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Az IKT-kultúra hatása az iskolák
belsõ világára

Az iskolák belső világát, az új információs- és kommunikációs
technológiák jelenlétét feltérképező kutatási pályázatot nyújtottunk
be 2002-ben az MTA Pedagógiai Bizottságához. A tanulmányban

ennek a kutatásnak a legérdekesebb eredményeit foglaljuk össze. (1)

N
AT, kerettanterv, minõségbiztosítás, „PISA-sokk”, új NAT, integráció, Sulinet
program – ezeket a kulcsszavak hallhattuk az utóbbi években leggyakrabban az
oktatáspolitikusok nyilatkozataiban. A megújulásról, a 21. század kihívásairól, a

pedagógusszerep megváltozásáról beszélnek az elõadók a szakmai rendezvényeken, kon-
ferenciákon. De vajon melyek a realitások? Mi a helyzet az iskolákban? Felkészültek-e
az iskolavezetõk, hogy élére álljanak a kor megkövetelte változásoknak? Felkészültek-e
az iskolákban tanító pedagógusok, hogy az új módszereket, az új eszközök használatát
elsajátítsák és alkotó módon beépítsék mindennapi tanító-nevelõ munkájukba?

A kutatásunk célja az alábbi problémakörök feltárása volt:
– Milyen méretekben van jelen a pedagógusok eszköztárában a különbözõ differenci-

ált tanulásszervezési módok alkalmazása?
– Használják-e a pedagógusok-pedagógusközösségek szakórán kívül a számítógépet

ismeretbõvítésre, kommunikációra, és milyen módszerekkel lehetne ezt a használatot
elõsegíteni és támogatni?

– Milyen szinten képesek az iskolák hozzáférést biztosítani a korszerû info-kommu-
nikációs eszköztár használatához?

– A különbözõ típusú tanulási környezetek (könyvtár, virtuális számítógépes környe-
zetek stb.) milyen minõségben vannak jelen az iskolában? 

A kutatás módszerei

A kutatási tervben a következõ módszerek alkalmazását terveztük: kérdõíves vizsgá-
lat, interjúk és esettanulmányok készítése. (Hasonló módszerekkel folytatott országos
méretû kutatási eredményeirõl számolt be Tót Éva (Tót, 1999), ami tanulságos összeve-
tésekre ad alkalmat jelen kutatásunkban is.)

A kutatás megtervezésekor elõzetes ismeretként támaszkodhatunk az utóbbi években
elvégzett felméréseink anyagaira, illetve a kapcsolódó témákban folytatott országos ku-
tatások publikált eredményeit is figyelembe vettük (lásd irodalomjegyzék).

A kutatási kérdõívek elkészítésében kutatócsoportunk tagjai, Fehér Péter, Gajdus
Istvánné, Kucsanda Ibolya és Pércsich Richárd vettek részt. Minden iskolába három fajta
kérdõívet juttattunk el: igazgatói kérdõívet, munkaközösségi kérdõívet és egy adatlapot.

A kérdõívek a következõ témaköröket tartalmazták:
– az intézmény informatikai környezete (adatok és véleményekre vonatkozó kérdések,

13 db);
– a pedagógusok számítógép használata (vélemények, 13 db).
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Az adatlapon statisztikai adatokra kérdeztünk rá: a tanulók és tanárok létszáma, inter-
net-hozzáférés megléte, iskolai könyvtár adatai, számítástechnika terem használata stb.
Az elkészített kérdõív-vázlatokat a Központ munkatársainak segítségével teszteltük és a
kapott eredményeket értékelve a szükséges korrekciókat elvégeztük. A kérdõíveket kísé-
rõlevéllel együtt Baranya megye összes iskolájába eljuttattuk. A megyében az általános
iskolák száma 141, ezekben 22575 tanuló tanul, 2235 pedagógus közremûködésével.

A kérdõívekkel szerzett információk megerõsítése, illetve mélyebb összefüggések és
háttérinformációk felderítése céljából interjúkat terveztünk 30 iskola bevonásával. Ez a
minta az iskolák 21 százalékát foglalja magában, de a kiválasztás szempontjai miatt in-
kább az átlagostól pozitív irányban eltérõ eredményeket mutatja be. Az iskolák kiválasz-
tása részben a beérkezett kérdõívek kiértékelése, másrészt korábbi (általunk ismert) szak-
mai tevékenységük figyelembevételével történt. A kiválasztásnál szempont volt az is,
hogy a kistérségek egyenletesen szerepeljenek a mintában, ezért mindegyik kistérségbõl
azonos számú (6–6) iskolát választottunk ki. (A tanulmány teljes változatában megtalál-
ható két innovatív iskolai gyakorlatot (két kiemelkedõ iskolát) bemutató esettanulmány is,
amelyek követendõ mintát nyújtanak más intézmények számára.) Ezen iskolák példái jól
illusztrálják, hogyan lehet megteremteni az eredményes munka feltételeit és mit lehet el-
érni megfelelõ vezetéssel, az innovatív szellemû tantestület kollektív munkájával.

A felmérés eredményeinek összegzése

Az összes Baranya megyei iskolába eljuttatott kérdõíveinkre 116 intézménybõl
(N=116) érkezett válasz, ami az iskolák 82,3 százalékát jelenti. Mivel az egyes iskolák-
ba több kérdõívet is küldtünk (külön igazgatói, illetve munkaközösségi), így a beérkezett
kérdõívek száma ennél magasabb, összesen 238 darab volt.

Az iskolák számítógépes felszereltségének adatai
Az iskolák technikai felszereltségérõl több felmérést  is készítettünk az utóbbi évek-

ben (például Fehér, 1999, 2002, 2003c), így ezek alapján lehetõségünk van a helyzet ösz-
szehasonlítására.

A jelen kutatás adatai szerint a kérdõíveket visszaküldõ általános iskolák 83,1 száza-
léka rendelkezik valamilyen felszereltségû számítógépes tanteremmel. A tanárok lehe-
tõségei ennél jóval szûkösebbek, mivel az iskolák 52 százalékában a tanári szobákban
egyáltalán nem áll rendelkezésre számítógép. Csupán 12 százalékot találtunk, ahol 2,
míg 1 iskolát, ahol 6 PC-vel felszerelt elkülönített tanári számítógépes terem segíti a pe-
dagógusok órai felkészülését, háttérmunkáját. A korábbi évek adataival összevetve na-
gyon lassú fejlõdés látható, az általános iskolák technikai felszereltsége elmarad a kívá-
natostól, nem is szólva a legkorszerûbb technikai szinttõl. Természetesen anyagi okok
miatt nem várható el, hogy mindenütt a legújabb számítástechnikai eszközök álljanak
rendelkezésre, elvárható lenne azonban egy technikai és mennyiségi minimum szint,
hogy az eszközök hiánya vagy rossz minõsége ne befolyásolja meghatározó mértékben
az oktatómunkát. 

Az elmondottakhoz hasonló eredményt kaptunk az iskolai könyvtárak számítógépes
felszereltségével kapcsolatban is. Ha komolyan vennénk azt az elképzelést, hogy az is-
kolai könyvtárnak mintegy „forrásközpontként” kellene mûködnie, amely kulcsszerepet
játszik az iskola életében (lásd például Komenczi, 2001b), a tanárok és diákok tudásszer-
zésében, akkor aligha elfogadható az az eredmény, hogy az iskolák 52 százalékban talál-
tunk csupán gépet a könyvtárban, sõt 40 százalékuknál ez csupán 1 darab PC-t jelent,
amit valószínûsíthetõen a könyvtáros használ(hat) elsõsorban. 2 vagy annál több gép alig
minden tizedik iskolában akadt, tehát a könyvtárak jelenleg e kívánalmaknak nem tud-
nak megfelelni.
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Az említett helyeken (tanterem és könyvtár) kívül csupán az adminisztrációban (41
százalék) és az igazgatók szobájában (44 százalék) van többnyire számítógép. A „Hol ta-
lálható még számítógép az iskolában?” kérdésre sokan nem válaszoltak, de tapasztalata-
ink alapján valószínûsíthetõ, hogy legalább egy darab PC az összes iskolában rendelke-
zésre áll adminisztratív célokra (erre korábban az Oktatási Minisztérium biztosított szá-
mítógépet a rászoruló iskoláknak). A válaszokban egy-két esetben említették még az
alábbi helyszíneket: nyelvi labor, kémiaterem, alsós szaktanterem, diákönkormányzat
terme és más osztályterem. Ezek az adatok azonban szint százalékban nem kifejezhetõk,
elmondható tehát, hogy az általános iskolák döntõ többségében a számítógépek a szak-
tantermekben koncentrálódnak, máshol csak nagyon elvétve fordulnak elõ.

Az informatikai eszközök iskolai használatát csupán az intézmények 14,5 százaléká-
ban szabályozza írásos informatikai szabályzat, amit meglehetõsen alacsonynak talál-
tunk, ha tekintetbe vesszük az eszközpark nagy anyagi értékét és az internet-használatá-
nak, illetve a szoftverek jogtisztaságának kérdéskörét.

A tanári szobák 68 százalékában, az igazgatók irodáinak 53,4 százalékában nincs inter-
net-hozzáférés. Ezek a számok valamiféle „helybenjárást” mutatnak a korábbiakhoz ké-
pest, amikor is az iskolák mintegy 72 százalékának volt internet-hozzáférése. Ha ez a
szám valamelyest minimálisan növekedhetett is, megállapíthatjuk, hogy most is mintegy
20–25 százalékra tehetõ a „kimaradók” száma. Ennek oka többféle: a település hátrányos
földrajzi helyzete, az anyagi lehetõségek hiánya, de fontos megemlítenünk egy negatív-
nak tekinthetõ attitûdöt is: számos helyen csupán várakoznak arra, hogy egyszer majd
odaér hozzájuk a Sulinet (és ezzel a világháló)…

Az IHM friss adatai szerint (2) a Baranya megyében telepített Sulinet végpontok száma
74, a Közháló végpontjainak száma 56. Mivel ezek jelentõs része a megyeszékhelyen talál-
ható, és középfokú oktatási intézményekben, ebbõl jól látható a „fehér foltok” nagysága.
Ezen adatok országos összehasonlításban az átlagosnál valamivel rosszabb képet mutatnak.

