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„Különlegesnek éreztem magam tőle, büszke voltam rá, hogy a mi osztályunk kap
tabletet.”

„Anya szól háromszor, s ha még mindig nem hagyom abba, kikapcsolja az áramot.”

„Aki csúnyán írt, vagy aki olyan kis átlagos volt, jó lehetőséget kapott arra, hogy
kitűnjön. Aki meg nagyon jó és nagyon okos, nála a tablettel is szuperül ment minden, s
pluszfeladatot kellett nekik adni, hogy lekössük őket – ez azonban a tabletes
programoknak hála egyszerűbben ment, mint korábban.”

3

Vezetői összefoglaló
A hatásmonitoring célja: milyen motivációk/attitűdök, és milyen
vélemények/akadályok befolyásolják a tablettel támogatott tanulást az érintett
diákok, a tanárok és a szülők megkérdezése alapján, amennyiben a tablet, mint
eszköz szabadon felhasználható a tanítási folyamatban (nincs előírás a felhasznált
alkalmazásokra, a módszertanra és az elérni kívánt eredményekre).

Eszközellátottság és internethasználat: a programban részt vevő osztály tanulói
rendszeres internethasználók: szinte mindegyik gyermek internetezik naponta
legalább egyszer. Eszközellátottság tekintetében is kivételesen jó helyzetben
vannak a diákok, minimálisan két infokommunikációs eszközzel rendelkeznek,
okostelefonja mindenkinek van. A gyerekek által használt legnépszerűbb
alkalmazások a chat-, és üzenetküldő programok, valamint a közösségi oldalak,
továbbá a játékprogramok. Az érintett tanárok és szülők online aktívak, átlagos
felhasználóként definiálhatók (információkeresés, ügyintézés, kapcsolattartás
funkciók).

Biztonságos internethasználat: az „Okosuli program” kiemelt célkitűzése, hogy a
fiatalokat a tudatos és biztonságos internethasználatra nevelje. Az ezt célzó
előadások és programok ellenére a diákok negyede még nem hallott ezekről a
témákról.

Pedagógiai tapasztalatok: a pedagógusok számára nagyobb idő-ráfordítást
igényel a tablettel való oktatás és számos nehézséggel, technikai problémával kell
megküzdeniük. Ezzel együtt mindenképpen pozitív eredményeket tapasztalnak,
munkájukat eredményesebbnek értékelik. A tablet nagyon jó motivációs
eszköznek bizonyult, és számos új módszernek ad teret. A legnagyobb előnyök,
melyeket kihasználhattak: célzott vizualizáció rugalmas megoldásokkal, kreatív
témafeldolgozás prezentációkkal, cél- és élmény-orientált használat.
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Digitális identitás: a diákok többsége látogat közösségi oldalakat, és aktív, illetve
passzív tevékenységet egyaránt végez, ám a digitális identitás építésének,
formálásának egyáltalán nem tulajdonít jelentőséget, nem alakítja azt tudatosan.

Tablethasználattól való félelem: a kezdeti fenntartások és aggodalmak (lásd
eszköz megóvása, hogyan használható ki tanulásra módszertani iránymutató
nélkül, tablet=játék funkció beidegződése, függőség kialakulása) a program
előrehaladtával számottevően csökkentek mind a pedagógusok, mind a szülők
részéről.

Tablet mint motiváció: a diákok a tabletes tanórákat nagyon szeretik, és
örülnének neki, ha még több tanórán használnák, de ennek ellenére többségük
nem érzi úgy, hogy sokkal érdekesebb vagy izgalmasabb így az oktatás, mint a
hagyományos módon.

Az „Okosuli program” sikere: a gyerekek és a pedagógusok számára megmutatta
a tabletes eszközhasználat sokoldalú előnyeit, rámutatva arra, hogy a játékon
kívül
sokoldalúan
használható
a
tanuláshoz
és
a
mindennapi
problémamegoldáshoz.

Ajánlások:
-

A kutatási projekt folytatása, a pilot projekt tanulságainak beépítése.

-

Döntés a pedagógiai módszertan és eszközök szabadságáról: teljesen
„szabad kéz”, esetleg néhány jól használható alkalmazás ajánlása, mely
összehasonlíthatóvá teszi az eredményeket.

-

Gamification kísérlet beépítése: ahol a játékosítás összekapcsolja a
tablet=játék sztereotípiát a tanulási céllal.

-

Élmények gyűjtése videókban: a projektet érthetővé/láthatóvá teszi PR
eszközökkel, vírusvideókkal a nagyközönség számára.
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Bevezetés
Jelen kutatás témája a budapesti Áldás utcai Általános Iskolában a 2013/2014-es
tanévben lezajlott Okosuli program hatásmonitoringja. A program keretében az iskola
akkori 4.a osztályában bevezették a tabletek oktatásban való használatát.
A kutatás a kísérleti tablethasználat tapasztalatait vizsgálja a programban részt vevő
három szegmensben, azaz a gyerekek, a szüleik és a pedagógusok körében, és arra
keresi a választ, hogy az eszközök oktatásba való bevonása milyen változásokat okozott
a célcsoportok attitűdjében, motivációjában, illetve a diákok esetében a tanulási
eredmények vonatkozásában.
A komplex vizsgálat eredményei megmutatják, hogy a tabletek alkalmazásával
kapcsolatban erősen megosztottak a vélemények, illetve az előzetes vélekedések és
aggályok tekintetében is jelentős változások tapasztalhatók. Egyértelműen kiderül az is,
hogy a motiváció kulcsfontosságú tényező mindhárom célcsoport esetében, különösen a
gyerekek számára, valamint pedagógiai szempontból is számos pozitív hatás rajzolódik
ki, többek között a differenciált oktatás és a magatartási problémák kezelése terén.
Az Okosuli program folytatása a Hipersuli program, mely 2015. áprilisától 2016 nyaráig
tart, az ország 5 iskolájában, összesen 15 osztályban. A Hipersuli program célja, hogy az
új módszerek és eszközök segítségével a fiatalokat segítse a tanulásban, a
pedagógusokat pedig az oktatásban.

