Nemzeti alaptanterv kiadásáról, bevezetéséről és alkalmazásáról a Kormány a 94. § (4) bekezdés b) pontjában kapott felhatalmazás alapján, és az Alaptörvény¹ 15. cikk (1) bekezdésében foglaltak alapján adta ki
2. § A NAT-ban megfogalmazott elvek, célok, fejlesztési feladatok és műveltségi tartalmak érvényesülését a tartalmi szabályozás következő szintjét jelentő, a pedagógiai munka szakaszainak sajátosságaihoz igazodóan készült kerettantervek biztosítják.
2. A Nemzeti alaptanterv és műveltségi területeinek felépítése
3. § (3) Az alsó tagozat első két évében a tartalmi szabályozás lehetővé teszi, ösztönzi az ebben az
életkorban a tanulók között tapasztalható különösen jelentős egyéni fejlődésbeli különbségek pedagógiai kezelését. Az alsó tagozat harmadik–negyedik évfolyamán erőteljesebbé – a negyedik évfolyam
végére már meghatározóvá – válnak az iskolai teljesítményelvárások által meghatározott tanításitanulási folyamatok. A NAT feladataiból, céljaiból következő motiválás és a tanulásszervezés folyamata
a NAT fejlesztési feladataiban is kifejeződő elvárásokra összpontosít.
(4) A felső tagozaton folyó nevelés-oktatás feladata elsősorban a sikeres iskolai tanuláshoz, a tanulási
eredményességhez szükséges kulcskompetenciák, képesség-együttesek és tudástartalmak megalapozásának folytatása
(5) A középiskolai nevelés-oktatás szakaszában folyó nevelés-oktatás feladata az iskolai alapműveltség
árnyalása és megszilárdítása, melynek során már megjelennek a pályaválasztáshoz, a továbbtanuláshoz, a munkavállalói szerephez, a szakközépiskolában az ágazathoz tartozó szakképesítések megszerzéséhez szükséges kompetenciák
(6) A szakiskolában folyó nevelés-oktatás az iskolai alapműveltség megerősítése mellett a gazdaság, a
szakképzés igényeihez is igazodva felkészít a választott szakképesítésre és segíti a társadalmi különbségekből adódó hátrányok leküzdését a NAT szakiskolai feladatokra vonatkozó fejlesztési feladatainak
teljesítésével, az egyedi foglalkozást igénylő egyedi szükségletekhez igazodó tanulásszervezési módszerekkel.
5. § (1) A kerettantervek
a) a nevelés-oktatás céljait,
b) a tantárgyi rendszert,
c) az egyes tantárgyak témaköreit, tartalmát,
d) a tantárgyak egy vagy két évfolyamonkénti követelményeit,
e) a tantárgyközi tudás- és képességterületek fejlesztésének feladatait,
f) a követelmények teljesítéséhez rendelkezésre álló kötelező, továbbá az ajánlott időkeretet
az egyes iskolatípusok és nevelési-oktatási szakaszok szerint határozzák meg.
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I.1.1. Fejlesztési területek – nevelési célok
A fejlesztési területek – nevelési célok áthatják a pedagógiai folyamat egészét, s így közös értékeket
jelenítenek meg. A célok elérése érdekében a pedagógiai folyamatban egyaránt jelen kell lennie az
ismeretszerzés, a gyakoroltatás-cselekedtetés mellett a példák érzelmi hatásának is.
E területek – összhangban a kulcskompetenciák alapját adó képességekkel, készségekkel, az oktatás
és nevelés során megszerzett ismeretekkel, és a tudásszerzést segít attitűdökkel – egyesítik a hagyományos értékeket és a XXI. század elején megjelent új társadalmi igényeket.
A nevelési célok a következőképpen érvényesülnek a tartalmi szabályozás különböző szintjein, és valósulnak meg a köznevelés folyamatában:
— beépülnek az egyes műveltségi területek, illetve tantárgyak fejlesztési követelményeibe, tartalmaiba; tantárgyak részterületeivé válhatnak, vagy önálló tantárgyként jelenhetnek meg az iskola helyi
tanterve szerint;…….

Ez úgy érvényesül, hogy „kapcsolódási pontok” elnevezést nyert, amely tartalmában nem fejezi ki az illető tantárgyban azt, hogy „tantárgyak részterületeivé válhatnak……….” valóban
részterületté váltak volna. A kutatás során a megkérdezettek azt erősítették, hogy felhasználják a tanulók előzetes tudását, de nem gondolják, hogy a saját tantárgyi óráikon ezt,
mint a tantárgy részét tanítaniuk kellene.
Médiatudatosságra nevelés
Cél, hogy a tanulók a mediatizált, globális nyilvánosság felel s résztvevőivé váljanak: értsék
az új és a hagyományos médiumok nyelvét. A médiatudatosságra nevelés az értelmező, kritikai beállítódás kialakítása és tevékenység-központúsága révén felkészít a demokrácia részvételi kultúrájára és a
médiumoktól is befolyásolt mindennapi élet értelmes és értékelvű megszervezésére, tudatos alakítására. A tanulók megismerkednek a média működésével és hatásmechanizmusaival, a média és a társadalom közötti kölcsönös kapcsolatokkal, a valóságos és a virtuális, a nyilvános és a bizalmas érintkezés megkülönböztetésének módjával, valamint e különbségek és az említett médiajellemzők jogi és
etikai jelentőségével.
I.1.2. Egységesség és differenciálás, módszertani alapelvek megnőtt az igény egyrészt egyes hagyományos tantárgyak összevonására és/vagy tantárgyközi megjelenítésére, másrészt új tantárgyak/tantárgy együttesek kialakítására. Fontos pedagógiai szempont, hogy a tantárgy-összevonásos és
a tantárgyközi tantervi szemlélet a tanulók érdeklődését és tapasztalatait is figyelembe veszi.
A NAT azáltal biztosítja e szemlélet érvényesülését, hogy nem határoz meg egységes, minden iskolára kötelezően érvényes tantárgyi rendszert, hanem annak kialakítását a kerettantervek, illetve a
helyi tantervek hatáskörébe utalja.

A kutatásba bevont 112 iskolában nem találtunk példát arra, hogy éltek volna annak lehetőségével, hogy olyan tantárgyi rendszert dolgoztak volna ki, amely a „kapcsolódási pontokat” más tantárgyakba építve, egy komplex „digitális követelményeket” is tartalmazó
tantárgyként jelent volna meg.
I.2. A NAT, A KERETTANTERVEK ÉS A HELYI SZINTŰ SZABÁLYOZÁS
Az egyes műveltségi területeknek lehetnek olyan fejlesztési céljai és tartalmi elemei, amelyek a kerettantervekben nem önálló tantárgyként, hanem más tantárgy/tantárgyak részeként jelennek meg, sőt,
a kerettantervi implementációban más műveltségterületek részévé is válhatnak. Az intézmény szakmai önállóságát a kerettantervekben kötelező tartalommal nem szabályozott időkeret szabad felhasználása, a módszertani szabadság, az engedélyezett kerettantervek közötti választás, illetve az egyedi
tantervek engedélyeztetési lehetősége biztosítja.
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2.3. Kompetenciafejlesztés, műveltségközvetítés, tudásépítés
2.3.1. A kulcskompetenciák2
Digitális kompetencia
A digitális kompetencia felöleli az információs társadalom technológiáinak (információs és kommunikációs technológia, a továbbiakban IKT) és a technológiák által hozzáférhetővé tett, közvetített tartalmak magabiztos, kritikus és etikus használatát a társas kapcsolatok, a munka, a kommunikáció és a
szabadidő terén. Ez a következő készségeken, tevékenységeken alapul: az információ felismerése
(azonosítása), visszakeresése, értékelése, tárolása, előállítása, bemutatása és cseréje; digitális tartalomalkotás és- megosztás, továbbá kommunikációs együttműködés az interneten keresztül.
Szükséges képességek, készségek, ismeretek és attitűdök
A digitális kompetencia az IKT természetének, szerepének és lehetőségeinek megértését, alapos ismeretét, illetve ennek alkalmazását jelenti a személyes és társadalmi életben, a tanulásban és a munkában. Magába foglalja a főbb számítógépes alkalmazásokat – szövegszerkesztés, adattáblázatok, adatbázisok, információtárolás és- kezelés, az internet által kínált lehetőségek és az elektronikus média
útján történő kommunikáció (e-mail, hálózati eszközök) – a szabadidő, az információ-megosztás, az
együttműködő hálózatépítés, a tanulás, a művészetek és a kutatás terén.
A tanulónak értenie kell, miként segíti az IKT a kreativitást és az innovációt, ismernie kell, az elérhet
információ hitelessége és megbízhatósága körüli problémákat, valamint az ezek kiszűrésére használatos alapvető technikákat, továbbá az IKT interaktív használatához kapcsolódó veszélyeket és etikai
elveket, valamint a szerzői jogból és a szoftver-tulajdonjogból a felhasználókra vonatkozó jogi kereteket. A szükséges készségek magukba foglalják az információ megkeresését, összegyűjtését és feldolgozását, a kritikus alkalmazást, a valós és a virtuális kapcsolatok megkülönböztetését. Ide tartozik a
komplex információ előállítását, bemutatását és megértését elősegít eszközök használata, valamint az
internet alapú szolgáltatások elérése, az ezek segítségével történ keresés, az IKT alkalmazása a kritikai
gondolkodás, a kreativitás és az innováció területén.
Az IKT használata kritikus és megfontolt attitűdöket igényelő az elérhet információ és az interaktív
média felelősségteljes alkalmazása érdekében. A digitális kompetencia fejlődését segítheti továbbá az
aktív részvétel a kulturális, társadalmi és/vagy szakmai célokat szolgáló közösségekben és hálózatokban.

2.3.2. Műveltségi területek
3. táblázat Ajánlás a NAT műveltségi területek százalékos arányaira
Műveltségi területek
Magyar nyelv és irodalom
Idegen nyelvek
Matematika
Ember és társadalom
Ember és természet
Földünk – környezetünk
Művészetek
Informatika
Életvitel és gyakorlat
Testnevelés és sport

1–4.
27-10
2-6
13-20
4-8
4-8
–
14-20
2-5
4-8
20-25

5–6.
15-22
10-18
13-18
6-10
6-10
2-4
10-16
4-8
4-10
20-25

* Csak a minimális százalékos arány.
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7–8.
10-15
10-15
10-15
10-15
15-20
4-8
8-15
4-8
4-10
15-20

9–10.
10-15
12-20
10-15
8-15
15-20
5-8
8-15
4-8
4-8
14-20

11–12.*
10
13
10
10
10
–
6
4
–
15

A NAT ajánlott százalékos arányai nem érvényesülnek a 1-4. és a 11-12. évfolyamon. A 10%
szabadon felhasználható órakeret terhére lehetséges időkeret meghatározása az iskolai
helyi tantervben, azonban ez nem ad egyenlő esélyt valamennyi tanuló számára, inkább az
esélyegyenlőtlenségeket, ezzel a digitális szakadékot növeli.
2.3.3. Informatika
A) ALAPELVEK, CÉLOK
Az informatika mindennapi életünk szerves részévé vált. A földrajzi elhelyezkedésből és az anyagi
különbségekből adódó esélyegyenlőtlenség jelentősen csökkenthet az informatikai eszközök és a
könyvtári szolgáltatások használatával. Az információ nyilvánossá és mindenki számára hozzáférhetővé válása esélyt ad a demokrácia erősítésére. Az informatikaoktatás célja a praktikus alkalmazói tudás, a készség- és képességfejlesztés mellett a logikus, algoritmikus gondolkodás és a problémamegoldás tanítása. A műveltségi terület fontos feladata, hogy felkészítse a tanulókat az informatikai eszközök, információforrások önálló és csoportos használatára. Az informatika műveltségterület fejlesztési céljai akkor valósulhatnak meg, ha az egyes tantárgyak, műveltségterületek tanítása és a tanórán kívüli iskolai tevékenységek szervesen, összehangolt módon kapcsolódnak az informatikához.
Az informatika műveltségterület egyes elemeinek elsajátíttatása, a készségek fejlesztése, az informatikai tudás alkalmazása tehát valamennyi műveltségterület feladata.

A kiemelt szövegrész a törvényalkotó legjobb szándékát tükrözi, azonban a valóságban ez a
követelmény felhasználásként és nem megtanítandó fejlesztési célként érvényesül.

2.4. Kerettanterv, az 51/2012. (XII. 21. számú EMMI rendelet
Az általános iskola kezdő szakaszában nem tartalmaz időkeretet, nincs kerettanterv.
A 7-8. évfolyamon 64 óra időkeret van a NAT követelmények megtanítására. Jellemzően itt is a
kapcsolódási pontokat jelöli a más tantárgyakkal. Ami rendben van, hisz ha tanulnak a tanulók
informatikát, akkor a tantárgyi koncentráció, a tantárgyi kapcsolódási pont értelemszerűen megjelenik
a más tantárgyak tanítása-tanulása során. Más azonban a kapcsolódás, és más a tantervi követelmény
megtanítása. Az informatika eszköz-tudást adó ismeret, szakszerűen általa alakul ki a digitális
kompetencia, amelyet a más tantárgyi ismeretek megszerzéséhez a tanulók felhasználják, hogy
célszerűbben, gyorsabban, világlátóan, összefüggéseiben tudják megtanulni a többi ismeretet.
Így kerül az informatika interdiszciplináris dimenzióba.
A középiskolai területen külön tanterv van a gimnáziumoknak, szakképző intézményeknek, és a
szakiskolák számára a 2012-ben kiadott kerettanterv nem tartalmazott informatika tantárgyat, de a
„Kerettanterv a szakiskolák számára” L.: www.ofi.hu oldalon megjelent a 23/2013. (III. 29.) EMMI
rendelet 1. mellékleteként, javítva a 6/2014. (I. 29.) EMMI rendelet 1., illetve a 34/2014. (IV. 29.)
EMMI rendelet 9. melléklete szerint kiadtak informatika kerettantervet.

2.5. Pedagógus szakképzettségéről szóló követelmény:
283/2012. (X. 4.) Korm. rendelet a tanárképzés rendszeréről, a szakosodás rendjéről és a tanárszakok
jegyzékéről
2. § E rendelet alkalmazásában
a) tanári szakképzettség: olyan szakképzettség, amely tanárszakonként különböző szakterületi tudást
és valamennyi tanárszakon az oktatásra és nevelésre egységes tanári felkészítést ad;
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b) tanárszak: a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 3. mellékletében meghatározott
alkalmazási feltételeknek megfelelően az iskolai nevelés-oktatás, valamint az iskolai nevelés-oktatás
szakképesítés megszerzésére felkészítő szakaszainak az 5-12., illetve 5-13. évfolyamain - általános
iskolai tanári szakképzettség esetében az iskolai nevelés-oktatás 5-8. évfolyamain, továbbá az iskolai
nevelés-oktatás szakképesítés megszerzésére felkészítő 9-11. évfolyamain - a Nemzeti alaptanterven
alapuló kerettantervek szerinti szaktárgyi rendszer, továbbá az Országos Képzési Jegyzékben
meghatározott szakképzési évfolyamokon, a felnőttoktatásban az adott szaknak megfeleltethető
tantárgyak tanítási, valamint az iskola pedagógiai feladatainak végzésére felkészítő szak;
c) közismereti tanárszak: az iskolai nevelés-oktatás szakaszában, a szakrendszerű oktatásban tanári
munkakör betöltésére készít fel;
d) szakmai tanárszak: az iskolai nevelés-oktatás szakképesítés megszerzésére felkészítő szakaszában,
illetve az Országos Képzési Jegyzékben meghatározott szakképzési évfolyamokon, a felnőttoktatásban
több szakmai elméleti tantárgy oktatására készít fel;
3. § (1) A tanári szakképzettség elemei:
a) a tanárszak szerinti szakterületi (szaktudományos, művészeti) tudás, valamint
b) a tanári munkához szükséges
ba.) pedagógiai, pszichológiai elméleti és gyakorlati,
bb) szakmódszertani (diszciplináris és interdiszciplináris tantárgy-pedagógiai) tudás, készség,
képesség, és
bc) a képzéssel párhuzamosan megszerzett pedagógiai, pszichológiai és tanítási gyakorlat,

2.6. Illeszkedés a törvényi háttérhez
A kutatás illeszkedik a törvényi háttérhez, mert a szabályozók maguk szolgáltatnak alapot
arra, hogy elemezzük a fogalomhasználatot (kapcsolódási pont), megvizsgáljuk az
Alaptörvény, a Köznevelési törvény, a NAT és a kerettanterv vonatkozó elemeinek
koherenciáját, és a kutatásban megkérdezettek tapasztatait felmérve következtetéseket
vonjunk le.
Arra keressük a választ, hogy
1. „Mit kell tudni informatikából?”
2. „Ki tanítsa ezeket az ismereteket?”
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3. A kutatás bemutatása
A kutatási célunk az informatika interdiszciplináris dimenzióinak feltárása, tudományos
megalapozását és megújítását segítő kutatás megvalósítása a további fejlesztések
megalapozása érdekében.

3.1. Hipotéziseink
•

A pedagógusok
megosztottak.

•

Tantárgyanként jelentős különbségek vannak az informatika interdiszciplinaritása
tekintetében. A „humán” tárgyakban, mint magyar nyelv és irodalom, történelem,
idegen nyelv, kevésbé jelenik meg a gyakorlatban az IKT használat.

•

A pedagógus kompetenciák tartalmazzák az IKT beépítését a mindennapi pedagógusi
tevékenységbe, de ez valójában sem a gyakorlatban, sem az attitűdökben nem jelenik
meg általánosan.

•

Az alap pedagógus kompetenciákba nem értik bele a pedagógusok az IKT ismeretet és
alkalmazást.

•

A 9 pedagógus kompetenciát, amely az IKT ismeretére és alkalmazására vonatkozik,
nem ismerik részletesen a pedagógusok, nincsen differenciált képük erről a területről.

•

Az IKT-ra vonatkozó 9 pedagógus kompetencia terén jelentős elmaradások
mutatkoznak.

az

informatika

interdiszciplinaritása

kérdésében

nagyon

Erre alapozva megfogalmaztuk a kérdéseinket:
Mit kell tudni informatikából, hogy ezt a tudást használni tudják más tanórákon?
Mi a szerepe az informatika tanárnak a kollégái szakmódszertani
megalapozásában?

ismeretei

3.2. A kutatás részvevői
Két csoportja van a kutatásban résztvevő pedagógusoknak:
A. Kutatóként résztvevő szakemberek
B. Vizsgálati személyként résztvevő pedagógusok
A. Kutatóként résztvevő szakemberek
29 főből 14 általános iskolában és 14 fő középiskolában dolgozó informatika szakos tanár, 1 fő
oktatás informatikus volt. A kutatást 3 fős menedzsment irányította, köztük egy tudományos
fokozattal rendelkező pedagógiai szakpszichológusi végzettségű kutató, dr. Gyarmathy Éva, és
az ISZE főtitkára, dr. Bánhidi Sándorné, valamint Fülöp Márta doktori iskolai hallgató,
kutatásvezető és a kutatási részeredmények feldolgozója.
A kutatásban résztvevő informatika tanárok részletes bemutatása az 1. számú mellékletben
található.
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B. Vizsgálati személyként résztvevő pedagógusok
112 iskolában tanító 3 fő különböző szakos tanár, összesen 336 fő. Ebből 67 középiskola,
gimnázium, és összetett szakképző, szakközépiskola, valamint 2 posztszekundari képzést is
folytató középiskola.
Az interjúkba felkért pedagógusok eloszlását igyekeztük reprezentatívvá tenni. Az alábbiak
mutatják, hogy ez többé-kevésbé sikeres is volt. Az iskola típus, földrajzi helyzet és tantárgy
tekintetében is leképezi az országos arányokat a minta.
4. táblázat. A vizsgálatban résztvevő pedagógusok eloszlása iskola típus szerint.

5. táblázat A vizsgálatban résztvevő pedagógusok országos eloszlása.

Az iskolatípus és a földrajzi elhelyezkedés eloszlása megfelelően biztosítja az iskolatípusok
többféle formájának és az országos reprezentativitás arányos megjelenését a mintában.
Az iskolatípust, amelyben tanítanak a mintában résztvevő pedagógusok maguk adták meg. A
földrajzi elhelyezkedést az irányítószámok alapján vizsgáltuk. Így az is kiderült, hogy igen
különböző nagyságú helységekből valók a választ adó pedagógusok.
A szakok szerinti besoroláshoz is maguk a pedagógusok adtak információt, ők határozták meg
azt a szakot, amelyet a kutatásban, mint szakját azonosítottuk.
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6. táblázat A vizsgálatban résztvevő pedagógusok eloszlása szaktárgyak szerint.

A vizsgálati személyek eloszlása tantárgyi területenként lefedi a mai iskolák tanári csoportjait.
Magyar, matematika és idegen nyelv tantárgyakban tanító tanárokból áll a mintának
nagyjából a fele. Az angol nyelvet tanító tanárokat külön is kezeljük, mert a legnagyobb
csoport az idegen nyelv tanításában. Megfelelő a biológia, fizika, történelem és földrajz
tanárok aránya is. Kissé alulreprezentált a kémia. A többi tantárgyból többé-kevésbé megfelel
az arány a részvételi szám és az iskolai órák száma tekintetében. Az így adódó kicsi elemszám
miatt azonban az eredmények csak fenntartással kezelhetők ezeknek a tantárgyaknak a
tekintetében. Ugyanakkor az egész minta megfelelően leképezi a mai tanári csoportok
szakonkénti eloszlását, és ez által az általános kép hiteles.
Az alsó tagozatos tanítók kevesen vannak. A vizsgálati eredmények inkább a tanárok
attitűdjét hozzák, de érdekes összevetni a tanítók által adott válaszokkal a tanárok válaszait.
Két alsó tagozaton tanító tanár szaktanárként szerepel a vizsgálatban, mert bár alsó
tagozaton tanít, tanári diplomája van.

3.3. A kutatás módszerei
3.3.1. Technikai háttér
Kutatásunk technikai hátterét az ISZE saját tervezésű Moodle felülete nyújtotta.
A felületet az ISZE webmestere, Köte Csaba tervezte, működtette, adminisztrálta.
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1. ábra: A Moodle felület

3.3.2. A kutatásra való felkészülés
Kutatásunk indításakor az adatgyűjtők áttanulmányozták az ISZE 6 témájához kapcsolódó
szakirodalmat.
b

Bedő Andrea: IKT eszközök, digitális tananyagok, műveltségi területek a pedagógusok szemével
(2013) állomány
b

Tóth Renáta: Informatika oktatás egy informatika tanár szemszögéből, avagy akinek nem inge...
(Egy Y generációs (pedagógus) blogja) 2013 állomány
b

A szerzői jog fogalma: Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatala 2010 állomány
b

1999. évi LXXVI. törvény a szerzői jogról állomány
b

Gombos Zsolt: Hogyan vadásznak le a képügynökségek szoftverei? (2010) állomány
b

Dr. Heinerné Dr. Barzó Tímea: A szoftverek felhasználása a vállalatok és hivatalok
munkamenetében. Nemzeti Tankönyvkiadó, (2011) állomány
b

Irodalomjegyzék, forrásjegyzék létrehozása (Microsoft Office) állomány
b

Bibliográfia készítése állomány
b

Személyiségi jogok védelme (2013. évi 5. törvény) állomány
b

Völgyi Attila: Így befolyásolják majd a PTK változásai a fotósokat (2013) állomány
b

PTK 80. §-tól, a képmással való visszaélésről PDF-dokumentum
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b

Személyiségi jogok fotózásnál (Jogi fórum 2003) állomány
b

e-Etikett a digitális együttélés szabályai (2010) állomány
b

Cs B: Hogyan ölhet egy közösségi portál (2009) állomány
b

Letartóztatás twitteres zaklatás miatt állomány
b

Minden negyedik gyermeket ért már internetes zaklatás (2014) állomány
b

Markó Anita: "Nincs menedék" - kamaszok és a cyberbullying (2013) állomány
b

Szabó Judit: Az internet, mint információforrás (2013) állomány
b

Dévai Péter: Hitelesség az interneten: a mértékadótól a megbízhatóig (2010) állomány
b

Az érettségi vizsgák nyilvános anyagai 2014 ősz állomány
b

Akadálymentesség az elektronikus dokumentumokban állomány
b

Szántai Károly: Akadálymentességi tanfolyam bemutató anyaga állomány
b

Fülöp-Szécsi-Bánhidi: Informatika tanár koordinátori szerepben állomány
b

Nemzeti alaptanterv (110/2012. kormányrendelet) állomány
b

Kerettantervi rendelet (51/2012, XII. 21.) PDF-dokumentum
b

A kerettantervek egyenként letölthető formában (OFI) állomány
b

Biztonságosabb internet pedagógusoknak állomány
b

Kerettantervi változások - informatika, középiskola (2015)

Egyéni és csoportmunka formájában dolgoztak. Elemző munkájukat a kutatás Moodle
felületén élénk levelezés, megbeszélés kísérte. A szakirodalmak feldolgozásakor a 6 téma
mentén 40 darab fórumtémát nyitottak. A szakirodalmi felvetéseket mindvégig a kutatás „Mit
kell tudni informatikából …” alapgondolata szerint közelítették meg, erre kerestek maguk is
választ.
Ebben a szakirodalom feldolgozása munkaszakaszban minden kutatásban résztvevő
pedagógus egy-egy produktumot készített, amit egy egységes sablon szempontrendszere
szerint alakítottak ki, az alábbiak szerint:
Szempontok a dokumentumok elkészítéséhez:
Egy tanulmány feldolgozása:
1. A tanulmányozott szakirodalom címe
2. Foglalja össze az olvasott szakirodalomnak a kutatási témára releváns tartalmát!
(Legalább 1500 karakter)
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3. Értékelje a téma interdiszciplináris dimenzióit a jelenlegi iskolai dokumentumokban
(Pedagógiai Program, Helyi tanterv) (Legalább 1000 karakter)
4. Az ön személyes megállapításai, reflexiói. (Legalább 500 karakter)
A 6 téma mentén készített, jelen kutatásunk szempontjából a legrelevánsabb munkák az
ESETTANULMÁNYOK fejezetben kerülnek rövid áttekintésre.
3.3.3. Kérdőívek, próbamérések
A kutatás következő szakaszában a kerettantervi kapcsolódási pontok és a 6 ISZE téma
mentén tanulmányozott szakirodalom alapján összeállítottuk az előmérés kérdőívét a
próbamérésbe bevont 6 fő kutatásba bevont pedagógus számára a más szakos kollégák
tanítási gyakorlatának megismerésére. Az adatfeltáró próbamérést a 6 fő pedagógus saját
tantestületből bevont 3 fő nem informatika szakos kolléga bevonásával végezte, csoportos, kvalitatív
interjú módszerével.

Az adatfeltárás kérdőíve:
Adatgyűjtő neve/kódja:
Iskola kódja:
Adja meg, hogy az intézmény:
(1 ) Gimnázium;
(2) Szakközépiskola;
(3) Szakiskola;
(4) Művészeti intézmény
(5) Általános iskola – alsó tagozat
(6) Általános iskola – felső tagozat
Adja meg az interjúban résztvevő kolléga azonosítóját (1,2,3)
Adja meg az interjúban résztvevő kolléga szakját. Ha a kolléga több szakos, akkor azt a
szakot adja meg, amelyre az adatgyűjtés vonatkozik.
1. Soroljon fel témaköröket, amelyek az informatika interdiszciplináris dimenzióiként megjelennek az Ön tantárgyában!
2. Soroljon fel témaköröket, amelyek az informatika interdiszciplináris dimenzióiként, mint alkalmazási lehetőség jelennek meg az Ön tantárgyában!
3. Az új kerettantervekben Kapcsolódási pontok elnevezéssel találja a tantárgyi koncentráció
lehetőségeit. Soroljon fel legalább 3 db kapcsolódási pontot a kerettantervből!
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4. Tervezéskor hogyan veszi figyelembe a más tantárgyakkal való kapcsolódási lehetőségeket,
hogy a diákok fejében ne éljenek külön-külön ismeretként ugyanannak a jelenségnek a különböző oldalai.
5. Mit csinál ezekkel a fejezetekkel?
6. Egyeztet-e az informatikatanárral? Igen/nem
7. Ismeri-e tanítványai előzetes tudását a témában? Igen/nem
8. A követelményeket milyen segédeszközök használatával tanítja?
• saját óravázlat
• könyv
• on-line tananyag
• közös munka informatikatanárral
• tanítványok kiselőadása
• külső szakember bevonása
• Egyéb: ……………………………………..
9. Adjon ötleteket a Kapcsolódási pontok – tantárgyi koncentráció – gyakorlati megvalósítására
saját tantárgya szemszögéből!
10. Az 1. pedagógus kompetencia a „Szakmai feladatok, szaktudományos, szaktárgyi, tantervi tudást” vizsgálja. Kérjük, hogy értelmezze az 1.1-1.3 kompetenciákat az Ön által tanított informatika témakörök vonatkozásában:
• (1.1.) Alapos, átfogó és korszerű szaktudományos és szaktárgyi tudással rendelkezik.
• (1.2.) Rendelkezik a szaktárgy tanításához szükséges tantervi és szakmódszertani tudással.
• (1.3.) Fogalomhasználata pontos, következetes.
11. A 8 pedagógus kompetencia 77 indikátora közül 9 kapcsolódik az IKT elvárásokhoz.
Kérjük, hogy értelmezze ezeket az indikátorokat az Ön által tanított tantárgyra nézve:
• (1.6) A rendelkezésre álló tananyagokat, eszközöket – a digitális anyagokat és eszközöket is – ismeri, kritikusan értékeli és megfelelően használja.
• (1.10) Tanítványaiban kialakítja az online információk befogadásának, feldolgozásának, továbbadásának kritikus, etikus módját.
• (2.4) Célszerűen használja a digitális, online eszközöket.
• (3.8) Tanítványaiban igyekszik kialakítani az önálló ismeretszerzés, kutatás igényét.
Ösztönzi a tanulókat az IKT eszközök hatékony használatára a tanulás folyamatában.
• (5.9) Az együttműködés, a kommunikáció elősegítésére online közösségeket hoz létre, ahol értékteremtő, tevékeny követendő mintát mutat a diákoknak a digitális eszközök funkcionális használatának terén.
• (6.3) A szaktárgy ismereteit és speciális kompetenciáit mérő eszközöket (kérdőíveket,
tudásszintmérő teszteket) készít. Megjegyzés: Digitális produktumok esetében.
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•
•

•

(7.2) A kapcsolattartás formái és az együttműködés során használja az infokommunikációs eszközöket és a különböző online csatornákat.
(8.6) Rendszeresen tájékozódik a digitális tananyagokról, eszközökről, az oktatástámogató digitális technológia legújabb eredményeiről, konstruktívan szemléli felhasználhatóságukat.
(8.9) Aktív résztvevője az online megvalósuló szakmai együttműködéseknek.

12. Fejtse ki a véleményét az interjútéma aktualitásával kapcsolatosan!
Megjegyzés az interjút készítők számára:
Kérjük, hogy amennyiben feltett segítő, támogató kérdéseket, akkor ezeket és a kérdésekre érkezett
válaszokat írja be a kérdőívbe.

3.3.4. Az interjúkészítés menete
A kvalitatív interjú fókuszcsoportos megbeszélés formájában zajlik. Felvételének időtartama 2 óra.
Az interjú vezérfonalát a Kérdőív kérdései alkotják. Minden kérdésre minden interjúalany válaszol,
majd továbblépnek a következő kérdésre. Egy kérdésre több körben is lehet válaszolni, de figyeljünk
arra, hogy a beszélgetés során, ne távolodjunk el a témától és az interjú ne váljon csevegéssé.
A konkrét kérdések megválaszolásának folyamatában a kérdező segítő, támogató kérdéseket is
alkalmazhat, de kerüljük a sugalmazó kérdéseket.
Javasoljuk, hogy a Kérdőív nyomtatva is legyen Nálatok, annyi példányban, ahány pedagógus vesz
részt a csoportos interjúban és az interjú során készítsetek jegyzeteket.
Az interjút követően a kérdőíveket töltsétek ki digitálisan, nyomtassátok, írjátok alá. Az
interjúalanyoknak nem kell! A lapokat szkenneljétek be, mert ez a teljesítés része lesz. A begyűjtött
adatokat töltsétek fel a Moodle felületnek erre a célra megnyitott funkciójánál.

Olvasmány
A kvalitatív interjúban a következő alapvető kérdéstípusok merülnek fel (Kvale, 1996, 133-135. és
157. alapján) In. Szokolszky Ágnes, 2004, 470-471. oldalak:
•

„Bevezető kérdések: általános nyitókérdések, amelyek lehetőséget adnak a témára való ráhangolódásra; pl.: „Beszélne arról hogy …”, „Előfordult olyan helyzet, amikor … „ stb.

•

Direkt kérdések: a kérdező közvetlen rákérdezéssel bevezet egy új gondolatot vagy szempontot és (Pl. „Mit gondolsz, … ?”)

•

Indirekt kérdések: a kérdező nem szegezi közvetlenül a megkérdezettnek a kérdést, hanem
indirekten próbálja kipuhatolni, hogy az amit érez vagy gondol ; például : „Vajon mi a jó abban, ha valaki így cselekszik?”

•

Követő-mélyítő kérdések: ezek a válaszolót arra késztetik, hogy bővítse, elmélyítse válaszát.
Lehet valódi kérdés (pl.: „Mondana erről többet?”, „Tudna példát mondani?” stb.), de lehet
nem verbális jelzés is (pl. várakozó csend, biztató bólintás stb.). A gyakorlott kérdező észreveszi az interjúalany nem verbális kommunikációjában azokat a jeleket, amelyek arra utalnak,
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hogy olyan pontot érintenek, amely számára fontos vagy kényes. Az interjú célkitűzéseit
szem előtt tartva és az interjúalany lelki állapotát érzékelve kell dönteni arról, hogy feltegyene, és ha igen, milyen követő-mélyítő kérdést.
•

Pontosító kérdések: tisztázó kérdések, amelyek egyértelművé igyekeznek tenni, hogy a válaszoló mit is akart kifejezni. Például: „Ezzel azt akarja mondani, hogy …?, „jól értem, hogy lényegében azt mondta …” stb. A jó kérdező figyel és emlékezik arra, hogy mi hangzott el. Ha
kell, rákérdez, értelmezi, pontosítja az interjúalany által mondottakat, illetve a megkérdezettel jóváhagyatja értelmezéseit.

•

Irányító kérdések: a kérdezőnek adott esetben tudnia kell direkten vagy indirekten, de mindenképpen tapintatosan leállni vagy más irányba terelni a válaszolót annak érdekében, hogy
az interjú célja teljesüljön. Ilyen direkt megnyilatkozás lehet például: „Ez érdekes, de most
szeretnék egy új kérdést felvetni …”

•

Sugalmazó kérdések: ezek a kérdések burkoltan vagy nyíltan megelőlegezik a választ és befolyásolják a válaszolót; például: „Bizonyára nem arra gondol, hogy … „, „Miért nem fontos
számodra a … „ stb. A sugalmazó kérdéseket általában elvetik. Megfontolt és tudatos alkalmazásuk azonban néha helyénvaló lehet, például ha ilyen módon akarunk „kiprovokálni” egy
választ.

Az interjú akkor jó,
1.
2.
3.
4.

ha a kérdések rövidek és a válaszok hosszúak;
ha a válaszok spontánok és információ gazdagok;
ha a nem világos válaszok vagy értelmezési lehetőségek menet közben tisztázódnak; és
ha az interjú „megáll a saját lábán” – önmagában véve is értelmes egész (Kvale, 1996, 145).

A kérdezőnek meg kell találnia a beszélgetés optimális ritmusát. Nem jó, ha a kérdező sűrű
kérdésekkel „bombázza” az interjúalanyt (bár esetenként ennek is lehet funkciója).
A kérdezőnek adott esetben tudnia kell csöndben maradni és hallgatni, kérdéseket elhalasztani vagy
elvetni. Ugyanakkor állandóan szem előtt kell tartania az interjú célját, és menet közben meg kell
tudnia ítélni, hogy mely közlések fontosak, és melyek kevésbé azok. A gondolatmenet szabadsága
miatt azonban előfordulhat, hogy eleinte lényegtelennek tűnő közlések váratlanul nagyon is fontos
megnyilatkozáshoz vezetnek. A lezárás során az interjúvezetőnek fel kell ajánlania, hogy az
interjúalany megnézheti a leírt interjút. Ez nem csak a megkérdezett számára fontos, hanem a kutatók
számára is, mivel a leírt szövegre adott reflexiók az érvényesítésnek egy értékes formáját jelentik, és
további értékes információt is szolgáltathatnak.„
Forrás: Szokolszky Ágnes (2004): Kutatómunka a pszichológiában, 470-471. oldal

A kutatást végző pedagógusok minden adatgyűjtést követően visszajeleztek a mérés
körülményeiről. Egy on-line felületen kitölthető kérdőív segítségével rögzítették az
interjúkészítés során tapasztalt szubjektív érzéseiket.
Visszajelzés az adatgyűjtésről
Kedves Kolléga!
Kérjük, hogy jelezz vissza a lezajlott adatgyűjtésről, interjúról.
25

Kérjük, hogy rögzítsd tapasztalataidat, véleményedet, javaslataidat!
1) Hogyan fogadta a vezetőség a mérésbe való bekapcsolódás lehetőségét?
2) Hogyan fogadták a kollégák a mérésbe való bekapcsolódás lehetőségét?
3) Milyen volt az interjú légköre?
a) Barátságos
b) Feszült
c) Egyéb: …………
4) Milyen volt a kollégák hozzáállása a kutatási témához?
a) Fontosnak tartották,
b) Semleges
c) Feleslegesnek vélték
d) Egyéb: …………..
5) Összességében mit tükrözött a kollégák a véleménye?
a) Felelősségteljes
b) Szakmai
c) Egyéb: …….
6) Milyen volt az interjú menete?
a) Lendületes
b) Vontatott
c) Egyéb: ………..
7) A kollégákkal folytatott interjú során, a jelen kutatásunkhoz kapcsolódóan új szempontokra, szemléletre, tartalomra is rálátást nyerhetünk. Hogyan vélekedsz erről, a lezajlott
interjú alapján:
8) Az interjú lehetőséget nyit egy párbeszédre a különböző szakos tanárok között is. Hogyan
vélekedsz erről, a lezajlott interjú alapján:
9) Hogyan érzeted magad a kvalitatív interjúval megvalósított feltárómunkával végzett
adatgyűjtés során?
10) Egyéb vélemény, javaslat: ……………..
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4. A kutatás eredményei
A kérdőívek, a csoportos interjú sajátossága, hogy az eredmények önreflexióra alapozódnak,
tehát azt mutatják, hogyan gondolkodnak a pedagógusok a vizsgált kérdésekben, és nem
magát a tevékenységet, amelyet vizsgálunk. Egy következő kutatás hivatott majd a
tevékenység megfigyelésével foglalkozni.
Jelen kutatási munka a pedagógusok attitűdjének megismerésére irányult. Az informatikához
való viszonyulást a jelen keretek között a pedagógus véleményére és reflexióira alapozva
tártuk fel, nem vizsgálva magát a tevékenységet, amely a válaszok mögött van.
A kutatás két eltérő módon keresi a válaszokat.
•

Az egyik irányban 8 kérdéssel vizsgálja a pedagógusoknak az informatika iránti
attitűdjét. Elsősorban az interdiszciplináris lehetőségekkel kapcsolatos kérdéseken
keresztül mértük fel az informatikához való viszonyulást és az IKT eszközök és hozzá
kapcsolódó módszerek, anyagok gyakorlatban történő felhasználását.