A következõkben az iskolavezetõk által kitöltött kérdõívek adatainak elemzésével fog-
lalkozunk. Az igazgatók technikai felszereltséggel kapcsolatos álláspontját az alábbi ada-
tokkal jellemezhetjük: 2,8 százalék szerint az iskolája számítógépes felszereltsége ki-
emelkedõen jó, 51,5 százalék véleménye az, hogy a felszereltségük elfogadható, de né-
hány eszköz még jó lenne. További 42 százalék szerint a rendelkezésre álló eszközrend-
szer gyenge, elavult, de bizakodnak, hogy a helyzet hamarosan javulni fog. 3,7 százalék
olyan problémásnak ítélte a saját helyzetét, amelyben az informatikai eszközök jelentõ-
sége háttérbe szorul. (1. ábra)

1. ábra. Az igazgatók technikai felszereltsége

Érdemes egy pillantást vetni arra is, milyen technikai eszközöket tartanának fontos-
nak, mire lenne szükségük elsõsorban. (1. táblázat) Ezen eszközök az iskolák költségve-
tésében szereplõ összegekbõl nem vásárolhatók meg általában, a pályázati források pe-
dig nagyon esetlegesnek tekinthetõk.
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1. táblázat. Az iskolák által igényelt új technikai eszközök

Érdekes módon ritkán szerepel a kívánt eszközök között a digitális fényképezõgép, és
egyetlen említést sem kapott a PenDrive (USB-meghajtó), de valószínûleg nem azért,
mert mindenki rendelkezik ilyennel… Elõfordultak ugyanis olyan eszközök is, mint egér,
fülhallgató, CD-író, DVD-olvasó, amelyek aligha terhelik túl akár egy szegényebb isko-
la költségvetését.

Annak, hogy egy iskola mennyire tartja fontosnak a modern információs- és kommu-
nikációs technológiák használatát és az oktatásba való bevonását, egy lehetséges indiká-
tora az, hogy mekkora óraszámot szentelnek az informatika tantárgy oktatásának. A kér-
désre az iskolák vezetõinek 35 százaléka válaszolt úgy, hogy kiemelt órakeretet biztosí-
tanak az informatikának, míg a válaszadók 65 százaléka csak a kötelezõ idõkeretet tudja
biztosítani. Természetesen ezt kompenzálhatná az informatikai eszközök megjelenése
más tárgyak oktatásában, azonban – ahogy ezt majd az interjúk elemzésénél láthatjuk –
errõl szó sincs.

Abban az igazgatók döntõ többsége egyetért, hogy a számítógépek fejlesztõ hatásúak
a gyermekre nézve: 12 százalék szerint alsó tagozatban, 24 százalék szerint felsõ tago-
zatban, 64 százalék szerint pedig minden életkorban.

A pedagógusok számítógép-használata – az igazgatók véleménye szerint
A kérdõív második részében azt vizsgáltuk, mennyire elterjedt, milyen szerepet tölt be

a tantestület tagjainak mindennapi tevékenységében az informatikai eszközök használa-
ta. Arra is kíváncsiak voltunk, hogy milyen módszertani eszközöket és újdonságokat
használ a tantestület, milyen eszközöket használ az igazgató motivációként a szakmai
munka minõségének javítása céljából. Végül arra vonatkozóan gyûjtöttünk információ-
kat, honnan merítik a munkájukhoz szükséges információkat a pedagógusok.

A számítógépek használatának mindennapossá válásához, a tanórákon való alkalma-
záshoz az szükséges, hogy a kezelésén kívül az oktatási informatikai módszerekkel és
eszközökkel is tisztában legyenek a pedagógusok. Ezt a tudást csak a tanár-továbbkép-
zés, vagy egyéni önképzés keretében lehet megszerezni, mert az alapképzésben korábban
nem szerepeltek ezek a témakörök, és még napjainkban sem kap elég hangsúlyt a tanár-
képzésben ez a terület.

2. táblázat. A pedagógusok számítógép-használata – az igazgatók véleménye szerint

A 2. táblázatból láthatjuk, hogy az iskolavezetõk véleménye szerint csupán a tanárok
10 százaléka használja a számítógépet a mindennapi gyakorlatában, míg a „derékhad”
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(62 százalék) mögötti nem-használók aránya ennél jóval nagyobb, mintegy 27,5 száza-
lék. A kapott eredmények meglehetõsen jól illeszkednek a korábbi tanulmányunkban
(Fehér, 2003) felvázolt modellhez.

A modell szerint a pedagógusok az új technológia alkalmazásához való attitûdjük sze-
rint az alábbi csoportokba sorolhatók. (3. táblázat)

3. táblázat. Az új technika alkalmazásával kapcsolatos attitûd

A modellben meghatározott értékek a korábbi kutatási eredményeken alapulnak, és ezt
jelenlegi méréseink is megerõsíteni látszanak, ugyanakkor az is nyilvánvaló, hogy az idõ
elõre haladtával az arányok (remélhetõleg pozitív irányba) változni fognak. Az máris ör-
vendetes, hogy az elsõ kategóriába esõk száma növekedést mutat.

Ha az alkalmazásokat vizsgáljuk, a legelterjedtebb szövegszerkesztés mellett a kommu-
nikáció szempontjából legfontosabb elektronikus levelezést érdemes kiemelni. (4. táblázat)

4. táblázat. Hányan használják a tantestületben az alábbi alkalmazásokat?

Jól látszik a két alkalmazás viszonya: míg a szövegszerkesztés viszonylag elterjedtnek
mondható, az elektronikus levelezés még mindig „különlegességnek” számít az általános
iskolai tanárok körében. Tót Éva korábbi kutatásainak (Tót, 2001) adataival összevetve
azt láthatjuk, hogy a fejlõdés ezen a területen is meglehetõsen lassú, hiszen az 1999-es
kutatás adatai szerint az általános iskolában tanító pedagógusok már mintegy 36 száza-
lék rendelkezett valamilyen internet-hozzáféréssel. Az azóta megvalósult tanári számító-
gépes programok alapján az volna kívánatos, hogy az elektronikus levelezést használók
száma 50 százalék fölött legyen.

Pozitív hozzáállást tükröz az a tény, hogy az iskolavezetõk 65,4 százaléka tervezi a
tantestület továbbképzését, a szükségesnek tartott témakörök azonban általában az
alapismeretekre vagy az internet-használatának megismerésére szorítkoznak, nem ter-
jednek ki a módszertani kultúra javítására. Ezt igazolják a Pedagógiai Intézet által szer-
vezett tanfolyamok adatai (Fehér, 2001) is, amelyekbõl jól kivehetõ, hogy a számító-
gépes továbbképzéseken résztvevõ pedagógusok csaknem kizárólag a számítógép
használatához szükséges ismereteket nyújtó kurzusokon vesznek részt, és a felhaszná-
lás módszertani kérdései iránt nagyon marginális az érdeklõdés. (Hasonló képet mutat-
nak az IHM és OM pályázati támogatásával megvalósult tanártovábbképzések adatai
is. Ezek szerint 2003/2003-es tanévben mintegy 4000 tanár vett részt az említett
képzéseken (3), de ezek szinte kizárólagosan a számítástechnikai ismeretek megszer-
zésére vagy elmélyítésére irányultak, és csak elhanyagolható mértékben nyújtottak
IKT módszertani ismereteket.)

Szintén pozitívumként említhetjük, hogy az igazgatók szerint nincs lényeges különb-
ség a fiatalabb és az idõsebb kollégák informatika iránti érdeklõdése között. A válaszok
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50 százaléka szerint igaz azon állítás, hogy az idõsebbek kevésbé érdeklõdnek az IKT
eszközök iránt és szintén 50 százaléka szerint nem igaz.

A számítógépes továbbképzéseken résztvevõ pedagógusok csaknem kizárólag a szá-
mítógép használatához szükséges ismereteket nyújtó kurzusokon vesznek részt, a fel-
használás módszertani kérdései iránt nagyon marginális az érdeklõdés. 

Nagyon lényeges kérdés, milyen eszközökkel segíti, támogatja és motiválja az iskola-
vezetés az új módszerek és eszközök használatát. A kapott válaszok szerint csupán az
esetek 20 százalékában jár közvetlen anyagi elõnnyel (bérezés, jutalom, eseti anyagi jut-
tatás) az új eszközök használata. A másik, ugyanilyen mértékben elõforduló kategória-
ként (20 százalék) említik a továbbképzések támogatását, amely valóban segítheti a pe-
dagógusok munkáját, de ennek inkább alapkövetelményként kellene megjelennie, nem
motivációs eszközként, hiszen a pedagógusok esetében az „élethosszig tartó tanulás”
még nagyobb jelentõséggel bír, mint általában. A leggyakoribb válasz a meggyõzés, szó-
beli dicséret, elismerés és a személyes példamutatás válaszokat foglalta magában, az ese-
tek 27 százalékában. Ennek eredményességét azonban megkérdõjeleznénk, hiszen irreá-
lis csupán a tanárok személyes belsõ meggyõzõdésére és a szóbeli dicséretre alapozni azt
a jelentõs többletmunkával járó módszertani-pedagógiai-technológiai megújulást, amely
az információs társadalomba való bejutás alapja lenne. A valódi, anyagi és erkölcsi mo-
tiváció és elismerés hiányát jelzik a fenti számok is…

A legérdeklõdõbb, módszertani ismeretek, kísérletek és újítások iránt legfogékonyabb
munkaközösségek sorrendben: az alsós tanítók, az idegen nyelvet oktatók és a természet-
tudományi tárgyakat tanító pedagógusok. A válaszolók alacsony aránya miatt itt százalé-
kokat nem számolhattunk, de a tanítók messze kiemelkedtek a többiek közül. Ez optimiz-
musra adhat okot, ha megvalósul az új NAT-ban szereplõ azon elképzelés, hogy az infor-
matikai ismertek oktatását már az alsó tagozatban kötelezõ elkezdeni.