A kutatás módszertana
A kutatási helyzet különlegessége, hogy mivel a vizsgált program már a kutatás előtt
elkezdődött, így kizárólag utólagos, illetve retrospektív adatfelvételre nyílt lehetőség.
A kutatás kvalitatív és kvantitatív módszertannal egyaránt dolgozott, fókuszcsoportos
interjúk készültek, valamint kérdőíves adatfelvételre került sor.
A kvalitatív kutatás keretében egyrészt a kiválasztott osztály diákjaiból, másrészt a
képzésükben részt vevő és az abban részt nem vevő tanárokkal összesen két darab,
egyenként 45-50 perces fókuszcsoportos adatfelvétel zajlott le.
A kvantitatív kutatás (online önkitöltős kérdőív) a programban részt vevő osztály diákjait
és a kísérletbe bevont diákok szüleit kérdezte meg. Mindkét célcsoportnak készült egy
10-15 perc hosszúságú online kitölthető kérdőív, melyet a diákok egy osztályfőnöki óra
keretében, a szülők pedig egy szülői értekezlet alatt töltöttek ki. Így biztosítottuk, hogy a
lehető legtöbben töltsék ki a kérdőívet.
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Az Okosuli program bemutatása
Az Okosuli program a 2013/2014-es tanévben indult az Áldás utcai Általános Iskolában,
melyben mindössze egyetlen osztály, az akkori 4.a, azaz a jelenlegi 5.a osztály vett részt.
Az osztályba 25 tanuló jár.
A gyerekek kezdetben magyar nyelv és irodalom, természetismeret és idegen nyelv
(angol) tanulásához használták a tableteket, később a tantárgyak listája a matematikával
és az erkölcstannal egészült ki.
Eszközellátottság
A program egyik unikalitása kétségkívül az eszközellátottságban rejlik, ugyanis a
gyerekek és a pedagógusok nemcsak a tanórákon használhatták a tableteket, hanem
haza is vihették magukkal a készülékeket – a program tehát szabad eszközhasználatot
biztosított a résztvevőknek. A program keretében 51 táblagép került kiosztásra a
programban részt vevő diákok, tanárok, tananyagfejlesztők és az iskolai koordinátor
részére. A kiosztott HD felbontású táblagépek megfelelnek a legújabb design és
ergonómiai trendeknek. Műszaki paramétereit tekintve fejlett, jól használható
eszközökről van szó: típusuk Samsung Galaxy Tab 2 10.1, az operációs rendszerük
Android 4.0.3 (Jelly Bean-re upgrade-elhető), méretük 10”-es, processzoruk kétmagos A9-es, akkumulátoruk 7000 mAh-es.
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Eredmények bemutatása
Az első tanév főbb tapasztalatait az alábbi grafika jól szemlélteti.
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Diákok
Mind a diákok számára készített kérdőív, mind a fókuszcsoportos módszertan tartalmaz
általánosabb jellegű kérdéseket az internetezési és a digitális eszközhasználati
szokásokról, valamint konkrétabb kérdéseket az Okosuli programra vonatkozó
tapasztalatokról.
A kvantitatív kutatás során alkalmazott kérdőívet az osztály tanulói egy kivétellel
valamennyien kitöltötték, így összesen 24 választ regisztráltunk. A diákok körében a
nemek aránya kiegyenlítettnek tekinthető, mivel 13 lány és 11 fiú válaszolt. Az átlagos
életkor 11 év volt. Második lépcsőben a fókuszcsoportos interjún az Okosuli programba
bevont, idén már 5.a osztály tíz tanulója vett részt, lányok és fiúk vegyesen.
Az internetezésre és digitális eszközhasználatra vonatkozó szokások
A gyerekek internetezési és digitális eszközhasználati szokásainak vizsgálatakor
megmutatkozik, hogy rendszeres internethasználókkal állunk szemben, ugyanis szinte
valamennyi diák naponta egyszer (38%) vagy többször internetezik (42%).
Nemcsak az internetezés gyakorisága, hanem a neten eltöltött órák száma is jelentős: a
napi 1-2 óra tekinthető átlagosnak, de akad olyan diák is, akinek az internetezés saját
bevallása szerint is napi 3-4 órás elfoglaltságot jelent (8%). Az internetezés elsődleges
helyszíne egyértelműen az otthon, az iskolai netezés nem tekinthető jellemzőnek.
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Ami a netezéshez leggyakrabban használt digitális eszközök megoszlását illeti, a diákok a
tabletet (63%), a laptopot (58%) és az okostelefont (58%) jelölték meg, közel azonos
arányban. Az asztali számítógép használata is elterjedt, igaz sokkal kisebb mértékben,
mint az előbbi eszközöké. A diákok digitális eszközhasználata igen széleskörűnek
tekinthető, ugyanis a fenti készülékek mellett még okostévét és e-book olvasót is
használnak, igaz, az internetezésnek nem ezek az elsődleges platformjai.
Figyelemreméltó továbbá a megkérdezett ötödik osztályos diákok infrastrukturális
háttere: átlagosan 2-3 saját infokommunikációs eszközzel rendelkeznek, ezek között a
tablet mellett az okostelefon, a laptop/PC és az iPod illetve iPad szerepel leggyakrabban.
Ahogy a fenti válaszokból is kiderül, többségében már a program kezdete előtt is
ismerték és rendszeresen használtak tabletet: a megkérdezett gyerekek közül két
kivétellel mindenkinek volt otthon tablet készüléke a programot megelőzően is. Fontos
megjegyezni, hogy nem dedikált, saját készülékről van szó, hanem családi készülékről,
amit a családtagok, több esetben a testvérek közösen használnak. A gyerekek tehát a
programot megelőzően is rendszeresen használtak tabletet, többségük minden este,
néhányuk viszont, például ahol testvérek osztoznak az eszközön, vagy a szülők
szigorúbban korlátozzák a használatot, csak minden másnap vagy annál ritkábban.
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A gyerekek internetezési szokásainak felderítésekor a mennyiségi tényező mellett a
minőségi tényező kérdése is esszenciális, vagyis annak feltérképezése, hogy a diákok
mivel töltik idejüket a világhálón. A kvantitatív kutatás során külön foglalkoztunk a
legfontosabb és legelterjedtebb internetes programtípusok (üzenetküldő és csevegő
programok, közösségi oldalak, internetes böngészők, levelezőrendszerek, illetve netes
játékok) használati gyakoriságával, melyet a gyerekek négyfokozatú Likert skálán
jelölhették meg: „naponta többször”, „naponta”, „hetente többször” illetve „hetente
vagy annál ritkábban”. Az eredmények alapján egyértelműen a különféle üzenetküldő és
chatelő programok illetve applikációk a legkedveltebbek: a gyerekek 42%-a naponta
többször is használja ezeket.
A közösségi oldalak is elterjedtek: a válaszadók harmada naponta többször is, egyötöde
pedig naponta egyszer felkeresi a különféle social media felületeket, a válaszok
megoszlása azonban ebben az esetben kiegyenlítettebb, mint az üzenetküldő
programok vonatkozásában, hiszen 25% csupán hetente vagy annál ritkábban teszi
ugyanezt.
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Ami az internetes játékokat illeti, közel ugyanannyian vannak azok, akik csupán hetente
többször játszanak ezekkel a programokkal (29%), mint akik naponta használják azokat
(25%). Ezenkívül a gyerekek egyötöde saját bevallása szerint csak hetente vagy annál
ritkábban tölti internetes játékokkal az idejét.
Az eredmények alapján a gyerekek a különféle levelezőrendszerekkel és internetes
böngészőkkel az internetezésre szánt idejük csupán kis részét töltik: előbbi
programtípust többségében hetente többször veszik igénybe, a többiek ennél is
ritkábban, utóbbi használata pedig meglehetősen kiegyenlítettnek tekinthető, ugyanis a
válaszok szinte azonos arányú eloszlást mutatnak a négy kategóriában.
A fókuszcsoportos kutatás eredményei az internetezési szokások terén megerősítették
a kérdőíves adatfelvétel tanulságait, a tanulók körében ugyanis egyértelműen a játékok,
a különféle chat programok és alkalmazások (említették például a Vibert, az AnoTalk-ot,
és a Skype-ot), illetve a YouTube bizonyult a legnépszerűbbnek. A fókuszcsoportos
kutatás eredményei alapján a közösségi oldalak használata nem hangsúlyos, a Facebookot például csupán egyetlen diák említette meg a leggyakrabban használt programok
között. Megkérdeztük, hogy mit gondolnak arról, hogy felnőttként hogyan és mire
fogják használni az internetet. Többségében a jelenleg használtakhoz hasonló funkciókat
társítanak a felnőttkori internetezéshez (telefonálás, internetezés, böngészés, levelezés,
chat, filmek), s ez kiegészül néhány kimondottan „felnőttes” tevékenységgel, például
munkavégzés, „gyerekeim mutatványait felvenni videóra” vagy társkeresés.
A gyerekeket a kérdőívben szüleik internetezési szokásairól is megkérdeztük. Az
internet- és a digitáliseszköz-használat kapcsán is fokozottan érvényesül az otthoni
minta követése, a (digitális) szocializáció, ezért fontos tudni, hogy milyen szülői minta áll
a gyerekek előtt ebben a tekintetben. A válaszok egyértelműen kimutatták, hogy döntő
többségében a szülők is naponta (38%) vagy naponta többször is (25%) „nyomkodják”
telefonjukat, laptopjukat vagy asztali számítógépüket. Ami az internetezés gyakoriságát
illeti, a legtöbben ebben az esetben is azt jelölték, hogy szüleik naponta interneteznek
(38%), azonban a diákok 20%-a szerint a szülők csupán hetente többször használják a
világhálót. A válaszok tükrében kijelenthető, hogy a gyerekek sikeresen szét tudják
választani a szüleik internetezéssel és a digitális eszközökkel, de nem internetezéssel
töltött idejét. A digitális eszközökkel töltött idő ellenpontjaként a szülők offline olvasási
szokásairól is kérdeztük a gyerekeket: a diákok többségében úgy látják, hogy szüleik
naponta (46%) vagy naponta többször (29%) olvasnak nyomtatott újságot és/vagy
könyvet.
A kérdőíves kutatás tanulsága szerint az ötödikes diákok személyében rendszeres
internethasználókkal állunk szemben: a megkérdezett tanulók három kivételével
mindannyian naponta használják az internetet, akár többször is, s összesen mintegy 1-2
12

órát töltenek el vele. A további három gyerek közül ketten hetente csak néhány
alkalommal, egy pedig kizárólag hétvégén használja a netet.
A fókuszcsoporton részt vevő gyerekek döntő többségében asztali számítógépen és
laptopon interneteznek, emellett mindenkinek van saját okostelefonja, s ezen is gyakran
neteznek. Négyen említették a tabletet – kissé kevésnek tűnik ahhoz képest, hogy a
gyerekek elmondása szerint szinte mindegyik családban van tablet, ráadásul a
programban kapott tableteket továbbra is hazavihetik. Többen említették még az iPad
és iPod készülékeket.
Internetes közösségi oldalak használata
Ami a leggyakrabban használt internetes oldalakat illeti, a megkérdezett gyerekek
körében egyértelműen a YouTube a legnépszerűbb: kétharmaduk rendszeresen
látogatja ezt a felületet, ezzel szemben a közösségi oldalak közül a Facebook-ot
mindössze a gyerekek harmada. A Snapchat és az Instagram tekinthető még ismertnek,
de ezeket sokkal kevésbé használják, mint az előbb említetteket. A gyerekek negyede
semmilyen közösségi oldalon nem regisztrált.
A közösségi felületeken egyértelműen a like-olás (42%) és a chat (38%) tekinthető a
leggyakrabban végzett tevékenységnek. A legnépszerűbbektől közel azonos arányban
elmaradva egy további tevékenységi kör azonosítható, melybe beletartozik a
kommentelés, a posztolás, a videók és saját fényképek megosztása, illetve a játék –
valamennyit a gyerekek majdnem egyötöde jelölte meg. A check-in (pl. Foursquare vagy
egyéb bejelentkezős applikációk) és a mások fényképeinek megosztása egyáltalán nem
bizonyult relevánsnak, senki sem végzi ezeket a tevékenységeket. Fontos megjegyezni,
hogy némi ellentmondás bontakozik ki az előző, közösségi oldalak rendszeres
használatával kapcsolatos kérdéshez viszonyítva, ugyanis míg ott a gyerekek negyede
jelölte meg, hogy nem regisztrált ilyen felületen, itt mindössze 12% válaszolta ezt.
Összességében az derül ki, hogy a diákok körében a közösségi oldalak aktív és passzív
használata közel azonos arányban jellemző. Aktív használatnak tekinthető a
kommentelés, a like-olás, a posztolás vagy például a fényképek és videók megosztása,
vagyis amikor adott illető valamilyen, mások számára is látható aktivitást végez a
közösségi felületen, passzív használat alatt pedig értelemszerűen ennek ellenkezőjét
értjük, például a bejegyzések olvasását és a böngészést. A tevékenység gyakoriságaként
mindkét esetben a „hetente többször” opciót jelölték be legtöbben (33% illetve 29%).
A közösségi oldalak használatára és az egyes tevékenységek gyakoriságára vonatkozó
kérdések is jól mutatják, hogy a diákok saját digitális identitásuk kezelésének, például a
közösségi oldalakon regisztrált profiljuk „gondozásának” nem tulajdonítanak kiemelt
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figyelmet. Ezt a megfigyelést egy célzott kérdés is megerősíti: a gyerekek többségében
nem tekintik kimondottan fontosnak, negyedük pedig egyáltalán nem tartja fontosnak
saját profilja és általában a róla az interneten nyilvánosságra kerülő képek és szövegek
figyelemmel kísérését és naprakészen tartását. Mindössze egyetlen válaszadó értékelte
ezt a kérdéskört nagyon fontosnak.
Internetes játékok
Az internetes játékok tárgykörét a kvantitatív kutatás során kiemelt témaként kezeltük.
A játékokról már esett szó a közösségi oldalakon végezhető tevékenységek kapcsán,
annál a kérdésnél azonban nem tapasztaltunk kiemelkedő aktivitást e tekintetben,
viszont további kérdések is foglalkoznak a témával. Fontos megjegyezni, hogy előbbi
esetben kimondottan a social media felületeken elérhető játékokról volt szó, s nem
általában az online játékokról, ami értelemszerűen tágabb értelmezési kört jelent.
Meglehet, hogy éppen ennek köszönhető, hogy az online játékok ebben a kontextusban
népszerű szabadidős és internetes időtöltésnek mutatkoznak, hiszen mindössze négy
diák (17%) válaszolta azt, hogy egyáltalán nem szokott online játékokat játszani.
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A többiek körében a stratégiai (54%) és a háborús játékok (46%) tekinthetőek leginkább
népszerűnek, de elterjedtnek bizonyulnak a különféle ügyességi játékok is (33%). A
készségfejlesztő és tanulást segítő játékok azonban egyáltalán nem érdeklik a
gyerekeket.
Az online játékok kapcsán fontos azok közösségteremtő és szocializációs aspektusaival is
foglalkozni. Általános jelenségnek tekinthető, hogy a játék során új emberekkel
ismerkednek meg a gyerekek és velük beszélgetésbe is bonyolódnak, elsősorban a
tevékenység részeként (főleg különféle csapatjátékok esetében, amikor a játékosok a
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játék közben, például chatelés során alakítják ki a stratégiát), viszont elzárkóznak attól,
hogy ilyen módon új barátságokat alakítsanak ki.
Az internetezés és a digitális eszközhasználat korlátozása
A fókuszcsoportos beszámolók alapján, a gyerekek internetezésének és digitális
eszközhasználatának szabályozását és korlátozását illetően homogén kép bontakozik ki.
A szülői korlátozás általános jelenségnek tekinthető: meg van szabva, hogy a gyerekek
naponta hány órát internetezhetnek és használhatják például a tabletet. A tanulók
körében a napi egy-másfél órás netezési limit az általános. A tíz diák közül hárman
jelezték, hogy az otthoni szabályok eltérőek a hétköznapokon és hétvégén, hétvégén
többet internetezhetnek, mint a hétköznapokon:
„(…) hétköznap délután csak egy órát, hétvégén délelőtt és délután is lehet, 1-1órát”.
A megengedett időtartamok közti differenciák ezekben az esetekben közel azonosak. A
korlátozás kapcsán kiemelt motívumnak bizonyul a tanulás priorizálása a netezéssel
szemben:
„Csak tanulás után játszhatok, ha kész a lecke.”
Gyakori eszköz a szülő kezében a nethasználat büntetésként vagy jutalomként való
kezelése is:
„(…) ha rossz jegyet hozok haza, akkor büntiből aznap, vagy több napig nincs
net.”
Mindennapos családi szituációként jelenik meg az elvált szülők esete és eltérő attitűdjeik
a gyerekek internetezési szokásaival/tablet használatával kapcsolatban. Az elvált szülők
egyik tagja például hétvégén több játékot enged, míg a másik szülő hétköznap és
hétvégén is szigorúbb korlátokat szab.
Ami a gyerekek korlátozással kapcsolatos hozzáállását illeti, némileg heterogénebb
képet kapunk. A szülői szabályozás többségében erős gyermeki ellenállásba és
engedetlenségbe ütközik:
„Anya szól háromszor, s ha még mindig nem hagyom abba, kikapcsolja az
áramot.”;
„Van, amikor kijátszom őket, s a telefonon netezek titokban.”;
„Sokszor előfordul, hogy nem hagyom abba a játékot elsőre, amikor mondják.”
Megjelenik azonban az engedelmes, szófogadó attitűd is:
„Úgyis tudják, hogy magamtól abbahagyom és betartom a szabályokat.”;
„Magamtól leteszem, hamar megunom úgyis.”
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Internet=játék & tablet= játék?!
A program előtt a tabletet és az internetet mindenekelőtt játékra használták a gyerekek.
A fókuszcsoporton megkérdezett gyerekek négyötöde retrospektíven kérdezve a
program előtt úgy gondolta, hogy a tablet elsősorban játékra alkalmas, továbbá a
fényképezés és fénykép-, illetve videó-nézegetés merült fel használati lehetőségként. Ezt
a nézetet erősíti, hogy a gyerekek saját bevallásuk szerint barátaik is elsősorban játékra
használják az internetet, ezenkívül a chatelés (Facebook és Viber), a videó-és
fényképnézegetés (YouTube) és a levelezés számít gyakori tevékenységnek. 1
A játék dominanciáját az is alátámasztja, hogy a programmal kapcsolatos első
gondolatok között is fontos szerepet töltenek be a játék adta lehetőségek. Amikor
először szereztek tudomást arról, hogy tableteket kapnak az iskolában, egyöntetűen
pozitívan és örömmel reagáltak, negatív érzésekről pedig senki nem számolt be.
Mindössze annyi merült fel, hogy többen tartottak az újdonságtól és attól, hogy csak
tanulni lehet a tableten, játszani pedig egyáltalán nem.
„Első gondolat az volt, hogy mennyit lehet majd játszani rajta.”
„Meglepődtem, s arra gondoltam rögtön, hogy le lesz-e korlátozva a
tablethasználat, vajon bármikor játszhatok-e majd rajta.”
„Meglepődtem, de örültem nagyon. Először kicsit tartottam tőle, hogy csak a
tanulásra lehet majd használni a tabletet, s játékra majd nem.”
A programmal és a tablethasználattal kapcsolatos attitűdök tehát egyértelműen
pozitívnak mondhatóak, valamint további kiemelt motívumnak bizonyult a büszkeség és
a meglepetés is. A gyerekek egyetértettek abban, hogy a tablettől különlegesnek és
kitüntetettnek érezték magukat a többi osztállyal összehasonlítva:
„… különlegesnek éreztem magam tőle, büszke voltam rá, hogy a mi osztályunk
kap tabletet”.
A meglepetést talán leginkább az indokolja, hogy, amint korábban már esett róla szó, a
tablet a gyerekek számára a játékkal fonódik össze, és első hallásra meglepetésként érte
őket, hogy azt az eszközt, amit eddig elsősorban játékra használtak, ezentúl az iskolában
is kvázi legálisan használhatják – persze immár nem játékra. Ezzel összekapcsolódik az
öröm is, hogy a számukra ismerős, azonban eddig csak otthon adott eszközt immár az
iskolában is használhatják:
„… örültem, hogy a suliban is lesz tablet, s nem csak otthon használhatom”.
1