•

A kutatás másik területe a pedagógus kompetenciákon keresztül vizsgálja 2
kérdéskörben több alkérdéssel a pedagógusoknak nem csupán az informatikával, de a
kompetenciákkal, és különösen az IKT használatával kapcsolatos felfogást is.

4.1. Az informatikához való viszonyulást és interdiszciplinaritást vizsgáló kérdésekre
adott válaszok
A kérdőív első pontja csupán a pedagógus szakjára kérdezett rá, amely alapján a fentiekben a
tanári szakok eloszlását vizsgáltuk. Az elemzésben a szakoknak különösen nagy figyelmet
szentelünk, mert várhatóan jelentős eltérések mutatkoznak az eltérő tantárgyakat tanító
pedagógusok között. A kutatási kérdések ezután következtek.
2. kérdés: Soroljon fel témaköröket, amelyek az informatika interdiszciplináris dimenzióiként,
mint alkalmazási lehetőség jelennek meg az Ön tantárgyában!
A kérdésre adott válaszokat a következőképpen soroltuk be:
•

téma – megjelölt legalább egy konkrét témakört

•

tev. – tevékenységet és nem témakört mondott

•

eszköz – IKT eszközöket mondott, nem témakört

•

cél – témakör helyett általános célt vagy célokat fogalmazott meg

•

nincs – nem adott értékelhető választ

A válaszokból kiderül, hogy a sokan nem értik a kérdést, de elég sokan, a vizsgálati csoport
41%-a megnevezett releváns témakört, mint például sík- és térgeometria, függvényábrázolás,
statisztikai adatok vizsgálata, útvonal, fuvartervezés, céges levelezés, jelértelmezés,
jelformák.
Tevékenységekben gondolkodik 27%, vagyis nem témakört, hanem tevékenységet írt le,
például adatgyűjtés, ppt készítés, keresési feladatok. Eszközöket nevezett meg a
megkérdezettek 18%-a: Geogebra, Youtube, Mozaweb, Mozabook, rajzoló programok.
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A csoport 2%-a viszont csupán célt fogalmazott meg: médiatudatosság, internethasználat
biztonsága, és egyáltalán semmilyen értékelhető választ nem adott 12%.
7. táblázat A 2. kérdésre adott válaszok

A biológia, földrajz és vizuális kultúra tanárok többsége tudott témát megadni. Emellett a
tanítók voltak hatékonyak ebben a kérdésben.
A humán tárgyakat tanítók, nyelvtanárok, magyar tanárok és történelem tanárok
tevékenységekben gondolkodnak, és ők azok, akik közül a legtöbben nem tudtak értékelhető
választ adni a kérdésre.
3. Az új kerettantervekben Kapcsolódási pontok elnevezéssel találja a tantárgyi koncentráció
lehetőségeit. Soroljon fel legalább 3 db kapcsolódási pontot a kerettantervből!
A kérdésre adott válaszokat a következőképpen soroltuk be:
•

igen – megjelölt kapcsolódási pontokat

•

nem – nem jelölt meg kapcsolódási pontokat

Ismét a csoport 40%-a tudott három kapcsolódási pontot megadni, a 60% vagy egyáltalán
semmit, vagy egyet, vagy nem volt releváns a válasza. Azonban az ebben a kérdésben sikeres
40% nem ugyanaz a csoport, mint az előző kérdésben sikeresek. A két kérdésre adott válaszok
nem korrelálnak egymással, tehát az előzőtől teljesen eltérő kérdés a 3. kérdés.
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8. táblázat A 3. kérdésre adott válaszok

Erre a kérdésre a legkevésbé a nyelvtanárok és a testnevelő tanárok tudtak választ adni. A
legjobbak a vizuális tárgyak oktatói, a kémia tanárok és a tanítók voltak. A kis elemszámuk
miatt ez azonban még nem jelent valódi összefüggést.
Az angol tanárok esetében igen jelentős az eltérés, és minthogy a mintában erősen
reprezentáltak, ez értelmezhető adat. Érdekes módon a fizika tanárok is igen kevéssé találták
meg a kapcsolódási pontokat. A nagy létszámmal képviselt tantárgyak, a matematika és
magyar esetében hitelesnek tekinthető az eredmény, és az általuk elért eredmény egybevág,
és ez által nagyjából meg is határozzák a teljes minta eredményét.
Többen, akik nem adtak választ, érdektelenségüket fejezték ki: „nem foglalkozom vele”,
mondta egy angol tanár. Az egyik válaszadó, egy biológiai tanár a kérdést magát is
megkérdőjelezte: „a 34/2014. (IV. 29.) EMMI rendelet 7. mellékletének megfelelően
módosított kerettanterv egyetlen kapcsolódási pontot fogalmaz meg: Az információ fogalma,
egysége.”
4. Tervezéskor hogyan veszi figyelembe a más tantárgyakkal való kapcsolódási lehetőségeket,
hogy a diákok fejében ne éljenek külön-külön ismeretként ugyanannak a jelenségnek a
különböző oldalai.
A kérdésre adott válaszokat a következőképpen soroltuk be:
•

csak teszi – nem tervezi, de a tevékenységében benne van

•

általános – általánosan a tervezésbe beleveszi a kapcsolódási lehetőségeket
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•

konkrét – megnevez konkrét előre tervezett kapcsolódásokat

•

nincs – nincsen releváns válasz

A csoportnak közel 40%-a a gyakorlatban használja a kapcsolódási lehetőségeket, de csak
22% tervezi is konkrétan a kapcsolódást. Általánosságban betervezi a kapcsolódást a csoport
15%-a. Egyáltalán nem foglakozik ezzel, vagy nem lát lehetőséget a kapcsolódásokkal való
foglalkozásra a csoport majdnem 27%-a.
9. táblázat A 4. kérdésre adott válaszok

A kapcsolódások tervezésének tekintetében élen járnak az informatika és a vizuális kultúra
tanárok, de a tanítók is nagyon jól használják a tanításban ezt a lehetőséget. Ezek azok a
területek, ahol valóban kéri a tanítás a kapcsolódást, ezért ők ilyen szempontból előnyben is
vannak. Ugyanilyen lenne azonban az idegen nyelvek oktatása is. Meg is jelenik a tervezés
ezeknél a tanároknál, csupán a mintában nagyon erősen képviselt angol nyelvet tanító
tanároknál nem, pedig az informatika nyelve az angol, ezért igazán adódnak a lehetőségek
akár ezen a ponton is.
A földrajz, kémia és testnevelés tanárok is nagyon kevéssé tervezik a kapcsolódást.
A matematika tanárok esetében érdekes, hogy nem látják meg a nagyon könnyen tervezhető
kapcsolatokat. A magyar tanárok jobban teljesítenek ezen a téren. Igen szép arányban
legalább a tevékenység szintjén megtalálják a kapcsolódási pontokat, és viszonylag nagy
arányban még konkrétan előre is tervezik.
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5. Mit csinál ezekkel a fejezetekkel?
A kérdésre adott válaszokat a következőképpen soroltuk be:
•

általános – nem tud konkrétat, csak általános választ ad.

•

megnev. – valóban megnevezi a tevékenységet, amit végez

•

nincs – nincs releváns válasz

•
próbál – bizonytalan a válasz, valamit „próbál tenni”, így még az általánosságnál is
kevéssé határozott a válasza
Erre a kérdésre nagyon kevéssé tudtak választ adni a tanárok. Konkrétan tevékenységet
megnevezni csak a tanárok 17-18%-a tudott, viszont 56% egyáltalán nem volt képes releváns
választ adni.
Ez a nagyon rossz eredmény a kérdés provokatív jellegének tulajdonítható. A válaszok olyan
mértékben bizonytalanok, hogy lényegében a válaszadók 80%-a nem tud mit kezdeni a
kérdéssel, és csak improvizál. A kérdésre adott válaszok nem korrelálnak semelyik másik
változóval.
„Erre a kérdésre mindenki másképp reagált. Elméletben megbeszélik, de gyakorlatban nem
tudják kivitelezni. Nem, feltétlen azért mert nincs eszköz, hanem azért is, mert úgy érzik ez
nem az ő dolguk, esetleg téves információt mondanának, vagy inkább félrevezetőt. A számítástechnikai kifejezéseket is meg kell tanulni, ha nem ugyanazt alkalmazzuk az zavart okozhat.” (Jászberényi)
„Értelemszerűen, aki nem kapcsolja össze a fejezeteket, jelenségeket, ott nem csinál semmit
ezekkel a nem létező kapcsolatokkal. Azoknál a pedagógusoknál, akik építenek, ezekre a kapcsolatokra ott megjelenik a frontális munkaforma, a passzív szemlélődés, vagy a gyerek képességeinek kiaknázása.” (Tauber)
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10. táblázat Az 5. kérdésre adott válaszok

Mindazonáltal kialakulnak a rangsorok. A szaktárgyak szerint az idegen nyelv és a magyar
tanárok a szokásos mélyrepülést mutatják. Nagyon gyenge a fizika és földrajz tanárok
reakciója is. A tanítók, akik a többi kérdésben igen hatékonyak, itt nagyon nem tudnak mit
kezdeni, válaszaik nem relevánsak.
6. Egyeztet-e az informatikatanárral?
Egyszerű eldöntendő kérdésről van szó, így a válaszok igen-nem dimenzióban keletkeztek.
A tanároknak kevesebb, mint a fele, 45% egyeztet az informatika tanárral.
Az idegen nyelvet tanító tanárok ebben is élen járnak, de náluk is kevésbé egyeztetnek az
informatika tanárral a fizikát, földrajzot és történelmet tanító tanárok.
A szakmai tárgyakat tanító pedagógusok a leginkább azok, akik együttműködnek az
informatika tanárokkal. Ez a jelenség legalább két jelzést hordoz. Egyrészt a szakmai tárgyak
egyre kevésbé taníthatók/tanulhatók az informatika nélkül, hiszen az iskolán kívül az IKT az
élet része. Így a szakmai tárgyakban elkerülhetetlen az alkalmazásuk. Másrészt szerencsére a
szakmai tárgyakat tanítóknak igen nagy része ezt látja, és az együttműködés ennek az
eredménye.
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11. táblázat A 6. kérdésre adott válaszok

7. Ismeri-e tanítványai előzetes tudását a témában?
Ismét egyszerű eldöntendő kérdést kaptak a tanárok, így a válaszok az igen/nem
dimenzióban kerülnek értékelésre.
A tanároknak több mint a fele, 58% úgy nyilatkozik, hogy ismeri a tanítványainak az előzetes
tudását.
Az idegen nyelvet tanító tanárok meglepően jelentős arányban az „igen” választ adók között
vannak. A földrajzot tanítók viszont nagy arányban azt jelezték, hogy nincsen ismeretük a
diákok előzetes tudásáról.
Itt megint érdemes hangsúlyozni, hogy a pedagógusok saját megítéléséről van szó. Egyáltalán
nem biztos, hogy a tanár által ismertnek nevezett előzetes tudás valóban az, amit a tanár
gondol.
A 6. és 7. kérdésre adott válaszok 0,36-os szinten enyhe korrelációt mutatnak. Azok a
tanárok, akik konzultálnak az informatika tanárokkal, jobban ismerik a diákjaik előzetes
képességeit, mint akik nem konzultálnak. Ez az enyhe összefüggés érthető, mert a konzultáció
során a diákok képességeiről is információt nyerhet a tanár.
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12. táblázat A 7. kérdésre adott válaszok

8. A követelményeket milyen segédeszközök használatával tanítja?
A kérdéshez megadott lehetőségek közül választhattak a tanárok:
Saját óravázlat, Könyv, Online tananyag, Közös munka informatikatanárral, Tanítványok
kiselőadása
A megkérdezett pedagógusok mind használják az olyan szokásosnak tekinthető
segédeszközöket, mint a saját óravázlat és könyv. Jellemző a tanítványok tartotta előadás.
A válaszokat ennek megfelelően azokra az elemekre fókuszáltuk, amelyek a vizsgálat
szempontjából különösen relevánsak, és nem mindenkinél jellemzően használt
segédeszközök. A válaszok csoportjai ezért:
•

közös – közös munkát végez más szakemberrel

•

nem – sem online anyagot, sem közös munkát más szakemberrel nem jelez

•

online – online tananyagot használ

•

online/k – online tananyagot és közös munkát is jelzett

Ezek mellett a szokásos segédeszközöket szinte mindenki használja, csak a gyakorisága miatt
nem jelöltük külön.
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Megdöbbentően sokan, a minta 71%-a használ online tananyagot. Sőt, 17% még bevon
szakembereket is. Kevesen vannak, 4-5%, akik nem használnak online anyagokat, de
bevonnak szakembert.
13. táblázat A 8. kérdésre adott válaszok

A későbbi kérdésekre adott válaszokból majd ki fog derülni, hogy a nagy arányban jelzett
online anyag használat mögött kiváló online tananyagok állnak. A tanároknak igazi segítség
egy-egy ilyen segédeszköz, és nem csak a használatban, de attitűdben is jelentős hatása van
az online tananyagoknak.
Miközben meglepően jelentős (illetve a későbbiekben kiderül, hogy nem is kellene
meglepőnek tartani) az online tananyag használata, a válaszokban igen kemény
megjegyzések is megjelennek, és az infokommunikációs eszközök alkalmazásának
elutasításáról tanúskodnak. Egy szakközépiskolai történelem tanár büszkén jelentette ki:
„Óráimon informatikai tananyagot nem tanítok, csak annyit, hogy „Kapcsold ki lányom a
mobilodat!”
9. Adjon ötleteket a Kapcsolódási pontok – tantárgyi koncentráció – gyakorlati
megvalósítására saját tantárgya szemszögéből!
Annak alapján értékeltük a válaszokat, hogy adott-e releváns ötletet a pedagógus a
kérdésben foglaltakra, vagy sem. Így a válaszokat az igen/nem dimenzióba soroltuk be.
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14. táblázat A 9. kérdésre adott válaszok

A válaszadók kicsit több mint a fele, 51% tudott konkrét ötletet mondani a gyakorlati
megvalósításra. A többiek vagy nem mondtak semmit, vagy a problémákról beszéltek. Ez a
kérdés nagyon sok problémát hozott ki a tanárokból. Akinek nem volt valódi gyakorlati ötlete
a tantárgya vonatkozásában, megjelenítette azokat az okokat, amelyek hátráltatják.
Itt jöttek elő az ellenérzések is a pedagógusokból. Olyan megjegyzések, hogy „nem vagyok
informatika tanár, miért kellene ezzel foglalkoznom?” vagy „igazodjon az informatika tanár az
én tananyagomhoz” jelzik az indulatokat is.
Főleg a természettudományos tárgyakban tudtak a tanárok gyakorlati megoldásokat találni.
Érdekes módon, míg az angolt tanító tanárok kisebb része tudott ötletet mondani, addig a
német nyelvtanárok igen nagy hányada talált gyakorlati lehetőséget. A korábbi kérdésekben a
nyelvtanárok egy irányban mutató eredményeket adtak, itt jelentős eltérés mutatkozott.
További meglepetés, hogy a történelem tanárok nagy része mondott konkrét ötletet a
gyakorlat számára. A korábbi kérdésekben nem voltak ennyire hatékonyak.
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4.2. Az informatika interdiszciplináris lehetőségeinek feltárását vizsgáló kérdésekre
adott válaszok összefoglalása
Az interjú elején kiderült, hogy sokan még a problémát sem értik, annyira távol áll a gyakorlattól az IKT interdiszciplináris megjelenése a tanításban. A pedagógusok 12 %-a egyáltalán
nem tudott mit kezdeni a témával. Viszont meg tudott nevezni a pedagógusok 41%-a olyan
témakört, amely a tantárgyában az informatika interdiszciplináris dimenzióiként, mint alkalmazási lehetőségként megjelenhet. Különösen a humán tárgyat tanítók számára jelentett
problémát a kérdés.
Nem egyértelmű azonban minden kérdésben a humán- és reáltárgyakat tanító tanárok elkülönülése. A kapcsolódási pontok megtalálásában, bár ismét csak a 40% tudott valódi választ
adni, nem ugyanaz a 40% volt, mint az előző kérdésben.
Az interjú sajátossága, hogy a kérdések megindítanak egy gondolkodási folyamatot, amely
helyben is változást generálhat. Így a magyart tanító tanárok közül, többen is megértették az
interjúban felvetett problémát, és tudtak megoldást találni.
A „témakör” lazább, a „kapcsolódási pont” konkrétabb, és ez sokakban generált értelmes
válaszokat, jelezve, hogy a gyakorlatban, bár akár nem tudatosan és csak szórványosan, de
megjelennek a kapcsolódások.
Igazi probléma, hogy a matematika és különösen a fizika tanárok nagyobb része nem talált
értelmes kapcsolódási pontokat az IKT-hez, miközben ezek a tárgyak igen egyértelműen kapcsolódnak.
Ugyanez a tendencia a kapcsolódás tervezésekor és megvalósításakor is. Vagyis úgy tűnik,
van egy 40% pedagógus populáció, akik a más tantárgyakkal való kapcsolódási lehetőségeket
viszonylag tudatosan, de nem biztos, hogy megfelelően használják.
A kapcsolódást hatékonnyá tehetné az informatika tanárokkal való együttműködés, de ez is
csak kevesebb, mint a megkérdezett pedagógusok felénél történik meg. Ismét probléma,
hogy az itt „igen” választ adók nem ugyanazok, akik az előbbi kérdésekben igennel válaszoltak. Tehát aki tesz valamit az interdiszciplinaritás érdekében, az is sok esetben inkább saját
maga igyekszik megoldani a problémát, és nem együttműködésben.
Az informatika tanárral való együttműködés jelentősége nem csak az lenne, hogy módszertanilag fejleszti magát a pedagógus, hanem megismeri a diákok már meglévő tudását is, hiszen arra építhet a legbiztosabban. A vizsgálati eredmények szerint, akik együttműködnek az
informatika tanárral, azok ebben a tekintetben az átlagosnál tájékozottabbak a diákjaik IKT
használatának tekintetében is.
Egy fontos kiugrási pontot azonosított a 8. kérdés. A rendelkezésre álló online tananyagokat
a pedagógusoknak viszonylag nagy része, 71%, alkalmazza a tanításban, vagyis az IKT használatot igen jól lehet erősíteni azzal, ha a pedagógus munkáját támogató, de kevés IKT felhasználói ismerettel is használható anyagból válogathat a tanár.
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Az is kiderült ismét, hogy az együttműködés, vagyis másik tanár, szakember bevonása nagyon nem jellemző a mai pedagógusi munkában, pedig ez igen nagy segítség lenne mindenki
számára.
Szakközépiskolai magyar tanár, aki lényegében minden kérdésben nemmel válaszolt, és nem
tudott/akart semmilyen eszközt, témát mondani a válaszokban, az alábbi kijelentést tette:
„Mivel a tantermemben mindössze egy TV és egy DVD lejátszó áll rendelkezésre, így nincs
lehetőség a tantervi kapcsolódási pontok alkalmazására. Egyébiránt Magyar irodalom és
nyelvtanár vagyok nem pedig informatika tanár.”
Szakközépiskola történelem tanár, aki szintén csupa „nulla” jelű választ adott:
„Az informatika tanár az Ő óráján tartsa be az én tantervi tantárgyam kapcsolódási pontjait.
Például szövegszerkesztésnél Athén bemutatása képekkel, szöveggel.”
Az egyik legszakszerűbb semmit mondást egy felsős fizika tanár produkálta: „Elengedhetetlen
lenne implementálni az ütemes interoperabilitást. Feladatunk tipizálni a vertikális
megoldásokat.„
Egy nagyon tipikus válasz, amely megfogalmazta egyben, amit a legtöbben elmondtak:
„Sajnos nem rendelkezik az intézmény megfelelő felszereltséggel ahhoz, hogy a
médiaismeret tanítása során a gyakorlatban is létrehozzunk megfelelő produktumokat.
Szakmailag sem tudok rá felkészülni, mert csak a saját tantárgyamban vagyok jártas. „
A véleményekből kirajzolódik, hogy melyek a jellemző okok, amelyek az IKT tekintetében az
interdiszciplinaritás ellen hatnak:
•

technikai hiányosság,

•

idő szorítása,

•

ismerethiány és felkészületlenség,

•

bezárkózás.

A kérdéscsoport által azonosított erősség, az online tananyag rendelkezésre állása mellett a
fenti tárgyi és szemléletbeli problémák kezelése is jelentősen javíthatja az interdiszciplinaritás
megjelenésének arányát.

4.3. A pedagógus kompetenciák, az informatika és az interdiszciplinaritás kérdései
A kérdőív 10. és 11. kérdése a pedagógus kompetenciákat (ide pontos hivatkozás) veszi
alapul. Először az 1. kompetencia terület részletes vizsgálata, majd a 77 kompetencia
területből az informatikára vonatkozó 10 kompetencia elemzése következik.
Az 1. pedagógus kompetencia a „Szakmai feladatok, szaktudományos, szaktárgyi, tantervi
tudást” vizsgálja.
Ez az általános meghatározás három kérdést kínál, és ezek mentén vizsgáltuk ezt a kérdéskört
megkérve a tanárokat, hogy értelmezze az általa tanított informatika témakörök
vonatkozásában.
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(1.1.) Alapos, átfogó és korszerű szaktudományos és szaktárgyi tudással rendelkezik.
A kérdés elemzéséhez a következő pontozást használtuk:
0 – nem használja, esetleg elutasítja az informatikát
1 – felhasználói szinten van, így használja
2 – fejlődni akar, fejleszti magát az informatika terén
Hangsúlyozandó, hogy a válaszokban nem a valós tudást, hanem az attitűdöt pontoztuk.
Jellegzetes válaszok a három kategóriára:
•

„Nem tanítok informatikát, nem feladatom.”

•

„Csak részben rendelkezem informatikai szaktudományos tudással.”

•

„Továbbképzésekkel és önképzéssel tartom szinten informatikai tudásomat.”

15. táblázat A 10. kérdésre adott válaszok

Az eredmények azt tükrözik, hogy egyelőre a tanárok majdnem a fele, 49%-a, nem tartja a
szaktantárgyi tudás részének az informatikát, és nem is gondolja, hogy ezen a területen
bármilyen feladata lenne.
Az informatikát felhasználói szinten alkalmazók a minta 36%-át teszik ki. Ez kedvező, mert ők
már meglátták a szükségszerűséget, csak azt nem, hogy ehhez hozzátartozik, hogy fejlődni
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kell ezen a téren is, mert a tudásuk akkor marad használható, ha folyamatosan megújítják, így
követve a változásokat.
Igen kis csoport, a minta 16%-a tekinti feladatának az informatika használata mellett, a saját
szakmai fejlődésének részeként is meghatározni az IKT alkalmazását. Ők azok, akik a tanítás
és tudásszerzés eszközét is látják az informatikában, és ezt az iskolai tevékenység részének
tekintik.
Az 1. pedagóguskompetencia következő két eleme nem hozott új eredményeket.
(1.2.) Rendelkezik a szaktárgy tanításához szükséges tantervi és szakmódszertani tudással.
(1.3.) Fogalomhasználata pontos, következetes.
A két kérdésre az (1.1) elem válasza szinte egy az egyben rímelt, ezért ezeknek a
részletezésétől eltekintünk a jelen tanulmányban. Egy másik kutatás részeként azonban
érdemes lesz még tartalmilag elemezni a válaszokat.

4.4. Az 1. pedagógus kompetencia kérdéskörének összegzése
Minthogy a korábbi kérdésekben témaköröket sem tudott megadni a pedagógusok igen
jelentős része, várható volt, hogy itt is nehézségekbe ütköznek, amikor a kompetencia
részeként kellene elképzelni az informatikát.
Még konkrét magyarázat is elhangzott, amely az informatikai ismereteket, mint 1. pedagógus
kompetenciát nem várja el.
„Nem gondolom, hogy az 1. pedagógus kompetencia egy idegen nyelvtanár esetében az
informatikai eszközhasználatra és az informatikai tartalmakra vonatkozik. (lásd: Útmutató a
pedagógus minősítési eljárása).”
Vagyis a minősítési folyamatot alapul véve a pedagógusoktól nem elvárt szakmai tudás az
informatika. Az informatikai tudást nem tartják a szaktudás részének. Sokan inkább a tantárgy
sokszínű tanításában látják a megoldást.
Sokan belső indíttatásból, a szükségszerűség és szakmai sikeresség szempontjából látják
szükségesnek a fejlődést:
„Haladni kell a korral...”
„A kor és a korosztály elvárásainak megfelelően lépést kell tartani..”
A 2-es szintet elérők kevesen vannak. Pedig ők azok, akik látják, hogy az „élethosszig tanulás”
része az informatika, mert a tudásszerzés része az infokommunikáció. Ők azok, akik tisztában
vannak vele, hogy az informatikatudás, ahogy persze sok egyéb tudásunk is, állandóan
fejlődő és változó kell, hogy legyen, követve a technika, tudomány, kultúra és társadalom
változásait.

4.5. A kompetenciák, amelyek vonatkoznak az IKT alkalmazására
A 77 pedagógus kompetenciában 10 kompetencia vonatkozik az IKT alkalmazására. Nagy
kihívás ez a pedagógusok számára, és a kérdésekre adott válaszok itt rendkívül egyértelműen
jelzik
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(1.6) A rendelkezésre álló tananyagokat, eszközöket – a digitális anyagokat és eszközöket is –
ismeri, kritikusan értékeli és megfelelően használja.
A pontozás alapja, hogy használja-e a digitális anyagokat és eszközöket saját elmondása
szerint a pedagógus.
1- használja, esetleg jól ért hozzá
0- nem használja vagy csak kis mértékben
16. táblázat A 11. kérdésre adott válaszok

Az eredmények ebben a kérdésben nagyon biztatóak. A pedagógusok 62%-a használja, illetve
esetleg ért is a digitális anyagokhoz és eszközökhöz. A nyelvtanárok közül ismét a németet
tanítók mutattak nagyobb nyitottságot az IKT irányában.
A nagyobb tantárgyi csoportot képviselők közül a biológia tanárok értek el a trenddel
ellentétes eredményt, náluk többen vannak, akik nem használják, vagy csak nagyon kis
mértékben a digitális lehetőségeket. A kémia tanárok viszont, bár kisebb az elemszám, de
jelentősen az „igen” oldalra kerültek. Ezeknek az eredményeknek az oka nehezen átlátható
ebben a momentumban.
A legjobban ismét a magyar és történelem tanárok végeztek a digitális anyagok és eszközök
iránti attitűdjükben. A magyar tanároknak kevesebb, mint a negyede adott „nem” választ,
ami jelentősen és pozitívan eltér a teljes vizsgálat csoport eredményétől. Majdnem ilyen
mértékben tértek el az „igen” irányba a történelem tanárok is. több mint a kétharmaduk
használja a digitális eszközöket és anyagokat a tanításban.
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A jó eredmények sok tekintetben a már meglévő digitális tananyagoknak köszönhetőek. Ezek
sokat segítenek a tanároknak (Mozawebet hiányolják is). A magyar és történelem tanárok
rendkívüli teljesítménye is nyilvánvalóan az online tananyagokkal való kapcsolatukra
vezethető vissza. Ha egy tanár megtapasztalja, hogy segíti a munkáját az IKT eszköz és az
online anyag, akkor könnyebben fog fejlődni, és a kompetenciái automatikusan alakulnak,
minden erőszakos ráhatás nélkül.
Miközben a tanárok többsége kompetenciájának tartja az digitális eszközök és tananyagok
ismeretét, egy jelentős hányad, a tanároknak több mint a harmada nem rendelkezik ezzel a
kompetenciával, sőt, nem is feltétlenül bánja ezt.
Jól mutatja ezt az oldalt egy az interjút készítő tanár által összegzett, a 11. kérdésre adott
válasz, amely egy felső tagozatban tanító angol tanár véleményét írja le:
„A kolléga a közeljövőben nem vesz részt a minősítő eljárásban, véleménye szerint ez rá nem
vonatkozik, és nem akar foglalkozni a pedagógus kompetenciákkal. Nem érdekli sem a belső
sem a külső értékelés. Teljesen elutasító volt ebben a kérdésben.
Ebben és a következő kérdésekben is van egy olyan csoportja a mintának, akik az összes
kompetencia téren a „nemmel” válaszolók közé kerültek. Ők a kemény mag a pályán, akik
nagyjából a minta 10%-át képviselik.
A további vizsgált kompetenciákban lényegében a fenti mintázat ismétlődik. Úgy tűnik, hogy
a szemlélet áthatja a véleményeket, és a kompetencia területek hasonló megítélését adja.
Ezért a további, az IKT alkalmazására is vonatkozó kompetencia területtel kapcsolatos
kérdésekre nem elemezzük itt ki a válaszokat. Egy további kutatásban azonban érdemes lesz
részletekbe menően is átnézni a kompetenciákra vonatkozó válaszokat.
A kompetenciákra vonatkozó kérdések vizsgálata során kirajzolódott, hogy vannak a vizsgálati
csoportnak olyan kisebb csoportjai, akik nagyon konzekvensen képviselnek egy-egy szélső
szemléletet. Minthogy a vizsgálati minta viszonylag reprezentatív, ezért fontos információkat
nyerhetünk ezekből a szemléletekről, amelyek elég nagy valószínűséggel a széles
pedagógustársadalomban is jelen vannak.

4.6. Kemény magok vizsgálata
A vizsgálati csoportban van egy olyan kemény mag, amely tudatosan elutasítja az IKT
használatát, és nem tekinti kompetencia területéhez tartozónak, vagy külső körülményekre
hivatkozva kerüli el a bevonódást. Ugyanakkor azonosítható egy kisebb, de határozottan
pozitív mag is, akik húzóerőként vehetők számításba.

4.6.1. Az elutasító kemény mag
A csoportba kerülés kritériumának azt jelöltük ki, hogy három fontos kérdés egyikében sem
adnak releváns választ, vagy nem leges a válaszuk.
A beválasztáshoz használt kérdések a 9., 10. és 11. Akik nulla pontot kaptak
•

az IKT gyakorlati használatára (9. kérdés),

•

egyáltalán nem tekintik alapkompetenciájuk részének az IKT világban való némi
jártasságot sem (10. kérdés)
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•

a kifejezetten IKT kompetenciákat is negálják (11. kérdés)

A vizsgált pedagógusoknak nagyjából a 10%-a felelt meg a fenti szigorú kritériumoknak. Nem
kell eldönteni, hogy ez sok vagy sem, de mindenképpen érdemes alaposabban elemezni ezt a
nem jelentéktelen nagyságú csoportot.
17. táblázat A kemény mag, akik elutasítják az IKT alkalmazását

Az összetételét tekintve magas arányban reprezentáltak az angol és egyéb idegen nyelvet
tanítók, de nem a német nyelvtanárok. Ez utóbbiak már többször is eltérően nyilatkoztak
meg. Bár viszonylag kis elemszámmal vannak jelen a vizsgálatban, de nem annyira, hogy az
eredményeket teljesen érvénytelennek tartsuk.
A földrajz tanárok 22%-a képviselteti magát, ami kétszer akkora arány, mint a teljes mintáé.
Magas arányban vannak jelen még testnevelés és történelem tanárok.
Ennek az elutasító kemény magnak a véleménye a jelen kutatás témájáról különösen
informatív lehet. Az alábbi kérdésre adott válaszaikat érdemes nagyon figyelembe venni,
mert itt szabadon megnyilatkozhattak, de már a teljes interjú és annak témája ismeretében:
12. Fejtse ki a véleményét az interjútéma aktualitásával kapcsolatosan!
A kemény mag fenti kérdésre adott válaszait tartalmuk szerinti csoportokba is soroljuk:
Divatos téma
Felkapott és divatos téma, az igazgató utasítására vettem csak részt az interjúban.
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Aktuális, de időnként túlságosan ebbe az irányba mentünk el.

Más fontosabb problémák vannak
•

A téma aktuális, de nálunk nem releváns

•

Lehet, hogy aktuális másutt, de ebben az iskolában ez nem tűnik annyira lényeges kérdésnek

•

Számomra nem kifejezetten fontos.

•
Nem látom, hogy jelen pillanatban lényeges eleme lenne a pedagógus társadalom aktuális
kérdéseinek.

Leterheltek a pedagógusok, nincs rá elég óra
•

Kicsit fárasztó.

•

A saját tantárgy tananyagmennyisége sem teszi lehetővé az informatikai tartalmak tanítását.

Nincsenek meg a technikai feltételek
•
Akkor tartanám aktuálisnak és fontosnak, ha a digitális oktatás feltételei minden iskolában
adottak és biztosítottak lennének.
•

Lehet aktualitása, annyira nem vagyok érintett a témában és az iskola helyzete sem indokolja

•
Ha az iskolában rendelkezésére áll a megfelelő informatikai háttér, akkor az igényes
pedagógus alkalmazza az új dolgokat, felhasználja a technika adta lehetőségeket. A probléma inkább
az, hogy a rendelkezésre álló eszközök kezdenek rohamosan tönkremenni és pótlásukra nincs anyagi
lehetősége az iskolának.
•
Fontos, hogy tisztába legyünk a különböző koncentrációs lehetőségeinkről. Sajnos nem
mindig adottak az eszközök az iskolában, így nem mindig egyszerű IKT-s órát tartani.
•

Nincs meg hozzá a technikai háttér.

Az informatikus/informatika óra kompetenciája az IKT
•
Az informatika a hétköznapi életben egyre nagyobb szerepet kap. Én ezért úgy látom, hogy a
tanulókat fel kell vértezni olyan ismeretekkel, ami segíti őket ezeknek a feladatoknak az elvégzésében.
Ezt kapcsolódási pontokon keresztül nem tudjuk megoldani, szaktárgyi órán szaktanár segítségével
kell tanítani.
•
Fontosnak tartanám az informatika óraszámok megfelelő rendezését. Nem értek egyet ezzel
az alacsony óraszámmal.
•
Sajnos nem vagyok egy számítógép guru, nagyon minimális felhasználói ismeretekkel
rendelkezem, így hiába tudom, hogy nekem is kellene foglalkoznom bizonyos informatikai ismeretek
megtanításával, ezt inkább ráhagyom az informatika tanárra. Mégis csak ez az ő szakterülete.
•
Véleményem szerint a suszter maradjon a kaptafánál, azaz mindenki azt tanítsa, amihez ért,
vagy legalábbis amit tanult. Én a történelmet, az informatika tanár pedig az informatikát.

Nincsenek felkészítve a pedagógusok
•
A pedagógus informatikai ismeretei is hiányosak, de ezt csak ingyenes továbbképzésekkel
lehetne fejleszteni, legalább olyan fejlett eszközparkkal, amilyen a tanulók többségének van.
•
Csak azok a tanárok képesek megfelelően beépíteni saját tantárgyukba az informatika
tananyagot, akiknek a másik szakja az informatika.
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•
A téma aktuális és fontos: javasoljuk az óraszámok optimalizálását, mert nem rendelkezünk
megfelelő informatikai felkészültséggel szaktudományos és szakmódszertani tekintetben egyaránt. (Az
interjúban résztvevő csoport közös véleménye.)
•
Nekem a saját tantárgyam anyagát kell átadnom, gyakoroltatnom. Sem időm, sem szakmai
felkészültségem nem elegendő ahhoz, hogy informatikai ismereteket adjak át. ez informatika órán
valósuljon meg.
•
Aktuálisnak érzem a témát, de valójában úgy érzem, hogy a saját szakterületén kell
mindenkinek alapos tudással rendelkeznie, nyitottnak lennie az új dolgok iránt, s ebbe az informatikai
ismeretek is beletartoznak. Egymásnak célszerű átadni az ötleteket, ehhez nem biztos, hogy az
informatika tanár segítsége szükséges ezen a szinten.

Külső elvárásokkal való össze nem illés
•
A téma nagyon aktuális, ugyanakkor erőltetett is! Értelemszerűen a matematikának számos
kapcsolódási pontja van az informatikával, így matematika tanárként (és informatikai végzettséggel) ki
tudom használni az informatikai lehetőségeket, akár alkalmazások, akár digitális tananyag terén.
Ugyanakkor, mivel a matematika érettségit továbbra is papíron, tollal és számológéppel kell
megoldani, azt gondolom, hogy ez az IKT „erőltetése” az oktatásban csak egy „erőltetés”. Személyes
tapasztalatom (több évre visszamenőleg!), hogy hiába ábrázolunk pl.: szoftver segítségével
függvényeket, az elsajátítást nem segíti, SŐT majdhogynem gátolja az IKT! Ugyanis dolgozatban
(érettségin) továbbra is tollal (ceruzával) kell ábrázolni a diákoknak. Ugyanez vonatkozik a
statisztikára. Hiába csinálhatunk Excellel szép diagramokat, érettségin (matematikából) ez mit sem ér!
•
Biztosan vannak olyan tantárgyak, ahol ez nagyon aktuális, de szerintem a testnevelés nem
tartozik közéjük.
•
Az Intézményi Önértékeléshez kapcsolódó felmérés az egy jó dolog, hogy tisztába legyen az
oktatási kormányzat az adottságokkal. De sajnos nem valószínű, hogy ezen hathatósan segíteni tudna,
lehet, hogy valami lesz, de sajnos nem elég.

Személyes felelősség
•
A mai időkben az angol és az informatikai ismeretek elsajátítása alapvető a diákjaink számára,
szinte az élet minden területén alapkövetelményeknek számítanak. Biztos, hogy aktuális, nem lehet
megkerülni, de sajnos én húzom, halasztom, még a „klasszikus” módszereket használom.

