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A PISA2009 amellett, hogy első alkalommal nyújtott részletes összehasonlító adatokat a tizen-
öt éves diákok szövegértési teljesítményének változásával kapcsolatban, egy másik szem-
pontból is mérföldkő a legnagyobb nemzetközi mérés történetében: 19 ország rész vételével 
ekkor zajlott le először a számítógépes, internetes környezetben végzett információ keresés, 
szövegfeldolgozás vizsgálata, a digitális szövegértés mérése.

A magyar tizenöt évesek saját bevallásuk szerint szívesen és a többi részt vevő országbeli 
társaiknál gyakrabban használják a világháló információkeresési és kapcsolattartási lehető-
ségeit. A digitális médiában nyújtott szövegértési eredményük azonban elmarad nyomtatott 
szövegértési teljesítményüktől, és nem éri el az OECD-átlagot. 

A PISA egyik legfontosabb üzenete Magyarország számára, hogy a tanulók eredményét 
szociális, kulturális és gazdasági hátterük erősebben befolyásolja, mint a többi országban. 
Ez már a PISA nyomtatott mérési területeire is igaz volt, de fokozottan érvényesült a digitális 
szövegértés teljesítményeiben: Magyarországon nagyok a különbségek a gyengébb és jobb 
hátterű tanulók eredményeiben, és más országokkal szemben kevesebb az olyan tanuló, aki 
gyenge szociális, gazdasági és kulturális háttere ellenére is jó eredményt képes elérni.
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A PISA2009 digitális szövegértés 
mérésének fő jellemzői

2009 tavaszán zajlott le Magyarországon és a világ 
további 64 államában a gazdaságilag legfejlettebb 
országokat tömörítő Gazdasági Együttműködési és 
Fejlesztési Szervezet (OECD) által 2000-ben életre hí-
vott Nemzetközi Tanulói Teljesítménymérés Program, 
közismert nevén a PISA legutóbbi vizsgálati köre.1 

A mérés megrendelője a világ legerősebb gazdasági 
társulása, így a vizsgálat alapvető vonásai és céljai is 
szorosan összefüggnek a piac igényeivel: a PISA azt 
vizsgálja, hogy a munkavállaláshoz életkorban legkö-
zelebb álló, de még a legnagyobb arányban iskolába 
járó korosztály tagjai, a tizenöt évesek hogyan tud-
ják alkalmazni az iskolában megszerzett tudásukat 
életszerű szituációkat modellező teszthelyzetekben. 
A 2000 óta háromévente zajló felmérés a munkaerő-
piaci boldoguláshoz leginkább kötődő képességeket: a 
szövegértést, az alkalmazott matematikai műveltséget 
és az alkalmazott természettudományi műveltséget 
térképezi fel. Az egyes mérések alkalmával egy adott 
tudásterület nagyobb hangsúlyt kap, míg a másik ket-
tőt a kérdéses évben kevesebb feladat célozza meg. 
2000-ben a szövegértés, 2003-ban a matematikai esz-
köztudás, 2006-ban a természettudomány, 2009-ben 
ismét a szövegértés volt a fő mérési terület. 

A fő területek mellett választható részterületként 
2006-ban jelent meg először – tükrözendő a munk a 
világában feltartóztathatatlanul terjedő igényt az info-
kommunikációs technológiák ismerete és alkalmazása 
iránt – a számítógépes környezetben való eligazodást 
vizsgáló mérőeszköz, a számítógépes természettudo-
mány-mérés. Noha ez a – mindössze három részt vevő-
vel lebonyolított – mérés költségesnek és nehe zen kivi-
te lezhetőnek bizonyult, jól mutatta azt az irányvonalat, 
amelyet az OECD követendőnek tartott, és ez veze-
tett a PISA2009 jóval nagyobb szabású és sikeresebb 
elemé hez, a digitális szövegértés méréséhez, amelynek 
eredményeiről jelen kötetből értesülhetnek az olvasók.