Az iskolavezetõk által használt információforrások
Ebben a témakörben két kérdést tettünk fel: honnan merítik a munkájukhoz szüksé-

ges információkat, illetve konkrétan mennyire használják az általunk fontosnak ítélt for-
rásokat (saját kiadványunk, weblapunk, Sulinet weblapja, egyéb internetes források?)
(5. táblázat) 

5. táblázat. Az iskolavezetõk által használt információforrások (4)

Az egyes munkaközösségeknek célzott kérdõívek (amelyek az iskolában mûködõ
szaktárgyi munkaközösségek véleményét tükrözik) az igazgatók kérdõíveihez hasonló
kérdésköröket tartalmaztak. A célunk ezekkel a kérdõívekkel az volt, hogy összevethes-
sük, mennyiben különbözik a közvetlen kollégák és az iskolavezetõk véleménye a taná-
rok számítógép-használatáról és módszertani megoldásairól. (A munkaközösségektõl
239 darab kérdõívet kaptunk vissza).

Az intézmény számítógépes felszereltségére vonatkozó válaszok szerint 3 százalék vé-
lekedett úgy, hogy a számítógépes felszereltségük kiemelkedõen jó, 58 százalék szerint
pedig „elfogadható, de jó lenne még néhány eszköz”. A munkaközösségek 32 százaléka
ítélte gyengének az iskolájuk technikai felszereltségét. A kapott eredmények ennél a kér-
désnél tehát jól egyeznek az iskolavezetõk által adott válaszokkal.
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A számítógépes termet 55 százalékban használják más órákon (kihasználatlan lehetõ-
ség!), ahol igen, ott elsõsorban nyelvi laborként, matematika és fizikaoktatáshoz, internetes
levelezésre és rajzórán veszik igénybe. A nem-használók három leggyakoribb indoka: 

– kicsi a terem (kevés gép van, illetve nem fér be egy egész osztály, csoportbontásra
pedig nincs lehetõség);

– az órát tartó tanárok nem rendelkeznek a szükséges módszertani ismeretekkel;
– hiányoznak a szükséges szoftverek, oktatási segédanyagok.
Érdekes a munkaközösségek véleménye a számítógépek használatának fejlesztõ hatá-

sával kapcsolatban. 
Kicsivel többen vannak, akik azt gondolják, hogy felsõ tagozatban hasznosabb a gép,

és 8 százalékkal kevesebben, akik a „bármely életkorban” választ jelölték meg, mint az
igazgatók. Mivel a válaszadók között többségben voltak az alsós munkaközösségek, a
feltételezhetõ ok az lehet, hogy õk kevésbé bíznak a számítógépekben, mint a saját ma-
guk által alkalmazott módszerekben, ugyanakkor az is benne lehet a válaszban, hogy nem
ismerik eléggé a számítógépek lehetõségeit. (6. táblázat) (Nem szabad megfeledkeznünk
arról, hogy a kisiskolás korúak számára készített szoftverekbõl áll rendelkezésre a legna-
gyobb választék!)

6. táblázat. A munkaközösségek véleménye a számítógépek használatának fejlesztõ hatásával kapcsolatban

A 7. táblázaton láthatjuk, hogy a munkaközösségek véleménye valamivel pozitívabb
az igazgatók által vázolt képnél, csupán mintegy12,5 százalék volt, aki elutasítóan viszo-
nyul a gépekhez. Nem szabad azonban megfeledkeznünk arról sem, hogy a kérdõívekre
inkább azoktól vártunk (és kaptunk) válaszokat, akik pozitívan álltak a kérdéshez, tehát
az elutasítók száma bizonyosan magasabb ennél. 

7. táblázat. A munkaközösség PC-használati szokásai (szövegszerkesztés és levelezés, számítástechnika
tanárok nélkül, %)

A szövegszerkesztõ használata ezen adatok alapján már általánosnak tekinthetõ, a le-
velezést azonban még mindig mintegy 35 százalék nem használja.

Az igazgatók véleményétõl jelentõsen eltérõen a munkaközösségekben dolgozó pe-
dagógusok 60 százaléka szerint nem igaz, hogy az idõsebbek kevésbé érdeklõdnek az in-
formatikai módszerek iránt. Mindkét vélemény alátámasztani látszik viszont azt a hipo-
tézist, hogy az informatikai kultúra, a módszertani megújulás, az új megközelítési módok
kifejlesztésében a már jelentõs tapasztalatokkal rendelkezõ, idõsebb kollégák szerepe ko-
rántsem elhanyagolható!

A tanórákon kipróbált különbözõ számítógépes módszereket foglalja össze a követke-
zõ táblázat. Az egyes módszereket már kipróbálók százaléka látszik a 8. táblázatban,
nem a módszerek egymáshoz viszonyított aránya!
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8. táblázat. Tanórán kipróbált számítógépes módszerek (%) 

A leggyakoribb alkalmazás (ahogy várható is volt) a szemléltetés, a tananyag számító-
gépes háttér bevonásával történõ illusztrálása. Ez a módszer nem tekinthetõ igazán a ha-
gyományos frontális oktatási módszer meghaladásának, csupán egy kezdeti lépés az új
technológia alkalmazásának irányába. A második helyen rangsorolt projektmunka vi-
szont már igazolja, hogy a pedagógusok egy része alkalmazza a tanításban az IKT-
eszközök módszertani többletet biztosító funkcióit. Legalacsonyabb az új anyag elsajátí-
tását segítõ szoftverek említése, ennek lehetséges okai: 

– a pedagógusok még mindig jobban bíznak a saját maguk által elõadott, bemutatott,
elmagyarázott „tanításban;

– nem állnak rendelkezésükre az említett típusú alkalmazások;
– általános iskolában elvétve fordul(hat) elõ az önálló ismeretszerzésen alapuló tanu-

lási módszer.
Miután a válaszolók egyetlen kivétellel egyetértettek abban, hogy a változatos tanulás-

szervezési módszerek motiválják a tanulókat, vizsgáljuk meg, milyen módszereket alkal-
maznak erre a célra a pedagógusok mindennapi gyakorlatukban. (9. táblázat)

9. táblázat. A tanórán alkalmazott munkaformák gyakorisága (%)   

A táblázatból látható, hogy a frontális tanítás teljesen egyeduralkodónak számít, az egyé-
ni differenciálás is csupán a válaszolók alig felénél fordul elõ minden órán. Szintén csak-
nem a fele soha nem alkalmazza a napjainkban egyre divatosabbá váló projektmódszert.

Kíváncsiak voltunk arra is, vajon melyek lehetnek az új módszerek kipróbálásának
okai, mi ösztönzi erre a pedagógusokat – saját bevallásuk szerint. A tanárok legfontosabb
tényezõként a következõket jelölték meg: a tanulás hatékonyságának növelése, a tanórák
változatosabbá, érdekesebbé tétele, a tanulók jobb motiválása, valamint a tanárok érdek-
lõdése, kíváncsisága, nyitottsága a szakmai újdonságok irányába. (2. ábra)

2. ábra. Az új módszerek alkalmazásának okai
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Érdemes talán megjegyezni, hogy egyetlen olyan válasz sem fordult elõ, amely a mód-
szertani fejlõdést anyagi kényszerrel vagy okokkal indokolta volna.

A munkaközösségek esetében is rákérdeztünk arra, milyen információforrásokat vesz-
nek igénybe a naprakész ismeretek megszerzéséhez.

Az általunk megjelölt információforrások esetében a 10. táblázatban látható eredmé-
nyeket kaptuk.

10. táblázat. A munkaközösségek  által használt információforrások (5) 

Az adatok az iskolavezetõk válaszaival összevetve hasonló értékeket mutatnak, jelen-
tõs eltérés nincs. Ennek oka talán az lehet, hogy munkaközösségek elsõsorban a vezetõk-
tõl kapott instrukciókat követve keresnek információkat. Kevés önálló kezdeményezés-
sel találkoztunk.

Az információszerzés leggyakrabban használt forrásaiként a következõket jelölték
meg a pedagógusok: szakirodalom, szaklapok és könyvek, az internet és a különbözõ ta-
nár-továbbképzések. 

Az adatok közül meglepõen alacsonynak mondható a szakmai szolgáltatók részesedé-
se, ami sajnálatos módon az említett intézmények „szakmai súlytalanságára” enged kö-
vetkeztetni. Ennek okait elsõsorban a finanszírozás problémáiban kell keresnünk, követ-
kezményei közt pedig meg kell említenünk a szaktanácsadás rendszerének elsorvadását,
ami az iskolák szakmai munkájára is hátrányos hatást gyakorol. Szaktanácsadók hiányá-
ban ugyanis lényegileg nincs kihez fordulni a felmerülõ szakmai problémák megoldása
érdekében, így a mindennapi pedagógiai-módszertani gyakorlatban a problémák az ese-
tek nem elhanyagolható részében megoldatlanok maradnak…

Összességben elmondhatjuk, hogy a munkaközösségek által visszaigazolt kép valamivel
pozitívabbnak látszik az iskolavezetõk által vázolt helyzetnél, de nem szabad szem elõl té-
vesztenünk azt sem, hogy a válaszokat inkább az aktív munkaközösségektõl kaptuk.