Fontos megjegyezni, hogy a tablet- és az internethasználat, illetve az ezzel kapcsolatos attitűdök néhol
összemosódnak: a gyerekeket elsősorban a tablettel kapcsolatban kérdeztük, de ez több esetben implicit az
internetezési szokásokat is magában foglalja, mivel számukra a két dolog sok esetben nem válik külön.
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Bár a játékkal kapcsolatos gondolatok dominanciája vitathatatlan, emellett a tanulás és
az ismeretszerzés is szerephez jutott, többen említették, hogy örülnek annak, hogy a
tabletet a tanulásban is lehet használni, például mert így biztosan jobban megmarad a
tananyag az emlékezetben, illetve a tablet több válaszban önmagában is érdekes
eszközként jelenik meg, így az eszköz megismerése, jobban megismerése is vonzó.
Intergenerációs szocializáció
Az eredmények egyértelműen kimutatják, hogy a gyerekek sok időt töltenek
internetezéssel, szabadidejük eltöltésének egyik kiemelt módja. Felmerül a kérdés, hogy
az internet esetleg a közös családi időtöltések között is szerepel-e, vajon mennyire
jellemző, hogy a gyerekek szüleikkel együtt végeznek bizonyos netes tevékenységeket. A
kérdőíves kutatás alapján megállapítható, hogy ebből a szempontból a gyerekek két
csoportra különíthetőek el: a megkérdezett diákok fele rendszeresen szokott szüleivel
közösen internetezni, míg másik fele egyáltalán nem. Azok, akik számára a netezés
családi programok között szerepel, elsősorban a tanulás kapcsán használják azt, például
a házi feladathoz keresnek közösen információt vagy képeket, továbbá gyakori a
különféle videók és filmek, például sportközvetítések nézése is. Online játékokban való
közös részvételről csupán egyetlen gyerek számolt be. Összességében azonban
egyértelműen az derül ki, hogy a gyerekek a szüleikkel töltött időt nagyrészt offline
tevékenységekkel töltik, vagyis nagyobb részt képvisel a nem internetezéssel töltött
közös időtöltés – átlagosan több mint heti 10 órát töltenek így.
Biztonságos internethasználat
A biztonságos és tudatos internethasználat elsajátítása az Okosuli program kiemelt céljai
közé tartozott – a gyerekek számára több alkalommal is tartottak ezzel kapcsolatban
oktatást, melyek során az internet esetleges veszélyeire hívták fel a diákok figyelmét,
például az adatvédelem tekintetében. A kérdőíves kutatás eredményei azt mutatják,
hogy a gyerekek tisztában vannak azzal, hogy a világháló számtalan veszélyt rejthet, ha
valaki nem elég körültekintően használja azt, azonban a válaszokból az is kitűnik, hogy
nem értékelik túl ezeket a veszélyeket. Többségük „eléggé veszélyesnek” tartja a
világhálót (54%). A 25 gyerekből csupán két diák gondolja úgy, hogy az internet
kimondottan veszélyes.
A kérdőívre adott válaszok alapján azt látjuk, hogy az internet veszélyeivel kapcsolatos
információkat a gyerekek mindenekelőtt otthon, szüleiktől és testvéreiktől szerezték
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(55%), a tudatosságra nevelés második legjelentősebb színterének pedig az iskola
bizonyult (36%), továbbá kisebb mértékben, de a barátok hatása is megjelent (9%).
Fontos kiemelni azonban, hogy a gyerekek negyede saját bevallása szerint egyáltalán
nem hallott még a kérdéses témákról. Ennek tükrében még hangsúlyosabbnak látszik az
a tény, hogy a diákok közül senki sem gondolja veszélytelennek az internetet - az sem
tehát, aki még formálisan sosem tanult/hallott róla.
A kvantitatív kutatás során az internetes veszélyekre és a védettség kialakításának
tényezőire egyaránt nagy hangsúly helyeződött. Ami előbbit illeti, a diákoknak a
leggyakrabban felsorolt internetes veszélyek közül (mint például megszégyenítés a
közösségi oldalon, adatokkal való visszaélés, internetes vírus, stb.) kellett megjelölniük,
hogy melyekkel találkoztak már. A diákok többsége még nem szenvedett el komolyabb
internetes bántalmakat: egyötödük szerzett már az internetes vírusok és a felnőtteknek
szóló tartalmak kapcsán negatív tapasztalatokat, továbbá egy gyerekkel fordult már elő,
hogy közösségi oldalon csúfolták, megszégyenítették (cyberbullying).
A tudatos és biztonságos internetezéshez elengedhetetlen tényezőkkel és fogalmakkal,
mint például az internetes vírusok elleni védekezés, az adatvédelem és a biztonságos
jelszó, a gyerekek tisztában vannak, valamennyit ismerik és használják az eredmények
szerint. Egyedül a netikett, vagyis az internetezés illemtana számított ismeretlennek a
körükben, csupán egyetlen gyerek számára volt világos a fogalom jelentése.
A fókuszcsoportos beszélgetésen az internetezés veszélyei között a gyerekek a
függőséget, az „elbutulást”, valamint a tanulás elhanyagolásának kockázatát említették.
Az Okosuli programmal kapcsolatos tapasztalatok
A kutatás elmaradhatatlan részeként az Okosuli progammal kapcsolatos tapasztalatokról
és véleményekről is kérdeztük a gyerekeket. A tanórai tablethasználat vonatkozásában
érdekes eredmény tapasztalható: a kérdőívnek arra a kérdésére, hogy milyen gyakran
használták a készülékeket a tanórákon, a gyerekek meglepően megosztott válaszokat
adtak. Többségük szerint hetente többször (58%), azonban a diákok negyede szerint
csak hetente egyszer, s akadt, aki úgy vélekedett, hogy naponta vagy éppen nem is
minden héten kerültek elő a készülékek a tanórákon. Az eredmény azért különösen
meglepő, mivel a gyerekek mind egy osztályba járnak. Magyarázatként szolgálhat, hogy
bizonyos „tabletes tantárgyakat” csoportbontásban tanultak.
A diákok válaszaiból egyértelműen az rajzolódik ki, hogy szívesen vettek részt a
programban, pozitív élményt jelentett számukra a tabletes tanulás, hiszen többségében
örömmel használnák a készülékeket még többet a tanórákon (58%), a többiek pedig
elégedettek a használat gyakoriságával. Ezenkívül 71%-uk szeretné, hogy bővüljön a
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tabletes tantárgyak köre, vagyis a készülékek még több tantárgy kapcsán kerüljenek
bevonásra.
Érdekes azonban, hogy a hagyományos tanórákkal szemben a gyerekek nem érzik a
tabletes tanórákat egyértelműen érdekesebbnek és izgalmasabbnak: a megkérdezett
gyerekek fele mindkét típusú tanórát egyformán élvezte, s csupán egyharmaduk
válaszolta, hogy a tabletes órák jobban tetszettek neki. Hasonló eredmény mutatkozik
meg a tanulási motiváció tekintetében is: a gyerekek kétharmada nem érez változást a
tanulási kedvében a tableteknek köszönhetően.
Negatívumként mondható el, hogy a gyerekek a többi osztály felől komoly irigységet
tapasztaltak a tabletek miatt: a fókuszcsoportos beszélgetésen elmondták, hogy számos
konfliktus forrása lett az, hogy az iskolában csupán egyetlen kiválasztott osztály
juthatott ilyen lehetőséghez.
„A szünetekben a többiek sokan álltak az ajtóban és nézték, ahogy játszunk a
tableten.„
A gyerekek esetenként tapasztalt verbális és fizikai inzultusokról is beszámoltak:
„piszkáltak, lökdöstek, beszólogattak”.
Új perspektívák a tablet használatában
A fókuszcsoportos beszélgetés során, retrospektív kérdezési módszerrel megtudtuk,
hogy a program indulását megelőzően a gyerekek számára az internet és a tablet mint
digitális eszköz mindenekelőtt a játékhoz kötődött. A program céljának és az előzetes
várakozásoknak megfelelően a tabletek oktatásban való használata azonban jelentős
változást okozott ezen a téren. Ezt jól alátámasztja, hogy a gyerekek tablettel
kapcsolatos korábbi gondolatai jelentősen átalakultak a program hatására: a
fókuszcsoportos beszélgetés során a tablet használatával kapcsolatban kevesebben
említették a játékot, ellenben többen felvetették a tanulást, ismeretszerzést és
böngészést. A program tehát sikeresen mutatta meg a gyerekeknek, hogy az internet és
a tablet mint digitális eszköz a játékon kívül számos további hasznos dologra is
használható.
A gyerekek világosan látják, hogy a túlzott internetezés és tabletezés komoly
problémákat okozhat, ezért nem szabad túlzásba vinni, s tisztában vannak az addikció
fogalmával és veszélyeivel is. Például említették, hogy aki sokat játszik, elhanyagolja a
családját, a barátait, s minden egyebet a tablet miatt, valamint aki sokat játszik, ahelyett
hogy tanulna, elbutul, továbbá egészségügyi problémákat is felsoroltak, mint a
szemkárosodás. Fontos látni azonban, hogy a gyerekek elmondásai alapján úgy tűnik,
hogy a felsorolt problémák és szimptómák kizárólag másoknál, barátoknál és
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ismerősöknél léphetnek fel: a gyerekek, bár tisztában vannak a negatívumokkal, sokkal
elnézőbbek magukkal szemben e tekintetben, mint másokkal.
A fókuszcsoportos interjú záró blokkjaként a gyerekek egy tablethasználatra vonatkozó
használati utasítást készítettek szülők számára. Abban a tekintetben, hogy hány éves
kortól érdemes egy gyereknek tabletet adni, erősen megoszlottak a vélemények, s
konszenzus nem alakult ki. A diákok egyik fele amellett érvelt, hogy már óvodában is
érdemes lenne kipróbálni:
„… ha már értelmes a kisgyerek, s nem vágja a földhöz a készüléket, oda lehet
adni neki”,
a másik csoport azonban sokkal később, csak 9-10 éves kortól ajánlaná:
„… szörnyű látni, hogy már 3-4 évesen, ilyen kis korban is ezt nyomkodják.”
A tabletek egyik legfőbb előnyeként a gyorsabb kommunikációt emelték ki.
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Szülők
A kvantitatív kutatás célcsoportja a diákok mellett a szülők közössége volt. A szülők
számára készített kérdőív, hasonlóan a gyermekek számára készített kérdőívhez,
tartalmaz kérdéseket a digitális eszközök használatáról, a használathoz kapcsolódó
attitűdökről, az Okosuli program értékeléséről, és a gyermekük tapasztalatairól.
A kérdőívet az „Okosuli programban” részt vett gyerekek szülei töltötték ki, összesen 25en. A szülők körében a felsőfokú végzettség tekinthető általánosnak, átlagos életkoruk
44 év. A foglalkozási kör meglehetősen sokszínű, de a végzettségi adatoknak
megfelelően többségében szellemi foglalkozásúak. A válaszadók háromnegyede első
házasságában él, egy szülő neveli egyedül gyermekét. Az átlagos gyermekszám kettő.
Internetezés és digitális eszközhasználat
A gyerekekhez hasonlóan elsőként a szülőket is internetezési és digitális
eszközhasználati szokásaikról kérdeztük. Valamennyi szülő rendszeres internetezőnek
tekinthető, döntő többségében (88%) naponta többször is használják a netet, a többi
válaszadó pedig csupán naponta egyszer látogat fel a világhálóra. Az internetezés
gyakorisága mellett az azzal töltött órák száma sem csekély. A válaszok meglehetősen
megosztottak, ugyanis míg a szülők negyede napi egy óránál kevesebbet tölt a
világhálón, 20%-uk számára akár három-négy órás, néhány szülő esetében pedig akár
hat óránál hosszabb időtöltést is jelenthet a netezés.
Az internetet többségében otthon (56%) használják a leggyakrabban, de csaknem
ugyanennyien választották a munkahelyet a netezés elsődleges helyszínéül (40%). Ami a
digitális eszközhasználatot illeti, a laptop, az okostelefon és az asztali számítógép
tekinthető az internetelérés legfőbb eszközének, kisebb mértékben pedig az iPod és az
iPad készülékek. A fentieken kívül az okostelevízió és az e-book olvasó készülékek
használata is általánosnak bizonyult a szülők körében.
Annak érdekében, hogy minél teljesebb képet kapjunk az internetezési szokásokról és a
világhálón eltöltött időről, a kvantitatív kutatás a gyerekekhez hasonlóan szüleik
körében is feltérképezte a legkurrensebb internetes programtípusok használatának
gyakoriságát. Az internetes böngészőket és a levelezőrendszereket a szülők szinte
kivétel nélkül naponta többször is igénybe veszik, a közösségi média azonban sokkal
megosztóbbnak bizonyul, ugyanis az eredmények alapján ugyanannyian keresik fel
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naponta többször a social media felületeket, mint ahányan csupán hetente vagy annál
ritkábban (egyaránt 36%). Az internetes játékok tekintetében ismét egységesnek
mutatkoznak a válaszok: a szülők 88%-a csupán hetente vagy annál ritkábban tölti
játékkal a netezésre szánt idejét.
A fenti eredményeket támasztja alá, hogy az öt leggyakrabban használt program vagy
applikáció felsorolásakor többségében a különféle levelezőrendszerek (Gmail, Outlook,
Vipmail, stb.) és a böngészők (Safari, Mozilla, Chrome, stb.) kerültek említésre.
Általánosnak tekinthető továbbá a Microsoft Office programok használata és a különféle
internetes híroldalak látogatása is. Közösségi oldalak közül mindössze a Facebook
szerepelt a felsorolásban, de az is csupán öt esetben.
A kvantitatív kutatás során mindkét célcsoport számára készült kérdőív tartalmazott a
másik csoportra vonatkozó kérdéseket. A gyerekeket szüleikről, a szülőket pedig az
Okosuli programban részt vett gyermekeikről kérdeztük. A szülők vizsgálata kapcsán
kiemelt szempont volt annak feltérképezése, hogy mennyire vannak tisztában
gyermekeik internetezési és eszközhasználati szokásaival, továbbá hogy ezzel
kapcsolatban megjelenik-e bármiféle szülői korlátozás akár mennyiségi, akár minőségi
tekintetben.
Ami a digitális infrastruktúrát illeti, a szülők és a gyerekek válaszai összhangban vannak
egymással: valamennyi gyerek rendelkezik saját okostelefonnal, s legalább egy további
saját készülékkel (az iskolai tablet mellett), ami a legtöbb esetben laptop vagy asztali
számítógép. Ami a korlátozást illeti, általánosnak tekinthető a napi időkorlát felállítása: a
hétköznapokon napi egy-másfél óra a megengedett, míg hétvégi napokon valamivel
többet, átlagosan 2,5 órát netezhetnek a gyerekek. Az is kiderül, hogy a szülők tisztában
vannak azzal, hogy gyerekeik mivel töltik idejüket a világhálón, s melyik programokat
illetve alkalmazásokat használják leggyakrabban, hiszen a gyerekek válaszaival
összecsengve a szülők válaszaiban is a különféle üzenetküldő és chat programok, illetve
az internetes játékok dominálnak.
Digitális írástudás
A kvantitatív kutatás eredményeinek tükrében a megkérdezett szülők digitális
írástudása magas szintűnek tekinthető. A szülők háromnegyede az internetet tekinti
elsődleges információforrásnak, a fennmaradó válaszok egyenlő arányban oszlanak meg
a nyomtatott sajtótermékek és a televízió, illetve rádió között. Többségük saját bevallása
szerint átlagos szintű digitális felhasználónak tartja magát az információ- és
alkalmazáskezelés (68%), valamint a biztonságos internethasználat tekintetében
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egyaránt (60%), a szülők egyötöde pedig valamennyi területen átlagon felüli
felhasználóként tekint önmagára.
A közösségi média használata
A kvantitatív, kérdőíves kutatás kiemelt célja a közösségi oldalakra vonatkozó
felhasználói szokások és az énreprezentációs attitűdök feltérképezése, a gyerekek és
szüleik körében egyaránt. Korábban már esett szó arról, hogy a szülők körében a
közösségi oldalak használata nem tekinthető általánosnak, ezt az eredményt pedig
továbbiak támasztják alá: a szülők több mint harmada semmilyen közösségi oldalon
nem regisztrált. A rendszeres social media felhasználók körében a Facebook tekinthető
abszolút egyeduralkodónak, hiszen a válaszadók 60%-a ezt a közösségi oldalt használja
rendszeresen, a többi viszont csak szűk körben bizonyult elterjedtnek: a YouTube-ot a
szülők egyötöde, az Instagramot és a LinkedInt pedig egyaránt 16%-16% keresi fel.
Azoknak a szülőknek, akik valamely közösségi oldalon regisztrálva vannak, a
leggyakoribb tevékenységüknek a like-olás (60%), valamint a posztolás (35%) tekinthető.
Összességében azonban, a teljes szülői csoportot tekintve, saját bevallásuk szerint
inkább a passzív tevékenységek dominanciája rajzolódik ki az aktív tevékenységekkel
szemben, ahol aktív használatnak tekinthető a kommentelés, a like-olás, a posztolás
vagy például a fényképek és videók megosztása, vagyis amikor adott illető valamilyen,
mások számára is látható aktivitást végez a közösségi felületen, passzív használat alatt
pedig ennek ellenkezőjét értjük, például a bejegyzések olvasását és a böngészést. A
szülők 25 százaléka válaszolta, hogy gyakran végez aktív tevékenységeket, míg 50
százalékuk felelte, hogy inkább passzív tevékenységet végez gyakran.
Családi programok
Mivel mind a szülők, mind a gyerekek jelentős időt töltenek el naponta internetezéssel,
felmerülhet, hogy ez a tevékenység helyet kaphat-e a közös családi programok között, s
ha igen, milyen formában. Itt fontos visszautalni, hogy erre a kérdésre a gyermekek fele
válaszolta, hogy a szülőkkel rendszeresen internetezik. Ehhez képest a szülői válaszok
alapján azt látjuk, hogy a szülők döntő többsége rendszeresen használja az internetet
gyermekével közösen (76%), meglehetősen széles tevékenységi körben. A leggyakoribb
időtöltések között szerepel a tanulás, például információkeresés a házi feladathoz, a
közös filmnézés vagy zenehallgatás, illetve videók nézegetése (például
sportközvetítések). Ezenkívül megjelenik még a játék és a közösségi oldalak használata
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is: az egyik szülő például megemlítette, hogy a gyermekével egymás posztjait szokták
like-olni a Facebookon, továbbá kommentelnek és üzengetnek egymásnak ezen a
felületen. Egyértelműen kiderül azonban, hogy a közös időtöltések körében az offline
programok dominanciája érvényesül, hiszen hetente átlagosan több, mint tíz órát
töltenek együtt nem internetes tevékenységekkel.
Biztonságos internethasználat
A biztonságos internethasználat témaköre kiemelt szerepet kapott a kvantitatív kutatás
során, hiszen mind az Okosuli program, mind a Hipersuli projekt elsődleges célként tűzte
zászlajára, hogy a gyerekek elsajátítsák a tudatos és biztonságos internethasználat
alapjait. Bár a gyerekek több alkalommal is részt vehettek ezzel kapcsolatos oktatáson az
iskolában, a pedagógusok mellett a szülőkre is meghatározó szerep hárul ebben a
folyamatban.
A kérdőíves kutatásból és a fókuszcsoportos beszélgetésből is kitűnt, hogy a gyerekek
tisztában vannak a felelőtlen internetezés veszélyeivel, s az is kiderült, hogy a
biztonságos és tudatos internethasználat elsajátításának legfőbb forrása az otthoni
környezet, s az iskola szerepe csak másodlagos. A szülői kérdőív eredményei teljes
mértékben alátámasztják és megerősítik a fentieket, ugyanis a válaszadók döntő
többségében úgy vélik, hogy az internet komoly veszélyeket rejt magában (76%).
Továbbá csaknem 80 százalékuk az adatbiztonság és az énreprezentáció tekintetében is
tudatos felhasználónak tartja magát, s kiemelt figyelmet fordít arra, hogy milyen
tartalmak (képek és szövegek) jelennek meg róla vagy hozzátartozóiról a világhálón,
azonban éppen ugyanennyien állították, hogy saját profiljuk frissítését és naprakészen
tartását egyáltalán nem tekintik kulcskérdésnek.
A kutatás során hangsúlyos szempont volt annak feltérképezése, hogy a szülők mennyire
ismerik gyermekeik internetezési szokásait: azzal, hogy mivel töltik idejüket a világhálón,
illetve hogy mennyire vannak tisztában a biztonságos és tudatos internethasználattal, s
ezzel kapcsolatban vajon érte-e már őket bármiféle negatív tapasztalat. Az eredmények
alapján az rajzolódik ki, hogy egyedül az internetes vírusfertőzéssel találkoztak több
alkalommal is (20%), de komolyabb problémát, például szexuális zaklatás vagy adatokkal
való visszaélés, szerencsére nem tapasztaltak. A szülők és a gyerekek válaszai e
tekintetben tehát összhangban vannak egymással. Összességében az mutatkozik meg,
hogy a megkérdezett szülők nagy hangsúlyt fektetnek a gyerekek biztonságos és tudatos
internethasználatának kérdésére, ugyanakkor többségében nyitottak a további
ismeretekre és tapasztalatokra (72%), s csupán 20% érzi úgy, hogy nem szorul e téren
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további segítségre. A válaszadók 8 százaléka úgy gondolja, hogy nem tudja, hogyan
védheti meg gyermekét az online térben.