Alapvetően külső okokat fogalmaztak meg a válaszadók. Egy tanár volt, aki a saját
felelősségét hangsúlyozta.
Legtöbben az alábbi okokra vezették vissza érdektelenségüket:
•

Nincsenek felkészítve a pedagógusok

•

Az informatikus/informatika óra kompetenciája az IKT

•

Nincsenek meg a technikai feltételek

Élen jár még a „Más fontosabb problémák vannak” vélemény is.
A megnyilatkozás csoportok a problémakör egy-egy oldalát jelzik, és ezért nagyon érdemes
figyelembe venni a kemény mag véleményét. Az attitűdök ugyanis mindig valós jelenségekre
épülnek, tapasztalatok és értékelések által alakulnak ki. Ezek az itt kifogásnak tűnő jelenségek
azonban nem csak ilyen minőségben vannak jelen, hanem valóban sok tekintetben
megnehezítik a helyzetet, és ha nem változnak a külső körülmények, a pedagógusok feladata
nehezebbé válik ezen a téren is.
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4.6.2. A másik kemény mag, a pozitív oldal
Könnyű volt azonosítani azt a kemény magot, amely az IKT-t elutasítja, mert röviden és
konzekvensen a „nem” jelzést tették ki. Ugyanakkor kell, hogy legyen ennek ellentettje is,
azok, akik az IKT-ban látják a jövő lehetőségeit. Őket nehezebb azonosítani a mintában, mert
sokkal differenciáltabb képet mutatnak mind az alkalmazásra vonatkozó kérdésekben, mind a
kompetenciák terén.
Mindazonáltal kiválasztottunk egy rendezési szempontot, amely szerint az IKT viszonylatában
leginkább pozitív attitűddel és a gyakorlatba fordított kompetenciákkal rendelkező
szakembereket azonosítottunk.
Itt is a 9. 10. és 11. kérdéseket használtuk fel, de most az ezekben legmagasabb pontszámot
elérőket tekintettük a másik kemény magnak, akiket az IKT értő gyakorlati használata (9.
kérdés) jellemez, emellett az alapkompetenciájuknak tekintik az IKT világban való jártasságot
(10. kérdés) végül kifejezetten IKT kompetenciáknak is megfelelőnek jelölték munkáját.
A kritérium elég szigorúnak bizonyult, így csupán 19 fő került be ebbe a csoportba, vagyis alig
több mint a fele a másik irányban mozgó kemény magnak.
Ennek a 6% körüli csoportnak az eloszlásának vizsgálata a kis elemszám miatt bizonytalan, de
talán megéri. Nem került be angol tanár a pozitív magba, miközben a negatív oldalon
viszonylag magas volt az arányuk. A biológiai és kémia tanárok is hiányoznak ebből a
csoportból. A testnevelés tanárok elmaradása érthető.
Bár a vizsgálatban mindenféle eredményt elértek a fizikát tanító tanárok, több kérdésben is
az IKT elleni attitűd mutatkozott meg, mégis a csoport 10%-a bekerült a pozitív kemény
magba. A technika és az idegen nyelvtanárok közül 1-1 került ebbe a kemény magba, de a
mintában kisebb létszámúak lévén ez a legnagyobb százaléknak számít itt.
A fő tantárgyaknak tekintett és legnagyobb létszámban képviseltetett magyar és matematika
tanárok közül 4-4 ért el maximális pontot a kritériumok szerint, és így a kemény magba
került. Ez azért fontos, mert az ő arányuk valószínűleg jól leképezi a szélesebb pedagógus
társadalmat, és így 8%-ra tehető a fő tárgyakat tanító tanárok között az IKT irányú fejlődében
elkötelezett pedagógus. Ez nem tűnik jelentősnek, de végül is a gőzgép sem volt
hatékonyabb, mégis hatalmas teljesítményeket ért el.
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18. táblázat A kemény mag, akik üdvözlik az IKT alkalmazását

Ennek a kemény magnak is megvizsgáltuk a szabad megnyilatkozás során tett kijelentéseit.
Ami szembetűnő, és nagyon megkülönbözteti ezt a kemény magot a másiktól, hogy
megállapításaik gyakorlati tapasztalatokra épülők, differenciáltak és így sokfélék. Nem tudjuk,
hogy képzettebbek-e, sikeresebbek-e, kreatívabbak és innovatívabbak-e, mint a másik
végleten találhatók, de a véleményeik alapján az IKT témában biztosan nyitottabbak,
árnyaltabb gondolkodásúak, több szempontot képesek egyszerre figyelembe venni.
Éppen a véleményekben megjelenő nagyon nagy diverzitás és sokrétűség miatt a válaszaikat
nem is lehet kategóriákba sorolni, mint ahogy az előbb tettük.
Jellemzően mindegyikük kiemelten fontosnak tartja a kérdőívet, és azt, hogy foglalkozni kell
az IKT iskolai helyzetével. Ugyanakkor itt is megjelennek azok a problémák, amelyeket a
másik kemény mag is említ. Ezek valós akadályok, és az IKT fontossága és használatának
sikere nem teszi vakká ezeket a tanárokat sem.
Látják, hogy
•
elkerülhetetlen, hogy az iskola a digitális társadalomhoz felzárkózzon, tetszik, nem
tetszik, ez a feladata,
•

hogy a diákok már elköteleződtek ebben az irányban,

•
nagyon nagy az egyenetlenség, diák és diák, pedagógus és pedagógus, iskola és iskola
között egyre nagyobb a különbség, és ez sok problémát okoz,
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•

az iskolai technikai háttér elavult,

•
a pedagógusok igen nagy erőfeszítésekkel tudják csak megszerezni a szükséges
ismereteket,
•

pedagógus és diák is agyonterhelt.

•

nagyon sok probléma nem megoldott,

•

sok problémát éppen az IKT hatékonyabb bevezetése oldana meg.

Az attitűd az, amelyben jelentősen különböznek a többiektől. Úgy gondolják, hogy ők is
tehetnek, sőt, tesznek is a mindennapi tevékenységükkel, fejlődésükkel a változtatásért.
Főképpen, hogy a saját fejlődésükért vállalják a felelősséget, az erőfeszítéseket és a
kockázatokat. Ha a fiataloknak valamilyen mintát kell adni, akkor legjobb, ha ők adják.
Íme, a saját szavaikkal mindez:
•

Az óriási ismeretanyag és a technikai fejlődés szükségessé és lehetővé is teszi, hogy annak
feldolgozásában támaszkodjunk az informatikai eszközökre. A szemléltetés vagy akár a
számonkérés megkönnyítésére rengeteg eszköz áll rendelkezésünkre, talán túl sok is, hogy
átláthassuk az egészet. Pontosan ezért szükség van olyan tárgyra, ami a tantárgyak felett állva
diákjainknak, de a tanároknak is továbbképzések keretében, megtanítja ezeknek az eszközöknek
az alkalmazását, ez az informatika, amit hát-térbe szorítani nagy balgaságra vallana. Úgy érzem,
informatikai kompetenciám az átlag felett van, és több informatikai témakör előjön tanításom
során, ennek ellenére nem vállalkoznék az informatikai témakörök tanítására. Ha belegondol
valaki, hogy egy táblázatkezelő program használatának megismeréséhez mennyi időre van
szükség, akkor beláthatja, hogy az informatikára szükség van. (fizika tanár, gimnázium)

•
A témát abszolút aktuálisnak tartom, hiszen egy digitális világban élünk, amivel
természetesen az oktatásnak is nagyon fontos lenne lépést tartani. De addig, amíg nincsenek meg
hozzá a feltételek, amíg a nincs a tanteremben interaktív tábla, számítógép, projektor, erről beszélni is
értelmetlen. (fizika tanár, felső tagozat)
•
Az utóbbi években, illetve az új kerettanterv bevezetésével a fizika és az informatika
tantárgyak óraszáma drasztikusan csökkent. Így az a tantervi igény, hogy a fizikaoktatásban
megjelenjenek informatikai ismeretek is, idő hiányában, túlzónak tűnik. Az informatikaórákon viszont
fizikai problémák IKT eszközökkel történő megoldása célszerű lenne, hiszen éppen így lehetne a
gyakorlati életben használható megoldási módszerekkel megismertetni a diákokat, s ennek komoly
motiváló hatása lenne (nem öncélú, gyakorlati haszon nélküli problémák felvetése). De sajnos az
informatika tantárgy alacsony óraszáma jelenleg ezt egyáltalán nem teszi lehetővé. Így olyan érzésem
van, hogy két szék között a padlóra esünk. (fizika-informatika tanár, gimnázium)
•

Aktuális, de körmönfont fogalmazású kérdőív. (földrajz-technika, gimnázium)

•

Fontosnak tartom. (Idegen nyelvtanár, gimnázium.)

•
A kommunikáció változik. Nagyon is aktuális a téma. A pedagógusok továbbképzésére kellene
nagyobb hangsúlyt fektetni! (magyar, felső tagozat)
•
A téma folyamatosan aktuális, tanítványainkat mérföldek választják el tőlünk a digitális
világban való jártasságban. Ugyanakkor tudásuk sokszor felületes, szétszórt, hiányzik a tudatosság és
a
kritikus
érzék.
(magyar,
felső
tagozat)
Használják, de sokszor nem értik, érzik a veszélyét, mi kevésbé használjuk, de tudjuk, érezzük a
veszélyeit is.
•
A tanulók igénylik és szeretik az IKT-hoz kapcsolódó tanulási folyamatokat. (történelem,
gimnázium)
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•
A pedagógus feladatainak hatékony, eredményes kivitelezéséhez nagyon fontos, hogy ő maga
motivált, pozitív hozzáállású, az új dolgokra nyitott legyen, önmagát folyamatosan képezze. (magyar,
felső tagozat)
•
Az interjútéma rendkívül aktuális, hiszen csak akkor tudjuk lekötni a diákok figyelmét az órán,
ha mi magunk is haladunk a korral, követjük a technikai fejlődéseket. (magyar, gimnázium)
•
Az IKT eszközök alkalmazása elengedhetetlen órán, mert napjaink információs társadalma ezt
megkívánja. (matematika, gimnázium)
•
A mindennapi életünket átszövi az informatika, ma már nélkülözhetetlen. A tanulók sokkal
jobban tudják használni, mint mi, hiszen ők ebben nőttek fel. Nekünk is lépést kell velük tartani,
irányítani kell őket, ez nagy kihívás a jövő tanárainak. Nagyon fontos lenne biztosítani a feltételeket:
nincs minden szaktanteremben interaktív tábla, projektor és számítógép. Ezek hiányában erről
beszélni nincs értelme.(matematika, felső tagozat)
•
Iskolánk IKT felszereltsége jó, rejlenek benne még lehetőségek. Fontosnak és aktuálisnak
tartom a témát, kikerülhetetlen napjainkban. Kell a megújulás, hogy ne nyíljon túl nagyra a gyerekek
és a tanárok közti „generációs olló”. Segíteni kell a tanulókat a sokféle lehetőség közötti
eligazodásban, az értelmes használatban. (matematika, felső tagozat)
•
Még ma szükséges előmozdítani a XXI. századi színvonalú kontextust. Professzionális módon
kellene átvariálni a vizionált tudásközpontot. Új kontextusba helyezni a konvergens rendszertervezési
technológiát. (matematika, felső tagozat)
•
Mivel a tanított tantárgy kevés informatikai kapcsolódási pontot tartalmaz, elegendőnek
találja az általa használt IKT eszközöket, és a tanítványok infokommunikációs ismereteit is.
•
A mai internetalapú világunkban hasznos ez a kutatás, hogy milyen módon használjuk ezeket
az ismeretszerzés és a kommunikáció területén. Az aktualitása az is, hogy vigyázni kell a fennálló,
fenyegető veszélyekre is (személyes adatok felhasználása, illegális tevékenységek, internetes zaklatás)
Ezekre a pedagógusoknak kell felkészíteni a tanulókat. (szakmai ügyvitel, szakközépiskola)
•
Tanításom során gyakran azt tapasztalom, hogy vannak még olyan családok, ahol nincs
számítógép. A többség azért már találkozott laptoppal, asztali géppel, tablettel, stb., használja az
internetet is, de sajnos csak haszontalan dolgokra. Előfordul az is, hogy én tanítom meg az egér és a
billentyűzet, illetve a számítógép helyes be és kikapcsolását is. (tanító)
•
Korszerű naprakész informatikai ismeret elengedhetetlen minden ember számára. Nem elég a
felületes tudás, alapos naprakész ismeretekre van szükség. Meg kell ismertetni a tantárgyon belül a
különböző grafikus programok használatát is a tanulókkal. Pályaválasztásnál és állásinterjúk során
szinte elengedhetetlen az alapos informatikai ismeret. Sajnos nem minden iskola rendelkezik a
megfelelő eszközparkkal. Vannak olyan osztálytermek ahol nem áll rendelkezésre internetkapcsolat
sem! Más tantárgyakban való beépülés is feltételezi az osztálytermek informatikai felszereltségét, ami
egyelőre, nem elérhető minden osztályteremben. (technika, felső tagozat)
•
Aktuális. A számítógép része az életünknek. Veszélyes, mert felületes tudást ad. A diákok
szelektíven olvasnak. Óvni kell őket a felszínességtől. Ne ragadjanak le a gép elé, ne csábuljanak el.
(történelem, gimnázium)

Egy szűk szempontrendszer szerint kiválasztott csoportról van szó. A vizsgálati mintában
még sokan vannak hasonló gondolkodással. A kutatás azonban megkívánt egy nagyon
szigorú eljárást, amivel igen kicsi számú lett ez a kemény mag. Éppen sokszínűségük miatt
nehezebben azonosíthatók a fejlődésüket magukra vállaló pedagógusok könnyedén egy
sztenderd alapján, még akár ilyen részletes kérdőív segítségével sem.
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4.7. A pedagógus kompetenciák, az informatika és az interdiszciplinaritás
kérdéseinek összefoglalása
Az eredmények egyértelműen jelzik, hogy a pedagógusok kisebb része tartja a pedagógus
kompetenciák részének az IKT használatát. Az informatika, mint a tanítás része egyelőre nem
épült be természetes módon a tanításba.
A konkrétan megfogalmazott kérdésekben sem jelenik meg több mint a pedagógusoknak a
kisebbik fele, mint aki kompetenciával rendelkezik az IKT használatában.
Az informatika interdiszciplinaritása és kompetenciaként való megjelenése tekintetében
kirajzolódott két csoport, amely nagyon határozottan eltér a csoport többi tagjától, és
különösen egymástól.
Az egyik csoport, a vizsgált pedagógusok 11%-a, akik nagyon mereven elutasítják az
informatikának a bevezetését a tanításuk minden napjaiba. Ők nagyon homogén véleményt
képviselnek, így könnyen azonosíthatók.
A másik csoport, akik viszont nagyon elkötelezettek az informatika használata mellett, egy
kisebb létszámú csoport, a vizsgált populáció 6%-a. Az ő megnyilvánulásaik összetettebbek és
sokfélék. A tapasztalataik vezetik, és ezekre építve alkotják meg a véleményüket.
Az informatika interdiszciplinaritása és kompetenciaként való megjelenésének vizsgálata
során is a korábbiakhoz hasonlóan az angol tanárok esetében nagyon egyértelmű a
távolságtartás az IKT irányában. Még a történelem és magyar tanárok is kevésbé jelennek
meg a szélsőségeken, mint az angol nyelvet tanító pedagógusok. Ez azért is érdekes, mert bár
kisebb létszámban vannak, de a többi idegen nyelv tanításában érdekelt tanár közel sem
ennyire elutasító.
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5. Az eredmények összegzése
Nagyon sokan hivatkoznak a technikai eszközök hiányára. Ez sajnos jogos érv, amit
felmentésként használnak. Emiatt a technikai feltételek hiánya a pedagógusok attitűdjének
változását is hátráltatja. Amíg van kibúvó, addig nehezebb változni.

5.1. A hipotézisek vizsgálata
•

A pedagógusok
megosztottak.

az

informatika

interdiszciplinaritása

kérdésében

nagyon

A hipotézist egyértelműen bizonyítják a vizsgálati eredmények. Rendkívül nagy különbség van
az általunk azonosított „kemény magok” között, de a vizsgálat pedagógusok attitűdjei is
jelentős mértékben szóródnak.
•

Tantárgyanként jelentős különbségek vannak az informatika interdiszciplinaritása
tekintetében. A „humán” tárgyakban, mint magyar nyelv és irodalom, történelem,
idegen nyelv, kevésbé jelenik meg a gyakorlatban az IKT használat.

Az eredmények nem egyértelműen igazolják a hipotézist. Vannak ugyan tantárgyak, amelyek
képviselői nagyon eltérnek a fenti kérdésben, de jelentősen nem különböznek a „humán” és
„reál” tantárgy dimenzióban.
Volt némi ilyen irányú tendencia az első kérdésekre adott válaszokban. Így például a „Soroljon
fel témaköröket, amelyek az informatika interdiszciplináris dimenzióiként, mint alkalmazási
lehetőség jelennek meg az Ön tantárgyában” kérdésben egyértelmű volt a humán
tárgyakban tanítók elmaradása. Ugyanakkor például az 5-ös kérdésben, ahol konkrét
tevékenységeket kellett megnevezni, a humán tárgyakat tanítók mellett a fizika és földrajz
tanárok is alacsony pontszámot értek el.
A testnevelő tanárok használják a legkevésbé az IKT adta lehetőségeket és a kapcsolódási
pontokat. Ez a tantárgy jellegéből is adódik, de inkább a többi tantárgyhoz hasonlóan a
lehetőségek ismerete hiányzik.
Az IKT-val kapcsolatos attitűdök tantárgyakhoz való kapcsolata nagyon nem egyértelmű. Az
idegen nyelvtanárok például egymástól is jelentősen különböző attitűdöt képviselnek. Míg az
angol nyelvet tanító tanárok szinte minden tekintetben az IKT elutasítása mellett voltak, a
többi nyelvtanár, különösen a német nyelvet tanítók messze nem ennyire távolságtartók az
IKT használatban és az interdiszciplinaritás terén.
Ugyanakkor, minthogy a vizsgált kérdésekben kevesen mutattak egyértelmű
meghatározottságot, attitűdöt, egyénenként és tantárgyi csoportonként sem voltak
homogének a válaszok. Ezt a hipotézist tehát semmiképpen sem vehetjük igazoltnak.
•

A pedagógus kompetenciák tartalmazzák az IKT beépítését a mindennapi pedagógusi
tevékenységbe, de ez valójában sem a gyakorlatban, sem az attitűdökben nem jelenik
meg általánosan.

Ez a hipotézis teljesen igazolódott. Bár nem mindenkire igaz, de a vizsgálat csoport igen nagy
része a gyakorlatban nem hogy nem alkalmazza, de nem is ismeri el az IKT-nak a tanításba
történő beépítését pedagógus kompetenciaként.
•

Az alap pedagógus kompetenciákba nem értik bele a pedagógusok az IKT ismeretet és
alkalmazást.
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Ez a hipotézis egyértelműen beigazolódott.
•

A 9 pedagógus kompetenciát, amely az IKT ismeretére és alkalmazására vonatkozik,
nem ismerik részletesen a pedagógusok, nincsen differenciált képük erről a területről.

A hipotézis teljesen beigazolódott. A pedagógusok nem hogy részletesen, de legtöbbjük
egyáltalán nem ismeri az IKT ismeretére és alkalmazására vonatkozó pedagógus
kompetenciákat. Inkább csak improvizáltan válaszoltak valamit az ezzel kapcsolatos
kérdésekre.
•

Az IKT-ra vonatkozó 9 pedagógus kompetencia terén jelentős elmaradások
mutatkoznak.

A hipotézis igazolódott. Ha nem is ismerik a kompetenciákat, ahogy az előző hipotézis
vizsgálata alapján kiderült, a gyakorlatban alkalmazhatnák mindazt, ami ezekben a
kompetenciákban megfogalmazódik, de igen esetlegesen és csupán a pedagógusok kisebbik
hányada jelzett némi kompetenciát egyik vagy másik területen. Lényegében mind a 9
kompetencia ugyanazt a képet mutatta, szórványosan voltak, akik ezt-azt a gyakorlatban
alkalmazva a kompetenciára való rákérdezéskor értelmezhető választ adtak.

5.2. Az eredmények összefoglalva
A vizsgálati eredmények egyértelműen jelzik, hogy a pedagógusok az informatika
interdiszciplinaritása kérdésében nagyon megosztottak. Bár viszonylag kicsi a szélsőség, így az
igazán az IKT használatára ráérző kompetenciákat mutató tanár is, igen kevés, a két szélsőség
között rendkívül nagy különbségek vannak. A pedagógusok válaszai sok tekintetben az interjú
során születtek. Semmilyen homogenitás, vagy szabályszerűség nem mutatkozik.
Az IKT-ra vonatkozó kilenc pedagógus kompetencia terén egyértelmű és jelentős
elmaradások mutatkoznak. A pedagógusok válaszaiból kiderül, hogy nem is ismerik, bár
némelyikük a gyakorlatban használja ezeket a kompetenciáját. Az alap pedagógus
kompetenciákba azonban a pedagógusok többsége nem érti bele az IKT ismeretet és
alkalmazást.
Az eredményekből az is kiderül, hogy nem egyértelműen tantárgy kérdése, hanem
pedagógus attitűd, hogy miképpen viszonyul egy tanár az IKT-hoz, és az interdiszciplináris
kapcsolódási pontokat mennyire használja ki.
Az eredményekben mutatkozó nagy diverzitás miatt fontos konkrét eseteken, értelmezéseken
keresztül is megvizsgálni az eredményeket.

5.3. Esettanulmányok – interjúk összefoglaló elemzése a kutatási téma mentén
A számokon túl rengeteg információt nyerhetünk a munka során nyert szubjektív vélemények
alapján. A kutatásban résztvevő munkatársak értő összefoglalói több oldalról is bemutatják a
jelen helyzetet és a probléma területeket.
1) Az informatika tanár szerepe a kollégák szakmódszertani ismeretei megalapozásában
2) Mit kell tudni informatikából?
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5.3.1. Földesi Katalin összefoglalója
„Meglátásom szerint, a tanárok túlnyomó része az informatikát, mint eszközt használja akár önállóan,
akár a diákokon keresztül, alapvetően két funkcióját kihasználva, az információszerzést internetről,
illetve a prezentációkészítést. Ezek olyan vetületei az informatikának, amelyek hosszabb
próbálkozással autodidakta módon is elsajátíthatóak (bár nem mélységükben). Ugyanakkor vannak
olyan alkalmazások, amelyeket elsajátítani külső segítség nélkül lehetetlen.
Az informatika manapság kapcsolódik az összes természettudományi, a humán, a közgazdasági,
egyéb ipari ágakhoz. Gyakorlatilag nemigen tudnánk mondani olyam területet, ahol ne használnánk,
valamilyen informatikai eszközt Gondolhatunk bármire a képrögzítéstől az adatnyilvántartásig, a
tervezőasztaltól az autóiparig mindenhol a számítógépekbe ütközünk.
Ebből kifolyólag az informatika interdiszciplináris ismeretanyag és tantárgy lett, ami semmi esetre
sem jelenti azt, hogy bármely más tantárgy átvehetné az informatika oktatásának szerepét.
Tehát mit tanítson ez a sokrétű tantárgy, az informatika?
Korosztály figyelembevételével:
•
•
•
•
•
•
•
•
•

informatikai eszközök működési elvét és használatát
algoritmikus gondolkodást
alkalmazói feladatok megoldását
problémamegoldást számítógéppel
infokommunikációs ismereteket
programozási ismeretek
adatmodellezést, adatbázis kezelést
információ és társadalom kapcsolatát (jogi, etikai kérdések az informatikával kapcsolatban,
adatbiztonság, adatvédelem,)
médiainformatikát

Egy táblázatkezelő program vagy egy szövegszerkesztő helyes használata komoly ismereteket igényel.
Ezeknek a megtanítása nem hárítható át más tantárgyakra, mert sem a tanárok felkészültsége, sem az
adott tantárgyhoz rendelkezésre álló időkeret nem teszi azt lehetővé. Ezt a vizsgálatba bevont tanárok
is elutasítják. Az informatikát külön tantárgyként képzelik el, amitől elvárják, hogy a tanulókat
felkészítse az általuk is használt alkalmazásokra. Szívesen veszik azt is, ha a diákok önálló
ismeretszerzésre, az ismeretek feldolgozására, előadására használják az informatika órán megszerzett
tudásukat.
Szlávi Péter, Zsakó László: Informatikaoktatás c. írás szerint: 1
„egy ismeretkör akkor érik meg arra, hogy önálló tantárgy legyen, ha megvannak a belső
összefüggései, kölcsönhatásai, s az általa fejlesztett kompetenciákra, illetve tudásra, társadalmi és
munkaerő piaci igény van. Az informatika mára egyértelműen ilyenné vált!”3 A tantárgy tanítására
pedig az informatika tanár feladata.”

5.3.2. Baloghné Ivády Éva összefoglalója:
„A más szakos kollégák informatikai előképzettséggel nem rendelkeznek. Ismereteik, jártasságuk is
eltérőek ezen a területen. A kerettanterv kapcsolódási pontjainál az informatikára szinte senki nem
gondolt, más tárgyakat soroltak fel. Akik nem mondtak semmit az azért volt, mert ők tudták, hogy

3

http://tamop412.elte.hu/tananyagok/infokt/lecke3_lap2.html#hiv17
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informatikával kapcsolatosat kérdeztem, de nem tudtak rá választ adni.
Szinte minden intézményben felmerült a korszerű eszközök hiánya. A meglévő eszközeik vagy
hiányosak, vagy elavultak.
Az informatika területén a kollégák megfelelő szakmódszertani ismeretekkel nem rendelkeznek, nem
is mernék annak a felelősségét felvállalni, hogy új dolgokat tanítsanak a tanulóknak. Abban szinte
mindenki egyet értett, hogy a tanulók meglévő tudását szeretnék felhasználni a saját tantárgyuk
tanítása, tanulása során. A következő ismereteket várják el a tanulóktól a tanárok:
• adatgyűjtés, információszerzés, internetes keresés
• adatok rendszerezése,
• modellezés,
• alkalmazói ismeretek:
o szövegszerkesztés,
o táblázatkezelés,
o rajzolóprogram használata,
o képszerkesztés,
o bemutató készítése,
o kiselőadás tartása.
• infokommunikációs eszközök, online csattornák használata.
Az informatika tanár szerepe a kollégák szakmódszertani ismeretei megalapozásában:
Az informatika tanárokkal történő egyeztetés alig-alig jellemző. Úgy gondolom, hogy a kollégák
indokai nem mindig helytállók (időhiány, stb.). Talán néhány intézményben ez új dimenzióként meg
fog jelenni az interjún elhangzottak továbbadásával is. Az informatika tanárok segítséget nyújtanak a
kollégáknak az eszközök és alkalmazások használatában egyaránt. Szervezett külső vagy belső képzés
még mindig sok intézményben segítene a kollégáknak. A jelenleg tanító pedagógusok legtöbbje még
nem tanult a főiskolán sem informatikát, hiszen a pedagógusképzésben sem régen jelent meg erre a
lehetőség.
Az általam meglátogatott intézmények közül mindegyikben fontosnak tartják a tanulók informatikai
tudásának a fejlesztését, ezért a kötelező óraszámokat mindenhol megemelték. Ezt szükségesnek is
látom, mert ellenkező esetben a tanulók szociokulturális hátránya és a digitális szakadék még nagyobb
lesz.”

5.3.3. Gálné Farkas Irén összefoglalója
Mit kell tudni informatikából?
„Gyakorlatilag mindazt, amit a kerettanterv meghatároz, csak magasabb kötelező óraszámba a
jelenleginél. Legyen idő a begyakorlásra, a rögzítésre. Szövegszerkesztés, táblázatkezelés,
prezentációkészítés, biztonságos internethasználat, operációs rendszer használata, algoritmizálás.
Internetes adatbázisok, multimédiás anyagok kezelése, létrehozása.
Fontos lenne diákok informatikai tudásának mérése, az egységes követelményszint elsajátításának
ellenőrzése központilag. A középiskolába kerülő diákoknak egységes tudással kellene rendelkezni. Így
nem kellene a középiskoláknak az egységes szintre hozással időt tölteni, órákat áldozni.
A szakiskolákba is kötelezővé kellene tenni az informatikát, mert csak így felel meg a jövő szakembere
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a szakma és a társadalom elvárásainak.
A középiskolát befejező tanulók rendelkezzenek egy alapszintű, sokrétű informatikai tudással, mert
csak a jól lerakott alapokra lehet a továbbiakban építeni. Ennek birtokában lesznek képesek a tanulók
az önfejlesztésre, a társadalom és a dinamikusan változó informatika kihívásainak megfelelni. Akár a
továbbtanuló diákokra akár a szakmában elhelyezkedőkre gondolunk, ennek a képességnek a megléte
egyre fontosabb lesz mindenki számára.
Ki tanítsa az informatikát?
Egybehangzó a vélemény minden megkérdezett részéről: az informatikát jól képzett, hozzáértő,
módszertanilag is képzett szakember az informatika tanár oktassa. A szaktárgyak alkalmazni
szeretnék az informatikát és nem oktatni.
A szaktanárok saját tantárgyukra koncentrálnak, így is túlterheltek, nem képesek még a gyorsan
változó informatikai tartalmakat is követni. Fontos az IKT koordinátor is a tantestületben, aki segítené
az eligazodást, folyamatosan tájékoztatná az érdeklődőket az új tartalmakról. „

5.3.4. Hollóné Bodi Katalin összefoglalója:
Mit kell tudni informatikából, hogy ezt a tudást használni tudják más tanórákon?

Az informatika oktatás általános kompetenciái
• Korszerű alkalmazói készség (a számítógépek, az informatikai kultúra lehetőségeit kihasználni tudó tanulók képzése)
• Algoritmikusgondolkodás (a matematikához hasonló gondolkodásfejlesztő szerep, amely
az iskolában, s a hétköznapi életben is alapvető fontosságú);
• Önálló munkavégzés (a számítógép, mint a tanuló tevékenységére azonnal reagáló eszköz, lehetőséget teremt az egyéni ütemű tanulásra, a tehetségekkel való különleges foglalkozásra);
• Együttműködő készség, csoportmunka (nagyobb számítógépes feladatok megoldása
megköveteli a csoportmunkát, feladatok részekre osztását, a másokkal való kapcsolattartást);
• Alkotó munka (akár programot írunk a számítógéppel, akár szöveges dokumentumot
vagy adatbázist, a végeredmény akkor is egy termék lesz, a készítés folyamatának, s a
„termékségnek” minden egyes következményével következményével együtt);
• Az informatika és a társadalom kölcsönhatásának felismerése (az informatika rohamos
fejlődése az egész társadalmat gyökeresen átalakítja, s ebben az állandóan változó világban csak az érezheti otthon magát, aki érti a változásokat, s azok mozgatóit);
Az informatikaoktatás tartalomorientált kompetenciák
Információs társadalom
• A tanuló legyen tájékozott a jelek és kódok világában;
• értse és tudja használni a gyakorlatban a telekommunikációs eszközöket, rendszereket,
képes legyen bekapcsolódni az információs társadalomba;
• képes legyen a korszerű eszközök használatával információt szerezni, feldolgozni, és tudását
gyarapítani;
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• ismerje az informatika fejlődéstörténetének főbb állomásait;
• ismerje a túlzott informatikai eszközhasználat veszélyeit;
• ismerje az informatika etikai és jogi vonatkozásait!
Informatikai alapok – hardver
• A tanuló ismerje a jelátalakítás és kódolás jelentőségét és módszereit a korszerű
informatikában;
• ismerje és használja a rendelkezésre álló (személyi) számítógépet és perifériáit; • ismerje a
helyi és a távhálózatok alapvető szolgáltatásait;
• legyen tisztában a számítógépes munkakörnyezet munkavédelmi és ergonómiai kérdéseivel!
Informatikai alapok – szoftver
• A tanuló ismerje a tanult operációs rendszer(ek) felhasználói felületét és felépítését;
• tudja kezelni a könyvtárszerkezetet;
• ismerje az állománykezelés, adatkezelés lehetőségeit;
• ismerje a számítógépes hálózat(ok) alapvető kommunikációs szolgáltatásait!
Szövegszerkesztés
• A tanuló tudja kezelni a rendelkezésére álló szövegszerkesztő programot;
• tudja használni a szövegszerkesztő program lehetőségeit;
• tudjon önállóan készíteni egyszerű szöveges dokumentumokat;
• részletes feladatleírás alapján legyen képes bármilyen szöveges dokumentum előállítására;
• ismerje a fontosabb típusdokumentumok (pl. meghívó, levél, …) lehetséges tartalmát és
szerkezetét, tudjon ilyeneket önállóan elkészíteni;
• tudja dokumentumait esztétikus formára hozni;
• tudja kezelni a szövegszerkesztő nyelvi segédeszközeit (helyesírás ellenőrző, szinonima
szótár), törekedjen a helyes és igényes fogalmazásra;
• tudjon szöveges dokumentumaiba képeket, táblázatokat (más programok által készített
objektumokat) beilleszteni!
Táblázatkezelés
• A tanuló tudja kezelni a rendelkezésére álló táblázatkezelő programot;
• tudja használni a táblázatkezelő program lehetőségeit;
• legyen képes adatokat egyszerű táblázatokba rendezni, azokon elemi számításokat végezni;
• legyen képes egyszerű kimutatásokat készíteni;
• tudjon adatokat célszerűen csoportosítani, közülük meghatározottakat kigyűjteni;
• tudja kimutatásait diagramokkal kiegészíteni, a diagramokat esztétikusan megtervezni!
Adatbázis-kezelés
• A tanuló tudja kezelni a rendelkezésére álló adatbázis-kezelő programot;
• legyen képes adatmodellt alkotni egy konkrét feladat alapján;
• az adatmodell alapján tudjon adatbázist definiálni, annak tartalmát folyamatosan
karbantartani; • tudjon egyszerű adatbeviteli sémát (űrlapot) tervezni és alkalmazni;
• tudjon adattáblák között kapcsolatokat felismerni és felépíteni;
• nagy adatbázisokból is tudjon lekérdezéssel információt nyerni;
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• a nyert adatokat tudja esztétikus, használható formába elrendezni!
Információs hálózati szolgáltatások
• Tudjon interneten információt keresni barangolással, illetve tematikus keresőprogramokkal;
• tudjon elektronikus levelet írni, fogadni, leveleihez különböző dokumentumokat csatolni;
• tudjon hálózaton keresztül közvetlen kapcsolatokat létrehozni;
• tudjon szöveges dokumentumokat, adatállományokat hálózatra elhelyezni;
• tudjon célszerű hiperszöveges dokumentumokat készíteni!
Prezentáció (bemutató) és grafika
• A tanuló tudja kezelni a rendelkezésére álló rajzoló, valamint prezentációs programot;
• tudja használni a rajzoló, valamint prezentációs program lehetőségeit;
• tudjon egyszerű ábrákat rajzolni, azokkal műveleteket végezni;
• tudjon képekkel műveleteket végezni, minőségüket javítani;
grafikus ábráit, képeit legyen képes szöveges környezetbe esztétikusan elhelyezni;
• képekből, szövegekből tudjon bemutatókat létrehozni!
Könyvtárhasználat
• A tanuló legyen képes az információs társadalom kihívásainak fogadására;
• rendelkezzen a könyvtárra alapozott önművelés képességével;
• a forrásokat komplex és alkotó módon tudja használni;
• ismerje a forrásfelhasználás etikai/formai szabályait!
Algoritmizálás, adatmodellezés
• A tanuló legyen képes egy programozási feladatot szabatosan megfogalmazni;
• tudjon pontos feladat-meghatározás után adatmodellt felállítani;
• tudjon használni legalább 2 algoritmust leíró eszközt;
• tudjon a megoldandó feladathoz algoritmust készíteni;
• legyen képes algoritmusok számítógépes megvalósítására, az elkészült algoritmus
helyességének ellenőrzésére!
A programozás eszközei
• A tanuló legyen képes egy programozási feladatot adott programozási nyelven megoldani;
• legyen képes használni egy programozási nyelv fejlesztői környezetét;
• legyen képes tesztelni programját, hibát keresni, majd javítani benne!
Mi a szerepe az informatika tanárnak a kollégái szakmódszertani ismeretei megalapozásában?

Az informatika tanár szerepe elengedhetetlen az informatikai szakmódszertan megismerésében. Az
ösztönzés, bátorítás, hogy a kollégák bátran használják az eszközöket. A tantestület összetétele
nagyon meghatározó. Az aktív, nyitott kolléga sokkal jobban be tudja vonni az idősebb kollégát is a
technika használatába. Sokkal hasznosabb egy tantestületen belül szerevezett továbbképzés, mint a
külső helyszíni. Bátrabban mernek kérdezni és a problémáikat felvetni. Az informatika mozgatórúgója
lehet az agilis informatika tanár.”
Összefoglaló vélemény

A kollégák egyértelmű véleménye, hogy a mai tanulóknak korán meg kell tanulni az informatikai
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eszközök helyes használatát. Erre sajnos más tanítási órán nincs olyan lehetőség, mint az informatika
órán. A szaktanár tudására és tapasztalatára is nagy szükség van, hogy a helyes használatot el tudják
sajátítani. Fontos megismertetni őket a más technikai eszközök használatának veszélyeivel is. A mai
modern világban az informatika órára és az informatikai ismeretek széle körű ismerete
elengedhetetlen. Az iskolák nem is értik miért csökken az informatika órák száma. Ma már a
tanulóknak legkésőbb ECDL bizonyítvánnyal kellene rendelkezni, hogy megfelelő informatikai kultúra
alakuljon ki.