A városok és kistelepülések adatainak összehasonlítása
A kutatás során kiemelt figyelmet fordítottunk a kistelepülésekre, amelyek a választott

témakör szempontjából több okból (technikai felszereltség, információhiány, eltérõ szo-
cio-kulturális környezet stb.) is hátrányos helyzetûnek tekinthetõk.

Ennek ellenére mégis csupán falusi iskolák vezetõitõl kaptunk olyan értékelést, hogy
„iskolánk számítógépes felszereltsége kiemelkedõen jó” (3 esetben), igaz, a másik szél-
sõérték („olyan sok problémánk van, hogy számítástechnikai eszközökre nem is gondo-
lunk”) is csak 4 falusi iskolában fordult elõ.

Számítógépes termek és a gépek számára vonatkozó válaszok arra mutatnak, hogy
míg városi iskolák 90,5 százalékában van számítógépes szaktanterem, addig ez a kistele-
püléseken már csak 78,8 százalék. A géptermekben található gépek száma is alacso-
nyabb, városi iskolák esetében 13,5 (megyeszékhelyen 18), míg a falusi iskolákban 9 gép
van a számítástechnika teremben. A tanári szobákban elhelyezett gépek száma mindkét
helyen alacsony (kicsit több a városi iskolákban, mint a falusiakban), és sajnos ugyanez
mondható el az iskolai könyvtárakról is. Elvétve találni csak olyan iskolai könyvtárat,
ahol a diákok számára használható PC (vagy PC-k) állnának rendelkezésre. 

Anyagi források rendelkezésre állása esetén az iskolák két eszköz beszerzését prefe-
rálják, szinte településtõl függetlenül: új munkaállomások és projektorok. Ezek azok a
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nagy értékû eszközök, amelyeket a szûkös iskolai költségvetésbõl nagyon nehezen tud-
nak megvásárolni. A gyakran említett eszközök között szerepeltek még: nyomtató, szoft-
ver és a szkenner.

Érdekes módon nem volt lényeges eltérés aközött sem, hogy az iskolaigazgató irodá-
jában rendelkezik-e internet-hozzáféréssel, a megyeszékhelyen ez 50 százalék, más vá-
rosokban és falvakban 40 százalék fölötti értékeket mutat.  (A megyeszékhely értékeit itt
meglehetõsen alacsonynak tartjuk!) A hiány okai között elsõsorban anyagi és csak má-
sodsorban technikai tényezõket említettek meg a válaszolók.

Jelentõs különbség mutatkozott viszont a tanári szobákban lévõ gépek esetében, mert
míg a megyeszékhelyen az itt elhelyezett gépeken is (legalább egy gépen) elérhetõ a vi-
lágháló, a másik két helyen szinte alig (átlagosan minden harmadik helyen csupán).

A kiemelt informatikai órakeret (ami a tárgykör fontosságának egyik mutatója) még a
megyeszékhely iskoláiban is kevesebb, mintegy az esetek kétharmadában fordul elõ, a
falusi és más városok iskoláinak adataiban viszont nincs igazán lényegi különbség. Az
ábrán látható számok azt is jól példázzák, hogy az iskolák mintegy harmad-negyed része
az csupán, amely valóban külön fontosságot tulajdonít az informatikai ismeretek megta-
nításának és IKT-eszközök alkalmazásának, és ebben igen nagy az elõnye a megyeszék-
hely jobb infrastruktúrával bíró oktatási intézményeinek. 

Figyelmet érdemelnek még a tantestületek informatikai tudásával kapcsolatos össze-
vetések. Bár mindhárom helyen a legtöbben azt jelezték, hogy „sokan érdeklõdnek a
számítógépek oktatási alkalmazás iránt, de nem értenek hozzá eléggé”, Pécsett és más
városokban a pozitívabb („a kollégák eredményesen használják a napi gyakorlatban”)
és negatívabb hozzáállás egyensúlyban volt, a kistelepülések esetén azonban jelentõsen
eltolódott a „sajnos kevesen érdeklõdnek a számítógépek alkalmazás iránt, pedig ez a
jövõ” felé. 

Meglepõ adat, hogy még a pécsi iskolákból is 5 helyrõl azt jelezték, hogy csupán 1–2
ember tudja használni a szövegszerkesztõ programokat, a falusi iskolákból pedig a vá-
laszadók 32 százalékban választották ezt. A „mindenki tudja használni a szövegszerkesz-
tõt” válasz ugyan szintén a falusi iskolák esetében a legmagasabb, ezt azonban az átlago-
san kisebb létszámú tantestületekkel magyarázhatjuk.

Az elektronikus levelezés használata esetében más arányokat láthatunk: minden tele-
pülésen többségben vannak azok a válaszok, melyek szerint „csak 1–2 ember használja”,
és a nem használók aránya a falusi iskolákban a legmagasabb, amit azonban csak rész-
ben indokolhat a technika hiánya, hiszen ha 1–2 ember tudja használni, vélhetõen a tan-
testület más tagjai is képesek lennének erre.

Az eredményeket összefoglalva az láthatjuk, hogy a kistelepülések általában hátrányo-
sabb helyzetben vannak a városi iskolák lehetõségeihez képest, ezt a hátrányt azonban je-
lentõs mértékben csökkentheti a pedagógusok attitûdje, módszertani képzettsége és a
technikai feltételek javítása. A képet árnyalhatja az a tényezõ, hogy a mintában inkább a
jobb helyzetû falusi iskolák szerepelnek (õk küldték vissza a kérdõíveket), ugyanakkor
azt is megállapíthatjuk, hogy a kisebb városok iskoláinak helyzete általában csak techni-
kai felszereltségben elõzi meg a jobb falusi iskolák szintjét.

A kistelepülések általában hátrányosabb helyzetben vannak a városi iskolák
lehetõségeihez képest, ezt a hátrányt azonban jelentõs mértékben csökkentheti a pedagó-
gusok attitûdje, módszertani képzettsége és a technikai feltételek javítása. 

Az interjúk eredményeinek összegzése

A kérdõíves vizsgálat lezárulása után, annak eredményeire támaszkodva 30 kiválasz-
tott falusi iskolát kerestünk föl, ahol interjúk segítségével próbáltunk meg mélyrehatóbb
adatokat szerezni és ezekkel kiegészíteni az addig megszerzett információkat. A kollé-
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gákkal való közvetlen kommunikáció lehetõséget biztosított olyan információk megszer-
zésére is, amelyek kérdõíves vizsgálattal nem lettek volna hozzáférhetõk. Az interjúk
egyúttal alkalmat adtak arra is, hogy a kérdõíveket kitöltõ személyektõl eltérõen mások
nézõpontjából is megvizsgálhassuk a kutatás témáit. Az interjúk viszonylag alacsony szá-
ma (30 darab) miatt a különbözõ összetett statisztikai számítások elvégzése helyett a ka-
pott eredmények árnyalt, kvalitatív elemzését helyeztük elõtérbe. A következõkben az in-
terjúk fõbb témakörei mentén haladunk.

Az iskolavezetés, a tanárok és diákok attitûdje, véleménye, elképzelései
A 30 iskolában végzett kérdõíves felmérés szerint mindenütt tapasztalható az IKT irán-

ti érdeklõdés, és az esetek döntõ többségében (a 30-ból 28-ban) úgy is nyilatkoztak, hogy
az új informatikai eszközök használatát az iskolavezetés stratégiai fontosságúnak tartja.
Ehhez képest aztán számos olyan tényrõl szerezhettünk tudomást, ami azért meglehetõ-
sen kérdésessé teszi ezen kijelentések komolyságát.

Ilyen tények voltak például a következõk: az informatikára fordított idõkeret minimá-
lis, a fejlesztéseket kizárólag pályázatokra alapozzák, azokon azonban nem túl nagy si-
kerrel szerepelnek, az informatikaterem kizárólag informatika órán használható, a
könyvtár heti nyitvatartása pedig 4–5 óra. Szintén kirívó példaként említhetõ az az isko-
la, ahol állításuk szerint „az IKT eszközök használata szervesen beépült az iskola életé-
be – de a Sulinet-hozzáférést biztosító szerverük 3 hónapja nem mûködik, és senki nem
ment oda megjavítani…”

A korábban említett tanári modellhez hasonlóan az iskolák esetében is felvázolhatók
hasonlók (lásd például Kárpáti, 2003 és Bognár, 2003), mely szerint vannak az élenjáró,
jól felszerelt és/vagy módszertanilag kiemelkedõ teljesítményeket nyújtó, innovatív isko-
lák, vannak az átlagosnak tekinthetõ felszereltséggel és módszertani kultúrával rendelke-
zõk és vannak sajnos „lemaradók” is. A felmérésünkben résztvevõ 30 iskolát kategóriák-
ba sorolva az alábbi számokat kaptuk. (11. táblázat)

11. táblázat. Az iskolák besorolása 

Míg az iskolavezetés – ahogy már említettük – 28 helyen elsõrendûen fontosnak tart-
ja az informatika alkalmazását, integrálását más tantárgyakba, a tanárok körében már
nem ennyire egyértelmû a helyzet. 

Egy helyen a tanárok félnek az informatika alkalmazásától (a válaszoló szerint a taná-
rok többségének alapfokú számítástechnikai tanfolyamra lenne szüksége), másutt pedig
a nem informatikus tanárokat csak annyiban érdekli, amennyiben a saját dolgaikhoz – ta-
lán levelezéshez – fel tudják azt használni. 