Az Okosuli programmal kapcsolatos tapasztalatok
Az Okosuli programmal kapcsolatos tapasztalatok és vélemények a szülői célcsoportot
vizsgáló kutatásnak is elmaradhatatlan részét képezik. Összességében az mutatkozik
meg, hogy a szülők elégedettek a tabletek tanórai használatának gyakoriságával és
módjával egyaránt. A tabletek felhasználási módjával a szülők 75 százaléka meg van
elégedve, 25 százaléka pedig nincs megelégedve. Ezzel szemben a használat
gyakoriságára vonatkozóan az elégedettek aránya csak 58%, az elégedetlenek aránya
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pedig 42%. A program fontos kérdése, hogy vajon a tabletek oktatásba való bevonása
milyen hatással van a gyerekek tanulási kedvére. A szülői vélemények ebben a
tekintetben megoszlanak: valamivel több, mint fele arányban nem tapasztaltak
számottevő változást a gyerekek tanulási motivációjában (54%), míg a másik felében
észrevehetően szívesebben tanulnak a gyerekek a tablethasználatnak köszönhetően.
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Pedagógusok
A fókuszcsoportos felmérésben részt vettek olyan tanárok, akik a tabletes kísérlet
oktatói voltak, s egy olyan pedagógus is, aki nem volt tagja a vizsgálatnak. A programban
részt vevő tanárok a magánéletben is aktívan használják az internetet és a digitális
eszközöket, míg a tabletes oktatáson kívüli pedagógus csak hagyományos oktatási
módszerekkel tanít és alacsonyabb szintű digitális írástudással rendelkezik.
A megkérdezett pedagógusok internethasználata elsősorban a munkához kötődik,
gyakran alkalmazzák a tanórákra való felkészüléshez, anyaggyűjtéshez. Ezenkívül
körükben a levelezés és böngészés tekinthető a netezés legfőbb céljának, továbbá
felmerült a kapcsolattartás, pl. külföldi családtagokkal és barátokkal Skype és Facebook
segítségével, illetve a mindennapos kapcsolattartásban a különféle chatalkalmazások
használata, például Viber, Gtalk.
Az internet és a digitális technika tanórákon való alkalmazása tekintetében is hasonló
törésvonal rajzolódik ki: azok a kollégák, akik a tabletes oktatásban részt vettek, a
program kezdete előtt is nagyobb mértékben használták a netet és a digitális
megoldásokat a tanítás során, például online tesztfeladatok végzésével, videók,
prezentációk készítésével vagy webes gyűjtőmunka kiadásával. Abban viszont teljes volt
a konszenzus, hogy a digitális eszközök használata mindenképpen jó irány és számos
előnnyel jár a tanárok és a gyerekek számára egyaránt. Erősen megoszlottak a
vélemények azonban azzal kapcsolatban, hogy helyes-e, ha a pedagógus az
okostelefonját használja a tanórán például internetes szótár elérése céljából. Volt, aki
továbbra is idegenkedik az effajta eszközhasználattól, de volt, aki egyfajta „biztonsági
hálóként” értelmezi az okostelefont, s az eszköz által biztosított folyamatos
internetelérést.
A program beindításának háttere - tanulságok és észrevételek
A program fogadtatása abszolút pozitívnak bizonyult az iskola pedagógusai körében, az
egyik interjúalany saját bevallása szerint meg is lepődött kollégái lelkesedésén: nem
gondolta volna, hogy ennyire általános lesz a pozitív attitűd. A pedagógusok azonban
kiemelték, hogy a program tényleges elindulása a kollégák több hónapnyi áldozatos
munkája nélkül nem valósulhatott volna meg. Fontos látni ugyanis, hogy bár a
készülékeket és az infrastrukturális hátteret (internet, router, hálózati előkészületek) a
Telenor biztosította, a tabletek oktatásban való alkalmazásához azonban ez nem volt
elég: kardinális volt a tananyag kérdése.
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Szinte valamennyi megkérdezett pedagógus említette, egyúttal kollégáik véleményét is
tolmácsolva, hogy a programmal kapcsolatos munkájukat leginkább a digitális tananyag
hiánya nehezítette meg. Bár a Mozaik Kiadó anyagait lehetett használni, de nem minden
tantárgy esetében állt ez a lehetőség rendelkezésre. Az angol tanár szerint nagyon nehéz
volt a tananyag kidolgozása, végül a Duolingo alkalmazást használták. Tulajdonképpen a
program beindításának valódi kihívása is éppen ebben állt: a pedagógusok kénytelenek
voltak „feltalálni” magukat és maguk felkutatni azokat a programokat, melyeket az
eszközökön alkalmazhatnak, valamint kidolgozni azokat a módszereket, amelyekkel
élvezetessé és hasznossá tehetik a gyerekek számára a tanórai tablethasználatot.
Mindez természetesen tovább tetézte az amúgy sem csekély idő-és energiaráfordítástöbbletet, amit a tabletes oktatás követelt tőlük.
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A tabletes oktatás kihívásai
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A megkérdezett pedagógusok többsége már az Okosuli program előtt is hallott a
tabletekről, maga a készülék ismerős volt számukra, de pedagógiai alkalmazása
mindannyiuk számára újdonság volt. A tabletes oktatás számos kihívást rejtett magában:
egyrészt, hogy a tanórák anyagai úgy kerüljenek összeállításra, hogy sikeresen tudják
lekötni, illetve a játékról elterelni a gyerekek figyelmét. Másrészt a tabletek pedagógiai
módszertanba való beillesztése, harmadrészt, s nem utolsósorban pedig a készülékek
magabiztos kezelése, illetve a technikai háttér biztosítása okozott nehézséget számukra.