A mérés jelentős előrelépés volt, hiszen ez a 
teszt nem a papír alapú tesztek egyszerű átültetése 
a számítógép képernyőjére, hanem a számítógépes, 
internetes környezetben végzett információkeresés, 
szövegfeldolgozás, szövegértés vizsgálata. A digitális 
szövegértés a PISA2009 választható eleme volt, a mé-
résben 16 OECD-állam és 3 partnerország, -gazdaság2 
vett részt. A negyvenperces tesztet a PISA-felmérésre 
1 A PISA2009 eredményeivel kapcsolatban lásd Balázsi et al.: 

PISA2009 Összefoglaló jelentés. Szövegértés tíz év távlatában. Ok-
tatási Hivatal, Budapest, 2010; A PISA általános jellemzőiről és 
tartalmi vonásairól: Uő.: A PISA2009 Tartalmi és technikai jellemzői. 
Oktatási Hivatal, Budapest, 2010.

2 OECD-országok: Ausztrália, Ausztria, Belgium, Chile, Dánia, 
Franciaország, Írország, Izland, Japán, Korea, Lengyelország, 

egyébként kiválasztott mintegy 4500 fős tanulói minta 
1500 fős almintája oldotta meg, iskolánként átlagosan 
10 tanulóval. A PISA konzorciuma által kifejlesztett 
teszt feladatai hűen szimulálták az internetes kör-
nyezetben előforduló webböngészéssel, kereséssel, 
e-mail-olvasással és -írással vagy éppen blogolvasással, 
fórumozással kapcsolatos élethelyzeteket. 

A jelentés első fejezete áttekinti az elektronikus és 
nyomtatott szövegek olvasása közötti különbségeket, 
valamint ismerteti, hogyan tükrözi ezeket a PISA2009 
tartalmi kerete. A második fejezet közli a mérés ered-
ményeit: az országok helyezési tartományait, a tanulók 
képességszintek szerinti megoszlását, valamint ezek 
összefüggéseit a nyomtatott szövegértési eredmé-
nyekkel. A jelentés harmadik fejezete az eredmények 
hátterében álló, azokat magyarázó tényezőket veszi 
sorra. A mérés nyilvánosságra hozott feladatai és 
ezek javítókulcsai – melyek egy részét ez a kiadvány 
is tartalmazza – megtekinthetők és kipróbálhatók a 
mérést fejlesztő konzorcium által erre a célra fenn-
tartott weboldalon.3

Változó szövegek,  
változó olvasási technikák

A második évezred első évtizedében világszerte és 
Magyarországon is felívelő szakaszába érkezett a 
személyi számítógépek és a széles sávú internet hasz-
nálata. 2000 és 2011 között az európai kontinensen 
mintegy négyszeresére nőtt az internethasználók 
száma, 2011-re már a népesség több mint a fele hasz-
nálta/használja rendszeresen a világhálót. 2009-ben 
a magyar háztartások 63%-a rendelkezett számító-
géppel, széles sávú internet-előfizetés az otthonok 
51%-ában, a munkahelyek 75%-ában volt elérhető, az 
internetpenetráció éves növekedése szempontjából 
pedig hazánk az OECD élbolyába tartozott. Emellett 
robbanásszerűen megnőtt a mobil digitális eszközök 
piaca: népszerűvé és mindennapossá váltak a laptopok, 
notebookok, táblagépek és okostelefonok.

Az internet és az említett számítástechnikai és 
kom munikációs eszközök használata elképzelhetetlen 
valamilyen, adott esetben akár igen magas szintű 
szöveg értési képesség megléte nélkül. Életünk minden 
aspektusában a digitális szöveg fokozatosan tért nyer 
az írottal szemben: az adóbevallás, a saját ingatlanhoz 
vagy autóhoz jutás, tartós fogyasztási cikkek vásárlá-
sa, az álláskeresés és a bizalmas üzenetek váltása 
sze retteinkkel mind olyan tevékenységek, amelyeke t 

Magyarország, Norvégia, Spanyolország, Svédország, Új-Zéland. 
Partnerországok: Hongkong-Kína, Kolumbia, Makaó-Kína.