„A pedagógusok körében nagy az ellenállás (az IKT tanórai alkalmazásával szemben),
annak ellenére, hogy majdnem mindenkinek legalább alapfokú vagy ECDL-vizsgája
van.” – említette gondterhelten az egyik interjúalanyunk.

A tanulók hozzáállását több helyen említik, két helyen negatív példaként: a gyerekek
alig érdeklõdnek a számítástechnika, az informatika iránt.

Két iskolából kaptunk olyan visszajelzést, amely csaknem károsnak tartja a számító-
gépesítést:

„A gyerekek nagy érdeklõdéssel fordulnak az új lehetõségek felé, de a számítástechnika használa-
tával kapcsolatban vegyes vélemények alapján kapnak képzést… Egyrészt lelkes oktatást és irányítást
kapnak, másrészt viszont a játékok teljes tiltásával találják szembe magukat, továbbá azzal a véle-
ménnyel, hogy a számítógépezéshez való hozzászokás lelkileg ártalmas…”
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A másik iskolában a szülõk voltak negatív véleménnyel a Sulinet bekapcsolása utáni
internet-hozzáféréssel, illetve -használattal kapcsolatban. Csak remélhetjük, hogy az
ilyen és ehhez hasonló vélemények az ismeretek terjedésével párhuzamosan eltûnnek.

Bár az iskolavezetés általában fontosnak tartja az informatika alkalmazását egyéb tantár-
gyi területeken is, ezt a törekvést csak ritkán támasztják alá konkrét tények a vezetés által
nyújtott valódi, hatékony támogatásokról. Ez azért komoly probléma, mert egyre több kuta-
tás (lásd például Komenczi, 2001a, 2003) is alátámasztja azt a megállapítást, hogy az okta-
tási informatikai fejlesztések egyik kulcsszereplõje az iskola igazgatója (véleményünk sze-
rint még hasonlóan fontos az informatikatanár és legalább egy lelkes, informatikai eszközök
alkalmazása iránt elkötelezett, más szakos pedagógus is). A kérdés természetesen nem csu-
pán az igazgatók felelõsségére akarja felhívni a figyelmet, hiszen a feltételek megteremtését
számos rajtuk kívülálló tényezõ is befolyásolja, de a IKT iránt nyitott attitûd, támogató hoz-
záállás fontos feltételként kellene szerepeljen az intézményvezetõk kiválasztásánál.

Azt sem hagyhatjuk figyelmen kívül, hogy amíg a nemzetközi gyakorlatban számos
példa mutatja, milyen eszközökkel segítik az egyes országok oktatásirányítói az iskola-
vezetõk IKT irányába történõ motiválását, addig hasonló központosított hazai kezdemé-
nyezésrõl még nem számolhatunk be.

Az eszközfejlesztéssel, az új ismeretekhez jutással kapcsolatos kérdéskörben az aláb-
bi tényeket tártuk föl.

Az iskolák nagyon szûkös költségvetési keretei szinte sehol nem teszik lehetõvé az
önálló eszközfejlesztés megvalósítását. A korszerû eszközök beszerzése elsõsorban pá-
lyázati úton valósulhat meg, ez azonban nagyon esetleges. Vannak sikeres pályázati te-
vékenységgel büszkélkedhetõ iskolák (a mintában szereplõk 70–75 százaléka tartozik
ebbe a kategóriába), de akad olyan is, amelyik egyáltalán nem pályázik. A saját forrást
csupán öt-hat helyen említették, ott is elsõsorban pályázati önrészként. Elõfordultak még
adományként kapott eszközök (használtan) három-négy esetben, valamint iskolai ren-
dezvények bevételeinek fejlesztési célú felhasználása is.

Az iskolák költségvetésében informatikai eszközfejlesztésre vagy fenntartásra vonat-
kozó tétel nem szerepel! Három esetben (biztosan többeknél is gondot okoz) utaltak ar-
ra, hogy egy eszköz meghibásodása esetén akár hetekig nem történik semmi, a javítás
vagy csere akkora gondot jelent. Ezzel egyenrangúan súlyos probléma (országos szinten
is megoldatlan!) a rendszergazda szerepkörének ellátása. Kistelepülési iskolák esetében
az alacsony gépszám mellett nyilvánvalóan nem elengedhetetlenül szükséges fõállású
rendszergazda foglalkoztatása, ám a 10–15 gépes termekben az iskolai szerverek és há-
lózat üzemeltetése ingyenesen nem elvárható. (Erre számos példát láthatunk a mintában
szereplõ iskolákban is.) Az elmúlt évek gyakorlata azt mutatja, hogy a különbözõ meg-
oldási módok (informatika tanár „szívességbõl”, külsõ rendszergazda alkalmi megbízása
stb.) nem biztosítanak mindenhol megfelelõ szintû szolgáltatást, ezen csak valamilyen
központi intézkedéssel (és a hozzárendelt normatív szabályozással) lehet segíteni. Ez a
tényezõ felelõs az iskolai web- és levelezõszerverek mûködtetésének hiányáért is, hiszen
az iskolai informatikatanárok nem rendelkeznek az üzemeltetéséhez szükséges szakmai
ismertekkel (ez ugyanis nem része az egyetemi tananyagnak sem!).

A szükséges segítséget illetõen szinte kivétel nélkül az új eszközök beszerzését helyez-
ték elõtérbe az összes helyen, csak egy iskola büszkélkedhet azzal, hogy – az informati-
kusok szerint – minden fontos felszerelésük megvan. Öt helyen említették meg progra-
mok, oktatócsomagok beszerzését, a továbbképzéseken való részvételt hét iskolában igé-
nyelnék. (Kicsit azért árnyalja ezt a képet, hogy az említett iskolák nem fordultak hason-
ló megkereséssel Központunkhoz…) Elõfordultak olyan igények is, amelyek ingyenes
képzést, ingyenes eszközöket igényelnének. Érdekes javaslatként hangzott el a „megyei
vagy utazó rendszergazda” és a „központi helpdesk” (6) ötlete, amelynek megvalósítása
országos szinten is hasznos lenne.
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Módszertani továbbképzésekre legalább az iskolák felébõl járnak pedagógusok, de
szakmai konferenciákra nagyon kevesen jutnak el (magas részvételi és utazási költségek,
helyettesítési problémák miatt). 

A tanárok informatikához való jobb hozzáállását segíthetné, ha annak órai alkalma-
zásáért külön juttatást kapnának. Informatikai pótlék hét iskolában van, de az a rend-
szergazdákat, informatikusokat illeti meg. Egy helyen említik meg a plussz juttatást,
egy helyen pedig azért nincs ilyen támogatás, mert a tanárok nem különórákon, hanem
a kötelezõ óraszámon belül végzik az informatikával kapcsolatos oktatómunkát. Ha már
az anyagi juttatás nem motiválhatja a pedagógusokat szaktárgyuk IKT-vel segített okta-
tásában, mégis miért foglalkoznak informatikával? Két-két helyen említették meg a fej-
lõdés igényét és a belsõ igényt, egy-egy helyen pedig az órai hasznosíthatóságot és az
új információk megszerzését emelték ki, egy helyen pedig a gyors információáramlás
mellett a tanárok ezért kénytelenek informatikával foglalkozni, hogy lépést tudjanak tar-
tani a gyerekekkel.

A módszertani kultúra kérdésköreinek elemzése
A résztvevõ 30 iskola pedagógusai összesen 18 olyan módszert soroltak fel, amelyet

alkalmaznak a tanórákon. Az említések gyakorisága szerint ezek a következõk: csoport-
munka, frontális munka, differenciálás, egyéni munka, kiselõadás, kooperatív munka,
versenyek, belsõ pályázatok, egyéni segített tanulás, heterogén csoport, integráció, inter-
nettel támogatott tanulás, játékok, multimédiás oktatás, nívócsoportos oktatás, önálló ku-
tatás, páros munka, rétegmunka. A legtöbben a frontális munkát jelezték, ezt követte a
csoportmunka, az egyéni munka és a differenciálás, majd a kiselõadás, a kooperatív mun-
ka és a belsõ versenyek és pályázatok. A többi módszert csupán egy-egy iskola nevezte
meg. A legtöbb tanítási, óraszervezési módszert (hetet) két iskola alkalmazza, a legkeve-
sebbet (kettõt) egy iskola említett. A legtöbben 3–4 módszert soroltak föl, összesen 18-
an. Néhány érdekesebb megjegyzés:

„…ebben a témában bázisiskolának számítanak, de problémát okoz, hogy nincs minta a módszer-
re…” (sic!);

„a frontális módszert nehezebb alkalmazni, mert a roma tanulók érdeklõdése, figyelmének intenzi-
tása sok esetben az átlagnál gyengébb”

„az iskolában kis létszámú osztályok vannak, ezért a hagyományos oktatási módszereken kívül
nem tartanak igényt újabb módszerekre”.