5.3.5. Takács Attila összefoglalója
„Mit kell tudni informatikából, hogy ezt a tudást használni tudják más tanórákon?”
A feldolgozott kérdőívek alapján a más tantárgyakat tanító kollégák nem minden esetben vannak
tisztában azokkal a kapcsolódási pontok alapján meghatározott a kerettanterv által előírt tananyag
tartalmakkal, amelyeket tantárgyukban tanítaniuk kellene. Úgy gondolom minimálisan elvárható ma
egy pedagógustól, hogy az alapvető irodai programokat - szövegszerkesztő, prezentációkészítő,
bizonyos tantárgyak esetében táblázatkezelő- ismerje. Ezeket a programokat a napi tanítása során a
XXI. század tanárának használnia kell. Ezen felül elvárható, hogy ismerje azokat az offline és online
tartalmakat, melyek a tanítási gyakorlatában motiváló, figyelem felkeltő és elmélyítő hatással van a
tanulók ismeretszerzésében. Az interjúkból kiderült az is, hogy az iskolák anyagi lehetőségeitől
függően tudnak hozzájutni digitális tartalmakhoz. Sokan kedvelik, kedvelték a Mozaik Kiadó interaktív
tankönyveit, és ezeket használták is tanórákon. A WEB2 felületek használatától a kérdőívben adott
válaszok alapján idegenkedik sok kolléga, leginkább a veszélyei miatt. Úgy érzem a hasznosságát
alulértékelik, abból kifolyólag, hogy maguk sem ismerik kellő mértékben ezen közösségi terek
lehetőségeit, biztonsági beállításait. A négy általam megismert iskolából kettőben az informatikai
eszközök elavultságából adódóan alulmotiváltak a pedagógusok az alkalmazásukkal kapcsolatban,
ebből levonható az a következtetés, minél régebbiek és problémásabbak az IKT eszközök, annál kisebb
a hajlandóság azok használatára.
„Mi a szerepe az informatika tanárnak a kollégái szakmódszertani ismeretei megalapozásában?”
Az interjúk alapján elmondható, hogy legtöbb kolléga megbeszéli a problémáit az informatika
szakosokkal, de ezek többnyire nem szakmódszertani, hanem technikai jellegűek. Több helyen
felvetődött a válaszokban, olyan szakmódszertani továbbképzések gondolata, melyekkel ezen
ismeretek elmélyíthetőek és gyakorlat orientáltak. Ilyen képzések ma is vannak, de ezeket az iskolák
költségvetéséből nem mindenesetben tudják finanszírozni. Több helyen szerepelt a közös projektek
lehetősége, mint komplex módszer, mellyel a tananyag tartalmak kapcsolódási pontjait átfogóbb
módon lehet a diákok számára közvetíteni. A tantestületeken belüli kommunikáció fontos
szempontként jelent meg legtöbb intézménynél. A belső továbbképzések finanszírozása problémát
jelenthet, mely csírájában folytja el az ilyen kezdeményezéseket. Az iskolák tantestületeiben
különböző azonos szakosokat tömörítő munkaközösségek működnek már. Egy olyan IKT
munkaközösség vállalhatná fel az ilyen szakmódszertani ismeretek bővítésének és állandó
frissítésének a lehetőségét, melyet egy informatika szakos tanár vezet.”

5.3.6. Stelli József összefoglalója:
A beszélgetések, interjúk során a kérdőívek feldolgozása alapján a következőkre jutottam: az
informatika mindennapi életünk szerves részévé vált. Ez érvényes az iskolán kívül-belül. A mai
kommunikáció egyik fontos csatornája, mivel az informatika felhasználási területe beláthatatlanul
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széles körű (játék, tanulás, szórakozás, tudomány, hír – információforrás…), ezért ismerete
megkerülhetetlen. A hétköznapi életben már rendszeresen használjuk az irodai alkalmazásokat, a
levelezést; szövegszerkesztést, táblázatok, diagramok elemzését és az adatbázisokat, ha néha erről
nem is sejtjük, hogy az. Az informatika óraszámok drasztikus csökkentésével azonban, egy olyan űr
keletkezett, amit lehetetlen áthidalni. Az a nézet, mely szerint az informatika már nem képes önálló
tárgyként, vagy magasabb óraszámban szerepelni, nem állja meg a helyét. Bár más, nem informatika
szakos kollégák használják a számítógépet, az IKT eszközöket, ez nem jelenti azt, hogy óráikon az
informatikát tanítani is tudják. Ehhez szakemberekre, informatika tanárokra és időre: óraszámra van
szükség. Fontos a folyamatosság a gyors fejlődés miatt. Szükséges az óraszám, mert testnevelés óra
kezdetére a diákok már átöltözve várják a tanárt, azaz az öltözések, tisztálkodások a szünetben
zajlanak, addig egy informatika órán becsengetés után kerül sor a gép bekapcsolására az operációs
rendszer betöltésére, óra végén, jelző után a gépek leállítására. Így a 45 percben, maximum 40 percet
működnek a gépek, ehhez társul az elmélet, kiszámolható, hogy mennyi marad a gyakorlatra.

5.3.7. Jászberényi Krisztina összefoglalója
A tárgyi integrációhoz nincs meg a megfelelő eszköz, és nincs megfelelő szaktudás a más tárgyat
oktató szaktanárok részéről. Én ezt kiegészíteném nincs megfelelő motiváció, és nincs megfelelő
tapasztalat. Talán ezért is „félnek” egy kicsit a más tárgyak oktató tanárok.
Teljesen hihetetlen, hogy a középiskolában heti 1 órát tanulhatnak a diákok 9., 10., évfolyamon, és ha
úgy gondoljuk, ez kevés egészítsük ki a szabadon választható órakeretből. Ezzel a hozzáállással,
felfogással valljuk be tulajdonképpen bármelyik tárgy óraszámát csökkenthették volna. Az egyik
kulcskompetenciánk a digitális kulcskompetencia, amit fejlesztünk általános iskola 5-8. osztályig, majd
a középiskola 9-10. évfolyamán. Se előtte se utána. A tantárgy különböző részeit integrálták különböző
tárgyaiba. A helyesírás ellenőrzést pl a magyar nyelv és irodalom tárgyba, ahol nincs is sok
kapcsolódási pont, nem tudom elképzelni azt, hogy majd egy két magyar óra helyett majd beülnek az
amúgy túlzsúfolt számítástechnika terembe. Azt inkább el tudom képzelni, amit magam is csinálok,
hogy írunk fogalmazást szövegszerkesztővel már a kicsikkel (5. osztály) gyakoroljuk a
karakterformázást, ami ebben a korban még nagy kedvenc, végül kijavítjuk a helyesírási hibákat a
korrektúra segítségével. Inkább én mesélem el nekik, hogy tudjátok a fogalmazás 3 részből áll stb.
Nekem így életszerűbb és magától értetődő lenne. Azt sem értem, hogy a prezentációkészítés miért
van több helyen? Ezek szerint teljesen mindegy ki mikor miért hogyan mondja, magyarázza, mekkora
lesz a betű, milyen lesz a háttér, mennyi animációt teszek bele. Az összeállításon nagy hangsúly van,
ha a ppt nem látható, nem olvasható még az utolsó sorban is, akkor unalmas lesz, megszűnik a
figyelem, bomlik a fegyelem. Sok esetben még azt a minimum követelményt sem tudjuk teljesíteni,
hogy egy- egy filmet megnézzenek az osztályok, mert nincs akkora sávszélesség, mert éppen
elromlott a Wi-fi router, és nincs vezetékes net a teremben, vagy egyszerűen nem jutott az osztálynak,
projektor, és vászon.
A tanárok IKT oktatása sincs a helyzet magaslatán. Ha van is ingyenes (mert ugye integrálunk egy
kulcskompetenciát szerintem reális elvárás, hogy szervezzünk képzéseket) különféle emberek,
különféle tudásukkal vesznek részt rajta, amit lehet, hogy a közepes ismeretekkel bíró kolléga
végigszenved, végigül, mert kell a pont, de sok értelme nincsen, hiszen nem fejlődött. Úgy gondolom,
érdemes lenne jobban szűkíteni a kört esetleg egy teszttel, vagy korábbi előtanulmányok bekérésével.
Annak nem látom értelmét, hogy napok vesszenek kárba, mert részt vettem egy olyan képzésen, ami
nekem hasznos lenne, de mégsem lett az. Ezek a képzések többnyire 30 órás képzések, ami azért
valljuk be igen kevés idő a digitális kulcskompetencia fejlesztésére. A következő gondolatom ezzel
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kapcsolatban, hogy tulajdonképpen olyan tanárokat szeretnénk „rávenni” a tárgyi integráció
megvalósítására, akik az iskolában még csak nem láttak számítógépet, nemhogy használni tudták azt.
Szerintem inkább örülni kéne, hogy sokan autodidakta módon tanultak meg sok mindent, hogy kell
filmet lejátszani, hogy kell a neten böngészni, hogyan kezeljük az elektronikus naplót, a postaládánkat
és még sorolhatnék számos olyan dolgot, amire képesek a más tárgyat tanítók is. Ezek az ismeretek
nem fedik le az informatika témaköreit.
Ha nagyon durván szeretnék fogalmazni azt is mondhatnám, hogy az informatika tanárok évekig tartó
tanulmányai szinte „feleslegesek” voltak, pedig a képzésük pont annyi ideig tart, mint bárki másé.
Nagyon fontos minden tárgy az angoltól elkezdve az éneken át egészen a testnevelésig, de az ABC
rendben az I betűnél megtaláljuk az Informatikát, az SZ betűnél pedig a Számítástechnikát. Az
informatika tanításának is van egy sajátos módszertana. Nagyon szeretek olvasni, szeretem a verseket,
bújom a régi történelmi könyveket. Az évek során jól beleástam magam az irodalmi témába, elég
tájékozott vagyok. Vagyis autodidakta módon sok ismeretre szert tettem mégsem kérem, hogy
taníthassak egy olyan tárgyat, amire nincs képesítésem.
Lehet, hogy egy kicsit sarkítva fogalmaztam, de nagyjából ez a véleményem. Ettől függetlenül én
támogatom, segítséget is nyújtok a kollégáimnak, ha azt kérik a tantárgyi integráció megvalósításához.
Miért is fontos az informatika tanítása, mit is kell tudni a tanulóknak? Ha visszatekintünk a
kulcskompetenciák „születésére” ott is kiemelt helyett foglal el a digitális kompetencia területe. Tehát
már 15 éve, de valószínű már korábban, látható volt az ugrásszerű technikai fejlődés, ami ezt
megalapozza. Az informatika egy speciális terület, ami akár napról napra változik. A tárgyat oktató
kollégáknak nemcsak az új és folyamatosan megújuló szoftverek kezelésében, elérhetőségében kell
napra késznek lenni, hanem a hardver fejlődését is nyomon kell követni, a kettő kézen fogva jár.
A gyerekek már egészen kicsi kortól látják velük élnek az IKT eszközök. Használjuk az okos telefont, az
okos televíziót, és egyéb okos eszközöket, amit a kicsik is kezükbe vesznek, elcsennek, mert nagyon
érdekli őket, kíváncsiak. Így nőnek fel, hogy a technika ott van velük, mellettük. Kezdetben ezért a
szülők feladata a helyes, és időszerű használat megtanítása. Tiltani semmiképpen sem kell,
korosztálynak megfelelően elmagyarázható, megérthető, kontrollálni kell a használatot, közben más
tevékenységre ösztönözni a fiatalokat. Ez rajtunk múlik felnőtteken. A példamutatás és a beszélgetés
segít ebben. A szülők után a tanítók, tanárok is együtt működően fognak közreműködni. A közös cél a
helyes, jogszerű, jogtiszta, kulturált használat. A számítástechnikai eszközök használata nem azt
jelenti, hogy tudunk böngészni az interneten, on-line játszunk, zenét hallgatunk, filmet töltünk le.
Nézzünk a dolgok mögé. A játékhoz, a zenehallgatáshoz szükséges szoftverek el kell készíteni, meg kell
írni. Ehhez jó szakemberekre van szükség, ami hazánkban éppen egy hiányszakma. Népszerűsítjük a
szakmát, legyenek jó informatikusaink minden szinten, legyenek innovatív, kreatív programozóink.
Kisiskolás korban fel lehet kelteni a gyermek érdeklődését, korosztálynak megfelelő programokkal, és
el kell kezdeni az algoritmusos gondolkozásra való nevelést. Közben rajzolgatunk, ismerkedünk a
géppel, a világhálóval, megtanuljuk azt is, hogyan kell viselkedni, milyen veszélyek lehetnek. Érdemes
ezt is a lehető legkorábban elkezdeni, mert szokásunkká válik, és ez jó szokás lesz, ahogy szoktuk
mondani a szokásokon nehéz változtatni. Ahogy szélesedik a látókör és ismerkednek meg mélyebben
a gyerekek az informatika világával, úgy lehet szélesre tárni az ajtót és bevezetni őket a komoly
tudományba. Ugye senki nem gondolja komolyan, hogy évfolyamok kihagyásával lehet valamire
építkezni, lehet folyamatokban gondolkodni.
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A továbbtanulás és a munkaerő piacon való elhelyezkedés szempontjából is nagyon fontos a digitális
írástudás. A felsőoktatási intézmények nincsenek arra felkészülve, és nem is feladatuk, hogy az
alapokat megtanítsák a hallgatóinak. Ez a közoktatás feladata lenne. Ezért is fontos, hogy a
középiskolában ne legyen „szünet” az informatika oktatásában. Nagyon fontos lenne legalább heti egy
szinten tartó óra, amin gyakorolni lehet. Ott már mindent elektronikusan kérnek, a jelentkezési lap
beadásától kezdve a házi dolgozatán át, statisztika óra táblázatkezelővel, és még sorolhatnám. A saját
rendszert ott fogják megismerni, de hogy léteznek, ilyen rendszerek azokat nekünk kell, kellene
megtanítani.
A köznevelésből kikerülve, főleg érinti a szakképzésben végzett tanulókat, az elhelyezkedés
szempontjából is fontos, hogy ismerjék a számítógépet, az alkalmazói programokat, az adatbázisokat.
Tudjanak tájékozódni a világhálón, keresni, ismerjék az elektronikus térkép előnyeit. Ma már a
kormányzati törekvés is az, hogy digitálisan intézzük ügyeinket, Ügyfélkapun keresztül intézhetjük a
gépkocsi átírást, a pályázatokra való jelentkezést, a vállalkozói ügyeket, adóbevallásunkat, stb.
Az Internet nemcsak segítő lehet, hanem veszélyeket is rejt magában. A közösségi oldalak káros
hatásai, azokon való kommunikációt, viselkedést is tanulni kell. Sok példát látunk a helytelen
használatra, és az abból fakadó következményekre. Ha lehet, ne tegyük ki gyerekeinket ezeknek,
hanem próbáljuk megelőzni. A tantárgyi integráció is alkalmazható, de nem pótolja a szakórákat.
A feladatom a munkahelyemen az iskolában elsősorban a gyerekek tanítása. E mellett szívesen segítek
a kollégáknak, részt veszek a projektekben, mint informatikus. Szerkesztek, kimutatást készítek, filmet,
képet vágok. Támogatom őket munkájukban, ami az én munkám is. Nem gondolom, hogy az lenne a
feladatom, hogy őket tanítsam vagy számon kérjem, azt, hogy miért nem integrálnak több témakört
az informatikából a saját tárgyukba. Több akadályba is ütköznek. Nincs meg a technikai háttér.
Nincsenek gépek, eszközök, korlátozott az internet kapcsolat. A tanároknak nincs előképzettségük. Ők
még kisiskolás korukban nem találkoztak személyi számítógépekkel, nem az a generáció, akik ahogy a
köznyelv mondja az „anyatejjel” szívták magukba a technikát. Vannak, akik nagyon érdeklődőek, ők
szívesen tanulják maguktól, de van, aki csak a szükséges dolgokat csinálják az informatikai területen.
Egyiket sem lehet büntetni vagy jutalmazni. A saját szakmájában mindenki jó, rendkívüli munkát
végez. A tantárgyi integrációról az informatikai területen akkor beszéljünk, ha technikailag és
képzettségben is megfelelőek leszünk.

6. Következtetések
A kutatás rámutatott arra, hogy a más tantárgyakban megjelenő informatikai fejlesztési
célok, amelyek „kapcsolódási pontok” elnevezést kaptak, olyan pedagógusok feladatává teszi
az informatika fejlesztési cél elérését, akik nem rendelkeznek a kormányrendeletben
meghatározott szaktudományos, szakmódszertani (diszciplináris és interdiszciplináris
tantárgy-pedagógiai) tudással, készséggel, képességgel, és a képzéssel párhuzamosan
megszerzett pedagógiai, pszichológiai és tanítási gyakorlattal. A helyzetet az is rontja, hogy az
informatika tanárral sem egyeztetnek, a tanulók előzetes tudásáról nem győződnek meg, így
ösztönös, esetleges „fejlesztés” valósul meg.
A meglévő, jól hasznosítható online tananyagok sok tanárt tettek IKT használóvá. Vagyis
minden olyan eszköz, módszer, segédanyag, amely a pedagógus munkáját segíti, és nem
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igényel nagy erőfeszítést, megváltoztatja a gyakorlatot, és az attitűdöket is befolyásolja
valamelyest.
Az esettanulmányokból az is kiderül, hogy maguk az informatika tanárok sem egyértelműen
látják az interdiszciplináris lehetőségeket. A „kapcsolódási pontok” használata nem azt
jelenti, hogy szakértővé kell válni egy a sajátjától eltérő tantárgyban. Viszont azt jelenti, hogy
némileg értenie kell más tantárgyakhoz is, és együtt kell működniük az eltérő területen
dolgozó pedagógusoknak.
Az IKT-hez való viszonyulás tekintetében tehát az informatikus tanárok sincsenek mind a
többiektől nagyon eltérő véleményen, és ez önmagában is a szeparáció fenntartását erősíti.
A saját fenségterületek sérülésének tekintett interdiszciplinaritást veszélyesnek tartják a
pedagógusok, vagyis alapvető szemléletbeli akadályok állják útját az átfogó változásnak.
Ennek a szemléletnek a lényege a „nullaösszegű” helyzet, ami úgy tekint a terepre, ahol az
egyik territórium növekedése a másik rovására történik. Ezzel a területféltéssel nem lehet
eljutni a „win-win”, vagyis a „mindketten nyerünk, ha adunk” gyakorlathoz, amely minden
együttműködés alapja.
Elindult azonban egy folyamat, amelyet néhány nagyon tudatos pedagógus ebben a
vizsgálatban is képviselt. Ők azok, akik saját kötelességüknek és felelősségüknek tartják a
fejlődést és nem félnek változni, új helyzeteket kipróbálni és együttműködni.

7. Javaslatok
Minthogy az iskola mindig is az infokommunikáció, vagyis a tudásszerzés és átadás
letéteményeseként definiálta magát, abban a korban, amikor a technikai eszközök ezt a
funkciót jelentősen kiterjesztették, és soha nem látott módon hatékonnyá tették, nem
tekinthet el az infokommunikációs technika beépítésétől. Ha mégis elhatárolódik az oktatás a
jelen és elég valószínűen a jövő tudásszerző és átadó eszközeitől, elveszítheti funkcióját, de
legelőször is a gyerekeket. Ez utóbbi már el is kezdődött. A gyerekek a tudásuk jelentős részét
nem az iskolában szerzik.

7.1. Általános javaslatok
Az iskolát elsősorban a pedagógusok határozzák meg, bár szerencsésebb lenne, ha a
pedagógusok és a diákok tennék ezt közösen, akkor kevesebb diagnózist kapnának ez
utóbbiak az iskolával való össze nem illés miatt, és sikeresebbek lennének mindannyian.
Az együttműködés a diákokkal még annyira sem sikeres, mint a pedagógusok egymással
történő közös munkája. Egyelőre a pedagógusok attitűdje irányítja a tanítást, és egy hatékony
oktatásirányítás ezt támogathatja és gátolhatja.
A terepen dolgozók nélkül semmi nem vihető keresztül. Ezért meghatározó a jövő
szempontjából, hogy miképpen viszonyulnak a pedagógusok az infokommunikációs
eszközökhöz és ezeknek a tanításban történő használatához, beépüléséhez.
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A pedagógus és az iskola is fejlődő, változó kell, hogy legyen, követnie kell a technika,
tudomány, kultúra és társadalom változásait. Ezek a változások mindig is megvoltak, de a 20.
század végén ezek rendkívül felgyorsultak, és a mindennapi ember számára is érzékelhetők a
változások, amennyiben kicsit is nyitott érzékekkel fordul a világ felé.
Olyan megoldásokra van szükség, amelyek összehozzák a pedagógusokat, sőt a diákokhoz is
kapcsolatot képeznek. Ahogy az online tananyagok estében történt, amelyek igen sokat
lendítettek az IKT használaton.
Vannak közös érdeklődésre számot tartó, interdiszciplinárisan is jelentős alaptémák,
amelyeken keresztül pedagógus és diák sikeresebb lehet, és ezeket lehet használni az
attitűdváltás érdekében.

7.2. A javasolt alaptémák
Van néhány terület, amely minden pedagógus számára alapvetően ismert kell, hogy legyen,
és minden pedagógus számára hasznos, ahogy a diákok számára is. Ha ezeket a területeket
sikerül széles körben a pedagógusok számára alapvető tudássá tenni, akkor nem csupán ezek
a fontos témák kerülnének be a pedagógusok mindennapi gyakorlatába, de az
interdiszciplinariást is bátrabban vállalnák fel a munkájukban a tanárok.
7.2.1. Átfogó informatika témák
Az ISZE korábbi munkája során kiválasztott hat olyan informatika témát, amelyek lehetővé
teszik az alkalmazói informatika szemlélet beépítését és alkalmazását más tantárgyak tanóráiba.
1) Elektronikus dokumentumtípusok, az egyes típusokhoz kapcsolódó fájltípusok, ezek közötti
átjárhatóság, egymásba alakíthatóság áttekintése, új lehetőségek megismerése, kipróbálása.
2) Szerzői jogi problémák, publikálási szabályok, adatvédelem. Források felhasználása, azokra
történő hivatkozás saját dokumentum készítésénél, irodalomjegyzék.
3) Netikett, személyes adatok megosztása, az interneten történő kommunikáció előnyei és
veszélyei.
4) Az elektronikus szolgáltatások használata. Az interneten elérhető információk
megbízhatóságának vizsgálata: hiteles-e, aktuális-e, manipulált-e?
5) Tipikus szövegszerkesztési formai hibák, az azok által okozott problémák. Pályamunka
készítésekor alkalmazható lehetőségek.
6) Akadálymentesség a digitális dokumentumokban. (Infokommunikációs akadálymentesség
szoftveres és hardveres feltételei a különböző fogyatékkal élők körében.)
Ezt a hat témát és kapcsolódási pontjai 2014-ben részletesen kidolgozásra került és országos
szinten, pilotképzés keretében 8 fő középiskolai és 8 fő általános iskolai informatika tanár
kipróbálta. Így rendelkezésre állnak az előzetes elméleti ismeretek és gyakorlati tapasztalatok
is, amelyek kiterjednek úgy az informatikában megjelenő hat téma, mint a témáknak más
tantárgyak keretében történő alkalmazásának tapasztalatára is. A kipróbált kurzus,
akkreditált pedagógus-továbbképzésként segítheti a hiányok pótlását.
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7.2.2. A gyakorlatba fordítható informatika témák
Az alábbiakban az ISZE munkatársai által kidolgozott öt olyan témát mutatunk be, amelyek
azonnal bevezethető, fontos, gyakorlati tudást adhatnak a pedagógusoknak az informatikai
világban való eligazodáshoz, miközben az informatikán túli világhoz való viszonyulást is
befolyásolják:
1. Szerzői jogi problémák, publikálási szabályok, adatvédelem. Források felhasználása,
2. Tudatos és biztonságos internetes kommunikáció
3. Mit tanítson az informatika, hogy a más tanórákon készített digitális anyagok, jogi és
etikai szempontból problémamentesek legyenek.
4. Digitális bűnözés a szakirodalmakban
5. Info-kommunikációs akadálymentesítés
A következőkben ezeknek a témáknak a részletes ismertetése által kívánunk javaslatot tenni a
témák informatikai alapkompetenciákhoz sorolásához.
7.2.2.1. Szerzői jogi problémák, publikálási szabályok, adatvédelem. Források
felhasználása, azokra történő hivatkozás saját dokumentum készítésénél, irodalomjegyzék.
Tanulmányozott szakirodalom
1. A szerzői jog fogalma: Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatala 2010
2. 1999. évi LXXVI. törvény a szerzői jogról
3. Irodalomjegyzék, forrásjegyzék létrehozása (Microsoft Office)
4. Bibliográfia készítése
A csoport tagjai: Takács Attila, Soproniné Molnár Mária és Bondorné Hegyi Margit Mária
Az olvasott négy szakirodalomnak a kutatási témára releváns tartalma:
A szerzői jog
Az első két, általam tanulmányozott szakirodalom a szerzői jog fogalmával, és az ahhoz
kapcsolódó törvényi előírásokkal foglalkozik. Az informatika oktatás keretein belül a szerzői
jogi törvény azon részeivel érdemes foglalkoznunk, amelyek magát a fogalmat tisztázzák, és a
szabad felhasználás lehetőségeit szabályozzák.
Magyarországon a szerzői jogokat az 1999. évi LXXVI. Törvény szabályozza. Ez a törvény védi
az irodalmi, a tudományos, a művészeti alkotásokat, valamint a szoftvereket is.
A szerzői jog azt illeti meg, aki a művet megalkotta, és automatikusan, a mű létrejöttével
keletkezik. Csak meghatározott ideig védi a keletkezett művet, ez azt jelenti, hogy az alkotás
a szerző életében és halálát követő hetven éven át részesül védelemben. A szerzőt különféle
jogok illetik meg, személyhez fűződő jogok és vagyoni jogok; ezek a jogok át nem ruházhatók.
A szerző személyhez fűződő jogát sérti a művének mindenfajta eltorzítása, vagy olyan
megváltoztatása, megcsorbítása, amely a szerző becsületét vagy hírnevét sérti.
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Bizonyos esetekben a jog megengedi, hogy valamely mű a szerző engedélye nélkül kerüljön
felhasználásra. Ezek az ún. „szabad felhasználásnak” az Szerzői jogi törvényben pontosan
meghatározott esetei. Ilyen például:
•
•
•
•
•

az idézés,
az iskolai, illetve a tudományos munka elősegítést szolgáló átvétel,
a műveknek bírósági, hatósági eljárásban bizonyítási célokra történő felhasználása.
a magáncélú – tehát a nem jövedelemszerző céllal történő – másolás
a tájékoztatási célokat támogató szabad felhasználás, amelynek lehet egy nyilvános
előadás vagy egy politikai beszéd.
• Szabad felhasználásnak minősül az a fajta előadás is, amelyre – jövedelemszerzés és a
közreműködők díjazása nélkül – például iskolai ünnepélyeken, szociális és időskori
gondozás keretében, nemzeti ünnepeken tartott ünnepségeken, egyházak vallási
szertartásain és egyházi ünnepségein kerül sor.
A szabad felhasználás körében a felhasználás díjtalan, és a szerző engedélye nem szükséges.
Csak a nyilvánosságra hozott művek használhatók fel szabadon e törvény rendelkezéseinek
megfelelően. Díjtalan a felhasználás, amennyiben nem sérti a mű rendes felhasználását és
indokolatlanul nem károsítja a szerző jogos érdekeit, továbbá amennyiben megfelel a tisztesség követelményeinek.
Az iskolai oktatás célját szolgálja a felhasználás, ha az az óvodai nevelésben, az általános iskolai, középiskolai, szakmunkásképző iskolai, szakiskolai oktatásban, az alapfokú művészetoktatásban vagy a felsőoktatásról szóló törvény hatálya alá tartozó felsőfokú oktatásban a
tantervnek, illetve a képzési követelményeknek megfelelően valósul meg.
Irodalomjegyzék, forrásjegyzék létrehozása (Microsoft Office)
Miért fontos ismernünk a dokumentumok szerkesztésénél az idézet-beszúrás lehetőségét?
Mert a szerzői jogok védelme miatt minden idézetnél meg kell jelölnünk annak forrását is. Az
irodalomjegyzék a dokumentum létrehozása során tanulmányozott források és a hivatkozott
források listája, amely általában a dokumentum végén található. A Microsoft Office Word
2007 programban automatikusan létre lehet hozni irodalomjegyzéket a dokumentumban
megadott forrásinformációk alapján.
Amikor új idézetet adunk a dokumentumhoz, ezzel új forrást is létrehozunk, és az megjelenik
az irodalomjegyzékben
A dokumentumkészítés mely fázisában hozható létre irodalomjegyzék? Bármikor
létrehozhatjuk az irodalomjegyzéket, miután a dokumentumba már szúrtunk be forrást. Ha
nem rendelkezünk a forrásról az összes információval, amely a teljes idézéshez szükséges,
használhatunk idézethely őrzőt és a forrásinformációt később is kitölthetjük.
A bibliográfiai hivatkozások elkészítése
Az egyetemi, főiskolai képzésben részvevők gyakran elbizonytalanodnak, amikor szakdolgozat, TDK, PHD és egyéb kutatói munka publikálására kerül a sor, mert nincs egy egyértelmű
szabályozási rendszer, amely a meghatározná, hogy milyen adatokat milyen formai követel65

ményeknek megfelelően készítsenek el. Gyakran az egyes folyóiratokon belül sincsen egységes rendszer kialakítva, eltérő tartalmi-formai elemekkel és rövidítésekkel találkozunk.
Van ugyan egy magyar szabvány, a MSZ ISO 690:1991 szabvány 2. kiadása, de az abban megadott hivatkozási formula csak ajánlás, és kiadványonként eltérhet. Kívánatos lenne tehát,
hogy egy dolgozaton, könyvön belül a hivatkozásaiban következetes legyen!
A szerző javaslatai az alábbiakra terjednek ki:
A hivatkozások elkészítése
1.
2.
3.

Hivatkozás a kiadvány egészére.
Hivatkozás a kiadvány egy részére
Hivatkozás a kiadvány egy meghatározott helyére

Információforrás
Rövidítés, központozás, tipográfia
Az adatelemek részletezése
-

Szerző
Kiadás
Időszaki kiadványok részegységeinek számozása
Megjelenés
Megjelenési hely (nem kötelező)
Kiadó (nem kötelező)
A megjelenés kelte

Idézések
1.
2.

típus (tanulmányok)
típus (rövidebb közlemények)

Levéltári jelzet
A téma interdiszciplináris dimenziói a jelenlegi iskolai dokumentumokban:
Az informatika tantárgy fejlesztési feladatait a Nemzeti alaptanterv hat részterületen írja elő,
melyek szervesen kapcsolódnak egymáshoz. Az egyes műveltségterületek a fejlesztési feladatok megvalósítása során építenek az informatika tantárgy keretében megalapozott tudásra és az informatikai eszközök használatára. A választott kutatási terület, és az elolvasott
szakirodalom a könyvtárhasználathoz, mint részterülethez kapcsolódik. A kerettanterv a célokat és feladatokat az alábbiak szerint fogalmazza meg:
5-6. évfolyam
„A könyvtári informatika fejlesztési területen ebben a szakaszban az alsó tagozaton szerzett
iskolai könyvtári és gyermekkönyvtári tapasztalatokra építve a megszerzett tudás
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rendszerezése és tudatosítása kerül középpontba. A tudás bővítése és a szokásformálás során
egyre hangsúlyosabb szerepet kap a könyvtári források és szolgáltatások tanulásban való
felhasználása. Cél, hogy a tanuló minden tantárggyal kapcsolatban megismerje a különböző
források felhasználási lehetőségeit. Kiemelt szerepet kap a korosztály számára készült
nyomtatott és elektronikus ismeretterjesztő művekben való önálló tájékozódás, és a szerzett
információk megadott szempontok szerinti felhasználása, a források azonosítása.”
7-8. évfolyam
„A könyvtári-informatika fejlesztési területen az egyre tudatosabb könyvtárhasználóvá
nevelés a kiemelt cél. Az önálló forráskiválasztást és- használatot, a döntések meghozását
támogatja, hogy a tanulók megismerik az egyes könyvtártípusok és szolgáltatásaik jellemzőit,
különbségeit, a nyomtatott és elektronikus kézikönyvek, tájékoztató eszközök széles tárházát,
azok információs értékét. A különböző tantárgyi gyűjtőmunkákhoz, projektmunkákhoz
kapcsolódó támogatásban, értékelésben hangsúlyos szerepet kapnak az etikai és jogi
vonatkozások, a forrásjegyzék készítése és a hivatkozások.”
9-12.évfolyam
„A könyvtárhasználat - Információkeresés területén kiemelt cél, hogy a képzési szakasz végére a tanuló tudatosan és komplexen gondolkodjon a folyamatról és tervezze azt. Ehhez elengedhetetlen, hogy ismerje a dokumentumtípusok és segédkönyvek típusait, jellemzőit és
azok információs értékének megállapításának szempontjait. Ezen tudásának fokozatos, folyamatos és gyakorlatközpontú fejlesztése segíti őt a feladatokhoz szükséges kritikus és válogató forráskiválasztáshoz és információgyűjtéshez. Tudatosítani szükséges a tanulókban a
könyvtári információszerzéshez, feldolgozáshoz és felhasználáshoz is kapcsolódóan az etikai
szabályokat, jogi vonatkozásokat.
A könyvtárhasználat önálló tanulásának záró szakaszában cél, hogy a tanuló minél átfogóbb
és modernebb könyvtárképpel rendelkezzen, ismerje saját igényeit, szokásait, tudását, annak
érdekében, hogy azt tudatosan és hatékonyan alkalmazhassa, fejleszthesse tanulmányai és a
középiskolai évek után is.
Az információkereső stratégia kialakításával és az etikai szempontokat is figyelembe vevő
alkotó felhasználásával a tantárgyakhoz vagy a hétköznapi szituációkhoz kötött információt
igénylő feladatokat a tanulók egyre önállóbban oldják meg.”
A következő táblázat a választott kutatási területemhez, valamint a feldolgozott szakirodalomhoz kapcsolódó informatikai részterületeknek a kerettantervben előírt fejlesztési céljait
és kapcsolódási pontjait tartalmazza.
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Kapcsolódási
pontok

Könyvtárhasználat, könyvtári informatika
témakör fejlesztési célok

5-6. évfolyam
Bibliográfiai
hivatkozás,
forrásfelhasználás:
- A forrásmegjelölés etikai vonatkozásainak megértése.
- Saját és mások gondolatainak
elkülönítése.
- A felhasznált források önálló
azonosítása a dokumentumok
főbb adatainak (szerző, cím,
hely, kiadó, év) megnevezésével.

7-8. évfolyam

9-10.évfolyam

Bibliográfiai
hivatkozás, Bibliográfiai
hivatkozás,
forrásfelhasználás:
forrásfelhasználás:
- Bibliográfiai hivatkozás önálló - A felhasznált irodalomjegyzék
készítése.
összeállítása segítséggel.
- Idézés jelölése. A szerzői jogi - Bibliográfiai hivatkozás önálló
vonatkozások megértése.
készítése folyóiratcikkekről.
- Forrásjegyzék összeállítása.
- Az interneten megjelent források hivatkozási technikájának
megismerése, segítséggel való
alkalmazása.
- Hivatkozásjegyzék, irodalomjegyzék készítése.

Minden tantárgy, feladat esetében: Magyar nyelv és
a forrásfelhasználás jelölése.
források megjelölése.

irodalom: Magyar nyelv és irodalom: a
források megjelölése, az idézés
formai és etikai szabályai,
jegyzetek készítése, netikett.
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11-12. évfolyam
Bibliográfiai
hivatkozás,
forrásfelhasználás:
- Bibliográfiai hivatkozás önálló
készítése folyóiratcikkekről.
- Az interneten megjelent források hivatkozási technikájának
megismerése, segítséggel való
alkalmazása.
- Hivatkozásjegyzék, irodalomjegyzék készítése.
- A források alkotó felhasználása
az etikai normák követésével.
Magyar nyelv és irodalom: a
források megjelölése, az idézés
formai és etikai szabályai,
jegyzetek készítése, netikett.

7-8. évfolyam

Kapcsolódási pontok

Egyéb
fejlesztési célok

témakör

5-6. évfolyam
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9-10.évfolyam

11-12. évfolyam

Információs
társadalom
témakörben:
- Szerzői joggal kapcsolatos
alapfogalmak megismerése.
- Az infokommunikációs publikálási szabályok megismerése.
- Az informatikai fejlesztések
gazdasági, környezeti, kulturális hatásainak felismerése.

Az információkezelés jogi és etikai vonatkozásai témakörben:
- Adatvédelmi fogalmak ismerete.
- Az információforrások hitelességének értékelése.
- Szerzői joggal kapcsolatos
alapfogalmak megismerése.
- Az infokommunikációs publikálási szabályok megismerése.

Magyar nyelv és irodalom: a
források megjelölése, az idézés
formai és etikai szabályai,
jegyzetek készítése, netikett. A
forráskritika technikái.

Technika, életvitel és gyakorlat: a
célnak
megfelelő
információforrások,
eszközök,
módszerek kiválasztása.
Magyar nyelv és irodalom: a források megjelölése, az idézés formai
és etikai szabályai, jegyzetek készítése, netikett. A forráskritika
technikái.

Elvárt eredmény

5-6. évfolyam

7-8. évfolyam

9-10.évfolyam

11-12. évfolyam

A tanuló a könyvtári informatika A tanuló a könyvtári informatika A tanuló a könyvtári informatika A könyvtárhasználat - Információtémakör végére
témakör végére
témakör végére
keresés területén kiemelt cél,
- a különböző konkrét tantárgyi - a könyvtár és az internet szol- - legyen képes bármely, a ta- hogy a képzési szakasz végére
feladataihoz képes az iskolai
gáltatásait igénybe véve képes
nulmányaihoz kapcsolódó fe- - a tanuló tudatosan és komplexen gondolkodjon a folyamatkönyvtárban a megadott forráönállóan releváns forrásokat taladata során az információs
ról és tervezze azt.
sokat megtalálni, és további relálni konkrét tantárgyi feladataproblémamegoldás folyamatát
leváns forrásokat keresni;
ihoz;
önállóan, alkotóan végrehaj- - ismerje a dokumentumtípusok és segédkönyvek típusait,
- konkrét nyomtatott és elektro- - a választott forrásokat képes
tani;
jellemzőit és azok információs
nikus forrásokban képes megkealkotóan és etikusan felhasz- - legyen tisztában saját inforértékének megállapításának
resni a megoldáshoz szükséges
nálni a feladatmegoldásban;
mációkeresési
stratégiáival,
szempontjait.
információkat;
- képes alkalmazni a más tártudja azokat tudatosan alkal- el tudja dönteni, mikor vegye
gyakban tanultakat (pl. informazni, legyen képes azt érté- - Ezen tudásának fokozatos,
folyamatos
és
gyakorlatigénybe az iskolai vagy a lakóhematikai eszközök használata,
kelni, tudatosan fejleszteni.
központú fejlesztése segíti őt a
lyi könyvtár szolgáltatásait.
szövegalkotás);
feladatokhoz szükséges kriti- egyszerű témában képes az
kus és válogató forráskiválaszinformációs problémamegoldás
táshoz és információgyűjtésfolyamatát önállóan végrehajhez.
tani.
- Tudatosítani szükséges a tanulókban a könyvtári információszerzéshez, feldolgozáshoz és
felhasználáshoz is kapcsolódóan az etikai szabályokat, jogi
vonatkozásokat.
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Megállapítások, reflexiók
Az új NAT kiemelt feladatának tekinti a digitális kompetencia fejlesztését, pontosan megfogalmazza az informatika műveltségterület 21. századhoz illő tartalmát, fejlesztési feladatait,
továbbá feltételezi az IKT-használatot a többi tantárgy tanítása során. Ennek ellenére a
2013/2014-től érvényes kerettantervben az informatika tantárgy óraszámai radikálisan csökkentek. Az alsósoknál megszűnt az informatika tantárgy oktatása. A gimnáziumban heti öt és
fél helyett heti egy/két órában, a szakközépiskolákban heti hat helyett heti egy órában tanulhatnak informatikát a diákok.

