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Hol tartanak a tanárok a digitális 
zarándokúton? 

Digitális Oktatás Konferencia
2019. November 7.

Loboda Zoltán

- KK felmérés 2017-ben.
- 82339 pedagógus töltötte 
ki
- kitöltés az IKER 2015 
- önértékelő alapján történt
- 2/3 IKER 1-2 szintek
- legegyszerűbb műveleteket 
is döntően segítséggel tudja 
elvégezni
- területileg egyenlő eloszlást 
mutat, megyék között nincs 
számottevő különbség az 
önértékelésre vonatkozóan

8. ábra: Digitális pedagógiai képzéseken való részvétel az 
elmúlt 3 évben – A képzés típusa (%) (N=7185)
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Oszlop1

Digitális kompetenciafejlesztés területei (top 4 válasz, 
%) (N=7185)
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Digitális kompetenciák fejlesztésének tanulási formái (4 válasz 
aránya összesítve %) (N=7185)
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Kevert típusú formális pedagógus továbbképzés (részben online, részben jelenléti)

Ötlettár digitális pedagógiai megoldásokhoz
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Digitális kompetenciafejlesztés területei (top 4 válasz, %) 
(N=7185)
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Oktatást segítő alkalmazások (applikációk)használatához szükséges kompetenciák

1. helyen 2. helyen 3. helyen 4. helyen

Digitális technológiák alkalmazásának 
akadályai a tanárok szerint 

Eszközökkel kapcsolatos akadályok: 
- Nem elegendő számú számítógép; 

- az iskola által biztosított elégtelen számú tablet; 

- elégtelen számú laptop / notebook; 

- elégtelen számú internethez csatlakoztatott számítógép; 

- elégtelen számú interaktív tábla; 

- iskolai számítógépek elavultak és / vagy javítást igényelnek; 

- elégtelen Internet sávszélesség vagy sebesség;

1: egyáltalán nem, 2: kevésbé, 3: részben, 4: gyakran

Digitális technológiák alkalmazásának akadályai a 
tanárok szerint
Pedagógiai akadályok: 

- A tanárok megfelelő készségeinek hiánya; 

- a tanárok nem megfelelő technikai támogatása; 

- elégtelen pedagógiai támogatás a tanárok számára; 

- a tanításhoz nem megfelelő tartalom / anyag hiánya; 

- a nemzeti nyelvű tartalmak hiánya; 

- az IKT integrálása a tantervbe túl nehéz; 

- az IKT tanulási felhasználású pedagógiai 
modelljeinek hiánya;

1: egyáltalán nem, 2: kevésbé, 3: részben, 4: gyakran

Digitális technológiák alkalmazásának akadályai a 
tanárok szerint

• Attitűddel kapcsolatos akadályok: 
• A szülők ellenállása; 
• a tanárok ellenállása; 
• a tanárok érdeklődésének hiánya; 
• nincs vagy nem egyértelmű az előnye az IKT oktatásban 

való alkalmazásának; 
• az IKT használata a tanításban és a tanulásban nem célja 

az iskolának

1: egyáltalán nem, 2: kevésbé, 3: részben, 4: gyakran

Teachers’ perception of equipment-related
obstacles to the use of ICT in teaching and learning
(All ISCED levels, EU level, 2017-18)

Teachers’ perception of pedagogy-related obstacles
to the use of ICT in teaching and learning
(All ISCED levels, EU level, 2017-18)
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Teachers’ perception of attitude-related
obstacles to the use of ICT in teaching and 
learning
(All ISCED levels, EU level, 2017-18)