Az értékelési módszerek kapcsán két iskola pedagógusai által adott válaszok értékel-
hetetlenek, mivel a megkérdezettek nem értették a kérdés lényegét. A tanárok összesen
nyolcféle értékelési módot említettek meg: osztályzat, szóbeli értékelés, szöveges érté-
kelés, hármas skála (megfelelt, kiválóan megfelelt, nem felelt meg), írásbeli értékelés,
jutalmazás/dicséret, önértékelés, páros értékelés. Ezek közül a leggyakoribb az osztály-
zat és a szöveges értékelés, de kissé kiemelkedik még a szóbeli értékelés is. A többit
csupán egy-egy alkalommal említették. Az újszerûnek számító portfolió módszert sen-
ki nem említette. A legtöbb értékelési módot (4) két iskola alkalmazza, a többi helyen
kettõ-háromféle módot adtak meg válaszként. Két iskola alkalmaz érdekes, ösztöndíj-
szerû értékelési-motiválási rendszert, amely a meghatározott szint fölött teljesítõ diáko-
kat szerény anyagi elismeréssel díjazza éves szinten. Az eredményekbõl leszûrhetõ,
hogy az iskolák értékelési kultúrája meglehetõsen egysíkú, a hagyományos osztályozás
szintjén mozog, és így a szubjektív elemek vannak még mindig többségben az objektív
méréseken alapuló, árnyaltabb értékelés helyett. Az alsó tagozatban kötelezõ szöveges
értékelést több iskolában már korábban is használták, de mindenhol említették ennek
bevezetését is.
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Míg a legtöbb helyen a tanárok rendszeresen használják a számítógépet az órákra va-
ló készülés során, az órai felhasználás szintje ennél sokkal alacsonyabb, nagyon sok is-
kolában csupán esetleges, egy-egy lelkes pedagógus személyéhez kötõdik. Hat iskolában
válaszolták azt, hogy egyáltalán nem használják a tanórákon a gépeket. Ezt (illetve az
alacsony óraszámban történõ használatot) a következõkkel indokolták:

„A rendelkezésre álló oktató programok hiánya, és az, hogy a tanároknak még nincs a figyelmük
fókuszában az újabb módszer használata.”

„A számítógépeket 7–8 tanár használja a tanórára történõ felkészüléshez rendszeresen, de az órai
munkában õk is csak ritkán veszik igénybe a gépek által nyújtott többlet lehetõségeket.”

„… a rendelkezésre álló oktatóprogramok szélesebb köre segíthetne…”

„Tanórán nem alkalmazzuk, mert nincs gép a tantermekben.”

„A tanórai munkában többen alkalmaznák, ha több gép lenne, és gyorsabb Internet.”

„A nem-használat okát a pedagógusok túlterheltségében és az idõhiányban” látja egy jól felszerelt
iskola kiemelkedõen jó szaktudású, lelkes tanára. 

Olyan példa is akadt, ahol ugyan számos oktatószoftver áll az iskola pedagógusainak
és diákjainak rendelkezésére, mégsem használják azokat…

„Az intézmény 100-as nagyságrendû oktatási szoftverrel rendelkezik, de csak ritkán használják a
kollégák, annak ellenére, hogy a munkatervben szerepel…”

A számítógépes tantermeket az iskolák felében lehet délután is használni, leggyakrab-
ban szakköri keretben, de a felügyelet csupán néhány helyen megoldott. Ezen a területen
azért még nagyon sokat lehetne javítani a helyzeten, ami elsõsorban anyagi és szervezé-
si kérdés (a felügyelet finanszírozása, megoldása) és csak másodsorban kerül elõ az ér-
deklõdés növelése. Ez a szempont azért sem elhanyagolható, mert a falusi iskolákba já-
ró tanulók nagyobb részének nincs otthonában elérhetõ számítógép, az egyetlen hozzáfé-
rési lehetõség az iskolában lenne. Szintén fontos tanulságra hívja föl a figyelmet a követ-
kezõ interjúrészlet:

„a kihasználtság alacsony szintjének egyik oka, hogy az iskolába 8 faluból járnak a diákok, és az
ingázás nem használ a délutáni iskolai tevékenységeknek.”

A számítógéptermek kihasználtsága nem lehet szûk keresztmetszete a más tanórákon
való használatnak, hiszen a heti óraszám (csak felsõ tagozatra és évfolyamonként 1–2
párhuzamos osztályra számolva) 10–15 óra között lehet, talán még ennél is kevesebb. Va-
gyis a számítógépes terem a rendelkezésre álló idõ legalább felében üresen állhat a leg-
több helyen. A gondokat inkább az okozza, hogy a számítógépes termek mérete nem te-
szi lehetõvé egy teljes osztály befogadását, tehát ilyen esetekben csoportbontásra lenne
szükség, aminek pedig már anyagi vonzatai lennének… Mindezt a tantervkészítés idején,
a rendelkezésre álló források figyelembe vételével, gondosabb tervezéssel, rugalmasab-
ban talán meg lehetne oldani. 

A számítógépteremben a versenyekre való felkészülések mellett könyvtár, rajz, mate-
matika, fizika és különféle idegen nyelvi órákat tartanak. Ahol nem tartanak órákat, ott
fõként a terem kis méretét említették indokként, másutt a szoftverhiányt, a terem foglalt-
ságát és a tanárok hozzá nem értését, szintén több helyen pedig a hiányos eszközfeltéte-
leket. Ahol van lehetõség egyéb órák megtartására a számítógépteremben, ott vagy okta-
tó szoftvereket alkalmaznak vagy a téma függvényében használják ki a helyszín adta le-
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hetõségeket. A legtöbb iskola azonban erre a kérdésre részleteket nem árult el és arra sem
érkezett válasz, hogy miért nem használják ki az informatikai eszközöket. „Igazi gyöngy-
szem” az a két iskola, ahol a számítógépes terem tornaöltözõként is funkcionál.

A 30-ból 29 iskolában rendelkeznek internet-csatlakozással, bár egy helyen ez csak a
tanév végéig volt megoldható (akkor járt le a pályázati támogatás), de a szélessávú hozzá-
férés csak az iskolák kisebb részében adott. A modemes elérés az órai munkára, illetve a
több gépen való megosztásra csak nagyon korlátozottan alkalmas. Ugyanakkor azt is saj-
nálattal állapíthattuk meg, hogy a Sulinetes (ISDN) hozzáféréssel rendelkezõ iskolákból
több helyen is hiányzik a helyi gépek hálózatba történõ összekapcsolása. Ennek oka leg-
fõképpen a szakmai tudás hiánya, hiszen egy helyi hálózat kialakítása napjainkban meg-
döbbentõen alacsony költségekkel kivitelezhetõ. Részben ugyanerre a tényezõre vezethe-
tõ vissza az is, hogy az iskolák döntõ többségében weblapot sem találtunk. A másik ok vi-
szont az érdektelenség is lehet, sokan úgy gondolják (helytelenül!), hogy nincs olyan tar-
talom, amit érdemes lenne a világ elé tárniuk, kár erre munkát fordítaniuk…

A problémák lehetséges megoldására több kipróbált, megvalósult „jó gyakorlatot” is
említhetünk. (7)

Könyvtár a mintában szereplõ 30 iskolából 27-ben van, illetve a tanulók szabadon
használhatják a település könyvtárát. Szakképzett könyvtáros már kisebb arányban for-
dul elõ az iskolai könyvtárakban (bár olyan
iskolát is találtunk, ahol három tanárnak van
könyvtárosi végzettsége), több helyen csak
félállású, egy iskolában más szakos pedagó-
gus végzi a könyvtárosi munkát, ami csupán
a kölcsönzésre terjed ki, három helyen pedig
nem volt válasz a kérdésre. Ideális esetben a
könyvtár nyitvatartása általában az iskola
munkarendjéhez igazodik (kb. reggel 8-tól
délután 3-ig vagy 4-ig), de több vizsgált he-
lyen szûkül le ez az idõ heti 5–10 órára, vagy
1–2 délutáni idõpontra. A hozzáférést a meg-
kérdezettek nem részletezték, csak egy vis-
szajelzést kaptunk arra vonatkozólag, hogy
„a szolgáltatás korrekt”. Ugyanez vonatko-
zik a segítségnyújtásra is: szintén egy helyen
jelezték, hogy a könyvtáros „maximális” segítséget nyújt. A szaklapokhoz a legtöbb is-
kolában a helyi könyvtárban hozzá lehet férni, de olyan intézményt is találtunk, ahol csak
a helyileg elkülönülõ, települési könyvtárba járnak a pedagógiai szaklapok. Három he-
lyen nem kaptunk választ erre a kérdésre, többen jelezték, hogy kevés a szaklap (ezen se-
gítene például az internet-hozzáférés), de olyan iskola is van, ahol a fenntartó nem enge-
délyezi a szaklapok elõfizetését, itt a pedagógusok maguk vásárolják azokat…

A pedagógusok módszertani elõrelépését saját bevallásuk szerint leginkább a tovább-
képzések és a módszertani rendezvényeken való részvétel segíti, de emellett jelentõs sze-
repet játszik a szaklapok olvasása is. (Ez némileg ellentmond korábbi kutatási eredmé-
nyeinknek, mely szerint a szaklapokat kevesen olvassák, ezért ezt konkrétabb kérdések-
kel lenne érdemes komolyabban vizsgálni.) Az internetet csak öt helyen említették és
olyan is volt, aki inkább papíralapú forrásokat részesítene elõnyben.