3 A weboldal címe: erasq.acer.edu.au 
A felhasználónév: public, a jelszó: access.

http://erasq.acer.edu.au/
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egyre kevésbé végzünk papír és toll, ám egyre inkáb b 
billentyűze t, egér és képernyő segítségével, ami 
jelentősen megkönnyíti, ám bizonyos tekintetben 
kockázatosabbá is teszi a mindennapjainkat.

Ez a fejezet áttekinti, hogy az alapvető azonosság 
mellett milyen vonások különböztetik meg egymástól a 
digitális és az írott szövegek olvasását, bemutatja a mé-
rőeszközt, és ismerteti, hogy a PISA2009 szöveg értés 
tartalmi keretének digitális szövegértésre vo nat kozó 
elemei hogyan operacionalizálják ezeket a vonásokat.

Nyomtatott és digitális szövegek
A digitális és a nyomtatott médiában létrejött szövegek 
alapvető vonásaikban megegyeznek: a szövegszerűség 
ismérvei, a kohézió, a koherencia, a szándékoltság, 
az elfogadhatóság, a hírérték, a helyzetszerűség és az 
intertextualitás a digitális médiumban keletkező szö-
vegekre is érvényes. Mindkét típusú szöveget ugyanaz 
a jel- és konvenciórendszer jellemzi, szervezésükre 
ugyanúgy használatos a központozás, címek, alcímek, 
bekezdések, margók rendszere. 

A lezártság/lezáratlanság és az olvashatóság szem-
pontjából azonban komoly különbségek érhetők 
tetten. A nyomtatott szövegek legtöbbjét relatív 
állan dóság és lezártság, míg a digitális szövegeket 
dinamizmus jellemzi: utóbbiak létrehozásuk után is 
szerkeszthetők és kiegészíthetők. Az olvashatóság 
terén az egyszerre látható szövegmennyiség te-
kintetében van a leglényegesebb különbség: míg a 
nyomtatott szövegek esetében egy tapasztalt olvasó 
azonnal meg tudja ítélni az olvasandó szöveg terjedel-
mét, digitális szöveg esetében erre gyakorlatilag nincs 
lehetőség, mert egyrészt a fizikailag egyszerre látható 
szövegmennyiség meglehetősen behatárolt, másrészt 
a szöveg terjedelme – egy vagy több link követése ál-
tal – olvasás közben is növekedhet. Emellett a digitális 
szövegek a megjelenítésből adódó hátrányok miatt 
is kevésbé olvashatók: alacsonyabb a kontraszt, mint 
papíron, és a legtöbb esetben a megjelenítő felület 
maga is fényt sugároz, fárasztja a szemet, ami szintén 
befolyásolja azt, hogy egy alkalommal mennyi digitális 
szöveg fogadható be.

A nyomtatott szövegek fizikai tárolásának igénye 
olyan jel- és jegyzékrendszerek kifejlesztését eredmé-
nyezte, amelyek lehetővé teszik a tengernyi szövegben 
való tájékozódást és eligazodást: erre szolgálnak a 
könyvtári katalógusok, az osztályozásrendszerek, az 
ol dalak számozása, a tartalomjegyzékek, valamint a 
név- és tárgymutatók. A digitális szövegek esetében 
azon ban a szövegek tárolása független a szöveg meg -
szervezésének és megjelenítésének módjától. Bár-
milyen digitális eszköz segítségével tekintünk is meg 
egy weboldalt, a szöveg a legtöbb esetben nagyobb 

terjedelmű lesz, mint a képernyő vagy az ablak, ame-
lyen olvassuk, míg egy nyomtatott szöveg határai a 
legtöbb esetben megegyeznek az oldal fizikai határai-
val. A digitális szöveg eme jellegzetessége miatt van 
szükség olyan navigációs eszközökre, mint a görgető-
sávok, fülek és ablakok, amelyek lehetővé teszik a 
szövegen belüli mozgást. 