Pedig a jó gyakorlatot már az alsó tagozat különböző tantárgyaihoz kapcsolódó weboldalak
megtekintésekor kellene alkalmazni, hiszen csak egy pillanat kell, amellyel felhívjuk a figyelmet a bemutatott oldal, kép forrására, webcímére. Például a környezetismeret, az irodalom, a
vizuális nevelés és más tantárgyaknál. Működik, működne, ha a tanító, tanár is fontosnak tartaná a forrásmegjelölést.
Minden tantárgy esetében, ahol a tanulóktól valamilyen dokumentum (házi dolgozat,
kiselőadás, szorgalmi feladat) elkészítését várjuk, meg kellene követelnünk a pontos
forrásmegjelölést. Ha nem így teszünk, akkor a pl.: a wikipédiáról copy-paste-tel, vagy ha
kézírással kérjük, akkor egyszerű másolással fogják azt elkészíteni. Mi lesz akkor a hozzáadott
érték?
Az egyetemeken alapvető elvárás éppen az általam választott terület - könyvtári informatika alapos ismerete és rutinszerű alkalmazása, hiszen a számos beadandó feladat, majd a
záródolgozat megírása nem könnyű feladat. Sajnos sok diplomamunkában tűnnek fel tipikus
hibák, amiket a szakdolgozat megírása során a végzősök gyakran elkövetnek. Az egyik ilyen a
hivatkozások hiányos volta. Ez elkerülhető lenne, ha a végzős hallgató a diplomamunka
írásának kezdetétől, ha bármit leír, jegyzetel, akkor mellé írja annak forrását is. A pontos
hivatkozás aprólékos munkát és odafigyelést igényel, de a szövegszerkesztő programok nagy
része rendelkezik „irodalomjegyzék” funkcióval. A középiskolai informatika tananyagban
szerepel az irodalomjegyzék elkészítése, de a kevés óraszám miatt a begyakorlás csak a más
tantárgyakat tanító pedagógusokkal összefogva lehetséges.
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A másik probléma a plagizálás. Tudjuk, hogy nem illik más tollával ékeskedni, más gondolatait
sajátunkként megjeleníteni. Ha megfelelően hivatkozik a dolgozat írója, akkor lehet a „copy
paste” funkciót szabályosan is használni.
Mivel a 11-12. évfolyamon sehol nem kapott óraszámot az informatika, bajban lesznek a
továbbtanulást nem választó fiatalok is. Adminisztratív, irodai munkakörökbe nem vesznek fel
senkit megfelelő informatikai ismeretek, és alkalmazói rutin nélkül. Egy szakiskolából kikerült
fiatalnak szüksége van arra, hogy tisztességes önéletrajzot, pályázati anyagot tudjon készíteni,
hiszen az álláskeresés ott kezdődik, hogy megfelelő keresési technikával megtalálja a számára
megfelelő állást, amelyre általában e-mailben, csatolt fényképes önéletrajzzal lehet
jelentkezni. A szakiskolai oktatásból kikerült az informatika!
A szövegszerkesztési ismeret leginkább adminisztratív állásoknál szükséges, és e területen a
legnehezebb állást találni, így az önéletrajz megjelenése, szerkesztettsége különösen fontos. A
szövegszerkesztő ismerete máskor is kell, ha majd dokumentumokat kell készíteni, leveleket
kell írni. Nemcsak a külalak a fontos, elvárják az önéletrajz megfelelő szerkesztettségét. Egyes
munkaerő-toborzók olyan anyagot állítanak össze annak megbízó cégnek, aki munkaerőt keres,
amiben a jelölt önéletrajza csak egy elem. Benne lehet még az állásinterjú leirata vagy előzetes
terve, vagy egy elemzés az eddigi munkahelyekről, vagy a motivációs levél. Ebbe az anyagba az
önéletrajz sima copy+paste-el kerül be, és ha az nincs rendesen megszerkesztve, akkor a
szóközökkel, üres sorokkal, tabokkal megtűzdelt szöveg szét fog esni, ezért inkább olyan
önéletrajzot fognak keresni, amit könnyű átmásolni. Az irodai álláshirdetéseknél gyakran
előírják az önéletrajz formátumát is, ami megnyitva árulkodik a jelölt felkészültségéről, és ez
jellemzően *.doc.
A mai világban a szakmunkástanulónak, majd az onnan kikerülő szakembernek is szüksége van
arra, hogy helyesen használva az informatikai eszközöket, az Internet adta lehetőségeket,
tájékozódni tudjon anyag- és eszköz árakról, kínálatokról, újdonságokról, más cégekről.
Probléma lesz, ha majd vállalkozóként szeretne árajánlatokat tenni, vagy pályázni valamire,
mert nem rendelkezik megfelelő digitális írástudással.
A digitális kultúrára nevelés és az iskolai informatikaoktatás nem egyenlő a számítógép és az
internet mindennapos használatával. Azt gondolom, hogy hiába találkoznak más órán a diákok
digitális tartalmakkal, mert az egyéb szakos tanárok csak arra az ismeretre tudnak építeni, amit
az informatikaórán szakmailag helyesen megtanultak a gyerekek. A nem informatika szakos
kollégák olyan, a Kerettantervben előírt feladatokkal találják szembe magukat, amire ők maguk
sincsenek felkészítve.
Digitális kompetenciafejlesztéssel kapcsolatos feladatok a kerettantervben, 7-8. évfolyamon
Magyar nyelvórákon:
- Az internetes adatkeresés, szöveghálók, az intertextualitás kezelése, a különböző forrásokból származó adatok megbízhatóságának és használhatóságának kérdése.
- A kommunikációs céloknak megfelelő papíralapú és elektronikus szövegek írása. Forrásjegyzék önálló elkészítése, az idézés pontos jelölése.
A tanulók fejlesztéséhez elengedhetetlen a szaktárgyi pedagógusok együttműködése.
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Ahhoz, hogy egy szaktanár a kerettantervben előírt digitális kompetenciafejlesztést a saját
szakóráján megvalósítsa, segítségre van szüksége. A szükséges ismeretek megszerzése, az órák,
feladatok előkészítése rengeteg időt és energiát igényel a részükről, amihez a tantestületben
lévő informatika tanár hathatós segítséget tud nyújtani.
Az informatikaórákon elsajátított alapok lehetővé teszik azt, hogy a tanuló a más tantárgyak
tanulása során készített feladatok megoldásakor informatikai tudását alkalmazza.
A Nemzeti alaptanterv fejlesztési céljai – az, hogy a tanulók váljanak a digitális világ aktív polgárává –, valamint az ott leírt digitális kompetenciák fejlesztése akkor valósulhatnak meg, ha
az egyes tantárgyak tanítása és a tanórán kívüli iskolai tevékenységek szervesen, összehangolt
módon kapcsolódnak az informatikához. Az informatika műveltségterület egyes elemeinek
elsajátíttatása, a készségek fejlesztése, az informatikai tudás alkalmazása tehát valamennyi
műveltségterület feladata. A digitális kompetencia fejlődését segíthetik a szaktanárok közötti együttműködések, amelyhez elengedhetetlen az informatika tanár koordinátori szerepe.
Összeállította: Bondorné Hegyi Margit Mária kutatásban résztvevő informatika tanár, Martonvásár

7.2.2.2. Tudatos és biztonságos internetes kommunikáció
A tanulmányozott szakirodalmak:
− Bedő Andrea: IKT eszközök, digitális tananyagok, műveltségi területek a pedagógusok szemével 2013.
− A szerzői jog fogalma: Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatala 2010.
− Személyiségi jogok védelme (2013. évi 5. törvény).
− Etikett a digitális együttélés szabályai 2010.
− Cs B: Hogyan ölhet egy közösségi portál (2009).
− Letartóztatás twitteres zaklatás miatt.
− Minden negyedik gyermeket ért már internetes zaklatás (2014).
− Markó Anita: „Nincs menedék” – kamaszok és a cyberbullying (2013).
− Biztonságosabb internet pedagógusoknak
− Szécsiné-Fülöp-Bánhidi: Informatika tanár koordinátori szerepben
A kiválasztott téma feldolgozásban közreműködött kollégák:
− Bondorné Hegyi Margit Mária
− Dr. Koreczné Kazinczi Ilona
− Egri Józsefné
− Hidvégi Anikó
− Jászberényi Krisztina
− Kecsmár Balázsné
− Lucza László
− Sölétormos Ottó
− Stelli József
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− Szenczyné Kelemen Judit
− Hollóné Bódi Katalin
Az olvasott szakirodalom releváns tartalma a kutatási témára vonatkozóan
Az általam áttekintett számos szakirodalom közül a 2006-ban keletkezett kamaszpanasz.hu
oldalon megjelent, fiataloknak – kamaszoknak szóló „Hogyan ölhet egy közösségi portál”
című, ma is aktuális cikk, a „Minden negyedik gyermeket ért már internetes zaklatás” és a
"Nincs menedék" - kamaszok és a cyberbullying” című írások, valamint a „Biztonságosabb
internet pedagógusoknak” című videofilm mindegyike ugyanazt a témát járja körül: a tudatos
és biztonságos internethasználatra, internetes kommunikációra hívja fel a diákok a
pedagógusok és a szülők figyelmét.
Az említett szakirodalmaknak az egyik fő témája a kamaszok sérelmére elkövetet internetes
zaklatás, annak szereplőivel, - a zaklató és áldozat oldaláról,- következményeivel, és
megelőzésével.
Az internetes zaklatáson (cyberbullying) kívül előkerülnek a közösségi hálóval kapcsolatba
hozható egyéb veszélyek is, mint az internetes kibeszélés (mém), a provokáló hozzászólás
(troll), az erotikus képek küldözgetése (sexting), az internetes pedofília, az online behálózás
(grooming), az online játékok, szenvedélyek és a személyes adattal való egyéb visszaélés is.
Magyarországon a T.A.B.B.Y. (Threat Assessment of Bullying Behaviour in Youth on The
Internet) 2011 óta zajló kutatásai mutatják a gyerekek érintettségét. Az Európai Unióban az
iskolás gyerekek 75%-a rendelkezik profillal valamely online közösségi oldalon, ez a szám
Magyarországon 82%. A 11 és 18 éves gyerekek közül csak 7,8%-uk nem rendelkezik profillal,
45%-uk több online közösségben is bent van. Egy más forrásból származó felmérés szerint a
kutatásban résztvevő közép-európai országok között a magyarok a leginkább internetfüggők,
és a statisztikai adatok vannak ma már arról is, hogy az 5-6 éves gyerekek napi félórát töltenek
az interneten, míg a 11-14 éves korosztály napi 4,5 órát tölt el a közösségi hálón, "egy virtuális
közösség részeiként".
Már kormányzati szinten is megtörtént a probléma beazonosítása és próbálják az internet
veszélyeire felhívni a figyelmet. Kormányzati szintről több kampány is indult, 2014 környékén,
valamint nemzetközi konferenciát is rendeztek a témával kapcsolatban melynek egyik célja,
hogy a résztvevők álljanak ki egy egységes uniós adatvédelmi iránymutatás, szabályozás
mellett. A minisztérium szerint az internetes zaklatás ma "egy élő, komoly probléma" nemcsak
a világon, Európában, de Magyarországon is. Az internetes zaklatásoknak sok áldozata van, és
mivel az elkövetőket szerte a világban nehéz megtalálni, csak a nemzetközi együttműködés
vezethet eredményre.
„Az internet nem felejt" című tájékoztató programot a fiataloknak szánták, hogy ne féljenek a
világhálótól, de tudják, milyen adatokat ne adjanak meg magukról a közösségi oldalakon.
"Az internet nem felejt" című programsorozat keretein belül a "Gyermekeink a neten" című
előadást a Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium a világháló veszélyeinek tudatosítására,
valamint a gyerekeket ért iskolai és internetes zaklatás jelenségének csökkentésére indította,
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mert az alapvető információk megismertetése nemcsak a diákok, hanem a szülők és a
pedagógusok számára is elengedhetetlen.
A „Csendben van, de biztonságban?”című kampánnyal az internetes zaklatás terjedését célozta
megállítani a Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium, valamit a Belügyminisztérium, mellyel
a szülők figyelmét kívánják felhívni gyermekeik korlátlan internet használatának veszélyeire.
Ennek folytatása az volt, hogy a kiskorúak védelme érdekében ingyenes szűrőszoftvert kell
biztosítaniuk az internet-hozzáférést nyújtó szolgáltatóknak. A tárca kampányt is indított, hogy
a szülők figyelmét felhívja a szűrőszoftverek fontosságára. 2014. szeptember 1-jétől pedig már
a nyilvános könyvtárak és iskolák számára is kötelező a szűrőszoftverek használata.
Fontos megállapítása az írásoknak, hogy a zaklatók nem csak torz lelkületű emberek lehetnek,
hanem olyan meggondolatlan fiatalok, többnyire diákok, akik csak buliból, heccből kezdenek
ebbe a tevékenységbe. Gyakran már saját maguk is elfogadhatatlannak tartják, amit csinálnak,
mégsem tudnak kiszállni ebből a körből. A Nemzetközi Bűnmegelőzési Tanács (NCPC) egy
kampányt indított az internetes bűnözés és zaklatás ellen. „Ha élőbe nem mersz vele beszélni,
miért teszed Interneten?” – hangzik el szinte elsőként a kampányukban. Sajnos a legtöbb
áldozat szinte mindent megoszt magáról a közösségi oldalakon, ezáltal az elkövető nagyon
könnyű háttér-információkhoz juthat. A legjobb célpontok pedig azok a fiatalok, akik
bátortalanok és személyes ismerkedésre nem mernek vállalkozni, vagy akik depresszióval
küzdenek és nem tudnak senkivel kommunikálni.
A szakirodalmak több esetben is beszámolnak olyan tragikus esetekről, amikor az internetes
zaklatás elől tinik öngyilkosságba menekültek.
A cikkek figyelmeztetik a fiatalokat arra, hogy ne vegyenek rész effajta "szórakozásban", sőt
figyelmeztessék, állítsák le társaikat, vagy kérjenek segítséget felnőttektől ez ügyben.
Olvasható a Nemzetközi Bűnmegelőzési Tanács (NCPC) által megfogalmazott hasznos tanácsok
megfogadására bíztatás, amelyek arra vonatkoznak, hogy hogyan kerülhető el, hogy valaki az
internetes zaklatás áldozatává váljon, és mi a teendő, ha az mégis bekövetkezik:
Hogy ne légy áldozat:
− Soha ne oszd meg a személyes információdat könnyen hozzáférhető helyen, se pedig a
barátaidét ne add meg! Nem tudhatod, ki olvassa!
− Soha ne oszd meg senkivel a jelszavaidat, kivételek természetesen a szülők.
− Soha ne ismerkedj élőben egyedül olyan emberrel, akit csak internetről ismersz, hacsak
el nem kísér egy felnőtt, és ez a találkozó egy nyilvános helyen van.
− Mond el a szüleidnek vagy egy megbízható családtagnak, hogy mit is csinálsz online!
− Ne válaszolj az internetes zaklató levelekre!
− Mond meg a barátaidnak, hogy állítsák le a zaklatást!
Fordulj segítségért, ha már zaklatnak!
− Ha már zaklatnak, ne félj segítséget kérni, vagy keresni. A Biztonságos Internetért mozgalom a következőket tanácsolja:
− Beszélj egy megbízható felnőttel, meséld el neki, hogy mi történt, esetleg mutasd is
meg neki, majd várd, meg míg intézkedik!
− Beszélj egy tanárral, vagy egy iskolai vezetővel, ha a zaklatás iskolai jellegű!
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− Ne töröld ki az üzeneteket, mert lehetséges, hogy bizonyítékként kellenek majd!
− Ha azonnali a beszélgetésetek, chat vagy MSN, le tudod tiltani a felhasználót. Tedd ezt!
− Ha megfenyegetnek, értesítsd a rendőrséget!
Szóba kerül egy fogalom: a „verbális abúzus” azaz a szóbeli bántalmazás, visszaélés, ami
bűncselekménynek minősül, főleg, ha az a másiknak akár az életét veszélyeztetheti. Ezt
kevesen tudják.
Nemcsak a fiatalok figyelmét kell az internet veszélyeire felhívni, hanem a szülőkét is
ugyanilyen fontos, mert sokszor fogalmunk sincs, hogy a gyermekeik hogyan élik a másik
szobában a mindennapi életüket a közösségi oldalakon, mi mindent árulnak el magukról. Egy
felmérés szerint a szülőknek csak hét százaléka tartja veszélyesnek az internetet.
Nem a tiltás a megoldás, hanem a felvilágosítás, a veszélyekre történő figyelemfelhívás és a
tudatosságra nevelés. Ennek érdekében pedagógus-továbbképzésbe is tervezik a témát
belevenni, amitől azt remélik, hogy jobban tudják a fiatalokat az iskolában kezelni.
Ezt a törekvést szolgálja más hasznos oldalak mellett a saferinternet.hu oldalon elérhető
videofilm is, ami magát a Saferinternet programot mutatja be a pedagógusok szempontjából.
Szó van benne arról, hogy mit csinálnak a gyerekek a neten, a közösségi oldalak előnyeiről és
veszélyeiről, ezekhez tippeket, jó tanácsokat is ad. A témával kapcsolatosan az oldalon
elérhető videókat és egy sokrétűen használható kézikönyvet ajánl. Részletesen beszél
Cyberbullyng fogalmáról, kialakulásáról, formáiról, jeleiről, veszélyeiről. Tanácsod ad arra, hogy
mit tehet a tanár a megelőzéssel, ill. a kezeléssel kapcsolatban. Segítséget ajánl telefonszámok,
e-mail címek, honlapok formájában azoknak, akiknek nincs segítő felnőtt a közelükben, akihez
fordulhatnak, ill. e-mailcímet a bejelentés lehetőségéről. Fontos témája a filmnek a káros, nem
kívánatos, illegális tartalmak és személyiségi jogok is. Tanáccsal látja el a pedagógusokat arra
vonatkozóan, hogy mit kell tennie a saját anyagaikkal kapcsolatosan (forrásmegjelölés, szabad
felhasználás feltételei, példamutatás, segítségkérés).
5. Értékelje a téma interdiszciplináris dimenzióit a jelenlegi iskolai dokumentumokban
(Pedagógiai Program, Helyi tanterv) (Legalább 1000 karakter)
A témát elemezve először is a NAT-ot vizsgáltam, amiben a digitális kompetencia – mint
kulcskompetencia keretén belül található a legtöbb konkrét elvárás az internethasználattal
kapcsolatban:
„A digitális kompetencia felöleli az információs társadalom technológiáinak (információs és
kommunikációs technológia, a továbbiakban IKT) és a technológiák által hozzáférhetővé tett,
közvetített tartalmak magabiztos, kritikus és etikus használatát a társas kapcsolatok, a munka,
a kommunikáció és a szabadidő terén. Ez a következő készségeken, tevékenységeken alapul: az
információ felismerése (azonosítása), visszakeresése, értékelése, tárolása, előállítása,
bemutatása és cseréje; digitális tartalomalkotás és - megosztás, továbbá kommunikációs
együttműködés az interneten keresztül.” Előírja az interaktív média felelősségteljes
alkalmazása érdekében a valós és a virtuális kapcsolatok megkülönböztetését. Elvárja, hogy a
tanulók értsék az IKT interaktív használatához kapcsolódó veszélyeket és etikai elveket.,
valamint az információ megkeresését, összegyűjtését és feldolgozását, a kritikus alkalmazást, a
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valós és a virtuális kapcsolatok megkülönböztetését.
Megfogalmazza, hogy az IKT használata kritikus és megfontolt attitűdöket igényel az elérhető
információ és az interaktív média felelősségteljes alkalmazása érdekében.
Áttekintve az Alapelvek, célok, a Fejlesztési feladatok és a Közműveltségi tartalmak fejezeteket
az megállapítható, hogy már az alsó tagozattól fogva megjelenik az igény a biztonságos
internethasználattal kapcsolatos ismeretek elsajátítására.
Az általános iskolai kerettantervekben a tudatos és biztonságos internethasználattal kapcsolatos téma, mint kapcsolódási pont más tantárgyakban a következő helyeken jelenik meg:
Történelem: Médiakörnyezet, a média funkciói, a nyilvánosság - Az internet kommunikációs
szolgáltatásai (MSN, Skype, VoIP, chat, blog).
Biológia 7-8: Az életfolyamatok szabályozása és egészségvédelme - a közösségi oldalak és
veszélyeik.
Rajz és vizuális kultúra: Kifejezés, képzőművészet. A művészi közlés, mű és jelentése Internetes portálok használata.
A szakközépiskolai kerettanterveket áttekintve néhány tantárgy keretében elvétve
megjelennek a tudatos és biztonságos internethasználattal kapcsolatos tartalmak, elvárások,
mint pl. „az internetes szövegépítkezés sajátosságainak megismerése, blogok, közösségi
oldalak stb. elemzésére és készítésére”, „az internetes portálok, szöveges és képi
információforrások használata”, „digitális tartalomalkotás és -megosztás, továbbá
kommunikációs együttműködés az interneten keresztül”, „egy-két mondatos üzenet, illetve
bejegyzés írása internetes közösségi oldalon, blogban vagy fórumban”.
Az általam áttekintett pedagógiai programokban és helyi tantervekben a digitális
kompetenciafejlesztésben és az informatika tantárgy követelményrendszerében
megfogalmazottakon kívül csak néhány mondatos ráutalást, megfogalmazást, elvárást,
tanítandó tartalmat találtam a vizsgált témával kapcsolatban a NAT-ban meghatározott
feladatok helyi megvalósításában. Például: „Pozitív viszonyulás az internet használatához és
fogékonyság a világháló biztonságos és felelősségteljes használata iránt, beleértve a személyes
szféra és a kulturális különbségek tiszteletben tartását is.”, vagy „A diákokban alakuljon ki a
kritikus attitűd a közösségi portálok használatával kapcsolatban, ismerjék meg a közösségi tér
veszélyeit, de lássák a terület pozitív kiaknázási lehetőségeit is. Legyenek tisztában jogaikkal, és
kommunikációjuk következményével.”
Az egyes műveltségterületek a fejlesztési feladatok megvalósítása során építenek az
informatika tantárgy keretében megalapozott tudásra. Az informatika tantárgy tanítása során,
az infokommunikáció témakörén belül kerül sor az interneten zajló kommunikációs formák és
rendszerek bemutatására, megismerésére és összekapcsolására. A kommunikációs folyamat
magában foglalja az információk fogadását, küldését, továbbítását, tárolását, rendszerezését, a
netikett betartását, a kommunikációt akadályozó tényezők felismerését. A csoportokon belül
zajló kommunikáció számtalan lehetőséget rejt a tanulási folyamatok számára, ennek
érdekében a tanulóknak tájékozottságot kell szerezniük a közösségi oldalak használatáról, azok
előnyeiről és veszélyeiről, meg kell ismerniük a használatra vonatkozó elvárásokat, szabályokat.
Az információs társadalom témakör előírja a tanulók számára az informatikai rendszerek
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használata közben felmerülő számtalan biztonsági, etikai probléma kezelését. Az
infokommunikáció témakör során kerül sor a médiatudatos, kritikus gondolkodás
ösztönzésére, az etikus viselkedés betartására. A média egyes elemei a manipuláció eszközei is
lehetnek, a tudatos befolyásolás jelei jól azonosíthatók. A helyes médiahasználatra való
felkészítéssel, a helyes viselkedésminták megfigyelésével megelőzhető a káros függőség
kialakulása. Az eszközhasználat során ügyelni kell az önálló döntéshozatalon alapuló
mértéktartásra. Fontos azoknak a helyzeteknek a felismerése, melyekben elkerülhetetlen a
segítségkérés.
Az informatika tantárgyon kívül a legtöbb lehetőséget a téma feldolgozására az osztályfőnöki
óra kerettantervében megjelenő Önismeret, Társas kapcsolatok, Konfliktuskezelés, Lelki
egészség, és Viselkedéskultúra témakörök rejtenek magukban.
A tanügyi dokumentumok közül a házirend is kitérhet a közösségi portálokon történő helyes
viselkedés szabályozására. A saját iskolám házirendjében a fegyelmező intézkedések között
szerepel, hogy a „Közösségi portálon való személyiségi jogok megsértése” igazgatói
figyelmeztetést von maga után.
Új elemként jelenik meg az intézményi dokumentumok között az Intézményi önértékelés.
Ettől az évtől minden intézményben átfogó önértékelést kell kidolgozni, végrehajtani, ami
szoros összefüggésben van a pedagógusminősítéssel és a tanfelügyeleti ellenőrzéssel. Ezekben
a dokumentumokban is erőteljesen megtalálható az általam vizsgált téma. Több indikátorban
is elvárásként fogalmazódik meg ez a kompetencia: szerepel a 8 kompetenciára épülő
pedagógus portfólióban, a négy dimenzióra épülő mesterportfólióban, a tanfelügyeleti
ellenőrzésben és önértékelésben is, pl. "A rendelkezésre álló tananyagokat, eszközöket - a
digitális anyagokat és eszközöket is - ismeri, kritikusan értékeli és megfelelően használja",
"Tanítványaiban kialakítja az online információk befogadásának, feldolgozásának,
továbbadásának kritikus, etikus módját.", „Célszerűen használja a digitális, online eszközöket.”,
„Megfelelő útmutatókat és az önálló tanuláshoz szükséges tanulási eszközöket biztosít a
tanulók számára, például webes felületeket működtet, amelyeken megtalálhatók az egyes
feladatokhoz tartozó útmutatók és a letölthető anyagok.”, „Az együttműködés, kommunikáció
elősegítésére online közösségeket hoz létre, ahol értékteremtő, tevékeny, követendő mintát
mutat a diákoknak a digitális eszközök funkcionális használatának terén.”, „A kapcsolattartás
formái és az együttműködés során használja az infokommunikációs eszközöket és a különböző
online csatornákat”, „Rendszeresen tájékozódik a digitális tananyagokról, eszközökről, az
oktatástámogató digitális technológia legújabb eredményeiről, konstruktívan szemléli
felhasználhatóságukat.”,
„Aktív
résztvevője
az
online
megvalósuló
szakmai
együttműködéseknek.”
A téma aktualitása
A téma aktualitását és volumenét bizonyítja, hogy az ezzel kapcsolatos szakirodalmai
konzultációba kapcsolódtak be a legtöbben a kutatásban részt vevő kollégák közül.
Nagyságrenddel többen, mint bármelyik másik témába. Ez azt jelzi számomra, hogy széles
körben jelentkező, aktuális és sürgető problémáról van szó. A kutatás során arra keresünk
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választ, hogy mit kell tudni a diákoknak informatikából, hogy ezt a tudást használni tudják más
tanórákon. Vagyis mit kell megtanítani, példamutatóan alkalmazni, iránymutatást adni és adott
estben a hibákat javítani az informatika tanároknak és a nem informatika szakosok kollégáknak
is a tudatos és biztonságos internethasználattal kapcsolatban.
Azt, hogy az informatika tanároknak a témára vonatkozóan mit kell tanítaniuk, általánosan
megfogalmazza a NAT és a kerettantervek.
Véleményem szerint a legnagyobb problémát az időfaktor okozza. A lecsökkentett informatika
óraszámok lehetetlenné teszik minden más témával együtt ennek a témának az átfogó és
alapos feldolgozását is, pedig a terület szakirodalmának szélesebb körű vizsgálata során azt
tapasztalom, hogy óriási igény mutatkozik erre nem csak a pedagógusok, az iskola és szülők
részéről, de preferált téma társadalmi szinten is. Legfontosabbnak tehát az informatika
óraszámok emelését tartanám megoldásnak.
Több jól összeállított és praktikusan használható és taneszközként is felhasználható tartalom
elérhető kézikönyvek, füzetek, tájékoztató kiadványok, videófilmek és weblapok, …stb.
formájában, de a hatékonyság érdekében kívánatos lenne, ha a tankönyvekben kidolgozott
tartalmakként jelennének meg. Szükségesnek tartanék az informatika tanárok kezébe adni egy
olyan évfolyamokra lebontott, folyamatosan frissített szakmai anyagot (akár weblap
formájában is), és/vagy továbbképzéseket fejleszteni és tartani számukra, ami segítené a
munkájukat a téma tanórai feldolgozása során.
A kutatás másik kérdése, hogy "Mi a szerepe az informatika tanárnak a kollégái
szakmódszertani ismeretei megalapozásában?". Úgy gondolom, hogy az informatika tanárok
sokat tehetnének a kollégák szakmódszertani ismereteinek fejlesztésében a témával
kapcsolatban. Sőt, tovább megyek, elengedhetetlen a nem informatika szakos tanárok ilyen
irányú felkészítése, képzése. Szándékosan nem továbbképzést írtam, hiszen a témával
kapcsolatban a pedagógustársadalom semmilyen felkészítést nem kapott. Mindenki
autodidakta módon szerzett ismereteket, gyakorlatokat használ – már aki egyáltalán figyel az
internetes kommunikáció tudatos és biztonságos használatára. Elmondható, hogy sok
pedagógus helytelenül használja a közösségi médiát. Tudatlanságából származó gyakorlatával
azon túl, hogy árt önmagának, rossz példát mutat diákjainak és ezzel ösztönözi is őket a
helytelen kommunikációra. Ráadásul a pedagógus minősítési eljárás során több indikátorban is
elvárásként fogalmazódik meg ez a kompetencia. Szerepel a 8 kompetenciára épülő pedagógus
portfólióban, a négy dimenzióra épülő mesterportfólióban, a tanfelügyeleti ellenőrzésben és
önértékelésben is. A közösségi háló használata mindenki életében jelen van, alapjaiban
megváltoztatva az életünket, ezért úgy vélem ez a terület általános módszertani feladattá válik.
Fel kell készíteni minden pedagógust a helyes és biztonságos internethasználatra és ebben
vezető szerephez juthatnának az informatika szakos tanárok. A pedagógusképzésnek tananyaga
kell, legyen ez a téma, az idősebb generációt pedig átfogóan szervezett tanfolyamok
formájában kell megtanítani, amiben kiemelt szerep jutna az ISZE-nek (InformatikaSzámítástechnika Tanárok Egyesülete). Véleményem szerint egy ellenőrzött felkészítés után
(kizárólag) az informatika tanárok lehetnének azok, akik az ISZE által kifejlesztett tematika
alapján tartanának felkészítéseket tantestületi szinten vagy akár vezethetnének kortárs
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mentorképzést is a diáktársak segítése érdekében.
Ezt követően már minden kolléga a saját munkájában (szaktantárgyi, osztályfőnöki, …stb.)
tudná használni a tanultakat, továbbadni a diákoknak és már ők is részt vehetnének a szülők
felkészítésében. Csak ezek után kérhetnék jogosan számon és értékelhetnék a minősítéssel
kapcsolatos eljárások is a pedagógusoknak ezt a kompetenciáját.
Ehhez a koordinátori szerephez azonban az informatika tanárok számára órakedvezményt kell
biztosítani.
Összeállította: Csordás Éva Margit a kutatásban résztvevő informatika tanár, Keszthely

7.2.2.3. Mit tanítson az informatika, hogy a más tanórákon készített digitális anyagok, jogi
és etikai szempontból problémamentesek legyenek.
Feldolgozott szakirodalmak:
A gondolatmenetem témája: mit tanítson az informatika, hogy a más tanórákon készített
digitális anyagok, jogi és etikai szempontból problémamentesek legyenek. A szakirodalmak
összekapcsolódása miatt a leírását egységben kezelten készítettem el.
Gombos Zsolt: Hogyan vadásznak le a képügynökségek szoftverei? (2010)
http://www.online-marketing-akademia.hu/blog/2011/11/legalis-kepek-a-weboldalra/
Személyiségi jogok védelme (2013. évi 5. törvény)
Személyiségi jogok védelme (2013. évi 5. törvény)

Völgyi Attila: Így befolyásolják majd a PTK változásai a fotósokat (2013)
http://blog.volgyiattila.hu/2013/06/11/igy-befolyasoljak-majd-a-ptk-valtozasai-a-fotosokat/
A minap egy tanítványom hozzám fordult, hogy biológia érettségi vizsgáját projekt
elkészítésével szeretné letenni. Az elmúlt évben egy technika verseny kiírásában bemutató
készítése szerepelt csillagászat témában. A magyar verseny feladatai között megtalálható volt
iskolai újság szerkesztése fotókkal, riportokkal, és filmkészítés a tanulók közreműködésével. Az
erdei iskola és erdélyi kirándulás előtt és után digitális anyagok elkészítésére volt szükségünk,
ezért képekkel, fotókkal, bemutatókkal indultunk útnak és beszámolókat készítettünk
megérkezésünk után. Sorolhatnám a feladatokat, amelyek megoldására elengedhetetlen az
informatika alkalmazói szintű ismerete, de amelyek mindegyike egy közös, ezen túlmutató
problémára hívja fel a figyelmet.
Miközben az informatika eszközeit számos tantárgy használja bemutatók, multimédiás
tartalmak előállítására, ritkán merülnek fel készítőiben azok a jogi és etikai problémák,
melyeket a felsorolt hivatkozások tárgyalnak. A hatásos és látványos prezentációk
szükségképpen tartalmaznak képi elemeket, melyek többségét a bemutató készítői a
gyakorlatban az internetről szedik le, esetleg kiadványokból, szkenner segítségével jutnak
hozzá. Cselekedetük illegális, ha többnyire jóhiszemű is. A ma már egyre inkább elterjedt
gyakorlat -- ezeknek a tartalmaknak az online megosztása -- a problémát etikai síkról jogi síkra
tereli, amennyiben az eredeti szerzők az engedély nélkül felhasznált fájljaikat megtalálják. Ez
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pedig egyáltalán nem elképzelhetetlen, hisz kereső motorok pásztázzák az internetet az
illegálisan letöltött képek után kutatva. Bár azt gondolnánk, némi képmanipulálással
megúszhatjuk a dolgot, a valóságban ritka ez az eset. A képkeresők ugyanis a tulajdonos által
egy-egy pixelben tudatosan létrehozott -- és csakis általa ismert – minimális, szemmel nem
látható eltéréseket keresik, így a manipulált képeinkkel sosem lehetünk biztosak abban, hogy a
digitális titkos jeltől megszabadultunk, így a képeket elektronikusan feldolgozva a beírt
információ, jellemzően szerzői jogokkal kapcsolatos információ visszanyerhető.
A megoldás a legális képfelhasználás, melynek alapvetően három formája lehetséges:
• képek vásárlása képügynökségektől;
• ingyenes képadatbázisok használata;
• saját fotó készítése digitális fényképezőgéppel.
Miután az első megoldást az iskolák költségvetése ellehetetleníti, érdemes megvizsgálni az
ingyenes képadatbázisok használatát (Flickr, 23rtf, Everystockphoto, Google képkereső). Ám itt
is ügyelni kell arra, hogy a képek milyen jogokat biztosító CC licenc alatt állnak, ez határozza
meg ugyanis felhasználhatóságukat. A licenc tartalma a hozzá kapcsolódó piktogramokból
könnyen meghatározható, ha valaki ismeri azokat.
A Creative Commons licencei az alábbi jogokat biztosíthatják4:
A mű szabadon másolható, terjeszthető, bemutatható és előadható.
Származékos művek (feldolgozások) hozhatóak létre.
A szerző vagy a jogosult által meghatározott módon fel kell tüntetni a nűhöz kapcsolódó
információkat (pl. a szerző nevét vagy álnevét, a mű címét).
A mű a jelenlegivel megegyező, vagy azzal csereszabatos licenc alatt terjeszthető.
A mű nem használható fel kereskedelmi célokra.
A mű nem módosítható és nem készíthető belőle átdolgozás, származékos mű.
Ahhoz, hogy eldöntsük, a kép használható-e, annak tulajdonság lapján meg kell nézni a CC
licencét. Nagy mennyiségű képnél ez elég időigényes lehet.
Ha ki akarjuk szűrni a tévedés lehetőségét, akkor marad a harmadik, jogi szempontból a
legjobbnak tűnő megoldás, saját kép készítése, ami magát a prezentációt is hitelesebbé teszi.
Túl azon, hogy a saját kép készítése egyes területeken erősen korlátozott lehetőségeket
biztosít, a jogi szabályozás miatt ennél az eljárásnál is tisztában kell lenni néhány alapvető
dologgal. A 2013. évi V. törvény a Polgári Törvénykönyvről szabályozza a személyiségi jogokat,
így különösen a -- téma szempontjából érdekes -- képmáshoz és a hangfelvételhez való jog
megsértését. Ez akkor valósul meg, ha a képmás vagy hangfelvétel elkészítéséhez és
felhasználásához az érintett személy hozzájárulásának megkérése elmarad – kivéve a
4

https://hu.wikipedia.org/wiki/Creative_Commons
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tömegfelvétel és a nyilvános közéleti szereplés esetét. A hozzájárulás azért is fontos, mert a
törvény szövege szerint „Akit személyiségi jogában megsértenek, sérelemdíjat követelhet az őt
ért nem vagyoni sérelemért.”5
A jogalkotó szándéka egyértelműen a személyiségi jogok nagyon erős védelme volt, ami
tanárként – kitéve a technika fejlődésének –is elfogadható, de alkalmazása a gyakorlatban
komoly problémákat okozhat. Egy épület, egy táj fotózásába véletlenül belépő ismeretlen
sikertelen megszólítása vagy egy tanulói kísérlet során kiskorú személy fotózásához történő
szülői hozzájárulás hiánya ellehetetleníti a kép elkészítését és felhasználását. További kérdést
vet fel a tömegfelvétel fogalma. Tömegnek számít-e egy szórakozóhelyen tartózkodó, több
főből álló szórakozó társaság, akiknek legalább egy tagja jól felismerhető? Ilyen felvétellel
megsérti-e a személyiségi jogokat az, aki kiteszi azt a világhálóra? A bírói gyakorlat szerint egy
ilyen esetben nem lehet a tömegre hivatkozni. Egyáltalán milyen lehetőség van ezeknek az
anomáliáknak a kivédésére? A gyakorlatban elterjedt megoldás, hogy az intézmények
valamilyen dokumentumukban rögzítik a velük szerződésben állók automatikus hozzájárulását.
Egyes szakjogászok szerint ez a mód is aggályos, mert személyhez fűződő jogot korlátozó
szerződésnek tekinthető, ami ezért semmis. Láthatjuk, hogy a prezentációk elkészítése nem is
olyan egyszerű, mint első ránézésre gondolnánk. (Talán ezért találkozunk sok helyen,
mindössze szöveget megjelenítő bemutatókkal, rosszabb esetben az előadó felolvasásával
egybekötve.)
19. táblázat A legális képhasználat lehetőségei összefoglalva
Legális képfelhasználás
Képek vásárlása
képügynökségektől
Ingyenes képadatbázisok
használata

Előnye
Jó minőségű fényképek
minden témában.
Bőséges képkínálat a legtöbb
témában.