A tanulás új színterei 
Mind a 30 iskola él az alternatív tanítási helyszínek lehetõségével, de a színvonalbeli

különbségek nagyok. A leggyakrabban a könyvtárakban és erdei iskolákban tartanak órá-
kat, de kiemelkedik még a számítástechnika-terem és a természet. Egy-egy pedagógus
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Az iskolák költségvetésében in-
formatikai eszközfejlesztésre

vagy fenntartásra vonatkozó té-
tel nem szerepel! Három esetben

(biztosan többeknél is gondot
okoz) utaltak arra, hogy egy esz-
köz meghibásodása esetén akár
hetekig nem történik semmi, a
javítás vagy csere akkora gon-
dot jelent. Ezzel egyenrangúan
súlyos probléma (országos szin-
ten is megoldatlan!) a rendszer-
gazda szerepkörének ellátása.



említette meg az ebédlõt (?), a gyakorlókertet, a szertárt, valamilyen ipari létesítményt,
múzeumot, mûvelõdési házat és a sportcsarnokot. Több iskolában jeleztek tanulmányi
célú osztálykirándulást, amely fõként múzeumlátogatásokat foglal magába. A legtöbb
helyszínt megjelölõ iskola öt, tantermen kívüli alternatívát tudott említeni. A szinte min-
denki által kihasznált könyvtári miliõben a különbözõ órákon kívül versenyeket és szak-
köröket is tartanak. A tanárok ilyenkor egyéni kutatófeladatokat adnak a diákoknak, ki-
használva az egyéni ismeretszerzés lehetõségeit. A számítástechnika-teremben szintén az
egyéni ismeretszerzésre építenek különbözõ tantárgyakhoz kapcsolódó szoftverek fel-
használásával. Elszomorító, hogy míg minden iskolában kiemelt fontosságot tulajdoníta-
nak a modern információs eszközök használatának, ez a törekvés szinte kizárólag a szá-
mítástechnika-teremre korlátozódik, és a számítástechnika-órán kívül sok helyen csak az
informatika-szakkörön férnek a gépekhez a tanulók. A résztvevõ összes iskola szinte
egyikében sincsenek a tantermekben számítógépek, s bár ennek okát csak néhányan em-
lítették, nyilvánvalóan anyagi tényezõk miatt van ez így. Említésre méltó példák csak na-
gyon kis számban akadnak: van, ahol a nyolcadikosok termében van egy darab számító-
gép, valamint egy további helyen a harmadik osztályosok olvasástanítását segíti egy gép.
Az egyik iskola pedig a következõ tanévtõl tervezi a tantermek gépesítését – pályázati
pénzbõl. Mobil gépet jelenleg ötnél kevesebb iskolában találtunk, további kettõben pe-
dig a következõ tanévtõl várható. Az egyik résztvevõ önállóan épített „digitális zsúrko-
csit”, amit több teremben is használhatnak, igények szerint. Célszerû lenne a központi di-
gitális zsúrkocsi-program kiszélesítése az általános iskolákban, hiszen itt jóval kisebb az
esély ilyenek beszerzésére, mint a szakképzési hozzájárulással is rendelkezõ szakközép-
iskolák és szakiskolák esetében.

A szakkörök mûködésérõl a következõ adatokat tudtuk meg. Az iskolák nagy részében
mûködnek szakkörök, amelyek száma a mintában szereplõ iskolák esetében 3 és 21 (!)
között változott, leggyakrabban öt és kilenc közötti szakkört találtunk iskolánként. A
szakkörök anyagi hátterét részben túlórák finanszírozásával (kb. az esetek 50 száza-
lékában), részben a kötelezõ órák keretében való elszámolással oldják meg, de több olyan
példát is találtunk, ahol ezeket díjazás nélkül tartják a pedagógusok.

A napköziben a tanulóknak a különbözõ szakkörök mellett lehetõségük van szabadté-
ri- és/vagy társasjátékokat játszani, sportolni, olvasni vagy különbözõ egyéb, az iskolák
által szervezett programokon részt venni. Az említett szakkörök többsége a különbözõ
órákhoz kötõdik, nem is titkoltan azért, hogy a tehetséges tanulók ott fejleszthessék ké-
pességeiket (tehetséggondozás). Ezeken kívül több helyen vannak úgynevezett „képes-
ségszakkörök”. Ilyenek az énekkar/kórus, a különbözõ sportolási lehetõségeket nyújtó
szakkörök, a színjátszó-, a tánc, valamint a kézmûves foglalkozások. A tantárgyakhoz
kapcsolódó szakkörökön belül leggyakrabban informatikában, matematikában és külön-
bözõ idegen nyelvi foglalkozásokon képezhetik magukat a tanulók. 

Tehetséggondozás valamennyi felkeresett iskolában folyik, és a tehetséges tanulók el-
járnak különbözõ versenyekre, de a színvonal és megvalósítás feltételei itt is nagyon kü-
lönbözõek. A tehetséggondozás módszerei – a már említett szakköri tevékenységeken túl
– szinte mindenhol a versenyekre való felkészítés, a differenciált órai munka és az egyé-
ni foglalkozások. Ezeket részben finanszírozva, részben – ahogy az egyik válaszadó kö-
zölte – „szívjóságból” végzik a pedagógusok. Volt olyan iskola, amelynek diákjai csak
ingyenes versenyeken tudnak résztvenni…

Együttmûködés más iskolákkal
Az iskolák közti kapcsolatok fõként megyei szinten élnek – ami az internet korában

kicsit furcsának tûnhet. Országos (más megyébe vagy kistérségekbe irányuló) kapcsola-
tot senki nem említett, és a külföldi kapcsolatok esetében sem az oktatással kapcsolatos,
szakmai jellegû kapcsolatok dominálnak. Jelenleg tíz iskola említett a testvériskola (test-
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vérfalu) kapcsolatot (Horvátország, Ausztria, Németország irányában), ezek aktivitása
különbözõ szinten áll. (Több iskola is jelezte, hogy korábban voltak más kapcsolataik
egyéb – néha külföldi – iskolákkal, de itt csak a jelenleg is élõ együttmûködéseket vet-
tük figyelembe.) A kapcsolatok számát tekintve kiemelkedõnek számít az az iskola,
amely maga nyolc partnerintézményt tudott felsorolni. (Ezek a kapcsolatok közös pályá-
zatírást, minõségbiztosítást, kulturális és sportkapcsolatot, valamint a pályaválasztással
összefüggõ tevékenységeket takarják.) 

A kapcsolatok többsége közös sportprogramokról és kulturális kapcsolatokról szól, (10-
10), ezeket követik a minõségbiztosítással, integrációs feladatokkal kapcsolatos együttmû-
ködések (9). Közös pályázatokat nyolc iskola említett, igazgatói munkaközösségben való
részvételt négyen. A pályaválasztással kapcsolatos feladatokat és információkat, valamint a
közösen rendezett vetélkedõket két-két helyen említették. Ezek mellett léteznek még olyan
kapcsolatok, amelyek a tanulók szabadidejének közös eltöltésére és integrált oktatásra vo-
natkoznak. Öt iskola (17 százalék) válaszolta azt, hogy nincs jelenleg kapcsolata más isko-
lákkal (van, amelyik tervezi ugyan). A kapcsolatok hiányát az alábbi érvek jól illusztrálják:

„… az okokat a tantestület kis létszáma miatti szerteágazó elfoglaltságban, az anyagi gondokban
és a fásultságban egyaránt meg lehet találni.” „Idõhiány, nincsenek meg az együttmûködés szervezett
keretei. Egy kis tantestület pedagógusainak annyi feladatot kell ellátni, hogy nem gyõzik energiával.
Az együttmûködés kézzel fogható eredményeit nem látják, a bürokrácia miatt a terhek növekedését
látják csak, az eredményeket, hasznot nem.”

Testületi szinten több helyen is együttmûködés tapasztalható a fejlesztések, a minõség-
biztosítás, a továbbképzések és a projekt-alapú oktatás terén, ezek száma azonban még
meglehetõsen alacsony, mindössze három iskola jelezte a módszertani kérdésekben való
kapcsolattartást (ez mindössze 10 százalék!). Megállapítható tehát, hogy az egyes tantár-
gyakat tanító pedagógusok szakmai kapcsolata és tapasztalatcseréjének lehetõsége erõ-
sen korlátozott. Egyetlen esetben sem történt említés internet-alapú projektmunkákról
vagy internetes levelezõlistákon keresztül történõ iskolák közötti szakmai kommunikáci-
óról. Korábbi publikációnkban is jeleztük már (szakmai levelezõlisták forgalmának tar-
talmi elemzésével), hogy a szakmai kommunikáció ezen formája szinte teljes egészében
hiányzik a kistelepüléseken dolgozó pedagógusok eszköztárából. Ez azért is furcsa, mert
más kommunikációs, információszerzési formák (szakmai megbeszéléseken való részvé-
tel, konferenciák, továbbképzések) jóval nehezebben hozzáférhetõk, idõ- és pénzigénye-
sek. Célszerû lenne tehát valamilyen módon az ilyen jellegû kommunikáció fejlesztését
elõsegíteni. Ezek lehetnek ilyen tartalmú pályázati kiírások (példaként említhetõk a KO-
MA által kiírt „Kistérségek iskolái pedagógiai együttmûködésének (társulásának) elõse-
gítésére”, és „Komplex Kistérségi – iskolaszövetségi szakmai programok támogatása”
pályázatok, valamint részben az Informatikai pályázat is, vagy a „jó gyakorlat” bemuta-
tása stb. – mert az eddigi tapasztalatok alapján másképp (spontán) nem mûködik. Ugyan-
ez vonatkozik az iskolák szakmai együttmûködésének erõsítésére.

Összefoglalásként megállapítható, hogy bár a felmérésben részt vett összes iskola tisz-
tában van az IKT jelentõsségével és hasznosságával, és elviekben támogatják is annak
bevezetését az intézményekben, jelenleg még csak kevesen élnek a modern eszközök tel-
jes kínálatával. Ennek a leggyakoribb oka az anyagi korlátokban keresendõ, de sajnos
több helyen is tapasztalható a tanárok nem megfelelõ szintû érdeklõdése, hozzáértése.