Tanulás játék helyett
A pedagógusok számára a tabletes oktatás egyik legnagyobb kihívásának kétségkívül a
tanulás és az internetes játékok konkurenciaharcának kezelése bizonyult, vagyis hogy a
tanórák anyagai úgy kerüljenek összeállításra, hogy azok le tudják kötni a diákokat,
illetve a játékról elterelni a gyerekek figyelmét; sikeresen tudják felhívni a diákok
figyelmét arra, hogy a tableteket és tágabb körben az internetet a játékon kívül számos
egyéb hasznos dologra is lehet, sőt érdemes használni. Főként ilyen megfontolásból
döntöttek úgy, hogy a tabletek nem kerültek elő minden tanórán, hanem csak hetente
néhány alkalommal, a gyerekek ugyanis állandóan játszani szerettek volna. Különösen a
program elején merültek fel komolyabb nehézségek ezzel kapcsolatban, hiszen ekkor
még az újdonság varázsa tartotta fogva a gyerekeket. Állandó nézeteltérések forrása
volt, hogy a gyerekek csak nehezen és többszöri felszólításra tették el a tableteket a
tanórák elején (ha éppen adott órán nem kellett használni). A tanórák közti szünetek sok
esetben még nagyobb megpróbáltatások elé állították a pedagógusokat: a gyerekek
gyakran tabletezni akartak az osztályteremben ahelyett, hogy kimentek volna az udvarra
játszani. Végül a legoptimálisabb megoldásnak a tablethasználat szankcionálása tűnt.
Ez a folyamat is több lépcsőfokból épült fel. Elsőként időkorlát került bevezetésre: a
tableteken reggel hét órától délután négyig csak az előre telepített programokat
lehetett használni, melyek között természetesen nem volt játék, továbbiakat nem
lehetett pl. internetről letölteni. Ezen az időintervallumon kívül nem lehetett korlátozást
bevezetni, mivel a program eszközellátottsága 24órás, vagyis a gyerekek haza is vihették
a készülékeket, otthon pedig a szülők felelőssége a gyerekek tablet-használatának
koordinálása. Az időkorlát azonban nem bizonyult hatásosnak, mivel a gyerekek
feltörték az időzítő program kódját és visszaállították az eszközökön az órát, így a
korlátlan otthoni időszak az iskolában töltött órákra esett. A második lépcső az iskolai
internethálózat jelszóval való levédése volt, melyet az eredeti elképzelés szerint
kizárólag a pedagógusok és a szülők ismertek, azonban több esetben előfordult, hogy a
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szülők önként elárulták vagy a gyerekek kiderítették a kódot, így ez a megoldás sem
bizonyult sikeresnek. Végleges megoldásra azóta sem került sor.