A digitális szövegeknek ennél is fontosabb elemei 
azok a navigációs eszközök, amelyek segítségével 
tartalmi és jelentésszintű elemek alapján tudunk 
tájékozódni a szövegben: hierarchizált menük, listák 
és linkek rendszerei. Ezek az eszközök látszólag a 
nyomtatott szöveg tartalomjegyzékéhez hasonlítanak, 
de nem rendelkeznek annak egyik legalapvetőbb tulaj-
donságával: nem teszik lehetővé az olvasandó szöveg 
várható terjedelmének megbecsülését. 

A menük és listák segítik a szövegen belüli navigá-
ciót, a szövegekbe ágyazott linkek követése által azon-
ban tematikus hálózatszerű szerkezettel rendelkező 
sokszöveges dokumentum, azaz hipertextus jön létre. 
Az így keletkezett szövegben az olvasó nehezen tudja 
megállapítani, hol tart éppen, és csak azok tudnak 
eligazodni egy ilyen szövegben, akik képesek gondo-
latilag megjeleníteni az általuk létrehozott hiperszöveg 
szemantikai hálózatát.

Összefoglalva, a digitális szövegekben való hatékony 
eligazodás, információkeresés és olvasás megkívánja a 
görgetősávok, lapok, fülek, menük, listák, beágyazott 
hiperlinkek és nem lineáris szövegstruktúrák magas 
szintű ismeretét, azaz a hiperszöveg hálózatában való 
tájékozódás képességét.

A digitális szövegértés tartalmi kerete
A PISA2009 tartalmi kerete szerint a szövegértés írott 
szövegek megértése, felhasználása és az ezekre való 
reflektálás, illetve a velük való elkötelezett foglalkozás 
képessége annak érdekében, hogy az egyén elérje cél-
jait, fejlessze tudását és képességeit, és hatékonyan 
részt vegyen a társadalom mindennapi életében. Ez a 
tág definíció utal az olvasott szövegekre, az olvasás 
műveleteire és céljaira, és egyaránt alkalmazható a 
nyomtatott és a digitális szövegek olvasására.

A PISA2009 egységként kezeli a két médiához 
kap csolható szövegértési tevékenységeket és képessé-
geket, és a két mérés szövegeinek és feladatainak 
fejlesztése azonos elvek mentén történt. Az 1. táb lá
zat összefoglalja a tartalmi keretben a feladatok jel-
lemzésére alkalmazott változókat és a feladatok 
szá zalékos eloszlását a nyomtatott és a digitális teszt-
ben. A változók részletes ismertetése és magyará-
zata A PISA2009 Tartalmi és technikai jellemzői4 című 
4 A szövegértés tartalmi keretének ismertetését és az itt használt 

alapfogalmak részletes magyarázatát lásd A PISA2009 Tartalmi és 
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kiadvány ban olvasható, ezért ez a jelentés csupán arra 
szorítkozik, hogy csak a digitális szövegértés mérésére 
vonatkozó elemeket jellemezze röviden, és rámutas-
son a két mérés hangsúlyai közötti különbségekre.

A szövegek jellemzésére használt egyetlen változó, 
amelyik csak elektronikus szövegekre alkalmazható, 
a környezet. A digitális szövegek két nagy csoportba 
sorolhatók annak alapján, hogy befolyásolhatja-e az 
olvasó a szöveg tartalmát vagy sem. Szerzői alapú 
szövegeknek nevezzük azokat a leginkább információ-
szerzésre használt szövegeket, ahol nincs lehetőség a 
digitális szöveg módosítására: itt az olvasónak első-
sorban befogadó szerepe van. Tipikusan idetartoznak 

technikai jellemzői. 25–43. old. Oktatási Hivatal, Budapest, 2010. 
Online elérhető: http://www.oh.gov.hu/orszagos-nemzetkozi/
pisa/pisa-2009-meres

a híroldalak, kormányzati vagy oktatási információs 
oldalak és könyvtári katalógusok. Az üzenet alapú di-
gitális szövegek esetében az olvasónak sokkal aktívabb 
szerep jut: ez a környezet elvárja az olvasó részvéte-
lét. A szövegek nem kifejezetten információforrásként, 
inkább kommunikációs eszközként működnek. Ilyenek 
a levelek, blogok, csetszobák, fórumok és internetes 
űrlapok. A mérésben nagyobb arányban szerepeltek az 
információkeresés közben használt szerzői alapú szö-
vegek, lényegesen kisebb arányban az üzenet alapúa k, 
és a feladatok egészen csekély hányada kívánta meg 
mindkét típusú szöveg olvasását, ezek kerültek a ve-
gyes kategóriába.