Az iskolák többsége eredményeink szerint még ma is a hagyományos módszereket ré-
szesíti elõnyben, annak ellenére, hogy egyre inkább felismerik a modernebb oktatási-ér-
tékelési módszereket is. Néhányan szerencsére már kiszabadultak a megszokások marká-
ból és egyre több színhelyen, egyre több módszert alkalmazva nevelik-oktatják a tanuló-
kat. Az alternatív helyszínek többsége (legyen az a számítástechnika-terem, a könyvtár
vagy akár az egyik helyen említett ebédlõ) sok iskolában sajnos csak a helyhiány miatt
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került a látómezõbe. Mi értelme van – pedagógiai szempontból – összevonni az iskolá-
kat, ha a fenntartó nem tudja biztosítani a megfelelõ oktatási feltételeket?)

Kicsit jobb a helyzet, ha az iskolák közti együttmûködést nézzük. Az intézmények
nem egyéni városállamokként mûködnek, akik riválisokat látnak minden más iskolában.
Egyre gyakoribb, hogy több – kistérségi, megyei, esetenként nemzetközi – szinten is
együttmûködésre törekszenek, felhasználva az eltérõ tapasztalatok és lehetõségek nyúj-
totta elõnyöket. 

A kutatás eredményeinek összegzése

A választott módszereknek köszönhetõen elmondhatjuk, hogy átfogó, részletes és
megbízható képet kaptunk a kutatásba bevont iskolák helyzetérõl. 

Az elvégzett kutatás legfontosabb eredményei a következõk:
– Az iskolák belsõ világának változását döntõ mértékben meghatározó tényezõ a pe-

dagógusok személyisége. (Ez magában foglalja az olyan tényezõket, mint a képzettség,
motiváció és az attitûd.) 

– A technikai háttér megléte segítheti az új információs és kommunikációs technoló-
giák elterjedését az iskolai tevékenységekben, de önmagában nem meghatározó tényezõ.
Az új módszerek elterjedésének alapvetõ feltétele az iskolavezetés innovatív munkát tá-
mogató és elõsegítõ tevékenysége és a pedagógusok aktív, önfejlesztõ attitûdjének és
munkájának folyamatos fejlõdése.

– A kistelepüléseken sem az iskolai könyvtárak (ha egyáltalán mûködik olyan), sem az
IKT erõforrások megléte nem képes az információs társadalom által elvárható szerep be-
töltésére a jelenlegi feltételrendszerben. 

– A kistelepüléseken lévõ iskolák nem tudják kihasználni az Internet által nyújtott le-
hetõségeket sem. Ennek okai részben technikai problémákra vezethetõk vissza, másrészt
viszont a szükséges ismeretek hiányára és a távolságból fakadó elszigeteltségre.

– Az egyoldalú, kizárólagosan az EU-forrásokra épülõ pályázati rendszer különösen
nehéz (szinte reménytelen) helyzetbe hozza a kistelepülések iskoláit (tovább rontva az
esélyegyenlõséget), mivel 1) a pályázatok elkészítése túlzottan bonyolult és nehéz, a
fenntartók nem rendelkeznek az ezek elkészítéséhez szükséges kompetenciákkal; 2) a
szükséges önrészt nem tudják a pályázatokhoz biztosítani. Ezen csak pozitív diszkrimi-
nációval lehetne segíteni.

– Az iskolák és a pedagógusok közötti szakmai kapcsolatok számának bõvülése az
Internet terjedésével párhuzamosan nem következett be! Új kapcsolatok létrehozása eset-
leges, ritkán van kapcsolatban a hálózati kommunikáció megjelenésével.

– A módszertani kultúra lassú változáson megy keresztül, amely változás az új mód-
szerek és a változatos tanulási helyzetek kipróbálása felé mutat, de ezek az esetek több-
ségében megmaradnak az iskola falain belül, és a jó példák („best practices”) sem gyak-
ran kerülnek szélesebb nyilvánosság elé.

Minden kutatás esetében célszerû meghatározni, milyen eredményekre vezet az adott
kutatás, hogyan hasznosíthatók a megszerzett ismeretek. Jelen esetben a következõ fel-
adatokat tartjuk megvalósítandónak: 

– a kutatás eredményeinek megismertetése a nyilvánossággal és különösen a döntés-
hozókkal, akik ezáltal képet kaphatnak az aktuális helyzetrõl, a megoldandó, valós prob-
lémákról, az iskolák nehézségeirõl;

– szolgáltatási kínálat felülvizsgálata és szükséges átalakítása, hiszen a pedagógiai
szakmai szolgáltatók az eredmények ismeretében az iskolák számára testhezállóbb szol-
gáltatási kínálatot dolgozhatnak ki.

Ugyanakkor számos további kérdés is felmerült a kutatás során, amelyre a késõbbiek
folyamán kell válaszokat találni. Néhány fontosabbat felsorolunk, amelyek megválaszo-
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lása majd hozzásegítheti az iskolákat az IKT színvonalasabb felhasználáshoz és ezzel az
oktatás színvonalának valódi emeléséhez.

– Milyen szintû hozzáértés, milyen speciális tudás szükséges és elégséges a tanárok ré-
szérõl az IKT hatékony órai alkalmazásához?

– Milyen munkaformákkal lehet a leghatékonyabban felhasználni a tanórán az IKT-
eszközöket, hogyan változtatja meg ez a hagyományos tanórai (és osztály) kereteket?

– Hogyan motiválható a tanárok nagyobb hányada az elektronikus kommunikációban
rejlõ lehetõségek kihasználására – az eszközök rendelkezésre állása esetén?

– Valóban hatékonyabbak-e az elektronikus tananyagok, mint a papíralapú tankönyvek? 
– Mi a helyzet az olvasási nehézségekkel küzdõ tanulók esetében?
A technika, számítástechnika fejlõdése várhatóan nem lassul a belátható jövõben sem.

Bár ezen a területen nem szabad könnyelmû jóslatokat tenni, az is valószínûsíthetõ, hogy
nem fogják elárasztani az iskolák tantermeit a minden tanórán használható PC-k. A téma-
kör neves teoretikusa, Z. Karvalics László tézise szerint „Ahhoz, hogy az információs
társadalom iskoláiban ne „új jelenségként”, érdekességként, létezõ, de elszigetelt példa-
ként, hanem jellemzõ, elfogadott mûködési módként beszéljünk a fentiekrõl, minimum
40–50 évre lesz szükség”. Optimistábban talán 30 év is elég lehet, amíg egy teljesen új
tanárgeneráció kerül az iskolákba…

Az örökös erõforráshiánnyal szemben csak a bennünk rejlõ tartalékok jobb kihaszná-
lásával küzdhetünk eredményesen, fontos tehát, hogy reális célokat tûzzünk magunk elé
és tegyünk meg mindent azok megvalósításáért. Ez nem lesz könnyû, mert a pedagógus-
mesterség sem lesz könnyebb. Bíztatásként álljanak itt a neves angol feltaláló szavai: „A
világon semmi sem léphet az állhatatosság helyébe. A tehetség biztosan nem: tehetséges,
de sikertelen ember lépten-nyomon akad. A géniusz sem: el nem ismert lángelmék ezré-
vel élnek a világon. És a mûveltség sem: a világ tele van mûvelt emberroncsokkal. Csu-
pán az állhatatosság és a céltudatosság mindenható” (Ian Whittle).

Jegyzet

(1) A tanulmány teljes változata elérhetõ a http://www.baranya-ped.sulinet.hu weblap Informatikai Mûhely ro-
vatában.
(2) Forrás: Népszabadság, 2003. szeptember 13. IHM-adat.
(3) Könczöl Tamás, Sulinet Programiroda – személyes közlés.
(4) Nem mindenki válaszolt minden kérdésre. Az üresen hagyott válaszokat nem válasznak tekintettük (vagyis
aki üresen hagyta a választ, az vélhetõen az adott forrást nem használja)!
(5) Nem mindenki válaszolt minden kérdésre. Az üresen hagyott válaszokat nem válasznak tekintettük (vagyis
aki üresen hagyta a választ, az vélhetõen az adott forrást nem használja)!
(6) Olyan központilag vagy regionálisan üzemeltetett segítségnyújtó csoport, amely telefonon, elektronikus le-
velezés útján vagy akár személyesen is segítséget nyújthat az iskolákban felmerülõ informatikai problémák
megoldásában.
(7) Ezek közül az egyik járható utat a ’90-es évek végén a Soros Alapítvány kezdeményezésére kidolgozott „szak-
értõi csoport program” jelentette, amelynek keretében országosan 40 iskolában került sor az IKT használatának „tö-
mény” (2–4 alkalommal, több napon keresztül) bemutatására, a lehetõségek szakértõk segítségével történõ megis-
merésére. Egy másik modell kipróbálása folyik jelenleg is az OECD támogatásával megvalósuló „Roma Informa-
tikai Projekt” keretében (Fehér, 2004), Borsod-Abaúj-Zemplén megyében 10 hátrányos helyzetû iskola bevonásá-
val. Az iskolák külsõ szakértõk, mentorok segítségével arra tesznek kísérletet, hogy bevonják az IKT-eszközöket a
pedagógusok tanórai munkájába, ezzel is növelve a tanulók motivációját és a tanulás eredményességét. A projekt
egyik eredményeként a résztvevõ pedagógusok elkészítették valamennyi résztvevõ iskola honlapját, amelyek a ku-
tatás honlapján megtekinthetõk. (http://edutech.elte.hu/roip. Ajánlott böngészõ: Internet Explorer) Mindkét projekt
a külsõ anyagi források bevonásán kívül nagyon erõsen támaszkodott a résztvevõ tanárok aktív részvételére is, mert
csak mindkét feltétel teljesülése esetén van esély a sikeres megvalósulásra.
Egy további lehetséges iskolai modellt mutatott be tanulmányában az említett „Roma Informatikai Projekt”
egyik résztvevõ iskolájának igazgatója. (Restyánszkiné, 2004)
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