Saját fotó készítése

Személyes, az adott témához
teljesen kapcsolódó felvételek.

Hátránya
Drága.
Egyenként kell megvizsgálni a
fotó CC licencét.
Személyiségi jogok
érvényesítése a gyakorlatban
nehézkes.

Ha áttekintjük az egyes iskolatípusok helyi tanterveit, a tantárgyi követelmények között
megtaláljuk az informatika számos alkalmazását. A táblázat ezek közül az általam vizsgált
intézmények közös elemeit tartalmazza, a téma szempontjából releváns feladatok
megjelölésével.
Magyar-irodalom

5

Önálló és/vagy csoportos gyűjtőmunka támogatása
(internethasználattal is), felkészítés prezentáció
bemutatására/értelmezésére.
Gyűjtőmunkája eredményeképpen (internethasználattal is) az
anyagból valamely prezentációt készít.

2013. évi V. törvény a Polgári Törvénykönyvről

82

Magyar nyelv
Biológia- Egészségtan
Földrajz
Vizuális kultúra

Internetes kapcsolattartó műfajok; rajzos-szöveges
dokumentumok létrehozása, átalakítása, formázása.
Adatok gyűjtése az internetről, prezentáció készítése.
Bemutató készítése.
Rajzos-szöveges dokumentumok létrehozása, átalakítása.
Multimédiás dokumentumok előállítása.
Digitális prezentációk készítése.

Jól látszik, hogy a megjelölt követelmények teljesítésénél elkerülhetetlen a bemutatók
készítése, így képek felhasználása. A helyes magatartáshoz azonban tisztában kell lennie mind
a tárgyat tanító tanárnak, mind a prezentációt készítő diáknak a kérdés jogi, erkölcsi
aspektusával. Vizsgálataim során sajnálattal tapasztaltam, hogy a helyi tantervekben egyetlen
tantárgy, de még általános iskolában az erkölcstan tantárgy keretein belül sincsenek
kapcsolódási pontok az informatikának fentiekben vázolt kényes területeivel. A személyiségi
jogi kérdések pedig egyik iskola alapdokumentumaiban sem merültek fel. Tehát miközben a
kerettanterv „kiszervezi” az informatika tantárgy tartalmi elemeit más tantárgyak alá, nem
gondoskodik a hozzá kötődő, jogszabályokban rögzített háttér információk megosztásának
lehetőségéről.
Az, hogy az informatika foglalkozzon a szerzői jog és a személyiségi jog egyes kérdéseivel
egyébként logikus, hisz így lehet egységesen, minden diák számára tudatosítva kezelni a
kérdést. Ez azonban egy komplex problémakör, amit a kerettantervekben megadott óraszámok
mellett nehéz mélységében kezelni.
Általam végzett, nem reprezentatív felmérésben vizsgáltam az egyes tantárgyakat tanító,
gyakrabban bemutatót készítő tanárok ismereteit a témában. Általánosságban elmondható,
hogy mindenki hallott már a személyiségi és szerzői jogokról, ám annak részleteiről kevés
információval rendelkeznek. Többségüket nem is zavarja, hogy a letöltött anyag illegális és
hogy forrás megjelölése nélkül használják azt. Általános gyakorlat az interneten található
prezentációk „lenyúlása” és átalakítása saját használatra. Az okok között elsődlegesen az
időhiány szerepel.
Pedig a szerzői jogok és a személyiségi jogok tiszteletben tartása az európaiság egyik ismérve
lehet, amitől még nagyon messze vagyunk. Ebből kiindulva fontos, hogy a szaktanárok saját
magukkal és tanítványaikkal szemben is elkötelezettek legyenek ezek betartására és
betartatására. Idejükből, ismereteikből nem biztos, hogy futja minden apró részlet
figyelemmel kísérésére, ezért nagyon komoly feladat hárul a témában jártas informatika
tanárokra, akik órakeretük egy részében ezt a feladatot elláthatják.
Más szempontból tisztázni kell, hogy milyen módon könnyíthető meg ezeknek a jogoknak az
érvényesítése az iskola dokumentumainak szintjén. Bármennyire kétséges a jogi kimenete egy
ilyen dokumentumnak, a képmáshoz és a hangfelvételhez való jog gyakorlatban történő
alkalmazása megköveteli a szülői, tanulói hozzájárulás egyszerűsítését, rögzítve azt például a
házirendben.
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A kerettanterv az elmúlt években csökkentette az informatika órák számát, s digitális
részfeladatokkal látta el a többi tantárgyat, nem számolva azzal a nyilvánvaló problémával,
hogy más tantárgyak órakeretébe nem fér bele a kimaradt ismeretek megtanítása.
Az informatika tantárgy feladata, megtanítani, használni az informatikai eszközöket, az
alkalmazói programokat, programot írni, boldogulni a digitális világban, valamint foglalkozni
mindazon problémával, ami ezek használata közben felmerül. Ez pedig nem kevés akkor sem,
ha tanítványaink a Z generáció tagjaiként születtek.
Összeállította Földesi Katalin a kutatásban résztvevő informatika tanár, Zirc

7.2.2.4. Digitális bűnözés
Feldolgozott szakirodalom:

−
−
−
−

Markó Anita: "Nincs menedék" - kamaszok és a cyberbullying (2013)
Minden negyedik gyermeket ért már internetes zaklatás (2014)
Letartóztatás twitteres zaklatás miatt
Cs B: Hogyan ölhet egy közösségi portál (2009)

Ma Magyarországon is egyre nagyobb problémát jelent a digitális bűnözésnek ez a válfaja.
A négy téma, amit választottam nem különválasztható. Mindegyik visszavezethető egy téma köré
tágabb értelemben internethasználat, szűkebben a közösségi portálok használatára. A kerettantervben
megjelenik az internethasználat, azonban a közösségi médiákat, azok veszélyeit nem jeleníti meg, nem
tér ki elég részletesen ezekre, pedig ez az informatika tanítás nagyon fontos feladata.
Markó Anita: Nincs menedék” – kamaszok és a cyberbullying (2013) cikkében már 2013-ban
kutatásokra alapozva megfogalmazza: „A gyerekeknek felvilágosító foglalkozásokon szükséges részt
venni, vagy informatikaórán az iskolában is tanulhatnak erről. A szülők, felnőttek pedig legyenek
kíváncsiak arra, hogy mi történik a gyerekkel az online felületeken.”
Ezzel a problémával foglalkozni kell és tanítani szükséges az informatika órán.
Megfélemlítés elektronikus kommunikációs eszközökkel. „Cyberbullying” Több írás elolvasása után arra
a következtetésre jutottam, hogy 99%-ban hallottak a fiatalok az említett témáról. Minden második
gyermeknek volt a környezetében olyan ismerőse, akit az interneten, elsősorban közösségi oldalon
zaklattak. Többségében a tinédzserek körében fordul elő, ott is a kamaszkor elején. Szándékos
károkozás, ellenséges magatartás kommunikációs technológiákkal.
A Nemzeti Bűnmegelőzési Tanács határozza meg: Az internetes zaklatást "az a folyamat, amely során, az
interneten, a mobiltelefonokon és egyéb eszközökön küldenek vagy közzétesznek olyan szöveget vagy
képet, melynek célja, hogy fájdalmat okozzon, vagy kínos helyzetbe hozzon egy másik személyt."
Miért az internet? Mert ott nem kell a másik szemébe nézni, így nem szembesülünk annak fájdalmával.
A személyes kommunikáció során mindig is alkalmazunk olyan eszközöket, mellyel a másik személy
lelkére szeretnénk hatni, sokszor a nevelés során is alkalmazunk különféle technikákat, hogy hassunk a
másikra, és sikerüljön pozitív irányba terelni. De azt a bizonyos határvonalat egy pedagógus, nem lépi
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át. Itt azonban olyan tinikről beszélünk, akiknek most alakul ki az egyéniségük, saját önképük. Gyakran
dominálni szeretnének a csoportban egy ilyen meggondolatlan cselekedettel. Hosszabb hatását még
nem lehet vizsgálni, hiszen csak pár évre tekint vissza, ezek az „elkövetők” most vannak a felnőtt kor
elején. Hogyan hat ez későbbi életükre? Legtöbb esetben megbánják és egy életen keresztül cipelik
korábbi tettük súlyát, hiszen ha valamit tinédzser korban elkövettek és az rossz, azt nem felejtik el soha.
Ha sikerül túllépniük rajta, az a szerencsésebb eset. Ha nem, akkor kihat egész életükre. A magyar
társadalomban szerintem ez egy kicsit később jelent meg, mi még erre nem igazán vagyunk felkészülve,
annak ellenére, hogy az interneten erre egy csomó anyag található, mely a szülőknek, gyermekeknek,
pedagógusoknak nyújt segítséget.

Tizenéveseknek:
https://support.google.com/plus/answer/2402875?hl=hu
Szülőknek:
https://support.google.com/plus/answer/2402979?hl=hu&ref_topic=2402054&vid=0635752608440724120-654815616185561331
A szülők nagy része szintén hallott erről a „bűnözésről”, de valahogy elsiklanak felette, mintha ez velük
úgysem történhetne meg. Pedig a gyerekek egyre sűrűbben használják a közösségi portálokat. Az okos
telefonok ebben nagy segítségükre vannak. Nem egyszer tapasztaljuk, hogy képeket készítenek, és már
küldik is a netre, gondolkodás nélkül. Semmibe véve a személyiségi jogokat. Sajnos elég gyakran a
cyberbullying nem áll meg a közösségi portálon, hanem tovább gyűrűzik egy, már kontakt, fizikai
bántalmazássá, tetté:
•
•

utcai verekedés
az áldozat öngyilkossága

Minden negyedik gyermeket ért már internetes zaklatás (2014) cikkben olvashatunk arról, hogy
„Nagyon kevesen tudják, így többek között a fiatalok sem, hogy az úgynevezett verbális abúzus, tehát a
szóbeli bántalmazás, visszaélés is már bűncselekménynek minősül, főleg, ha az a másiknak akár az
életét veszélyeztetheti – mondta el Balatoni Mónika”. Ezzel szintén nap, mint nap találkozunk, hogy
nem tudják, nem ismerik a gyerekek az interneten elkövetett bűncselekmények fogalmát, azok súlyát.
Ehhez szorosan kapcsolható „Letartóztatás twitteres zaklatás miatt „cikkben olvashatunk a jogi
szabályozás hiányairól, míg Angliában a zaklatót letartóztatták addig ma Magyarországon a helyzet:
„Alapesetben az követ el zaklatást, aki abból a célból, hogy mást megfélemlítsen, vagy más
magánéletébe, illetőleg mindennapi életvitelébe önkényesen beleavatkozzon, rendszeresen vagy
tartósan háborgat, így különösen mással, annak akarata ellenére telekommunikációs eszköz útján vagy
személyesen rendszeresen kapcsolatot teremteni törekszik.” Az angol zaklatás nem ez a típusú zaklatás
volt. Más a helyzet akkor, ha valaki akár a Twitteren életveszélyesen megfenyeget valakit szóban, akkor
már bárki ügyvéd nélkül feljelentést tehet a rendőrségen, két év szabadságvesztéssel büntethető.
Ezeket a szabályokat meg kell ismertetni, tanítani a gyerekekkel ahhoz, hogy szabályosan tudják
használni a közösségi médiát. Ez szintén az Informatika tanítás feladata.
A negyedik cikk Cs B: Hogyan ölhet egy közösségi portál (2009) a közösségi portálok egyik
legfontosabb szabályára világít rá, hogy mindenki a valós, saját adatait adhatja meg. A képzelt barát
nem ezt tette és a gyermeket öngyilkosságba hajszolta. Van egy olyan korszak, amikor a gyermekek
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bezárkóznak, nem szívesen teremtenek kapcsolatot nyíltan. Ellenben az interneten ahol nincs
személyes kontaktus, szívesen beszélgetnek. Legtöbben ezért választják a hamis profilt, hiszen így
olyanok lehetnek, amilyenek szeretnének lenni, de nem azok az életben. Hamis képet állítanak
magukról, mert a társadalomban ahol élnek, ők úgy gondolják, hogy csak az az elfogadott és a többi
ember azt szereti csak. Később döbbenek rá arra, hogy gyakran ennek az ellenkezője az igaz. A hamis
profil felállítása nagyon sok veszélyt rejt magában, ezekre a veszélyekre az oktatásnak fel kell hívni a
figyelmet. A legnagyobb ereje a közösségnek van, amiben a gyermek a mindenapjait éli, a társak. Ha a
társaság többsége szabálykövető, betartja az alapszabályokat, viszi magával a többi társát is, sajnos az
ennek ellenkezőjére is láthatunk példát. A nevelés-oktatás feladata nem csak az egyének tanítása,
hanem a csoportok egységes jó irányba terelése. Mikor a pedagógus csoportmunkában dolgozik a
gyerekekkel kiváló terepe van a helyes szabályok kialakítására, elmélyítésére.
Egy kicsit más oldalról megközelítve ezt a témát, az alap probléma megváltoztatása nélkül soha nem
érhetünk el eredményt. Csak lentről építkezve haladhatunk felfelé.
A legnagyobb problémát abban látom, hogy már mi pedagógusok, felnőttek sem tartjuk be a
felhasználói szabályzatokat. Van egy olyan generáció, akit még nem tanítottak, beletanult a digitális
világba, velük együtt jött létre, fejlődött. Náluk még az oktatás képtelen volt tartani a fejlődési iramot.
Ők azok, akik autodidakta módon tanulták meg a digitális eszközök használatát, s váltak
(problémamentes) felhasználókká. Őket még senki nem tanította meg a szabályos (törvényes)
internethasználatra. Gyermekeiket kell nekünk most a helyes útra terelni, megtanítani őket a helyes
viselkedésre, szabályos internethasználatra a digitális világban.
Nézzünk egy példát: Legtipikusabb példa erre Facebook, a leggyorsabb, legegyszerűbben használható
közösségi portál. Mi a helyzet az általános iskolákkal?
A Facebook-ra, 13 éven aluli gyermek nem regisztrálhat. Ennek ellenére ma nagyon sok
továbbképzésen, tájékoztatón buzdítják a pedagógusokat arra, hogy hozzanak létre zárt csoportokat,
ahol a tananyagaikat megosztják a gyermekekkel. A 7. évfolyamon lesz 13 éves általában a gyermek.
Tehát a javasolt tudásmegosztást szabályosan csak 8. osztályban tudják a pedagógusok használni.
Már a tavalyi év során felfigyelhettünk arra, hogy ezt a szabályt figyelmen kívül hagyják az oktatást
végző kollégák más tantárgyak kapcsán is.
Ha a Facebookot átnézzük, végigböngésszük az anyagaikat, rá kell döbbennünk, hogy komoly kutatás
van a korhatár meghúzása mögött, hiszen ettől a korosztálytól kiindulva nyílik meg egy gyermekben
annak a felismerése, hogy a tetteinek nyoma, súlya van, ami a későbbi életére is kihathat. (Az én
véleményem szerintem egy kicsit később jön el ez az időszak.)
A közösségi oldalak sokszor jelentenek problémát már az általános iskolában is. Sok szülő például a
Facebook szabályokat sem ismeri, már első osztályos gyermeküknek létrehoznak fiókot, annak ellenére,
hogy a Facebookot 13 évesnél fiatalabb elvileg nem is használhatja, nem regisztrálhat. A szülő megoldja
helyette. Rossz példát mutatva a gyermekének. Megmutatja neki, hogyan kell a szabályokat kijátszani.
Az általános iskolában nagyobb hangsúlyt kell fektetni a szülők felvilágosítására! Szerintem egy javasolt
általános iskolai szabályrendszerrel sokat lehetne segíteni, illetve sok problémát meg lehetne előzni.
A Facebookon is nagyon sok tanács található, külön szülőknek, pedagógusoknak. Már kitérnek a
megfélemlítés jelenségére is, de csak 13 éven felüli gyermekeknek:
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https://www.facebook.com/safety/bullying/?referer=safety_center
Úgy gondolom, az internethasználat szabályait informatika órán kell megtanítani. Egy pedagógus nem
bíztathat arra sem szülőt, sem gyermeket, sem kollégát, hogy hagyja figyelmen kívül a szabályokat. Ma
mégis sokan ezt teszik.
A kamaszkor kicsit korábban kezdődik a mai gyermekeknél. Ma már 5. osztálytól indul (11 év) a
szakirodalmi 13-14 év helyett.
A gyermeki "gonoszság", ami gyakran inkább meggondolatlanság, hatalmas lavinákat indít el egy kis
zárt közösségben. Nem áll meg egy intézményen belül, hanem akár egy városra, de gyakran tapasztaljuk
a közösségi portálokon, akár világszintre is kiterjed. A meggondolatlanságot nem véletlenül írtam, mert
gyakran tapasztalom a gyerekek körében, hogy ők nem gondolták végig, ha egy képet feltesznek, akkor
abból az emberek más következtetéseket vonhatnak le, félreértik, vagy szándékosan félre értelmezik
azt.
Erre a témára már az általános iskola 5. osztályától nagyobb hangsúlyt kell fektetni, azonban ez több
kérdést is felvet:
•
•
•

Mely tantárgy keretein belül?
Milyen szakemberek bevonásával?
Megelőzés. (Hogyan?)

A kérdésekre a válasz nagyon nehéz, hiszen a 2012-es kerettanterv nem tartalmaz kötelezően
informatikaórát az 5. évfolyamon, így a kerettantervben lévő kapcsolódási pontokat kell felhasználni az
ismeretek tanítására. Ami felveti a más szakos pedagógusok digitális, szakdidaktikai kompetenciáinak a
szükségességét.
A más szakemberek bevonása színesíthetné a köznevelés rendszerét, de milyen időkeretben kerüljön
erre sor. A kézenfekvő megoldás az informatika tanár bevonása a feladatba, ha nincs informatika óra,
akkor modulszerűen a többi tárgyban kell találni lehetőséget.
Léteznek olyan közösségi terek, melyek nem korhatárhoz kötöttek, kiváló terep gyerekeknek a közösségi
médiák használatának elsajátítására.
Már volt a mi intézményünkben is példa erre a fajta "gonoszságra". Az első reakció, általában elítéljük.
Ha azonban a mélyére nézünk, felgöngyölítjük a szálakat, sokszor több évre visszamenő sérelemre
vezethető vissza, mely akkor nem került a helyére. A gyerekek mellett a szülők felvilágosítására kell
hangsúlyt fektetni.

Összefoglalva
Szükség lenne Magyarországon egy biztonsági oktatási program kidolgozására, mely segíti és
megtanítja a pedagógusokat arra, hogy megtanítsák a gyermekeket az internet biztonságos
használatára, különös tekintettel a cyberbullying kezelésére. A tapasztalás a legjobb eszköz a
gyermekek számára. A pedagógiának számos olyan területe van, ahol ezt meg tudnánk a gyerekekkel
tanítani. Kiscsoportos tréningeken, drámajátékokkal. Minél kisebb korban, annál jobb. Felmenő
rendszerben, életkori sajátosságokhoz igazítva. Ebben nagy szerepet adnék az informatika tanításnak,
hiszen az első osztályba lépő gyermekek már használják a digitális világot. Kérdés, hogy szabályosan
87

teszik-e azt?

A szakirodalom feldolgozása közben két probléma merült fel bennem:
Egyik, hogy a kollégák a kutatás során szakszerűen kigyűjtötték a kerettantervből, évfolyamonként az
informatika tantárgyból más tantárgyba beintegrált tananyagrészeket. A kísérleti tankönyvek
kipróbálása során a pedagógusok folyamatosan értékeltek, megfogalmazták véleményeiket. Felvetették
problémáikat. Több kollégával beszélgettem, elmondták, hogy problémát jelentettek nekik ezek a
részek az oktatás során. El kell gondolkodni azon, hogy egyes tananyagrészeket vissza kell helyezni az
informatika tantárgy tanításába.
Másik, egy ma ért élmény kapcsán kíván megoldást. Az új általános iskolás térképekben minden
térképnél szerepelnek QR kódok. A kollégák többsége sajnos még nem rendelkezik okos telefonnal,
táblagéppel. Számukra komoly problémát jelent ezek használata. Az informatikát tanító kollégák
többsége már rendelkezik ezen eszközökkel, sokan ismerik használatukat. Az informatika tantárgy
feladata a digitális eszközök használatának a megtanítása. Az emelt óraszámban tanuló gyerekeknek
már negyedik osztályban szükséges lenne a QR kód használatának elsajátítása. Normál tagozatok az 5.
évfolyam elején. A kerettantervben 5. évfolyam elején az informatikai eszközök használata témakörnél
illeszteném be, hiszen már az 5. évfolyam térképeiben minden oldalon megjelenítik a kódokat. (De a
2012-es kerettanterv nem tartalmaz 5. évfolyamon informatika órát….)
Véleményem szerint meg kell keresni a koherenciát a kötelező tantervek tartalma és az ötletszerűen
alkalmazott informatikai megoldások között.

Források:
http://definitions.uslegal.com/c/cyber-bullying/
http://www.researchgate.net/profile/Peter_Smith34/publication/5488419_Cyberbullying_its_
nature_and_impact_in_secondary_school_pupils/links/0fcfd51111c53e577c000000.pdf
http://webarchive.nationalarchives.gov.uk/20130401151715/http://www.education.gov.uk/p
ublications/eOrderingDownload/RBX03-06.pdf
https://support.google.com/plus/answer/2402875?hl=hu
https://support.google.com/plus/answer/2402979?hl=hu&ref_topic=2402054&vid=0635752608440724120-654815616185561331
http://definitions.uslegal.com/c/cyber-security-research-and-development-act/
Összeállította: Kercsmár Balázsné kutatásban résztvevő informatika tanár, Szekszárd

7.2.2.5. Infokommunikációs akadálymentesítés
Feldolgozott szakirodalmak:
-

Gyarmathy Éva: Ki van kulturális lemaradásban? (2013)
Szántai Károly: Akadálymentességi tanfolyam bemutató anyaga, Akadálymentesség az
elektronikus dokumentumokban
Bedő Andrea: IKT eszközök, digitális tananyagok, műveltségi területek a pedagógusok szemével (2013)
Fülöp Márta Mariana, Szécsiné Festő-Hegedűs Margit, Bánhidi Sándorné fejlesztők: Informatikatanár koordinátori szerepben (2015)
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A szakirodalom feldolgozása során konzultáltam Szenczyné Kelemen Judittal, akivel mindjárt közös
megoldandó gyakorlati problémánk is akadt SNI akadálymentesítéssel kapcsolatban olyan mozgássérült
tanulók vonatkozásában, akiknek a kézírás komoly problémát okoz, vagy kivitelezhetetlen. Ha ezek a
gyerekek a billentyűzetet vagy az egeret valamennyire képesek kezelni, akkor már van arra remény,
hogy találunk problémájukra alternatív megoldásokat. A konkrét probléma egyenletek levezetése
kapcsán merült fel, tehát egyenletek levezetéséhez kerestünk speciális szövegszerkesztési
megoldásokat, de az ismert szoftveres alternatívák nem elég hatékonyak erre a célra. Fejlesztésre lenne
szükség, aminek a módszertani tervezésében részt tudnánk venni, viszont a szoftveres fejlesztést is meg
kellene valósítani, amihez jól jönne egy tartalomfejlesztési pályázat. Az alábbi web oldal
http://gyite.barczi.elte.hu/ sajátos nevelési igényű tanulók oktatásában alkalmazható
infokommunikációs technológiákkal foglalkozik. Fejlesztője profi programozó, aki biztosan szívesen
részt venne egy ilyen fejlesztésben.
Mivel sajátos nevelési igényű tanulókkal foglalkozom, és a projektben való munka során máris
megoldandó feladat merült fel az akadálymentességgel, egyenlő esélyű hozzáféréssel kapcsolatban, az
irodalom feldolgozása során próbálok erre a területre fókuszálni.
Gyarmathy Éva cikkében arról a jelenleg zajló kultúraváltásról ír, melyet a digitális eszközök,
infokommunikációs technológiák rohamos fejlődése idéz elő. A gyerekek, mint digitális bennszülöttek
ezt a kultúraváltást képesek követni, az oktatás viszont sem tartalmában, sem módszereiben nem. A
digitális kultúra megváltoztatja a gyerekek gondolkodásmódját, idegrendszerét, természetesen a
felnőttekét is, de ők, mint digitális bevándorlók, nehezebben élik ezt meg. A jelenlegi oktatás
módszerbeli problémáit jelzi az egyre több specifikus tanulási zavarosnak ítélt gyermek is. „A specifikus
tanulási zavarokkal küzdő diákok egyre növekvő tömegei az iskola zavarának tünetei. A 21. század eleji
kultúra sajátosságait az 20. századi iskola pont annyira nem tudja kezelni, mint a diszlexiások
szokásostól eltérő gondolkodását”. A szerző a megoldást új pedagógiai módszerek kidolgozásában,
alkalmazásában látja, amelyben jelentős szerepe van az infokommunikációs technológiáknak. Tehát a
pedagógusoknak szükséges megismerni, pedagógiai gyakorlatukban folyamatosan alkalmazni az
infokommunikációs technológiákat. Az írás kitér a sajátos nevelési igényű tanulók helyzetére is. Az ő
eredményes fejlesztésükhöz páratlan lehetőséget kínálnak az infokommunikációs technológiák. A
Sajátos nevelési igényű tanulók iskolai oktatásának irányelve (32/2012. (X. 8.) EMMI rendelet) ezt
sérüléstípusonként meg is fogalmazza. A SNI tanulókat integráltan vagy szegregáltan nevelő köznevelési
intézmények pedagógiai programjában szükséges szerepeltetni a sérülés specifikus eszköztárat és
azokat a speciális pedagógiai módszereket, és eszközöket, amelyek alkalmazásával eredményesen
fejleszthetők a SNI tanulók. A 20/2012. (VIII. 31.) EMMI rendelet meghatározza a SNI tanulók számára
biztosítandó rehabilitációs órakeretet. A terápiás órákba szintén eredményesen beépíthetők a korszerű
infokommunikációs technológiák, amelyek alternatívát, mankót nyújtanak a SNI tanulók számára.
Természetesen ennek meg kell jelenni az egyéni fejlesztési tervekben is.
Nyilvánvaló, hogy az oktatás eredményességének érdekében a pedagógusoknak be kell építeni
módszertani eszköztárukba az infokommunikációs technológiákat. Ehhez azonban meg kell
ismerkedniük vele, ha szükséges, az informatikai alapoktól kezdve, majd folyamatosan figyelemmel kell
kísérniük a technológiai fejlődést. Ehhez igénybe vehetik a releváns pedagógus-továbbképzéseket,
konferenciákat, horizontális tudásmegosztási lehetőségeket, internetes forrásokat. A pedagógus
feladata az is, hogy a gyerekeket megismertesse azokkal a technológiákkal, alkalmazásokkal, amelyek
89

eredményesebbé tehetik tanulásukat, ugyanis – függetlenül attól, hogy a tanulók technikailag profi
módon kezelik a digitális eszközöket – a tapasztalat azt mutatja, hogy többnyire nem ismerik ezeket a
lehetőségeket.
Napjainkban gyakran találkozunk az akadálymentesség fogalmával, s annak fizikai megvalósulását
tapasztaljuk is környezetünkben. Szántai Károly www.akadalymentesweb.hu bemutatóanyagában az
infokommunikációs akadálymentesség körébe tartozó web akadálymentességéről olvashatunk, amely
szintén ismerős már iskolai vonatkozásban is, hisz az európai uniós pályázatoknak gyakran kötelező
eleme az esélyegyenlőséget szolgáló infokommunikációs akadálymentesítés.
A világhálónak, mint globális médiának, mindenki felhasználója, fogyasztója, sőt egyre inkább aktív
alkotója, így a pedagógusok és a diákok is. Ezért fontos, hogy mindenki tisztában legyen azzal, mit is
jelent a web akadálymentessége. A bemutatóból kiderül, hogy nem csak a fogyatékos emberek
számítanak infokommunikációs szempontból hátrányos helyzetűnek, hanem az öregek, a gyerekek, sőt
vannak speciális szükségletű csoportok, mint például a diszlexiások, akiknek igényeit szintén figyelembe
kell venni a honlapok tervezésekor, webes dokumentumok előállításakor. Ezért fontos, hogy a tanárok
és diákok is érzékenyítve legyenek az alapvető akadálymentességi elvekkel. Nagyon fontos az is, hogy az
akadálymentesítés szegregációmentes legyen, tehát ne külön oldalakon jelenjen meg az akadálymentes
tartalom, hanem az egyetemes tervezés eszméjét megvalósítva törekedjünk arra, hogy a tartalom
minél több infokommunikációs szempontból hátrányos helyzetű embercsoport számára biztosítson
egyenlő esélyű hozzáférést.
Mivel az iskolákban jelentős számban tanulnak sajátos nevelési igényű gyerekek, ezért az egyre inkább
tért hódító digitális tananyagok akadálymentességére is oda kell figyelniük a pedagógusoknak. Ezek a
tananyagok gyakran az interneten is megosztásra kerülnek, sőt az a tendencia, hogy egyre inkább eleve
webes formátumban készülnek. Tehát az e-tananyagok tervezésénél is érvényesíteni kell az egyetemes
tervezés elvét és a web akadálymentességére vonatkozó WCAG 2.0 szabványt. A többségi iskolában
integráltan nevelt SNI tanulókkal foglalkozó pedagógusok előtt még ismeretlenek azok az
infokommunikációs technológiák, amelyek alternatívákat és egyenlő esélyű hozzáférést biztosítanak
ezeknek a tanulók számára.
Mi lehet a pedagógusok segítségére?
Az oktatási rendszer modernizációját célzó pályázatok nagyarányú IKT infrastrukturális fejlesztéseket
tesznek lehetővé az iskolák számára. A TIOP-1.1.1 pályázatok a sérüléstípusok függvényében 5 SNI
kategóriában biztosítják a sajátos nevelési igényű tanulók számára beszerezhető speciális IKT
eszközöket, szoftvereket. Minden csomagnak része a tanulói laptop. Erre jogosult valamennyi szegregált
és integrált környezetben oktatott testi-érzékszervi fogyatékos tanuló. A számítógépek operációs
rendszerei integráltan tartalmaznak alapvető akadálymentességet biztosító funkciókat, amelyek sérülés
specifikusan konfigurálhatók az SNI tanulók laptopjain. A kompetencia alapú programcsomagokban
megtalálhatók a befogadó pedagógusok számára készült sérülés típusok szerinti SNI módszertani
ajánlások.
Léteznek már olyan weboldalak, amelyek online alternatív média konverzióra képesek, szöveget hanggá
tudnak konvertálni akár különböző nyelvekre, akadálymentes címkézett pdf állományokat tudnak
előállítani, amelyet a képernyőolvasó programok már felismernek.
http://www.robobraille.org/hu
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Diszlexiások és őket tanító pedagógusok számára ajánlom a Literacy portált, ahol olyan hasznos
szoftvereket találnak, amelyek alternatívát, mankót nyújtanak a diszlexiás tanulók számára.
http://www.diszlexia.hu/
Az uniós pályázatok megvalósítása során az iskoláknak lehetősége nyílt IKT tartalmú pedagógiai jó
gyakorlatok adaptációjára, amely megjelenik a pedagógiai programokban, továbbá a kerettantervek is
tartalmazzák a releváns IKT tartalmakat, így a pedagógusok beépíthetik azt a helyi a tantervekbe,
tanmeneteikbe. A web és e-tananyagok akadálymentességét tárgyaló akkreditált pedagógustovábbképzés is igénybe vehető, amelyet célszerű lenne beemelni az intézményi képzési tervekbe.
Országszerte több, ezzel kapcsolatos műhelymunka, érzékenyítő program került lebonyolításra.
Bedő Andrea egy kutatási projektet mutat be, amelyben az IKT eszközök, digitális tananyagok
elterjedtségét, használatát vizsgálták az oktatás különböző területein műveltségi területenként online
kérdőíves módszerrel. Az eredmények azt mutatják, hogy a pedagógusoknak csak néhány százaléka
nem használt még digitális tananyagot, legtöbben a kiadók tananyagait használják, de a
megkérdezettek negyede saját maga is készít digitális tananyagot, de a saját tananyagok fejlesztésénél
problémaként merül fel a szerzői jogok kérdése. A használat a matematika műveltségterületen a
legelterjedtebb. Vizsgálták a különböző IKT eszközök rendelkezésre állását, és azt is, hogy milyen
eszközökre lenne még leginkább szükség. A SWOT analízis alapján gyengeségként jelenik meg az
eszközhiány, kellékutánpótlás és a digitális tananyagok kompatibilitása, interaktivitásának hiánya. A
digitális tananyagokkal kapcsolatban többen jeleztek ergonómiai, testreszabhatósági problémákat, ezek
mindegyike egyben akadálymentességi problémát is jelent. Lehetőségként említhetjük a pályázati
lehetőségeket, amelyekből képzések és tartalomfejlesztések valósíthatók meg.
Én azt tapasztalom, hogy sok pedagógus úgy gondolja, ha nincs aktívtábla az osztályában, akkor ő nem
is tudja a tanulók digitális kompetenciáit fejleszteni, pedig az aktívtábla csak egy, az erre is alkalmas
eszközök közül. Pont arra lenne szükség, hogy a gyerekek használják problémamegoldás során a további
digitális eszközöket, szoftvereket. Ahhoz, hogy a pedagógusok ezeket megismerjék, nagyon fontosak a
szerző által is említett tudásmegosztási lehetőségek, szakmai műhelyek, fórumok, egyéb online
lehetőségek, amelyeken rengeteget tanulhatnak egymástól a pedagógusok, közös fejlesztéseket
valósíthatnak meg. Ezeknek a lehetőségeknek a kihasználásával komoly multiplikátorhatás generálódik.
A mi iskolánkban működik ilyen műhely, amely valójában már nem is IKT műhely, hanem az intézmény
szervezeti struktúrájában, az SZMSZ-ben is megjelenő IKT munkaközösség. A munkaközösségnek eleve
tagjai a fejlesztők és az alkalmazók és nagyon fontos, hogy a többi munkaközösség vezetője is. Ez
biztosítja azt, hogy az IKT használat jó gyakorlata minden területen terjedjen. A munkaközösség
rendszeresen tart műhelyfoglalkozásokat, ahol a kollégáknak lehetősége nyílik bemutatni
fejlesztéseiket, megoszthatják információikat, tudásukat. A tanmenetek készítésekor az IKT abba
történő integrációját közösen megbeszéljük. A munkaközösség jó gyakorlatot fejleszt, pedagógustovábbképzési programot akkreditáltatott. Munkájának publikálására az iskola weboldalán aloldalt
hoztunk létre.
http://www.duraczky.hu/szervezetek/sni-ikt-munkakozosseg/sni-ikt-munkakozosseg/
Nagyon jónak tartom az „Informatika tanár koordinátori szerepben” című írásban az IKT koordinátori
szerepkör bevezetésének ötletét. IKT munkaközösség vezetőként azt tapasztalatom, hogy az intézményi
IKT használat koordinálásával annak hatásfoka jelentős mértékben növelhető.
Összeállította: Szabó János kutatásban résztvevő informatika tanár, Kaposvár
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8. Kutatásvezetői reflexiók
A törvényi háttérből megállapítható, hogy az informatika műveltségterülethez tartozó témakörök egyes részei átkerültek kapcsolódási pontok elnevezéssel a más tantárgyak keretébe, így
nyertek interdiszciplináris jelleget. Ha ez a „kiszervezés”, az informatikaórán, informatika
szakmódszertannal már helyesen megtanított és begyakoroltatott ismertek alkalmazását jelentené a más tantárgyak keretében, akkor ez egy előremutató, a fejlődést segítő helyzet lenne és erősítené az informatika interdiszciplináris szerepét.
Az ISZE javaslatot tett 6 olyan témára, ami interdiszciplináris dimenziókba helyezi az informatikát és lehetőséget ad egy széleskörű, tantárgyakon átívelő feldolgozásra. Ilyen módon,
az informatika interdiszciplináris dimenzióit feltáró kutatásunk előkészítő szakaszában a kutatók ezt a 6 témát tárták fel, járták körbe és gondolták tovább.6
A konkrét kutatás szakaszában pedig kutatóink gyakorlatilag azt vizsgálták, hogy jelenleg, az
informatikai tartalmak kapcsolódási pontokban való megjelenését követően, mi történik az
informatikai tartalmakkal? Interdiszciplináris dimenziókba kerülnek, így meghatározóvá válnak
vagy elsikkadnak? Mi lesz az informatika szakmódszertannal? Mit kell tudni a diákoknak …?
Minden kutatónk 4 iskolában végzett kvalitatív jellegű feltáró munkát. Minden helyszínen 3-3
fő pedagógussal készítettek csoportos interjút. Az interjú egy kérdőív kérdéseinek vezérfonala
mentén zajlott, de lehetőséget adott segítő, rávezető kérdések alkalmazására, a témák alapos
átbeszélésére. Kutatóink minden felvett csoportos interjút követően rögzítették a kérdőív kérdéseire adott válaszokat és elemzést készítettek, amelyben az informatika szakmódszertan
szempontjából reflektáltak az interjú során felmerül témákra, a megismert gondolkodásmódra
és a tapasztalt attitűdökre7.
A kutatók elemzéseiből az alábbi informális kép alakult ki:
Informális vélemények a kutatásról
Megjegyzés: Az idézetek az interjúk írásos anyagából (kérdőívek) és a kutatók interjú elemzéseiből
származnak.