A tabletek pedagógiai módszertanba való beillesztése
A program során a Mozaik Kiadó tankönyveit használták, mivel ezeknek már akkor is
létezett digitalizált változata, melyeket a tableteken is lehetett olvasni, illetve melyek
digitális tankönyv címén nemcsak a tankönyvek bescannelt verzióját nyújtották, hanem
kimondottan digitális felületekre optimalizált tanagyagot – olvasmányokat és
feladatokat egyaránt. Fontos kiemelni, hogy a mozaikos e-tankönyveket az iskola saját
erőforrásai révén sikerült beszerezni.
A tabletek alkalmazása az egyes tanórákon
A tabletek oktatásba való bevonásának egyik legnagyobb előnyét kétségkívül a
megnövekedett vizualizációs lehetőségek jelentették. Szinte valamennyi tantárgy
kapcsán használtak a gyerekek képgalériákat, melyeket a pedagógusok hoztak létre. A
technikai módszertan ebben az esetben úgy nézett ki, hogy mindegyik gyereknek
létrehoztak egy egységes Okosulis gmail-es e-mail címet, majd ezekkel a címekkel a
Google Drive rendszerét használták, s a tanórák során használt fájlok, például az
említett képgalériák ezen keresztül lettek megosztva, így a gyerekek saját tabletjükön
meg tudták nyitni azokat. A saját eszközön sokkal nagyobb felbontásban, jobb
minőségben tudták a képeket szemlélni, mint például a kivetített vagy a tankönyvi
illusztrációkat (rá tudtak nagyítani, stb.). A képekhez kapcsolódóan a tanárok a
legváltozatosabb feladatokat találták ki, például irodalomórán az egyes irodalmi
műveket kellett az illusztrációkkal vagy irodalmi szereplők képeivel összepárosítani.
Gyakran alkalmazott feladattípus volt a prezentációk készítése. A pedagógus adott
tanagyaghoz mindig két verziót készített: az egyik, a „szöveges” az otthoni tanuláshoz
készült, a másik, a „hiányos” pedig az órai tanuláshoz – tanórán közösen egészítették ki
a hiányzó szövegrészeket, felidézve és rögzítve az aznap tanultakat. Az is gyakran
előfordult, hogy a diákoknak házi feladatként prezentációt kellett készíteni – akár a
prezi.com, akár Power Point program segítségével. A pedagógusok kiemelték, hogy ezek
a feladattípusok nagymértékben fejlesztik a gyerekek reprezentációs készségét és
kreativitását is.
A tabletek a számonkérésben is nagy használatot tettek, például a Senteo nevű
feleletválasztós program használata nagyban megkönnyítette a számonkérések
lebonyolítását: a gyerekek tabletjén egyszerre megjelentek a feladatsorok – többnyire
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feleletválasztós teszt formájában –, majd a program a gyerekek válaszait kitöltés után
rögtön összegyűjtötte és összesítette a tanári tableten.
Fontos hangsúlyozni, hogy az újfajta tabletes feladatok kidolgozása mellett a
pedagógusok jelentős kihívásnak érezték a hagyományos oktatási módszerek folyamatos
fejlesztését, színesebbé tételét, hiszen a tabletes feladatok tükrében a „hagyományos”
tanórák könnyen unalmassá válhattak a gyerekek szemében.
Magabiztos eszközkezelés és technikai háttér
Leküzdendő akadály volt továbbá a technológiai kiszolgáltatottság megszüntetése,
vagyis a készülékek magabiztos kezelése, illetve a technikai háttér biztosítása. Szinte
valamennyi tablettel oktató tanár beszámolt negatív tapasztalatokról és aggályokról
különféle eszközhasználati hibák kapcsán, például lemerült, lefagyott, elromlott a töltő,
nem működött a wi-fi hálózat, stb.
A visszajelzések arra is egyértelműen rámutattak, hogy az Okosuli program során
használt tabletek operációs rendszere okozta a legtöbb technikai nehézséget: az
androidos rendszeren számos alapvető program és alkalmazás nem működött, például
az iskolában használatos elektronikus osztálymenedzsment program, a Learning class.
Az Okosuli program eredményei
Pozitív hatások
A pedagógusok tapasztalata alapján az Okosuli program egyik legnagyobb
eredményének kétségkívül az tekinthető, hogy a program sikeresen mutatta be a
gyerekeknek, hogy az internetezés és a tablet mint digitális eszköz a játékon kívül
számos egyéb, hasznos dologra is használható. Ezenkívül a tabletek oktatásba való
bevonása számos pozitív változást eredményezett a gyerekek tanulási motivációja, a
differenciált oktatás és a készségfejlesztés terén. A tablet mint érdekes digitális eszköz
használata a tanórákon önmagában egyedülálló élményt nyújtott a gyerekek számára, s
a széleskörű vizualizációs lehetőségeknek és az interaktív jellegnek köszönhetően a
készülékek használata sokkal érdekesebbé és izgalmasabbá tette a gyerekek számára a
tanórákat és a tanulást, s jobban felkeltette a tananyag iránti érdeklődést, mint például
egy hagyományos tankönyv. A készülékek bevonása nagyban elősegíti a tanórai
aktivitást is, motiváltabbá teszi a gyerekeket, hatékonyan vonva ki őket az esetleges
passzivitásból. A tabletek egyedülálló kitűnési és bizonyítási lehetőséget biztosítottak a
diákok számára, melynek hatása a diákok mérhető teljesítményében is megmutatkozik,
ugyanis több gyereknél javultak a tanulmányi eredmények. Ahogy az egyik pedagógus
fogalmazott:
33

„Aki csúnyán írt, vagy aki olyan kis átlagos volt, jó lehetőséget kapott arra, hogy
kitűnjön. Aki meg nagyon jó és nagyon okos, nála a tablettel is szuperül ment minden, s
pluszfeladatot kellett nekik adni, hogy lekössük őket – ez azonban a tabletes
programoknak hála egyszerűbben ment, mint korábban.”
Különösen fontos kiemelni, hogy a fenti hatás fokozottan érvényes a problémásabb
magaviseletű, nyughatatlanabb diákok esetében: a tablet az ő figyelmüket is könnyedén
lekötötte, s jóval sikeresebben, mint a hagyományos tanórák. A pedagógusok említettek
olyan esetet is, amikor egy problémásabb magaviseletű, hiperaktivitásra hajlamos, de
egyébként kiváló képességű diák a tabletes tanulásnak köszönhetően „szárnyakat
kapott”: a készülék lekötötte a figyelmét, s a tabletes programok lehetővé tették, hogy
saját tudásszintjének megfelelően tudjon haladni a feladatokkal.
A tablethasználat a differenciált oktatás kapcsán is jelentős változásokat eredményezett:
számos olyan programot és alkalmazást sikerült ugyanis a pedagógusoknak felkutatni,
melyek lehetővé teszik, hogy a gyerekek a saját képességeiknek és tudásszintjüknek
megfelelő feladatokat végezzenek egyidejűleg. Például a matematika tantárgy kapcsán
került szóba több ilyen típusú program is, többek között a szorzások gyakorlása kapcsán
- ilyen módon a lassabban tanuló gyerekek is kellően be tudják gyakorolni a feladatokat
és nem maradnak le, s az ismereteket gyorsabban elsajátító diákok sincsenek hátráltatva
emiatt.
A pedagógusok tapasztalatai alapján a tabletek bevonása a diákok számos készségére és
képességére gyakorolt jótékony hatást, egyebek mellett a kreativitást és a
reprezentációs készségeket is jelentősen fejlesztette. Továbbá az internetelérés révén
végtelen információs tárház nyílt meg számukra, melynek rendszeres használata sokkal
nyitottabbá és tájékozottabbá tette a gyerekeket, kifejlesztve bennük a folyamatos
ismeretbővítés igényét. Mindezeken túl a program hatására a gyerekek felelősségérzete
is megerősödött, hiszen a tabletre, mint sérülékeny digitális eszközre jobban oda kell
figyelni, vigyázni kell.
Negatív hatások
Az eddigiekben sorra vettük azokat a pozitívumokat és jótékony hatásokat, melyeket a
tabletek oktatásba való bevonása eredményezett a diákok tanulási motivációja,
készségfejlesztése és a differenciált oktatás tekintetében, azonban a pedagógusok
néhány negatív tapasztalatról is beszámoltak a készülékek használata kapcsán.
Egyértelműen kiderült, hogy a tabletek kiosztása komoly konfliktusokat gerjesztett a
gyerekek között – a kísérleti osztály több alkalommal számolt be a tanároknak
csúfolódásról, beszólogatásról más osztályok részéről. Alapvetően érvényesnek érzik a
gyerekek reakcióit, hiszen a tablet használata az iskolában olyan unikális jelenség, ami
teljes joggal kelt irigységet a kimaradt gyerekekben. Számos kellemetlen helyzetről
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számoltak be, amikor például a felső tagozatosok kérdezgetéseivel kellett szembesülniük
(„A többi osztály mikor kap tabletet? Miért pont a 4.a kapta?”), s óvatosan meg kellett
magyarázni nekik a helyzetet. Hozzá kell tenni azonban, hogy mindenekelőtt ennek az
irigységnek továbbra is az áll a középpontjában, hogy a többi gyerek tévesen a folytonos
játékkal köti össze a tabletes tanulást. Ami a kollégák közötti ellenérzéseket illeti, vegyes
kép bontakozik ki: tabletet nem kapó kollégák részéről tapasztaltak irigységet, azonban
akadt olyan tanár is, aki megkönnyebbüléssel vette tudomásul, hogy kimarad a
programból, mivel így jelentős többletmunkától menekül meg.
A tabletek által gerjesztett konfliktusok mellett további negatívumként merültek fel
olyan távlati kérdések is, amelyek nemcsak specifikusan az eszközhöz kötődnek, hanem
általában a gyerekek egyre digitalizálódóbb környezetéhez. Ilyen például a
kommunikációs és a kézírási készség sérülésével kapcsolatos félelmek.
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Mellékletek
Fókuszcsoport vezérfonal – diákoknak
I. Köszöntő
II. Bemutatkozás – mi kezdjük! (5perc)
Név - felírni
Hobby
III. Ismerkedős játék: jobbra/balra álljon, aki (10 perc)
Jár edzésre-mire
Van testvére – idősebb/fiatalabb/is-is
Tanul hangszeren
Szereti a számítógépes játékokat
Van-e jelenleg saját tabletje – mire használod
Már a program előtt is volt sajátja – mire használta
IV. Beszélgetés asztalnál (15 perc) flipchart - Mindenki mondjon egy-két szót!
Mi jut eszedbe a tabletről?
A program előtt mit gondoltál, mire jó/mire való egy tablet?
Barátaid többsége mire használja a netet?
Mit szóltatok (éreztetek, gondoltatok) a program hallatán?
Szerintetek mit éreztek, akik nem vettek részt benne? Hogy viszonyultak hozzátok?
V. Névjegykártya-egyénileg (20perc)
Milyen rendszeresen használod a netet
Milyen eszközökön
Mire használod
Hány órát használja naponta
Van-e szabályozva az eszközhasználat, hogyan: mikor, mennyit, ki szól bele?
Mi a 3 leggyakrabban megnyitott app vagy program
Használod-e tanulásra – milyen témában
Mi leszek, ha nagy leszek
Mire fogom használni felnőtt koromban
VI. Használati utasítás-együtt flipchart (10 perc)
Hány éves kortól
Nagyon jó/ajánlom, mert…(előnyök)
Vigyázz vele/veszélyes, mert…(hátrányok)
Mire kell figyelni
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Fókuszcsoport vezérfonal – tanári
I. Köszöntő
II. Bemutatkozás
III. Beszélgetés asztalnál (15 perc) flipchart - Mindenki mondjon egy-két szót!
1) Mi jut eszedbe a tabletről?
2) A program előtt mit gondoltál, mire jó/mire való egy tablet?
3) Ismerősei többsége mire használja a netet?
4) Mit szóltatok (éreztetek, gondoltatok) a program hallatán
5) Szerintetek mit éreztek, akik nem vettek reszt
IV. Névjegykártya-egyénileg (20perc)
1) Milyen módon építi be az oktatásba a netet?
2) milyen módon próbál játékosítani?
3) milyen félelmei vannak az új eszközök alkalmazásával kapcsoltban?
4) milyen előnyei vannak biztosan az új eszközöknek?
V. Használati utasítás-együtt flipchart (10 perc)
Hány éves kortól
Nagyon jó/ajánlom, mert... (előnyök)
Vigyázz vele/veszélyes, mert... (hátrányok)
Mire kell figyelni
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Kérdőív – diákoknak
Kérünk, hogy őszintén, a legjobb tudásod szerint válaszolj minden kérdésre, a kérdőív
névtelen! Segítségedet előre is köszönjük.
I. Internetezés és digitális eszközök használata
A következő kérdések az általad használt digitális eszközökre vonatkoznak.
1. Milyen rendszeresen internetezel?
o
Naponta többször
o
Naponta egyszer
o
Kétnaponta
o
Hetente kétszer
o
Hetente
o
Ritkábban, mint hetente
2. Naponta átlagosan mennyit internetezel?
o
Kevesebbet, mint 1 óra
o
1-2 óra
o
2-3 óra
o
3-4 óra
o
5-6 óra
o
6-7 órát
o
több, mint 7 órát
3. Hol internetezel leggyakrabban?
o
Otthon
o
Iskolában
o
Nyilvános hozzáférési pontokon
o
Teleház/ eMagyarország pont
o
Egyéb:
4. Milyen eszközökön internetezel?
Több válasz is lehetséges!
o
Asztali számítógépen
o
Okostelefonon
o
tablet/táblagép
o
Laptop
o
Okostévé
o
Ebook olvasó
o
Egyéb:
5. Milyen eszközöket használsz még a fentiek mellett?
Több válasz is lehetséges!
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o
o
o
o
o
o
o