6
7

-

„A kutatás véleményem szerint elég pontosan rávilágít a kerettanterv változás negatív hatásaira és az informatika tantárgy oktatásának a torzulására. A megkérdezettek egyike sem
merné felvállalni az informatikai témájú tananyagok oktatását.” (Hajdara Gábor). … az informatika oktatás módszertana sérül.

-

„Talán néhány intézményben ez új dimenzióként meg fog jelenni az interjún elhangzottak továbbadásával is.” (Baloghné Ivády Éva). „A kutatásban résztvevő pedagógusok már megismerhették a kapcsolódási pontokat, de ők sem ismerték előtte, tehát a kérdőív kitöltése és a konzultáció már mindenképpen hasznos.” (Hajdara Gábor) „Rendkívüli jelentőségűnek tartom, rádöbbentett, hogy mi mindennel kellene foglalkoznom” (Jókuti Zsolt). „tisztázni kellene pontosan kinek mi a feladata a témakörök megtanításánál.” (Motesiczki Ottó)

Legegyedibb tanulmányaikat az Esettanulmányok fejezetben helyeztük el.
Néhány kutató egy-egy elemzését elhelyeztük az Esettanulmányok fejezetben.
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-

Kapcsolódási pontok és tantárgyi koncentráció közötti különbség tisztázása:
„A kapcsolódási pontok felsorolásánál számomra az derült ki, hogy a pedagógusok nincsenek
teljesen tisztában a tantárgyi koncentráció lehetőségeivel, tudatosan legalábbis ritkán élnek
vele. Részben tájékozatlanságból, részben időhiány miatt.” (Csordás Éva). A más szakos tanárok … „Többen elmondták, hogy fontosnak tartanák, hogy az informatikatanár segítse őket a
Kapcsolódási pontok tekintetében, ha informatikáról van szó.” (Dr. Koreczné)

-

Az informatikai tudás megerősítésére elengedhetetlen a műveltségterületek közötti együttműködés: „mindenki elszigetelten tanítja a saját tudományterületét, azaz a műveltségterületek
együttműködése nem hatékony, NAT-ban előírt tartalmak nem kerülnek átadásra”. „Szakmailag nem rossz kezdeményezés, hogy a tanulók más tantárgyi órákon is szerezzenek informatikai
jellegű ismereteket, viszont önmagában ez kevés. Mindenféleképpen helyén való egy magyar,
matematika vagy fizikatanár előadásában az órát kiegészítendő informatikai tananyagrész, sőt
a gyerekek szívesen készítenek prezentációt egy adott témakörre, szívesen gyűjtenek anyagot
az interneten.” (Hajdara Gábor) „A digitális társadalomban az oktatás összetett. A tantárgyak
külön – külön és önmagukban is fontos szerepet töltenek be. A tantárgyi integráció nagyon
fontos bármely tárgy esetében, de az adott tárgy elméleti és gyakorlati alapjait, csak a szakórán sajátítja el a tanuló, és arra majd lehet építkezni.„ (Jászberényi Krisztina)

-

Annak tudatosítása, hogy az adatgyűjtés önmagában nem meríti ki a kapcsolódási lehetőségek feltárását. Tanítani kell a hatékony információkeresését, az információk ellenőrzését és a
gyűjtött adatok feldolgozását. „A kerettanterv témaköreinek felsorolásánál a kollégák általában csak az internet adta lehetőségekben gondolkodtak. A leggyakoribb volt az adatgyűjtés, az
információkeresés, de azok rendszerezése, feldolgozása informatikai módszerekkel már nem
valósul meg.” (Bondorné hegyi Margit). „Minden válaszban főszerepet kap az információgyűjtés és a szemléltetés, mint fő alkalmazási terület. Az informatikát elsősorban segédeszközként
használják, nem céljuk, hogy informatikai ismereteket oktassanak, ezt az informatikatanár feladatának tekintik.” (Földesi Katalin)

-

Annak tudatosítása, hogy „Az eszközök és a felhasználói szoftverek szakszerű, ésszerű, biztonságos, etikus használatát tanítani kell, de ehhez szükség van az informatika tanár tudására és
tapasztalatára, mint ahogyan más tantárgyat sem tud tanítani senki olyan szakmaisággal, mint
maga a szaktanár” (Bondorné hegyi Margit)

-

Az IKT elvárásokhoz kapcsolódó kompetenciák áttekintése és egységes értelmezése: „legalább így most átnéztük a kompetenciákat, hogy mi az elvárás” (Bánné). „Az interjú vagy pusztán a beszélgetések alkalmával sokszor csodálkozom, hogy kollégák milyen tulajdonsággal ruházzák fel önmagukat. Az IKT elvárásokhoz kapcsolódó indikátorok szinte egészére az volt a válasz, hogy igen. Azt kifogásolom, hogy hogyan tudja valaki kritikusan szemlélni a digitális eszközöket, ha azt nem tudja megfelelően használni? Hogyan ösztönzi a tanulókat az IKT eszközök
hatékony használatát a tanulás folyamatában, ha Ő maga nem használja? Hol, milyen online
közösségeket hoz létre, milyen online csatornákat használ?” (Jászberényi) „Az IKT elvárásokkal
kapcsolatos kérdéseknél az online kapcsolat kizárólag az e-mail és a Facebook ismeretét jelentette, pedig ezeknél sokkal jobb eszközök is vannak az oktatásban. A digitálisan elkészíthető
kérdőívek, mérőeszközök esetében senki nem válaszolt igennel.„ (Motesiczki)

-

Más szakos „tanárok hangja”:
•

„Nem tartják úgy, hogy a tantárgyukba interdiszciplinárisan beépülő informatikai témaköröket ők kompetensek megtanítani, mivel sem a technikai háttér, sem a szakmódszertani
tudás nincs meg hozzá. Inkább annak örülnének, ha a diákok az informatika óra keretében
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olyan ismeretekre tennének szert, amiket más tantárgyak tanulása során kamatoztatni
tudnak és alkalmazni tudják a hatékonyabb ismeretszerzés céljából.” (Egri Józsefné).

-

•

„Azt gondolják, hogy munkájuk során építeni szeretnének a tanulók informatika órán megszerzett ismereteire, nem pedig megismertetni szeretnék azokkal. Sokkal inkább fontosnak
tartják, hogy ezt a megszerzett tudást saját tantárgyukon belül elmélyítsék a tanulókban
gyakorlati problémák felvetésével.” (Földesi Katalin).

•

„A szaktárgyi órákba nem szeretnék az informatikát úgy beépíteni, hogy az informatikai
tartalmakat is ők tanítják meg. Nem érzik ehhez elég kompetensnek magukat, maguk is
sokszor az informatika tanár segítségre szorulnak. A gyorsan változó IKT tartalmakat, informatikát nem tudják követni. Ehhez mindenképpen kell egy szakember, aki felhívja a figyelmet, valamint megismerteti a szükséges új tartalmakat az érdeklődő kollégákkal.”
(Gálné Farkas Irén)

•

„Az informatikához kötődő témaköröket ugyan tanítják, de kevéssé tudatosul bennük,
hogy ez egy másik tantárgy követelményrendszerében hol helyezkedik el, milyen mélységben kellene vele foglalkozni és milyen speciális módszerekkel lehetne megtanítani. Erre
nem érzik magukat felkészültnek még akkor sem, ha felhasználói szinten már sok programot jól kezelnek.” (Motesiczki Ottó)

„a pedagógusképzést kellene először megreformálni, aminek elvégzése után a pedagógus nagyon igényesen, minden körülményt figyelembe véve tudja ellátni feladatát.” (Dr. Kazincziné).
„A pedagógusképzésük során nem tanultak ilyen ismereteket. Módszertanilag nem mindig helyes az sem ahogyan ők bizonyos feladatokat megoldanak, ezért nem is vállalnák fel ezen tananyagtartalmak megtanítását.” (Baloghné Ivády Éva). „Ezek alapján mindhárman úgy értékelik,
hogy az informatika témakörök tanításához nem rendelkeznek alapos, átfogó szaktárgyi tudással, nem rendelkeznek elegendő szakmódszertani tudással fogalomhasználatuk nem eléggé
pontos, következetes. Ezeknek a problémáknak a megoldása célirányos tanár-továbbképzés
lenne, a hatékonyabb tantárgyi koncentráció megvalósítása és a magasabb szintű és óraszámú
iskolai informatikaoktatás.” (Motesiczki Ottó)
„… nem elfogadható, hogy olyan más szakos kollégáknak kell megtanítani az informatika követelményeit, akik többnyire csak felhasználók, de semmiképpen nem szakemberek. Azok a kollégák, akik próbálnak haladni, és megfelelni a modern társadalmi kihívásoknak, ők is elsősorban prezentációkban, feladatlapokban, adatgyűjtésben, házi dolgozatokban gondolkodnak. Ekkor is a saját tantárgyuk kerül előtérbe, az informatika csak eszköz. Ez nem is lenne baj, ha ezek
a munkák szakszerűen készülnének el, nem pedig csak ösztönösen.” (Jókuti Zsolt)

-

Az informatika tanár feladatai:
o „figyelemmel kísérje az informatika, IKT eszközök fejlődését; ismereteit tovább adja az érdeklődőknek; segítsen az informatikával kapcsolatos kérdések megválaszolásában; segítse
az új IKT eszközök, programok használatának elsajátítását; segítség és tanácsadás a rászorulóknak.” (Gálné Farkas Irén)
o

„A kérdőívek kitöltése során még egyszer felelevenítettem a témát, ami köré a kutatás
épül, ennél fogva mindenki számára világossá vált, hogy miről is fogunk értekezni. A kitöltés folyamatát és vezérfonalát a kérdőív adta. A kitöltés során azonban folyamatosan voltak kérdéseik, amelyekre – értelemszerűen – egyértelmű jó, vagy rossz válasz nem volt.
Ezért a válaszok mindig vagy kérdés formájában jelentek meg, megvilágítván a további öszszefüggéseket, vagy pedig a kérdőív kérdésének további boncolgatásából állottak. Többször kiemeltük, hogy a kérdések az adott szaktárgy és az informatika mezsgyéjén mozognak. Többször rávilágítottam, hogy az informatika tanár didaktikailag mást tesz, mint a
szaktárgy pedagógusa. Ebből újabb kérdések fakadtak, amelyek azt voltak hivatva érzékel94

tetni, hogy mennyire különül el a tanító, tanár fejében a határvonal saját tárgyának tanítása és az informatika alapvetéseinek elsajátíttatása között.” (Tauber Norbert)
o

„otthoni tanulás támogatása. Informatikaoktatásban már a tavalyi év során bevettem a
felhő alapú tárolás, tananyag megosztást, erre a gondolkodásra tanítom a gyerekeket, illetve a saját kollégáimat… Ez egy másfajta gondolkodás, melyet a pedagógusokkal nagyon
fontos lenne megtanítani, elsajátíttatni. Itt az informatika tanár kollégákat emelném ki és
az ő segítségükkel gyorsan megoldható lenne ez a probléma. ” (Kercsmár Balázsné)

-

Az informatika tanár, mint koordinátor szerepkörének szükségessége, mert „Tervezéskor a
pedagógusok az esetek döntő többségében nem veszik figyelembe a más tantárgyakkal – különösen az informatikával való kapcsolódási lehetőségeket, vagy nem olyan mélyen, ahogy azt a
NAT vagy a kerettanterv megkívánja tőlük. Kihagyják ezeket a fejezeteket vagy átsiklanak felettük. Így „az informatika alkalmazási lehetőségei inkább alkalomszerűen és spontán módon,
mint tudatosan és tervszerűen jelennek meg az interjúalanyok tanítási gyakorlatában.” (Csordás Éva). A más szakos tanárok … „Többen elmondták, hogy fontosnak tartanák, hogy az informatikatanár segítse őket a Kapcsolódási pontok tekintetében, ha informatikáról van szó.”
(Koreczné). „Segítené az eligazodást, folyamatosan tájékoztatná az érdeklődőket az új tartalmakról.” (Gálné Farkas Irén). „Az ösztönzés, bátorítás, hogy a kollégák bátran használják az
eszközöket.” (Hollóné Bódi Katalin). „A mai generáció informatika tudása a játék, közösségi oldalak, filmletöltés. A gyerekek arra gondolnak, hogy nekik ez éppen elég. Az informatika óráktól sokszor ezt várják, nem pedig a rendszerek megismerését.” (Jászberényi) „Az ingyenesen
elérhető eszközök (pl.: Moodle, Google egyéb lehetőségei) nem igényelnek komolyabb felkészülést, használatukat sok kollégának csak megmutatni kellene, nem feltétlenül tanfolyami keretben. Erre a feladatra az informatika tanárok lennének alkalmasak, hiszen ők ezeket ismerik,
talán a napi gyakorlatukban használják is. Ezt a feladatot tudatosítani kellene bennük.”
(Motesiczki Ottó)

-

IKT munkaközösség létrehozása: „Megkérdeztem, mit szólnának egy IKT munkaközösség felállításához, ahol az interjú során felmerült problémás pontok – digitális tananyag tartalmak, informatika kapcsolódási pontok szakmódszertanilag helyes átadása, online kapcsolattartás és
tananyag megosztás lehetőségei - megbeszélhetők lennének és közösen találnának megoldást
is rájuk.” (Takács Attila)

-

Kercsmár Balázsné javaslata: „Javaslatom, hogy minden olyan informatikai „eszköz” esetében,
melyet akár kísérleti jelleggel bevezetnek az oktatásba, előzetes informatika tanári egyeztetésen essen át, hiszen az informatika tanárok ki tudják szűrni az esetleges veszélyeket a használat során. Pl.: QR kódok és problémái. A leírás megtalálható az Esettanulmányok részben.

Ami hiányzik a kapcsolódási pontokból
A digitális korban az IKT használata alapvető, de a programozás nem kap elég figyelmet. A
programozás nem szerepel a kerettantervi kapcsolódási pontok között, aminek valószínűsíthető oka, hogy az már az „igazi” informatika, a gondolkodással való digitális alkotás, futtatható
termék létrehozása, amelyet csak a kódolni tudó, programozási nyelveket „beszélő” emberek
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tudnak. Ennek a témának nem talált helyet a kerettanterv a szaktárgyi kerettantervekben, így
nincs kapcsolódási pontja.
A programozás azt jelenti, hogy az IKT-t nem csupán használja, hanem maga is képes létrehozni infokommunikációs anyagokat.
Az olvasás, és különösen az írás által fejlődött az elemző logikai gondolkodás. A programozás
által ez sokkal mélyebb tudássá, gondolkodásmóddá válhat. A matematikai/műszaki területe
ez, az emberi gondolkodásnak, ami által a gépekkel szót tudunk érteni.
Az informatika óra már egészen kicsi kortól kezdve a valódi digitális írástudásra, a felhasználói
szintek mellett az algoritmikusgondolkodásra készítsen fel, amelynek jó eszköze a programozás különböző nyelveken.
A jelenleg éppen nem erre haladunk. A kutatási eredményeink szerint az informatika még felhasználói szinten sem kapott megfelelő helyet a tanításba, így a diákok sem rendelkeznek a
használathoz elegendő tudással. A pedagógusok egy része nem tudja, vannak, akik nem is
akarják figyelembe venni a megváltozott infokommunikációs környezetet és annak kihívásait.
Ezek növelik a tanár/diák viszony szakadékát, ezáltal a tanulók lemaradását.

9. A kutatás összegzése
Az alapvető probléma, hogy az informatika műveltségterületből a más tantárgyak keretébe
„kiszervezett” informatika témaköröket teljesen kivonták az informatika tanításából, és áthelyezték más műveltségterületek tanításának keretébe. Ez azt jelenti, hogy az áthelyezett témaköröket már nem az informatikatanároknak, hanem a más szakos tanároknak kell(ene)
megtanítaniuk.
A 326/2013. (VIII. 30.) Korm. rendelet szerinti 8 pedagógus kompetencia területhez kapcsolódó 77 indikátorból, 9 indikátor a pedagógusok IKT módszertani kultúrájához és az IKT alkalmazási készség területéhez kapcsolódik. A kutatók elemzései alapján kérdőívünk erre vonatkozó
kérdését, igen élénk érdeklődés fogadta. Körvonalazódott, hogy a kutatók rásegítő kérdéseinek segítségével milyen mértékben bővült, tisztult a kérdéskör megítélése. A kutatás alanyai
itt döbbentek rá arra, hogy saját magukkal és diákjaikkal kapcsolatban milyen IKT feladataik
vannak.
A kérdőív egyik kérdése a 8 pedagógus kompetenciához kapcsolódó 1.1-1.3 indikátorok teljesülését vizsgálta és arra keresett választ, hogy a más szakos pedagógusok informatikai tartalmak megtanításakor hogyan teljesülnek ezek az indikátorok. A kutatók elemzéseiből kiderül,
hogy az interjúban résztvevő más szakos pedagógusok nem választották szét a saját szak és az
informatika tartalmak helyzetét. Válaszukat a saját szakjuk módszertanára, szaktudományos
ismereteire, tantervi ismereteire, fogalomhasználatára vonatkoztatták, nem pedig az informatika szakmódszertanára.
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Az interjúk alapján készült kutatói elemzések megmutatják, hogy a más szakos pedagógusok
körében nem tudatosodott a tantárgyi tantervükben megjelent informatika témakörökkel
kapcsolatos teendők sokrétűsége. Többségük nem tudott különbséget tenni az informatika
témakörök megtanítása és az informatikaórán már megszerzett tudás alkalmazása, kamatoztatása között. Továbbá jelentős azoknak a más szakos pedagógusoknak a köre is, akik a
kerettantervükben frissen megjelent informatika témákat csupán egy plusz lehetőségként
kezelik. Feldolgozásukat a tanulókra bízzák, szorgalmi feladat vagy házi feladat szintjén kezeli.
A tanári ellenőrzés nem szerepel a módszertani tárukban.
Sok pedagógus technikai eszközök hiányára, vagy órarendi-, szervezési kérdésekre hivatkozik,
mások a beszélgetések során elismerték, hogy nem rendelkeznek a tantárgy megtanításához
szükséges szakmódszertani, szaktudományos ismeretekkel, mert Ők nem tanulták az informatika tanításának módszertanát. Voltak, akik kiemelték, hogy alkalmazói szinten ugyan kezelik
az IKT eszközöket és igyekeznek lépést tartani az újdonságokkal, de nem rendelkeznek az informatika témakörök megtanításához szükséges kompetenciákkal (ismeretekkel, képességekkel, attitűdökkel). Nem is tartják saját feladatuknak ezeket.
A témán mélyebben gondolkodó pedagógusok azonban megfogalmazták, hogy a tanfolyamokkal kizárólag saját IKT módszertani kultúrájukat fejleszthetnék, ami kétségtelenül elengedhetetlen, de ezzel nem oldódik meg a tantárgyukba áthelyezett informatika tartalmak informatika szakmódszertan szerinti megtanítása. Az informatika szakmódszertant pedagógusképzés keretében lehet megismerni és elsajátítani, és valójában ezt tanulják azok a hallgatók,
akik informatika tanárok lesznek.
A kutatásban résztvevőkkel egyetértve mondjuk, hogy az informatika tartalmak megtanítása
az informatika tanár dolga, még akkor is, ha a témakörök áthelyezése óraszám csökkenéssel
valósult meg. A tartalmaknak más tantárgyakba való áthelyezésével a NAT-ban leírt tartalmak
megtanításának időkerete az informatika tantárgytól elvonásra került. Egyes bevont pedagógusok belátták, és elgondolkodtak azon, hogy a saját szaktárgyukban kapcsolódási pontként
bekerült informatikai tartalmakat nem lehet figyelmen kívül hagyni, mert ez szabálytalan, nem
teljesül a NAT és a kerettanterv összhangja.
Elengedhetetlennek tartjuk a tantárgyközi kapcsolatok megerősítését úgy az informatika, mint
a tantárgyak irányából, de informatika szaktudományos szempontból ez csak úgy fogadható
el, ha a tartalmak megtanítása megmarad a szakmódszertani ismeretekkel rendelkező pedagógus, az informatika tanár hatáskörében és a már átadott, megerősített ismeretek alkalmazását és kamatoztatását közösen végezzük a más szakos kollégáinkkal. Egy ilyen együttműködésre nyújt mintát és példát az informatika tanár IKT koordinátori szerepkörébe helyezése8.
Megfogalmazható az a következtetés, hogy az informatika „kapcsolódási pont”-ként más kerettantervekbe való átültetése nem érte el azt a célt, hogy általa a tanulók tudatos, didaktikai-

8

Cikk linkje: http://moderniskola.hu/cikk/informatikatanar-koordinatori-szerepben
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lag jól felépített tanítás-tanulási folyamatban sajátítják el a digitális kompetenciákat. A tanulók
tudása önfejlesztéssel fog kialakulni.
Nem valósult meg az érintett pedagógusok felkészítése erre a pedagógiai feladatra.
A kulcskompetenciák9 (anyanyelvi kommunikáció, idegen nyelvi kommunikáció, matematikai,
természettudományi és technológiai, digitális kompetencia, tanulás tanulása, személyközi és
állampolgári, vállalkozói, kulturális kompetencia) között összekötő kapocsként helyet foglaló
digitális kompetencia elveszítette diszciplinaritásának nagy részét, így méltó helyét köznevelési rendszerben.

Mellékletek
1.
2.
3.

sz. melléklet: A kutatásban résztvevő informatika tanár munkatársak bemutatkozása
sz. melléklet: Kapcsolódási pontok
sz. melléklet: Informális vélemények a kutatásról

9

Lisszaboni egyezmény (2007) „Oktatás és Képzés 2010 - EU oktatási munkaprogram”
http://net.jogtar.hu/jr/gen/hjegy_doc.cgi?docid=A0700168.TV
2007. évi CLXVIII. törvény az Európai Unióról szóló szerződés és az Európai Közösséget létrehozó szerződés módosításáról
szóló lisszaboni szerződés kihirdetéséről
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Mellékletek

1. számú melléklet
A kutatásban résztvevő informatika tanár munkatársak bemutatkozása
Baloghné Ivády Éva Tanítóként kezdtem dolgozni 1979-ben. Később megszereztem a
számítástechnika tanári diplomát, majd informatika - tehetségfejlesztő tanári mesterképzést
végeztem. Számos ISZE által szervezett képzésen vettem részt, illetve tartottam tanfolyamokat.
Bánné Mészáros Anikó Matematika-kémia- számítástechnika szakos tanár vagyok. Elvégeztem
a közoktatási vezetőképzőt. Pedagógiai mérés-értékelésből szereztem MA végzettséget.
Évtizedekig tanítottam általános iskolákban. Jelenleg pedagógiai-szakmai szolgáltatásban dolgozom és óraadóként tanítok informatikát.
Az elmúlt 15 év során az ISZE (Informatika és Számítástechnika Tanárok Egyesülete) színeiben
számos informatika tárgyú pedagógus továbbképzést tartottam.
Részt vettem TÁMOP 3.1.4.-es projektekben IKT tanácsadóként és IKT folyamattanácsadóként.
2007-tól 2013-ig a Nemzedékek Tudása (volt Nemzeti Tankönyvkiadó) szerzője voltam. Informatika tankönyvcsalád kidolgozásában vettem részt 5-8. évfolyamon.
Az elmúlt években részmunkaidőben számos projektben dolgoztam az OFI-ban és az OH-ban
is. Informatika szaktanácsadó vagyok, részt vettem az Informatika szakmai megújító általános
iskolai képzés kifejlesztésében.
Bánhidi Sándorné a kutatócsoport szervezője, a kutatás koncepciójának kidolgozója, az ISZE
vezető tisztségviselője, az ISZE – OFI kapcsolattartója
Bondorné Hegyi Margit Mária Matematika-fizika-informatika szakos tanárként Általános Iskolában dolgozom. Részt vettem a Hefop 3.1.3 projektben Matematika-B komp. területen (IKT a
matematikában), a Támop 3.1.4-ben IKT folyamattanácsadóként és IKT mentorként, valamint
az ISZE több tehetséggondozó projektjének kidolgozásában, megvalósításában.
17 éve veszek részt felnőttképzésben, az ISZE vezetőoktatójaként akkreditált IKT képzéseket
tartok.
Csordás Éva Margit A Zalaegerszegi SzC keszthelyi Közgazdasági Szakközépiskolájának a matematika-kémia-informatika szakos tanára vagyok és intézményvezető-helyettesi feladatokat látok el. Az új, modern oktatási formák és eszközök elhívatott képviselőjeként és az ISZE vezető
oktatójaként tanfolyamokat, képzéseket tartok informatikai és szakmódszertani témakörökben.
Aktívan részt veszek a felnőttképzésben, különböző pályázatokban, tananyagfejlesztésben,
szakmai anyagok kidolgozásában. De ha nem fontos, hogy a nevünk hivatalosan szerepeljen,
akkor inkább ezt:A keszthelyi Közgazdasági Szakközépiskola a matematika-kémia-informatika
szakos tanára vagyok és intézményvezető-helyettesi feladatokat látok el. Az új, modern oktatási formák és eszközök elhívatott képviselőjeként és az ISZE vezető oktatójaként tanfolyamokat,
képzéseket tartok informatikai és szakmódszertani témakörökben. Aktívan részt veszek a felnőttképzésben, különböző pályázatokban, tananyagfejlesztésben, szakmai anyagok kidolgozásában.
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Dr. Koreczné Kazinczi Ilona Matematika-fizika-informatika szakos tanárként tankönyvszerkesztőként dolgozom. Részt vettem a Támop 3.1.4-ben IKT folyamattanácsadóként és IKT
mentorként. Az általam szerkesztett tankönyvek (matematika, fizika, kémia) kapcsán sok pedagógus IKT fejlesztésével foglalkoztam tanfolyamokon.
Egri Józsefné 32 éve tanítok a Kállay Miklós Általános Iskolában. Jelenleg csak informatikát
tanítok és egy egyesület keretei között szintén informatikai vonalon tevékenykedek (lego robot, ECDL, scratch, stb.)
Földesi Katalin 30 éve tanítok. Tanítóként kezdtem a pályafutásomat, majd számítástechnika
szakos tanári, később informatika középiskolai tanári végzettséget szereztem. Általános iskolában tanítok informatikát, iskolánkban angol-informatika program működik, amelynek kidolgozásában részt vettem. Részt vettem a TÁMOP 3.1.4-ben IKT tanácsadó és IKT mentor lettem.
Több évet dolgoztam felnőttképzésben, 15 éve vagyok az ISZE vezető oktatója, számos akkreditált IKT képzéseket tartottam.
Fülöp Márta Marianna a kutatás vezetője, a kérdések összeállítója, kutatók felkészítője, az ISZE
vezető tisztségviselője. 15 éve informatika tanár, Phd hallgató, tehetségfejlesztési szakértő
Gálné Farkas Irén Matematika-fizika-informatika szakos tanár vagyok, Bakonyszombathelyen
tanítok. 1998 óta vagyok ISZE tag, felnőtt továbbképzéseken, mint oktató tevékenykedek.
TÁMOP 3.1.4 projektben IKT szaktanácsadóként, IKT mentorként is tevékenykedtem.
Geráné Révész Gabriella szentesi általános iskolai informatika tanár
Dr. habil. Gyarmathy Éva kutató, a jelen kutatás tudományos irányítója, a záródokumentum
társszerzője
Hajdara Gábor 2001-től 2013-ig dolgoztam a közoktatásban. Jelenleg óraadó vagyok.
Az oktatói tevékenységet a mai napig gyakorlom, informatikai témájú felnőttképzések keretében, illetve óraadóként. Több Uniós és azon kívüli forrású pályázatban vettem részt oktatóként
és informatikai szakértőként. (HEFOP, TÁMOP, TIOP, Norvég alap)
Hidvégi Anikó Egyházi középiskolában tanít informatikát, Esztergomban
Hollóné Bódi Katalin Matematika, technika és informatika szakos középiskolai tanár vagyok.
2014. szeptember 1-től az Egri Eszterházy Károly Főiskola Gyakorló Általános, Közép-, Alapfokú
Művészeti Iskola és Pedagógiai Intézet, középiskolai tanára és főiskolai szakvezetője vagyok.
1988. augusztus 15-től 2006. augusztus 1-től a Recski Jámbor Vilmos Általános iskola tanára,
2007-től 2014-ig az intézmény igazgatója voltam. 2015-ben a szakértői képzést elvégeztem és
Mesterpedagógus lettem. Több pályázat aktív résztvevője, írója voltam és vagyok.
Jászberényi Krisztina Százhalombattán informatikát tanítok általános iskolába és gimnáziumban.
Jókuti Zsolt 24 éve tanítok, ebből az első 10 évet általános iskolában töltöttem, azóta középiskolában dolgozom.
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Kercsmár Balázsné Tanítóként diplomáztam 2000-ben, majd 2005-ben megszereztem a számítástechnika tanári oklevelet. Ettől a tanévtől kezdve informatikatanárként dolgozom általános
iskolában. Differenciáló pedagógiából szakvizsgáztam. Részt vettem a HEFOP 3.1.2 kompetencialapú programcsomagok tesztelése pályázatban, az iskolánk hozta létre a Dél-dunántúli régióra kiterjedő konzorciumot. Az élethosszig tanulás híve vagyok, ezért folyamatosan keresem a
továbbképzési lehetőségeket.
Lakosné Makár Erika, tanító, gyakorló iskolai informatika szakos tanár, Kaposvár
Lucza László Matematika, technika, informatika szakos tanár, Szentes
Motesiczki Ottó 1983-ban kezdtem a tanítást kémia-fizika szakos tanárként a volt iskolámban
Esztergomban, a Dobó Katalin Gimnáziumban. 1989-ben az ELTE-n informatika tanári szakot,
1998-ban rendszerinformatikusi végzettséget is szereztem. 2004-ben közoktatásvezetői szakvizsgát tettem. Jelenleg igazgatóhelyettesként dolgozom.
Munkám mellett több évig tanítottam a Gábor Dénes Főiskolán, iskolai ügyvitelt segítő szoftverek, oktatóprogramok készítésével is foglalkozom. Részt veszek a Logo és a Dusza Árpád Programozói Emlékversennyel kapcsolatos munkákban.
Feleségem szintén pedagógus, lányom építészként dolgozik.
Ha tehetem, a képernyő előtti görnyedést kerékpározással igyekszem kiegyengetni.
Pozsgai Tamás Sopronban tanít villamosipari szakközépiskolában.
Soproniné Molnár Mária a Martonvásári Beethoven Általános Iskolában tanítok, osztályom 3 .
osztályos. Tanítóként, informatika tanárként 1-10. évfolyamos tanulókat tanítottam. Hét éven
át vezetőtanárként egyetemi és főiskolai hallgatók gyakorlatát vezettem. Az ISZE-vel évek óta jó
kapcsolatban vagyok, szervezett felnőttképzésekben vettem rész.
Sölétormos Ottó 13 éve informatika tanár Esztergomban.
Az ISZE szervezetében hallgatóként és előadóként is igyekszik részt vállalni.
Stelli József Törökszentmiklóson tanítok, matematika-fizika-informatika szakos tanár.
Szabó János Oktatás informatikus vagyok. A kaposvári Duráczky EGYMI-ben sajátos nevelési
igényű - hallássérült és logopédiai osztályokban tanuló - gyerekeket tanítok. Az akadálymentességet célzó infokommunikációs technológiákkal foglalkozom.
Szabóné Borbás Edit, szentesi informatika tanár
Szenczyné Kelemen Judit Matematika - fizika - számítástechnika szakos általános iskolai tanári
diplomámat 1993-ban, az ELTE Természettudományi Karán számítástechnika középiskolai tanári diplomámat 1997-ben szereztem.
Tanári munkám mellett, az ISZE tagjaként részt vettem a NAT előkészítésében, kidolgozásában;
a Comenius LOGO disztribútoraként tanártovábbképzésben; oktatási kísérletben; tankönyvlektorálásban. 1999-ben megszületett első gyermekünk.
2003-tól nagy óraszámban tanítottam matematikát, fizikát és kis óraszámban informatikát.
Tanítványaim eredményei közül a legkiemelkedőbb az országos 1. helyezés fizikából (Szeged,
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SzTE, Játsszunk fizikát! 2013.) és az országos 3. helyezés informatikából (Bp., ELTE, Nemzetközi
E-hod Informatika verseny 2014.). Két éve tanítok nagy óraszámban informatikát a Herman
Ottó Általános Iskolában (Budapest-Zugló). Iskolánkkal részt vettünk a Microsoft Partners in
Learning of Schools programjában, melynek végén elnyertük az "Innovatív iskola" címet. 2012ben a TÁMOP 3.1.7 pályázat keretében akkreditált referencia iskola címet nyertünk el a tehetséggondozás és a kompetencia alapú oktatás területén. A 2015/16-os tanévben a National
Instruments Mentor programjának résztvevői leszünk.
Takács Attila 1990 óta tanítok a Martonvásári Beethoven Általános Iskolában számítástechnikát. 1998-ben lettem tagja az Informatika-Számítástechnika Tanárok Egyesületének. Azóta folyamatosan szervezek és tartok az ISZE által akkreditált tanfolyamokat, részt veszek az ISZE
tehetségeket támogató programjaiban. Részt vettem a HEFOP 3.1.3 projektben Informatika A
kompetencia terület gondozásában. Közreműködtem a TÁMOP 3.1.4.-es projektben IKT tanácsadóként, IKT folyamattanácsadóként és IKT mentorként. A TÁMOP 3.1.5 projekt keretén
belül az Informatikai szakmai megújító továbbképzés általános iskolai tanároknak; továbbképzés egyik fejlesztője vagyok.
Széplakiné Józsa Erika tanító, informatika szakos tanár Egerben. Alapító ISZE-tag.
Tauber Norbert informatika szakos tanár, információ biztonsági szakértő, vállalkozó Százhalombattán