Asztali számítógépen
Okostelefonon
tablet/táblagép
Laptop
Okostévé
Ebook olvasó
Egyéb:

6. Sorold fel, hogy a fentiek közül milyen saját digitális eszközökkel rendelkezel!
Amit csak Te használsz, esetleg testvéreddel közösen, de nem a család használja
közösen.
7. Milyen gyakran használsz internetes böngészőt (pl. Mozilla Firefox, Explorer, Chrome,
Opera, Safari)?
Válaszodat így jelöld: 1: Hetente vagy annál ritkábban; 2: hetente többször; 3: naponta;
4: naponta többször
1 2 3 4
8. Milyen gyakran használsz internetes levelezőrendszert (pl. Gmail, Microsoft Outlook,
Freemail, Citromail, Yahoo)?
Válaszodat így jelöld: 1: Hetente vagy annál ritkábban; 2: hetente többször; 3: naponta;
4: naponta többször
1 2 3 4
9. Milyen gyakran használsz internetes közösségi oldalakat (pl. Facebook, YouTube,
Flickr, Picasa, Instagram, Snapchat)?
Válaszodat így jelöld: 1: Hetente vagy annál ritkábban; 2: hetente többször; 3: naponta;
4: naponta többször
1 2 3 4
10. Milyen gyakran használsz internetes játékokat?
Válaszodat így jelöld: 1: Hetente vagy annál ritkábban; 2: hetente többször; 3: naponta;
4: naponta többször
1 2 3

4

10. Milyen gyakran használsz üzenetküldő/chatelő programokat (pl. Skype, Viber,
Whatsapp, Gmail chat, Facebook chat)?
Válaszodat így jelöld: 1: Hetente vagy annál ritkábban; 2: hetente többször; 3: naponta;
4: naponta többször
1 2 3 4
11. Sorolj fel legfeljebb öt applikációt, amit a leggyakrabban használsz!

A következő három kérdés a szüleidre vonatkozik.
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12. Milyen gyakran látod, hogy a szüleid a telefonjukat, laptopjukat, asztali
számítógépüket vagy tabletjüket használják/nyomogatják?
Válaszodat így jelöld: 1: Hetente vagy annál ritkábban; 2: hetente többször; 3: naponta;
4: naponta többször
1 2 3 4
13. Milyen gyakran interneteznek a szüleid?
Válaszodat így jelöld: 1: Hetente vagy annál ritkábban; 2: hetente többször; 3: naponta;
4: naponta többször
1 2 3 4
14. Milyen gyakran szoktak hagyományos könyvet, vagy újságot olvasni a szüleid?
Válaszodat így jelöld: 1: Hetente vagy annál ritkábban; 2: hetente többször; 3: naponta;
4: naponta többször
1 2 3 4
II. Közösségi oldalak használata
15. Milyen közösségi oldalakat használsz rendszeresen?
Több válasz is lehetséges!
o
Nem vagyok fent sehol
o
Facebook
o
Instagram
o
Twitter
o
Snapchat
o
Pinterest
o
YouTube
o
Foursquare
o
Tumblr
o
Egyéb:
16. Milyen tevékenységeket végzel ezeken az oldalakon?
Csak a legfontosabb 3-at említsd!
o
Posztolás (szövegek, cikkek megosztása)
o
Kommentelés
o
Zárt csoportbeli tagság
o
Like-olás
o
Játék
o
Saját fényképek megosztása
o
Más fotónak megosztása
o
Video megosztás
o
Chat
o
Chek-in (helymeghatározás, bejelölés)
o
Nem vagyok fent egyik oldalon sem
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o
o

Nem végzek ilyen tevékenységeket
Egyéb:

17. Milyen gyakran használod a közösségi oldalakat aktív tevékenységekre, pl.
megosztásra, kommentelésre és like-olásra?
Válaszodat így jelöld: 1: Hetente vagy annál ritkábban; 2: hetente többször; 3: naponta;
4: naponta többször
1 2 3 4
18. Milyen gyakran használod a közösségi oldalakat passzív tevékenységekre, pl.
olvasásra, böngészésre, nézelődésre?
Válaszodat így jelöld: 1: Hetente vagy annál ritkábban; 2: hetente többször; 3: naponta;
4: naponta többször
1 2 3 4
19. Mennyire tartod fontosnak a profilod rendszeres frissítését, napra készen tartását?
Válaszodat így jelöld: 1: egyátalán nem fontos; 2: kevéssé fontos; 3: eléggé fontos; 4:
nagyon fontos;
1 2 3 4
20. Milyen online játékokat szoktál játszani?
Jelölj be maximum 3 kategóriát!
o
Nem szoktam játszani
o
Háborús játékok
o
Logikai játékok
o
Stratégiai játékok
o
Ügyességi játékok
o
Szerepjáték
o
Fejlesztő és tanulást segítő játékok
o
Egyéb:
21. Szoktál játék során új embereket megismerni?
o
Igen
o
Nem
o
Nem játszom
22. Szoktál játék során új barátokat szerezni?
o
Igen
o
Nem
o
Nem játszom
23. Szoktál játék során másokkal beszélgetni (chatelni)?
o
Igen
o
Nem
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o