2. számú melléklet
Kapcsolódási pontok
MATEMATIKA 9-12. évfolyam középszintű érettségire felkészítő csoport
A kerettantervek kiadásának és jóváhagyásának rendjéről szóló 51/2012. (XII. 21.) EMMI
rendelet 3. sz. mellékletében a 3.2.04. Kötelező tantárgyak cím alatt megjelent Matematika
kerettanterv alapján készült helyi tanterv
9. évf.
1. Gondolkodási és megismerési módszerek
A megismert számhalmazok: természetes számok, egész számok, racionális számok:
Informatika: számábrázolás (problémamegoldás táblázatkezelővel).
Távolsággal megadott ponthalmazok, adott tulajdonságú ponthalmazok (kör, gömb, felező
merőleges, szögfelező, középpárhuzamos).: Informatika: tantárgyi szimulációs programok
használata.
Egyszerű kombinatorikai feladatok: leszámlálás, sorbarendezés, gyakorlati problémák:
Informatika: problémamegoldás táblázatkezelővel.
A gráffal kapcsolatos alapfogalmak (csúcs, él, fokszám). Egyszerű hálózat szemléltetése.
:Informatika: problémamegoldás informatikai eszközökkel és módszerekkel, hálózatok.
2. Számtan, algebra
Különböző számrendszerek. Váltás a tízes és más alapú számrendszerek között. A helyiértékes
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írásmód lényege. Kettes számrendszer. Matematikatörténet: Neumann János Informatika:
kommunikáció ember és gép között, adattárolás egységei.
Szöveges számítási feladatok a természettudományokból, a mindennapokból. : Informatika:
problémamegoldás táblázatkezelővel.
3. Összefüggések, függvények, sorozatok
A függvény megadása, elemi tulajdonságai. A függvény leszűkítése, kiterjesztése.: Informatika:
tantárgyi szimulációs programok használata, adatkezelés táblázatkezelővel.
A lineáris függvény, lineáris kapcsolatok: Informatika: táblázatkezelés.
A fordított arányosság függvénye. : Informatika: tantárgyi szimulációs programok használata.
A függvénytulajdonságok rendszerező áttekintése
Függvények alkalmazása: Informatika: tantárgyi szimulációs programok használata.
4. Geometria
A háromszög nevezetes vonalai, körei. Informatika: tantárgyi szimulációs programok
használata (geometriai szerkesztőprogram).
Egybevágóság. : Informatika: tantárgyi szimulációs programok használata
Egyszerű szerkesztési feladatok. : Informatika: tantárgyi szimulációs programok használata
(geometriai szerkesztőprogram).
5. Valószínűség, statisztika
Statisztikai adatok és ábrázolásuk: Informatika: adatkezelés, adatfeldolgozás,
információmegjelenítés
Adatgyűjtés, adathalmazok jellemzői: Informatika: statisztikai adatelemzés
10. évfolyam
1. Gondolkodási és megismerési módszerek
A megismert számhalmazok: természetes számok, egész számok, racionális számok:
Informatika: számábrázolás (problémamegoldás táblázatkezelővel).
Egyszerű kombinatorikai feladatok: leszámlálás, sorbarendezés, gyakorlati problémák:
Informatika: problémamegoldás táblázatkezelővel.
A gráffal kapcsolatos alapfogalmak alkalmazása: Informatika: problémamegoldás informatikai
eszközökkel és módszerekkel, hálózatok.
2. Számtan, algebra
Szöveges számítási feladatok a természettudományokból, a mindennapokból. : Informatika:
problémamegoldás táblázatkezelővel.
Egyszerű másodfokú egyenlőtlenségek: Informatika: tantárgyi szimulációs programok
használata. Matematikai programok használata
3. Összefüggések, függvények, sorozatok
Az x a ax 2 + bx + c (a ≠ 0) másodfokú függvény ábrázolása és tulajdonságai. Függvény
transzformációk áttekintése az x a a ( x − u ) 2 + v alak segítségével. : Informatika: tantárgyi
szimulációs programok használata.
4. Geometria
Középpontos hasonlóság, hasonlóság. Arányos osztás.
A hasonlósági transzformáció. Informatika: tantárgyi szimulációs programok használata
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(geometriai szerkesztőprogram).
5. Valószínűség, statisztika
Statisztikai adatok és ábrázolásuk (gyakoriság, relatív gyakoriság, eloszlás, kördiagram,
oszlopdiagram,
vonaldiagram):
Informatika:
adatkezelés,
adatfeldolgozás,
információmegjelenítés.
Adathalmazok jellemzői: átlag, medián, módusz: Informatika: statisztikai adatelemzés.
11. évfolyam
3. Összefüggések, függvények, sorozatok
A trigonometrikus függvények transzformációi: f ( x ) + c , f ( x + c) ; cf (x ) ; f (cx) . Jellemzésük a
tanult és új (periodicitás, paritás) szempontok alapján: Informatika: tantárgyi szimulációs
programok használata.
4. Geometria
A kör egyenlete. Két ismeretlenes másodfokú egyenletből a kör középpontjának és sugarának
meghatározása:
Informatika:
ponthalmaz
megjelenítése
képernyőn
(geometriai
szerkesztőprogram).
Az egyenes egyenlete. Két egyenes párhuzamosságának, merőlegességének feltétele.:
Informatika: tantárgyi szimulációs programok használata (geometriai szerkesztőprogram).
Két egyenes metszéspontja. Kör és egyenes kölcsönös helyzete: Informatika: ponthalmaz
megjelenítése képernyőn (geometriai szerkesztőprogram).
A kör adott pontjában húzott érintője: Informatika: ponthalmaz megjelenítése képernyőn
(geometriai szerkesztőprogram).
A koordinátageometriai ismeretek alkalmazása egyszerű síkgeometriai feladatok
megoldásában: Informatika: tantárgyi szimulációs programok használata (geometriai
szerkesztőprogram használata).
5. Valószínűség, statisztika
Eseményekkel végzett műveletek. Példák események összegére, szorzatára, komplementer
eseményre, egymást kizáró eseményekre.
Elemi események. Események előállítása elemi események összegeként. Példák független és
nem független eseményekre: Informatika: folyamatok, kapcsolatok leírása logikai
áramkörökkel
Statisztikai mintavétel. Valószínűségek visszatevéses mintavétel esetén. Visszatevés nélküli
mintavétel: Informatika: tantárgyi szimulációs programok használata.
12. évfolyam
2. Összefüggések, függvények, sorozatok
A számsorozat fogalma. A függvény értelmezési tartománya a pozitív egész számok halmaza.
Matematikatörténet: Fibonacci: Informatika: problémamegoldás informatikai eszközökkel és
módszerekkel: algoritmusok megfogalmazása, tervezése.
3. Geometria
Térelemek kölcsönös helyzetének, távolságának és hajlásszögének meghatározása. Mértani
testek csoportosítása. Hengerszerű testek (hasábok és hengerek), kúpszerű testek (gúlák és
kúpok), csonka testek (csonka gúla, csonka kúp). Gömb.: Informatika: tantárgyi szimulációs
programok használata (térgeometriai szimulációs program).
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A tanult testek hálói, nézetük, vetületeik, síkmetszetük. A tanult testek felszínének,
térfogatának kiszámítása. Gyakorlati feladatok.: Informatika: tantárgyi szimulációs programok
használata (térgeometriai szimulációs program).
4. Valószínűség, statisztika
Statisztikai mintavétel. A reprezentatív minta fogalma, jelentősége. Valószínűségek
visszatevéses mintavétel és visszatevés nélküli mintavétel esetén. Binomiális eloszlás:
Informatika: tantárgyi szimulációs programok használata.
Rendszerező összefoglalás
Állítások logikai értéke. Logikai műveletek.: Informatika: Egy bizonyos, nemrég történt
esemény információinak begyűjtése több párhuzamos forrásból, ezek összehasonlítása,
elemzése, az igazságtartalom keresése, a manipulált információ felfedése. Navigációs eszközök
használata: hierarchizált és legördülő menük használata.
MAGYAR NYELV- ÉS IRODALOM
51/2012. (XII. 21.) EMMI – rendelet, 4. sz. mellékletében kiadott 4.2.01. magyar nyelv és
irodalom tantárgyi kerettanterv alapján készült helyi tanterv
A Kerettantervben:
7. 8. évfolyamon: Olvasás, szövegértés: Informatika: keresési ismeretek alkalmazása.
Írás, fogalmazás: Informatika: a szövegszerkesztő programok lehetőségei.
Helyesírás: Informatika: a helyesírási ellenőrző programok.
Nagyepikai alkotás – regényelemzés: Informatika: források önálló feltárása és felhasználása.
Egy korstílus – a romantika: Informatika: önálló ismeretszerzés, a források azonosítása.
A média társadalmi szerepe, használata A média nyelve, a médiaszövegek értelmezése:
Informatika: algoritmus kódolása a számítógép számára egyszerű programozási nyelven.
9-10. évfolyam
Szövegértés, szövegalkotás: Informatika: információkezelés, forrásfelhasználás, hivatkozás,
szöveges adatbázis, az internethasználat jogi, etikai kérdései.
Helyesírási ismeretek: Informatika: helyesírás-ellenőrző programok ismerete, használata.
Stilisztikai alapismeretek: Informatika, könyvtár: kézikönyvek, egynyelvű szótárak használata.
Világirodalom – az európai irodalom a 4–15. században (középkor): Informatika, könyvtár:
tájékozódás a Villon-fordításokról.
A fejlesztés várt eredményei a 9-10. évfolyamos ciklus végén:
Rendszeresen használja a könyvtárat, ide értve a különféle (pl. informatikai technológiákra
épülő) információhordozók használatát is.
11-12. évfolyamon
Szövegalkotás: Informatika: szövegszerkesztési, könyvtárhasználati, információkeresési ismeretek.
Életmű – Arany János Informatika: könyvtári és internetes tájékozódás.
Színház– és drámatörténet – Madách Imre: Az ember tragédiája: Informatika, könyvtár:
tájékozódás a Tragédia hazai és nemzetközi színházi előadásairól, fordításairól, adaptációiról.
Életmű – Ady Endre: Informatika: tájékozódás a Nyugat digitalizált változatában.
Életmű – Babits Mihály: Informatika: adattárak internetes közlések (pl. a Nyugat),
hanganyagok.
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Életmű – József Attila: Informatika: könyvtári és internetes tájékozódás József Attila
dokumentumokról.
Portrék – Szabó Lőrinc, Márai Sándor, Pilinszky János, Weöres Sándor, Ottlik Géza: Informatika:
adattárak, honlapok, önálló tájékozódás pl. a Márai-és az Ottlik- kultuszról.
Látásmódok – Illyés Gyula, Németh László, Örkény István, Nagy László, Füst Milán: Informatika:
internetes közlés, adattárak –önálló tájékozódás.
Művelődéstörténeti, irodalomtörténeti tájékozódás – Portrék, látásmódok a 20. század magyar
irodalmából (választható szerzők, művek):
Informatika: internetes közlés, irodalmi adattárak és honlapok.
Portrék, látásmódok a kortárs irodalomból (választható szerzők, művek): Informatika: a digitális
közlés példái.
A fejlesztés várt eredményei a két évfolyamos ciklus végén (11. és 12. évfolyam):
Értő módon használja a tömegkommunikációs, illetve az audiovizuális, digitális szövegeket. Az
értő, kritikus befogadásra is alapozva képes önálló szövegalkotásra néhány publicisztikai, audiovizuális és informatikai hátterű műfajban, a képi elemek, lehetőségek és a szöveg összekapcsolásában rejlő közlési lehetőségek kihasználásával.
Rendszeresen használja a könyvtárat, ide értve a különféle (pl. informatikai technológiákra
épülő) információhordozók használatát is.
Bizonyítja szövegelemzési, szövegértelmezési jártasságát a tanult leíró nyelvtani, szövegtani,
jelentéstani, pragmatikai ismeretek alkalmazásával; a szépirodalmi szövegek mellett képes
szakmai-tudományos, publicisztikai, közéleti (audiovizuális, informatikai alapú) szövegek
feldolgozására, értelmezésére is.
TÖRTÉNELEM
4.2.05. Történelem és társadalmi ismeretek kerettanterv alapján
A kerettantervi tartalmak:
7-8. évf.
A középkor: Informatika:
Könyv- és könyvtártörténet, az internet tudatos használata
Magyarország története a vegyesházi királyok korában: Informatika: Könyv- és
könyvtártörténet.
9-10. évf.
Magyarország a kora újkorban: Informatika: Az internet tudatos és kritikus használata.
A felvilágosodás kora: Informatika: Az internet tudatos és kritikus használata.
Újjáépítés és felvilágosult abszolutizmus Magyarországon: Informatika: Információgyűjtés az
internet felhasználásával.
A polgárosodás kora, forradalom és szabadságharc Magyarországon: Informatika:
Könyvtártípusok, könyvtártörténet
11-12. évf.
Magyarország a két világháború között: Informatika
Anyaggyűjtés tudatos és kritikus internethasználattal a revízió, irredentizmus témájában.
A második világháború: Informatika: Archív filmfelvételek keresése az interneten és elemzésük.
Magyarország 1945–1956 között: Informatika: Multimédia CD-ROM használatával
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Magyarország XX. századi eseményeinek és azok hátterének megismerése.
A két világrendszer versengése, a szovjet tömb felbomlása: Informatika: Neumann János és a
modern számítógépek. Az internet.
Az egységesülő Európa, a globalizáció kiteljesedése: Informatika: Információk gyűjtése az
internetről. Bemutatók, dokumentumok készítése. Információs társadalom. Információkeresés,
információ-felhasználás
A demokratikus viszonyok megteremtése és kiépítése Magyarországon: Informatika:
Információkeresés, információ-felhasználás
Munkavállalás: Informatika: Információk gyűjtése az internetről. Bemutatók, dokumentumok
készítése.
Első idegen nyelv:
9. évfolyam
Tudomány és technika témakörnél: Informatika: számítógépen keresztül való kapcsolattartás,
információ keresése, az informatikai eszközöket alkalmazó média, az elterjedt
infokommunikációs eszközök előnyei és kockázatai, a netikett alapjai, élőszóval kísért
bemutatók és felhasználható eszközeik.
Hittan: technikai eszközök a Bibliában
Szabadidő, művelődés, szórakozás: Informatika: e-könyvek, médiatudatosság.
10. évfolyam
7.Tudomány és technika
Informatika: számítógépen keresztül való kapcsolattartás, információ keresése, az informatikai
eszközöket alkalmazó média, az elterjedt infokommunikációs eszközök előnyei és kockázatai, a
netikett alapjai, élőszóval kísért bemutatók és felhasználható eszközeik.
Hittan: különböző nyelvek a Bibliában
11. évf.
Tudomány és technika: Informatika: számítógépen keresztül való kapcsolattartás, információ
keresése, az informatikai eszközöket alkalmazó média, az elterjedt infokommunikációs
eszközök előnyei és kockázatai, a netikett alapjai, élőszóval kísért bemutatók és felhasználható
eszközeik.
12. évfolyam
Iskola témakör: Informatika: digitális tudásbázisok, könyvtári információs rendszerek.
Hittan: információs rendszerek a Bibliában;
7.Szabadidő, szórakozás
Informatika: e-könyvek, médiatudatosság.
9.Tudomány, technika
Informatika: számítógépen keresztül való kapcsolattartás, információ keresése, az informatikai
eszközöket alkalmazó média, az elterjedt infokommunikációs eszközök előnyei és kockázatai, a
netikett alapjai, élőszóval kísért bemutatók és felhasználható eszközeik.
Hittan: a lelki kommunikáció formái;
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Állami kerettantervben a második idegen nyelvre vonatkozó előírások:
51/2012. (XII. 21.) EMMI- rendelet 3. sz. mellékletében kiadott 3.2.03.1. tantárgyi (második
idegen nyelv) kerettanterv alapján készült helyi tanterv.
Az iskola: Informatika: digitális tudásbázisok, könyvtári információs rendszerek.
Szabadidő, művelődés, szórakozás: Informatika: e-könyvek, médiatudatosság.
Tudomány és technika: Informatika: számítógépen keresztül való kapcsolattartás, információ
keresése, az informatikai eszközöket alkalmazó média megismerése, az elterjedt
infokommunikációs eszközök előnyeinek és kockázatainak megismerése, a netikett alapjainak
51/2012. (XII. 21.) EMMI- rendelet 3. sz. mellékletében kiadott 3.2.03.2. tantárgyi kerettanterv
alapján készült helyi tanterv.
9- 10. évfolyam:
Grammatika: Informatika: Tartalmak keresése az interneten. Az interaktív tábla alkalmazása.
Elektronikus szótárak
Szövegfeldolgozás: Informatika: interneten elérhető szótárak, internetes szövegkiadások
keresése és felhasználása.
Művelődés: Informatika: keresés az interneten.
11-12. évf.
Grammatika: Informatika: Tartalmak keresése az interneten. Az interaktív tábla alkalmazása.
Elektronikus szótárhasználat.
Szövegfeldolgozás: Informatika: Az interneten elérhető különféle elektronikus szótárak
használata. Az internetes szótárak iránti kritikus attitűd kialakítása; IKT használata.
Művelődés: Informatika: tartalom keresése az interneten; internetes szótárak használata; az
IKT használata.
BIOLÓGIA
51/2012. (XII. 21.) EMMI rendelet 4. sz. mellékletében kiadott biológia-egészségtan tantárgyi
kerettanterv 3.2.07.2 B-változata alapján készült helyi tanterv.
9. évfolyam NINCS biológia óra
10. évf.
Informatikai és a biológiai vírusok összehasonlítása. (A vírusoknál.) (Emelt szinten is.)
Informatika: szöveg- és képszerkesztés. (Sejtek és szövettípusoknál.) (Emelt szinten is.)
Informatika: szövegszerkesztés, adattárolás, előhívás. (gerinceseknél) (Emelt szinten is.)
11. évf.
Informatika: prezentációkészítés, internethasználat. (Ökológia) (Emelt szinten is.)
Informatika: táblázat készítése, képszerkesztés. (sejtbiológia) (Emelt szinten is.)
Informatika: az információtárolás és- előhívás módjai. (genetika) (Emelt szinten is.)
12. osztály:
Informatika: a szabályozás alapjai, jelátvitel. (Az emberi szervezet szabályozó működése)
Informatika: információtárolás és előhívás. (immunológia)
Informatika: információtárolás és előhívás, a biológiai jelenségek informatikai megközelítése.
(Rendszerbiológia és evolúció)
Emelt: Informatika: számítógépes modellek. (evolúció)
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Rendszerbiológia és evolúcióban: A modern biológia és a bioinformatika egyre szorosabb
kapcsolatának felismerése.
TECHNIKA, ÉLETVITEL ÉS GYAKORLAT 11-12. évf.
3.2.17. életvitel
Család, otthon, háztartás: Informatika: információk gyűjtése, tárolása, feldolgozása, az eügyintézés lehetőségei.
Életpálya-tervezés, munkavállalás, felnőttkori tanulási lehetőségek Informatika: adatgyűjtés az
internetről.
FIZIKA 7-11. évf. 9-11. évf. általános tantervű
9-11. évfolyam: általános tantervű tanulócsoportok osztálykeretek között
11-12. évfolyam: emelt szintű érettségi vizsgára felkészítő képzés évfolyam szinten szervezett
csoportban
51/2012. (XII. 21.) EMMI- rendelet 4. sz. mellékletében kiadott 4.2.09.2_fizika_7-12_b
tantárgyi kerettanterv és 3.3.4_emelt_fizika_9-12 tantárgyi kerettanterv alapján készült helyi
tanterv.
7. évf. Hőtan: Informatika: mérési adatok kezelése, feldolgozása.
8. évf. NINCS
9. évf. Kinematika: Informatika: függvényábrázolás (táblázatkezelő használata).
10. évf. Egyenáram: Informatika: mikroelektronikai áramkörök, mágneses információrögzítés.
11. évf. Mechanikai rezgések és hullámok: Informatika: az informatikai eszközök működésének
alapja, az órajel.
Elektromágneses rezgés, elektromágneses hullám: Informatika: információtovábbítás jogi
szabályozása, internetjogok és -szabályok.
12. évf. NINCS
FÖLDRAJZ
51/2012. (XII. 21.) EMMI rendelet 4.2.11_foldrajz_7-10 sz. mellékletében kiadott földrajz
tantárgyi kerettanterv alapján készült helyi tanterv.
7. évf.
Földrajzi övesség alapjai: Informatika: adatgyűjtés az internetről, időjárási térképek, előrejelző
rendszerek.
Gazdasági alapismeretek. Informatika: adat- és ténygyűjtés az internetről.
8. évf.
Ázsia földrajza
Tananyag: India: a hagyományos zárt társadalom és az informatikai társadalom ellentmondásai.
Mediterrán-Európa földrajza: Informatika: bemutató készítése.
Magyarország társadalomföldrajza: Informatika: internetalapú szolgáltatások használata.
9. évf.
A Föld kozmikus környezete Informatika: digitális információforrások használata, informatikai
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eszközök használata. (holdkutatás eredményeiről)
Földi tér ábrázolása: Informatika: adat, információ, adatbázis, digitális információforrások
használata, informatikai eszközök használata.
Tananyag: Távérzékelés és térinformatika
A műholdak csoportosítása pályatípus és feladat alapján, földmegfigyelő műhold-családok; a
műholdfelvételek típusai és alkalmazásuk lehetőségei, földi képződmények, jelenségek azonosítása műholdfelvételeken.
A GPS működési elve és jelentősége; a földrajzi információs rendszer (GIS) fogalma, jelentőségének igazolása mai térbeli adatbázisok példáin.
Példák gyűjtése a digitális térképi alkalmazások, illetve térinformatikai rendszerek mindennapi
életben való sokoldalú felhasználhatóságára (pl. veszély előrejelzése, környezet károsodásának
felismerése).
A Föld, mint kőzetbolygó szerkezete és folyamatai Informatika: digitális információforrások
használata, informatikai eszközök használata. (Fosszilis energiahordozók, bányászat.)
A légkör földrajza Informatika: digitális információforrások használata, informatikai eszközök
használata. (monszun, ciklon, anticiklon)
A vízburok földrajza Informatika: digitális információforrások használata, informatikai eszközök
használata. (Felszín alatti vizek, víztípusok)
Társadalmi folyamatok a 21. század elején Informatika: digitális információforrások használata,
informatikai eszközök használata. (világvallások, urbanizáció, településtípusok)
10. évf.
A világgazdaság jellemző folyamatai: Informatika: digitális információforrások használata,
informatikai eszközök használata (nemzetközi integráció, globalizáció)
Magyarország – helyünk a Kárpát-medencében és Európában Informatika: digitális
információforrások használata, informatikai eszközök használata. (idegenforgalmi adottságok,
határon átívelő kapcsolatok)
A társadalmi-gazdasági fejlődés regionális különbségei Európában Informatika: digitális
információforrások használata, informatikai eszközök használata. (Fejlett országok, felzárkózó
országok)
Az Európán kívüli kontinensek, tájak, országok társadalmi-gazdasági jellemzői: Informatika:
digitális információforrások használata, informatikai eszközök használata.
KÉMIA:
51/2012. (XII. 21.) EMMI-rendelet 4. sz. mellékletében kiadott KÉMIA tantárgyi kerettanterv
4.1.10.02. (B-változata) alapján készült helyi tantervben
6 évfolyamos gimnáziumok 7-10. évfolyam NINCS
4 évfolyamos gimnáziumok 9-10. évfolyamain NINCS
9-12. emelt kerettantervű NINCS
Sajnálatos, hogy a B jelű kémia tantervben egyetlen informatika kapcsolódási pont sincs.
Megnéztem az A jelűt is (4.2.10.1.), abban is csupán néhány helyen
Kémiai kódok DNS ismereteknél volt Informatika: mesterséges kódok, a kódok jellemzői; online
adatbázisok használata.
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Tisztaság és kémia Mosószerek, ruhatisztítás témakörnél: Informatika: modellek és digitális
szemléltető anyagok alkalmazása
Szappanok és tisztálkodó szerek: Informatika: információk keresése a világhálón; wikik
használata.
volt informatika kapcsolódási pont.
A 3.2.09.1.-es 9-10. évfolyamra készült kerettantervben csak egyetlen helyen: Mivel foglalkozik
a kémia fejezetben „Informatika: könyvtárhasználat és számítógépes információkeresés,
prezentációk készítése” található. Sajnálatos, hogy egy „reál” tantárgy ennyire figyelmen kívül
hagyja a technikai fejlődést és a tanulók IKT kompetenciáinak fejlesztését.
A 3.9.0.2 kémia 9-10. évfolyamon szintén nincs informatika kapcsolódási pont.
KÉMIA EMELT SZINT 9-12. évf.
51/2012. (XII. 21.) EMMI-rendelet 3 sz. mellékletében kiadott 3.3.5_emelt_kémia_9-12
tantárgyi kerettanterv alapján készült helyi tanterv.
NINCS
ÉNEK-ZENE 9-10. évf.
51/2012. (XII. 21.) EMMI-rendelet 3. sz. mellékletében kiadott 3.2.11.1 ének-zene tantárgyi
kerettanterv (A-változata) alapján készült helyi tanterv.
3.2.11.1. Ének-zene kerettanterv A változatban
Zenei befogadás Befogadói kompetenciák fejlesztése: Informatika: információgyűjtés az
internet segítségével.
Zenei befogadás
Zenehallgatás: Informatika: zenei információgyűjtés az internet segítségével).
3.2.11.2. Ének-zene kerettanterv B változatban
Zenei befogadás I. A befogadói kompetenciák fejlesztése: Informatika: Információgyűjtés az
internet segítségével. Prezentáció készítése.
Zenei befogadás II. Zenehallgatás: Informatika: Információgyűjtés az internet segítségével.
Prezentáció készítése.
MŰVÉSZETEK
Ének-zene és vizuális kultúra 11-12. évf.
3.2.15.3. Művészetek- Vizuális kultúra
Kerettantervi előírások:
Kifejezés, képzőművészet Érzelmek, hangulatok kifejezése: Informatika: számítógép
felhasználószintű alkalmazása.
Kifejezés, képzőművészet A művészi közlés, mű és jelentése: Informatika: Internetes
(művészeti) portálok használata. Digitális prezentációk.
Vizuális kommunikáció A fotografikus kép nyelve: Informatika: az internetes közléstípusok
tartalmi megbízhatósága és vizuális megjelenése.
Vizuális kommunikáció Mozgóképi kifejezés: Informatika: az internetes közléstípusok tartalmi
111

megbízhatósága és vizuális megjelenése.
Vizuális kommunikáció Tömegkommunikáció: Informatika: az információk közlési célnak
megfelelő alakítása, a manipuláció felismerése.
Vizuális kommunikáció Az újabb médiumokkal való kísérletezés: Informatika: Multimédiás
dokumentumok. Viselkedési kultúra az online világban, a hagyományostól különböző
médiumok megjelenési formái. A globális információs társadalom.
Tárgy- és környezetkultúra Tervezés és fogyasztói szokások: Informatika: az információk
közlési célnak megfelelő alakítása, a manipuláció felismerése. Digitális prezentációk.
TESTNEVELÉS 9-12. évf.
3.2.18. testnevelés kerettantervben egyetlen helyen szerepel informatika kapcsolódási pont:
Atlétika jellegű feladatok: Informatika: táblázatok, grafikonok
Ezt az iskola a helyi tantervébe a 9. és a 10. évfolyamra is betette:
9. évf. Atlétika jellegű feladatok: Informatika: táblázatok, grafikonok.
10. évf. Atlétika jellegű feladatok: Informatika: táblázatok, grafikonok.
DRÁMA ÉS TÁNC 4.2.13. és 3.2.12.
9-10. évf. : NINCS
MOZGÓKÉPKULTURÚRA ÉS MÉDIAISMERET
A 51/2012. (XII. 21.) EMMI-rendelet 3. sz. mellékletében (Kerettanterv a gimnáziumok 9-12.
évfolyama számára) kiadott (3.2.14. kötelező tantárgyak) mozgóképkultúra és médiaismeret
tantárgyi kerettanterv alapján készült.
9. évf.
A tantárggyal kapcsolatos pedagógiai szervezési megjegyzések:
• A mozgóképkultúra és médiaismeret tantárgyhoz kapcsolódó informatikai tudás és ismeretek alkalmazása szükségszerűen megjelenik a különböző műveltségterületekben, valamint
ezek határain túlmutatva szervesen kapcsolódik az iskola hagyományaihoz, értékeihez,
mindennapi életéhez.
A média kifejezőeszközei:
Informatika: miért és hogyan értelmezi át a digitális kép (hang) a technikai kép (hang)
hagyományos médiában történő alkalmazásait (nincs eredetije – számsorokba kódolt
információk sokasága; könnyen manipulálható, így megkérdőjelezhető a valóságtartalma/
valóság-referenciája; könnyen hozzáférhető és átalakítható, így kevésbé fontos a szerzője is).
A média társadalmi szerepe, használata, Médiahasználat, médiaetika: Informatika: a „régi” és
az „új” média használatának összehasonlítása. Az internetes és mobilkommunikáció fontosabb
sajátosságai. Az internethasználat biztonságának problémái. A média törvényi szabályozása.
VIZUÁLIS KULTÚRA 9-10. évf.
3.2.13. Vizuális kultúra 9-10. évf.
Kifejezés, képzőművészet Érzelmek, hangulatok kifejezése: Informatika: számítógép
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felhasználói szintű alkalmazása.
Vizuális kommunikáció Kép és szöveg: Informatika: Információk és a közlési cél. A médiumok,
közléstípusok tartalmi megbízhatósága, esztétikai értéke.
Vizuális kommunikáció Tömegkommunikációs eszközök: Informatika: A kommunikációs
eszközök hatása a mindennapi életre és a társadalomra. Globális információs társadalom. A
fogyasztói viselkedést befolyásoló tényezők.

3. számú melléklet
A kutatók elemzéseiből az alábbi informális kép alakult ki:
Megjegyzés: Az idézetek az interjúk írásos anyagából (kérdőívek) és a kutatók interjú elemzéseiből
származnak.

-

„A kutatás véleményem szerint elég pontosan rávilágít a kerettanterv változás negatív hatásaira és az informatika tantárgy oktatásának a torzulására. A megkérdezettek
egyike sem merné felvállalni az informatikai témájú tananyagok oktatását.” (Hajdara
Gábor). … az informatika oktatás módszertana sérül.

-

„Talán néhány intézményben ez új dimenzióként meg fog jelenni az interjún elhangzottak továbbadásával is.” (Baloghné Ivády Éva). „A kutatásban résztvevő pedagógusok
már megismerhették a kapcsolódási pontokat, de ők sem ismerték előtte, tehát a kérdőív kitöltése és a konzultáció már mindenképpen hasznos.” (Hajdara Gábor) „Rendkívüli jelentőségűnek tartom, rádöbbentett, hogy mi mindennel kellene foglalkoznom”
(Jókuti Zsolt). „tisztázni kellene pontosan kinek mi a feladata a témakörök megtanításánál.” (Motesiczki Ottó)

-

Kapcsolódási pontok és tantárgyi koncentráció közötti különbség tisztázása:
„A kapcsolódási pontok felsorolásánál számomra az derült ki, hogy a pedagógusok nincsenek teljesen tisztában a tantárgyi koncentráció lehetőségeivel, tudatosan legalábbis
ritkán élnek vele. Részben tájékozatlanságból, részben időhiány miatt.” (Csordás Éva).
A más szakos tanárok … „Többen elmondták, hogy fontosnak tartanák, hogy az informatikatanár segítse őket a Kapcsolódási pontok tekintetében, ha informatikáról van
szó.” (Dr. Kazincziné)

-

Az informatikai tudás megerősítésére elengedhetetlen a műveltségterületek közötti
együttműködés: „mindenki elszigetelten tanítja a saját tudományterületét, azaz a műveltségterületek együttműködése nem hatékony, NAT-ban előírt tartalmak nem kerülnek átadásra”. () „Szakmailag nem rossz kezdeményezés, hogy a tanulók más tantárgyi
órákon is szerezzenek informatikai jellegű ismereteket, viszont önmagában ez kevés.
Mindenféleképpen helyén való egy magyar, matematika vagy fizikatanár előadásában
az órát kiegészítendő informatikai tananyagrész, sőt a gyerekek szívesen készítenek
prezentációt egy adott témakörre, szívesen gyűjtenek anyagot az interneten. ” (Hajdara Gábor) „A digitális társadalomban az oktatás összetett. A tantárgyak külön – külön
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és önmagukban is fontos szerepet töltenek be. A tantárgyi integráció nagyon fontos
bármely tárgy esetében, de az adott tárgy elméleti és gyakorlati alapjait, csak a szakórán sajátítja el a tanuló, és arra majd lehet építkezni. „ (Jászberényi Krisztina)
-

Annak tudatosítása, hogy az adatgyűjtés önmagában nem meríti ki a kapcsolódási
lehetőségek feltárását. Tanítani kell a hatékony információkeresését, az információk
ellenőrzését és a gyűjtött adatok feldolgozását. „A kerettanterv témaköreinek felsorolásánál a kollégák általában csak az internet adta lehetőségekben gondolkodtak. A leggyakoribb volt az adatgyűjtés, az információkeresés, de azok rendszerezése, feldolgozása informatikai módszerekkel már nem valósul meg.” (Bondorné hegyi Margit).
„Minden válaszban főszerepet kap az információgyűjtés és a szemléltetés, mint fő alkalmazási terület. Az informatikát elsősorban segédeszközként használják, nem céljuk,
hogy informatikai ismereteket oktassanak, ezt az informatikatanár feladatának tekintik.” (Földesi Katalin)

-

Annak tudatosítása, hogy „Az eszközök és a felhasználói szoftverek szakszerű, ésszerű,
biztonságos, etikus használatát tanítani kell, de ehhez szükség van az informatika tanár
tudására és tapasztalatára, mint ahogyan más tantárgyat sem tud tanítani senki olyan
szakmaisággal, mint maga a szaktanár” (Bondorné hegyi Margit)

-

Az IKT elvárásokhoz kapcsolódó kompetenciák áttekintése és egységes értelmezése:
„legalább így most átnéztük a kompetenciákat, hogy mi az elvárás” (Bánné). „Az interjú
vagy pusztán a beszélgetések alkalmával sokszor csodálkozom, hogy kollégák milyen
tulajdonsággal ruházzák fel önmagukat. Az IKT elvárásokhoz kapcsolódó indikátorok
szinte egészére az volt a válasz, hogy igen. Azt kifogásolom, hogy hogyan tudja valaki
kritikusan szemlélni a digitális eszközöket, ha azt nem tudja megfelelően használni?
Hogyan ösztönzi a tanulókat az IKT eszközök hatékony használatát a tanulás folyamatában, ha Ő maga nem használja? Hol, milyen online közösségeket hoz létre, milyen
online csatornákat használ?” (Jászberényi) „Az IKT elvárásokkal kapcsolatos kérdéseknél az online kapcsolat kizárólag az e-mail és a Facebook ismeretét jelentette, pedig ezeknél sokkal jobb eszközök is vannak az oktatásban. A digitálisan elkészíthető
kérdőívek, mérőeszközök esetében senki nem válaszolt igennel.„ (Motesiczki)

-

Más szakos „tanárok hangja”:
•

„Nem tartják úgy, hogy a tantárgyukba interdiszciplinárisan beépülő informatikai
témaköröket ők kompetensek megtanítani, mivel sem a technikai háttér, sem a
szakmódszertani tudás nincs meg hozzá. Inkább annak örülnének, ha a diákok az informatika óra keretében olyan ismeretekre tennének szert, amiket más tantárgyak
tanulása során kamatoztatni tudnak és alkalmazni tudják a hatékonyabb ismeretszerzés céljából.” (Egri Józsefné).

•

„Azt gondolják, hogy munkájuk során építeni szeretnének a tanulók informatika
órán megszerzett ismereteire, nem pedig megismertetni szeretnék azokkal. Sokkal
inkább fontosnak tartják, hogy ezt a megszerzett tudást saját tantárgyukon belül
elmélyítsék a tanulókban gyakorlati problémák felvetésével.” (Földesi Katalin).

•

„A szaktárgyi órákba nem szeretnék az informatikát úgy beépíteni, hogy az informatikai tartalmakat is ők tanítják meg. Nem érzik ehhez elég kompetensnek magu114

kat, maguk is sokszor az informatika tanár segítségre szorulnak. A gyorsan változó
IKT tartalmakat, informatikát nem tudják követni. Ehhez mindenképpen kell egy
szakember, aki felhívja a figyelmet, valamint megismerteti a szükséges új tartalmakat az érdeklődő kollégákkal.” (Gálné Farkas Irén)
•

-

„Az informatikához kötődő témaköröket ugyan tanítják, de kevéssé tudatosul bennük, hogy ez egy másik tantárgy követelményrendszerében hol helyezkedik el, milyen mélységben kellene vele foglalkozni és milyen speciális módszerekkel lehetne
megtanítani. Erre nem érzik magukat felkészültnek még akkor sem, ha felhasználói
szinten már sok programot jól kezelnek.” (Motesiczki Ottó)

„a pedagógusképzést kellene először megreformálni, aminek elvégzése után a pedagógus nagyon igényesen, minden körülményt figyelembe véve tudja ellátni feladatát.”
(Dr. Kazincziné). „A pedagógusképzésük során nem tanultak ilyen ismereteket. Módszertanilag nem mindig helyes az sem ahogyan ők bizonyos feladatokat megoldanak,
ezért nem is vállalnák fel ezen tananyagtartalmak megtanítását.” (Baloghné Ivády Éva).
„Ezek alapján mindhárman úgy értékelik, hogy az informatika témakörök tanításához
nem rendelkeznek alapos, átfogó szaktárgyi tudással, nem rendelkeznek elegendő
szakmódszertani tudással fogalomhasználatuk nem eléggé pontos, következetes. Ezeknek a problémáknak a megoldása célirányos tanár-továbbképzés lenne, a hatékonyabb
tantárgyi koncentráció megvalósítása és a magasabb szintű és óraszámú iskolai informatikaoktatás.” (Motesiczki Ottó)
„… nem elfogadható, hogy olyan más szakos kollégáknak kell megtanítani az informatika követelményeit, akik többnyire csak felhasználók, de semmiképpen nem szakemberek. Azok a kollégák, akik próbálnak haladni, és megfelelni a modern társadalmi kihívásoknak, ők is elsősorban prezentációkban, feladatlapokban, adatgyűjtésben, házi
dolgozatokban gondolkodnak. Ekkor is a saját tantárgyuk kerül előtérbe, az informatika
csak eszköz. Ez nem is lenne baj, ha ezek a munkák szakszerűen készülnének el, nem
pedig csak ösztönösen.” (Jókuti Zsolt)

-

Az informatika tanár feladatai:
o „figyelemmel kísérje az informatika, IKT eszközök fejlődését; ismereteit tovább adja
az érdeklődőknek; segítsen az informatikával kapcsolatos kérdések megválaszolásában; segítse az új IKT eszközök, programok használatának elsajátítását; segítség
és tanácsadás a rászorulóknak.” (Gálné Farkas Irén)
o „A kérdőívek kitöltése során még egyszer felelevenítettem a témát, ami köré a kutatás épül, ennél fogva mindenki számára világossá vált, hogy miről is fogunk értekezni. A kitöltés folyamatát és vezérfonalát a kérdőív adta. A kitöltés során azonban
folyamatosan voltak kérdéseik, amelyekre – értelemszerűen – egyértelmű jó, vagy
rossz válasz nem volt. Ezért a válaszok mindig vagy kérdés formájában jelentek
meg, megvilágítván a további összefüggéseket, vagy pedig a kérdőív kérdésének
további boncolgatásából állottak. Többször kiemeltük, hogy a kérdések az adott
szaktárgy és az informatika mezsgyéjén mozognak. Többször rávilágítottam, hogy
az informatika tanár didaktikailag mást tesz, mint a szaktárgy pedagógusa. Ebből
újabb kérdések fakadtak, amelyek azt voltak hivatva érzékeltetni, hogy mennyire
különül el a tanító, tanár fejében a határvonal saját tárgyának tanítása és az informatika alapvetéseinek elsajátíttatása között.” (Tauber Norbert)
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o „otthoni tanulás támogatása. Informatikaoktatásban már a tavalyi év során bevettem a felhő alapú tárolás, tananyag megosztást, erre a gondolkodásra tanítom a
gyerekeket, illetve a saját kollégáimat… Ez egy másfajta gondolkodás, melyet a pedagógusokkal nagyon fontos lenne megtanítani, elsajátíttatni. Itt az informatika tanár kollégákat emelném ki és az ő segítségükkel gyorsan megoldható lenne ez a
probléma. ” (Kercsmár Balázsné)
-

Az informatika tanár, mint koordinátor szerepkörének szükségessége, mert „Tervezéskor a pedagógusok az esetek döntő többségében nem veszik figyelembe a más tantárgyakkal – különösen az informatikával való kapcsolódási lehetőségeket, vagy nem
olyan mélyen, ahogy azt a NAT vagy a kerettanterv megkívánja tőlük. Kihagyják ezeket
a fejezeteket vagy átsiklanak felettük. Így „az informatika alkalmazási lehetőségei inkább alkalomszerűen és spontán módon, mint tudatosan és tervszerűen jelennek meg
az interjúalanyok tanítási gyakorlatában.” (Csordás Éva). A más szakos tanárok … „Többen elmondták, hogy fontosnak tartanák, hogy az informatikatanár segítse őket a Kapcsolódási pontok tekintetében, ha informatikáról van szó.” (Dr. Koreczné). „Segítené az
eligazodást, folyamatosan tájékoztatná az érdeklődőket az új tartalmakról.” (Gálné
Farkas Irén). „Az ösztönzés, bátorítás, hogy a kollégák bátran használják az eszközöket.” (Hollóné Bódi Katalin). „A mai generáció informatika tudása a játék, közösségi oldalak, filmletöltés. A gyerekek arra gondolnak, hogy nekik ez éppen elég. Az informatika óráktól sokszor ezt várják, nem pedig a rendszerek megismerését.” (Jászberényi)
„Az ingyenesen elérhető eszközök (pl.: Moodle, Google egyéb lehetőségei) nem igényelnek komolyabb felkészülést, használatukat sok kollégának csak megmutatni kellene, nem feltétlenül tanfolyami keretben. Erre a feladatra az informatika tanárok lennének alkalmasak, hiszen ők ezeket ismerik, talán a napi gyakorlatukban használják is.
Ezt a feladatot tudatosítani kellene bennük.” (Motesiczki Ottó)

-

IKT munkaközösség létrehozása: „Megkérdeztem, mit szólnának egy IKT munkaközösség felállításához, ahol az interjú során felmerült problémás pontok – digitális tananyag
tartalmak, informatika kapcsolódási pontok szakmódszertanilag helyes átadása, online
kapcsolattartás és tananyag megosztás lehetőségei - megbeszélhetők lennének és közösen találnának megoldást is rájuk.” (Takács Attila)

-

Kercsmár Balázsné javaslata: „Javaslatom, hogy minden olyan informatikai „eszköz”
esetében, melyet akár kísérleti jelleggel bevezetnek az oktatásba, előzetes informatika tanári egyeztetésen essen át, hiszen az informatika tanárok ki tudják szűrni az
esetleges veszélyeket a használat során. Pl.: QR kódok és problémái. A leírás megtalálható az Esettanulmányok részben.

*************
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