Nem játszom

III. Szülőkkel közös tevékenységek
24. Szoktál-e a szüleiddel együtt internetezni?
o
igen
o
nem
25. Ha igen, mire használjátok közösen az internetet?
26. Mennyi időt töltötök úgy együtt hetente átlagosan, hogy nem internettel,
számítógéppel, vagy telefonnal kapcsolatos tevékenységet végeztek? (pl. kirándulás,
mozizás, vendégség, sportolás, stb.)
Válaszodat, kérlek órában add meg!
o
heti 1-2 órát
o
heti 3-5 órát
o
heti 5-10 órát
o
több, mint heti 10 órát
IV. Biztonságos internethasználat
27. Sokan azt gondolják, hogy az internet használata komoly veszélyeket rejt. Szerinted
mennyire veszélyes az internet?
Válaszodat így jelöld: 1: egyátalán nem veszélyes; 2: kevéssé veszélyes; 3: eléggé
veszélyes; 4: nagyon veszélyes
1 2 3 4
28. Volt már negatív tapasztalatod internetezés közben?
Több választ is bejelölhetsz!
o
Fenyegettek/zaklattak mások
o
Megszégyenítettek/ csúfoltak közösségi oldalon
o
Ellopták az adataimat/képeimet
o
Olyan dolgokat láttam, ami felnőttekre tartozik
o
Vírusos lett a számítógép/táblagép/telefon
o
Kifizettem valamit, amit nem kellett volna
o
Egyéb:
29. Az alábbiak közül melyikről hallottál már a biztonságos internethasználat kapcsán?
Több választ is bejelölhetsz!
o
adatvédelem
o
biztonságos jelszó
o
netikett (az internet illemtana)
o
számítógépes vírusok elleni védekezés
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30. Hol és kitől hallottál már a fentiekről?
Több választ is bejelölhetsz!
o
nem hallottam még róla
o
otthon, szülőktől vagy testvérektől
o
iskolában, tanártól
o
barátaimtól
o
Egyéb:
V. "Okosuli program"
A következő kérdések az "Okosuli programra", illetve a tabletes tanulással kapcsolatos
véleményedre és tapasztalataidra vonatkoznak.
31. Milyen gyakran használtátok a tabletet az iskolában a tanórákon?
o
Minden nap
o
Hetente több napon
o
Hetente egyszer
o
Ritkábban, mint hetente
32. Szeretnéd gyakrabban használni a tabletet a tanórákon?
o
Igen
o
Nem
33. Szívesen használnád a tabletet más tantárgyaknál is?
o
Igen
o
Nem
34. Melyik tanórákat találtad érdekesebbnek és izgalmasabbnak: amikor tabletet
használtatok vagy amikor nem?
o
Tabletes tanórák
o
Tablet nélküli tanórák
o
Mindkettőt egyformán
35. Mit gondolsz, a tanulási kedvedet növelte vagy rontotta a tabletes tanulás?
o
Növelte, szívesebben tanultam a tablettel, mint korábban.
o
Rontotta, szívesebben tanultam tablet nélkül.
o
Nem érzek különbséget.
VI. Demográfiai adatok
36. Nemed:
o
Lány
o
Fiú
37. Életkorod:
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38. Hány testvéred van?
39. Ha van testvéred/testvéreid, idősebb(ek) vagy fiatalabb(ak) Nálad?
o
Idősebb(ek)
o
Fiatalabb(ak)
o
Van nálam fiatalabb és idősebb testvérem is
o
Nincs testvérem
40. Elváltak-e a szüleid?
o
igen
o
nem
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Kérdőív – szülőknek
Kérjük, hogy egy családból/háztartásból csak egy szülő töltse ki a kérdőívet, mely teljes
mértékben anonim. Közreműködését és segítéségét előre is köszönjük!
I. Internetezés és digitális eszközhasználat
1. Milyen rendszeresen internetezik Ön?
o
Naponta többször
o
Naponta egyszer
o
Kétnaponta
o
Hetente kétszer
o
Hetente
o
Ritkábban, mint hetente
2. Naponta átlagosan mennyit internetezik?
o
Kevesebbet, mint 1 óra
o
1-2 óra
o
2-3 óra
o
3-4 óra
o
5-6 óra
o
6-7 órát
o
több, mint 7 órát
3. Hol internetezik leggyakrabban?
o
Otthon
o
Munkahely
o
Nyilvános hozzáférési pontokon
o
Teleház/ eMagyarország pont
o
Egyéb:
4. Milyen eszközökön internetezik?
Több válasz is lehetséges!
o
Asztali számítógépen
o
Okostelefonon
o
iPad, iPod
o
Laptop
o
Okostévé
o
Ebook olvasó
o
Egyéb:
5. Milyen eszközöket használ még a fentiek mellett?
Több válasz is lehetséges!
o
Asztali számítógépen
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o
o
o
o
o
o

Okostelefonon
iPad, iPod
Laptop
Okostévé
Ebook olvasó
Egyéb:

6. Milyen gyakran használ internet böngészőt (pl. Mozilla Firefox, Explorer, Chrome,
Opera, Safari)?
Válaszát így jelölje: 1: Hetente vagy annál ritkábban; 2: hetente többször; 3: naponta; 4:
naponta többször
1 2 3 4
7. Milyen gyakran használ internetes levelezőrendszert (pl. Gmail, Microsoft Outlook,
Freemail, Citromail, Yahoo)?
Válaszát így jelölje: 1: Hetente vagy annál ritkábban; 2: hetente többször; 3: naponta; 4:
naponta többször
1 2 3 4
8. Milyen gyakran használja az interneten a közösségi médiát (pl. Facebook, YouTube,
Flickr, Picasa, Instagram, Snapchat)?
Válaszát így jelölje: 1: Hetente vagy annál ritkábban; 2: hetente többször; 3: naponta; 4:
naponta többször
1 2 3 4
9. Milyen gyakran használ internetes játékokat?
Válaszát így jelölje: 1: Hetente vagy annál ritkábban; 2: hetente többször; 3: naponta; 4:
naponta többször
1 2 3 4
10. Melyik az az öt program, vagy alkalmazás/applikáció melyet a leggyakrabban
használ?
II. A következő négy kérdés az Ön Hipersuli programban részt vevő gyermekére
vonatkozik
11. Kérjük, sorolja fel, hogy milyen saját digitális eszközökkel rendelkezik az Ön
gyermeke!
Amit csak ő használ, esetleg testvérrel közösen, de nem a szülőé, illetve amit nem az
egész család használ közösen.
12. Hétköznapokon mennyit internetezik átlagosan az Ön gyermeke?
Válaszát kérjük, órában adja meg!
13. Hétvégi napokon mennyit internetezik átlagosan az Ön gyermeke?
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Válaszát kérjük, órában adja meg!
14. Milyen applikációt vagy programot használ tudomása szerint leggyakrabban az Ön
gyermeke?
Sorolja fel a három leggyakrabban használtat!
III. Digitális írástudás
15. Mit tekint elsődleges információforrásnak?
o
Nyomtatott médiumok
o
Televízió-rádió
o
Internet
o
Egyéb:
16. Milyen szintű felhasználónak tartja magát eszközhasználat tekintetében?
o
Átlagon felüli
o
Átlagos
o
Átlagos aluli
17. Milyen szintű felhasználónak tartja magát információkezelés és alkalmazások
tekintetében? pl. irodai programcsomagok, Microsoft Office
o
Átlagon felüli
o
Átlagos
o
Átlagos aluli
18. Milyen szintű felhasználónak tartja magát Biztonságos internethasználat
tekintetében?
pl. adatbiztonság
o
Átlagon felüli
o
Átlagos
o
Átlagos aluli
IV. Én-bemutatás & közösségi média használati készségek
19. Milyen közösségi oldalakat használ Ön rendszeresen?
Több válasz is lehetséges!
o
Nem vagyok fent sehol
o
Facebook
o
Instagram
o
Twitter
o
LinkedIn
o
Pinterest
o
YouTube
o
Egyéb:
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20. Milyen tevékenységeket végez ezeken az oldalakon?
Kérem, csak a legfontosabb 3-at említse!
o
Posztolás (szövegek, cikkek megosztása)
o
Kommentelés
o
Zárt csoportbeli tagság
o
Like-olás
o
Játék
o
Fénykép megosztása (saját fénykép megosztása)
o
Fénykép megosztása (más fénykép megosztása)
o
Video megosztás
o
Chat
o
Chek-in (helymeghatározás, bejelölés)
o
Egyéb:
21. Milyen gyakran használja a közösségi oldalakat aktív tevékenységekre, pl.
megosztásra, kommentelésre és like-olásra?
Válaszát így jelölje: 1: Hetente vagy annál ritkábban; 2: hetente többször; 3: naponta; 4:
naponta többször
1 2 3 4
22. Milyen gyakran használja a közösségi oldalakat passzív tevékenységekre, pl.
olvasásra, böngészésre, nézelődésre?
Válaszát így jelölje: 1: Hetente vagy annál ritkábban; 2: hetente többször; 3: naponta; 4:
naponta többször
1 2 3 4
23. Milyen online játékokat szokott játszani?
A legjellemzőbb 3 kategóriát jelölje!
o
Nem szoktam játszani
o
Háborús játékok
o
Logikai játékok
o
Stratégiai játékok
o
Ügyességi játékok
o
Szerepjáték
o
Fejlesztő és tanulást segítő játékok
o
Egyéb:
V. Családi programok
24. Szokott-e Ön a gyermekével együtt internetezni?
o
igen
o
nem
48

25. Ha igen, mire használják közösen az internetet?
26. Mennyi időt töltenek úgy együtt hetente átlagosan, hogy nem internettel,
számítógéppel, vagy telefonnal kapcsolatos tevékenységet végeznek?
o
heti átlagosan 1-2 órát
o
heti átlagosan 3-5 órát
o
heti átlagosan 5-10 órát
o
heti átlagosan több, mint 10 órát
VI. Biztonságos internethasználat
27. Sokan azt gondolják, hogy az internet használata komoly veszélyeket rejt. Mennyire
ért ön egyet ezzel az állítással?
Válaszát így jelölje: 1: Egyáltalán nem; 2: kevéssé; 3: eléggé; 4: teljes mértékben
1 2 3 4
28. Mennyire tartja fontosnak a profilja, tágabb értelemben az Önről az interneten
megtalálható fényképek, videók, szövegek frissítését?
Válaszát így jelölje: 1: Egyáltalán nem; 2: kevéssé; 3: eléggé; 4: teljes mértékben
1 2 3 4
29. Mennyire tartja magát tudatos internethasználónak, aki odafigyel arra, hogy mi és
hol jelenik meg róla és hozzátartozóiról a világhálón?
Válaszát így jelölje: 1: Egyáltalán nem; 2: kevéssé; 3: eléggé; 4: teljes mértékben
1 2 3 4
30. Tudomása szerint érte-e már gyermekét internetes zaklatás/csúfolás?
o
Többször
o
Egyszer
o
Soha
o
Nem tudok róla
31. Tudomása szerint érte-e már gyermekét interneten a személyes adataival
kapcsolatos visszaélés?
o
Többször
o
Egyszer
o
Soha
o
Nem tudok róla
32. Tudomása szerint érte-e már gyermekét interneten bármiféle szexuális zaklatás?
o
Többször
o
Egyszer
o
Soha
o
Nem tudok róla
33. Tudomása szerint érte-e már gyermekét az interneten számítógépes vírusfertőzés?
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o
o
o
o

Többször
Egyszer
Soha
Nem tudok róla

34. Tudja, hogy hogyan védheti meg gyermekét az online életben?
o
Teljes mértékben. Nincs szükségem segítségre.
o
Igen, de szeretnék még több információhoz jutni.
o
Nem, és szükségem lenne segítségre.
o
Egyáltalán nem, de nincs szükségem információra ezzel kapcsolatban.
VII. Az "Okosuli programmal" kapcsolatos észrevételek
35. Észlelt-e változást a gyerekek tanulási tanulási kedvében, motivációiban a
tablethasználatnak köszönhetően?
o
Igen, észrevehetően szívesebben tanult a tablettel.
o
Nem tapasztaltam számottevő változást.
36. Mennyire van megelégedve a tabletek tanórán való használatának módjával?
o
Teljes mértékben meg vagyok elégedve
o
Meg vagyok elégedve
o
Inkább elégedetlen vagyok
o
Nagyon elégedetlen vagyok vele
37. Mennyire van megelégedve a tabletek tanórán való használatának gyakoriságával?
o
Teljes mértékben meg vagyok elégedve
o
Meg vagyok elégedve
o
Inkább elégedetlen vagyok
o
Nagyon elégedetlen vagyok vele
VIII. Demográfiai adatok
38. Születési év:
39. Legmagasabb iskolai végzettség
40. Foglalkozás
41. Családi állapot
o
első házasságomban élek
o
nem első házastársammal, de házasságban élek
o
tartós élettársi kapcsolatban élek
o
egyedül nevelem gyermekem/gyermekeim
42. Gyermekek száma
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