A mérés szándéka a digitális olvasásra jellemző, 
számos szöveg közötti navigáció tapasztalatának mo-
dellezése volt, ezért legnagyobb arányban a formátum 

Nyomtatott szövegértés (%) Digitális szövegértés (%)

Szituáció Személyes (30)
Nyilvános (25)
Munkahelyi (30)
Iskolai (15)

Személyes (21)
Nyilvános (45)
Munkahelyi (24)
Iskolai (10)

Szövegek: környezet Nem alkalmazható Szerzői alapú (66)
Üzenet alapú (28)
Vegyes (6)

Szövegformátumok Folyamatos (62)
Nem folyamatos (29)
Vegyes (5)
Többszörös szöveg (45)

Folyamatos (5)
Nem folyamatos (11)
Vegyes (5)
Többszörös szöveg (79)

Szövegtípusok Leírás (23)
Elbeszélés (16)
Ismertetés (31)
Érvelés (21)
Útmutató (9)
[Szövegaktus]

Leírás (29)
[Elbeszélés]
Ismertetés (29)
Érvelés (21)
[Útmutató]
Szövegaktus (16)
Vegyes (5)

Gondolkodási műveletek (1) Hozzáférés és visszakeresés (24)
Navigációs konvenciók és eszközök használata: tartalomjegyzék, 
oldalszámozás, névmutató
Információ kiválogatása és rendezése: az olvasó kismértékben 
befolyásolja 
Egyszálú lineáris olvasás

Hozzáférés és visszakeresés (18)
Tájékozódás elvont információs térben, pl.: URL begépelése, 
keresőmotorok használata
Navigációs eszközök használata: hierarchizált menük, beágyazott linkek
Információ kiválogatása és rendezése: az olvasó erős kontrollt 
gyakorol 
Többszálú lineáris olvasás

Gondolkodási műveletek (2) Integrálás és értelmezés (49)
Egyszerre nagyobb mennyiségű szöveg látható (1-2 oldal): kisebb az 
igény az információk azonnali összekapcsolására 
Értelmezés kialakítása
A szöveg általános megértése

Integrálás és értelmezés (29)
Egyszerre csak kisebb mennyiségű szöveg látható (képernyőmérettől 
függ): az információkat gyorsan kell összekapcsolni egymással 
Értelmezés kialakítása
A szöveg általános megértése

Gondolkodási műveletek (3) Reflexió és értékelés (26)
Információ előzetes értékelése: hitelesség és hasznosság megítélése 
tartalomjegyzék és bekezdések átfutása alapján
A forrás hitelességének értékelése: általában kevésbé lényeges a 
publikálási folyamat alatt lezajló szűrés és szelekció miatt
A tartalom értékelése hihetőség szempontjából
A koherencia és a kohézió értékelése
Felvetések megfogalmazása 
Reflexió saját tapasztalatok alapján

Reflexió és értékelés (21)
Információ előzetes értékelése hitelesség szempontjából menük és 
weboldalak átfutása alapján
A forrás hitelességének értékelése: általában fontos, mivel a nyitott 
webes környezetben az előzetes szűrés és szelekció többnyire 
hiányzik
A tartalom értékelése hihetőség szempontjából
A koherencia és a kohézió értékelése
Felvetések megfogalmazása 
Reflexió saját tapasztalatok alapján

Gondolkodási műveletek (4) Komplex (-) Komplex (32)
A rendelkezésre álló források készlete relatíve határtalan
A feladat során elvégzendő lépések sorrendje előre meghatározatlan
Információ megkeresése, értékelése és integrálása egyszerre több 
digitális szövegből

Megjegyzés: A gondolkodási műveletek esetében felsoroltuk az adott művelettípushoz tartozó tevékenységeket, és kiemeltük azokat a vonásokat, amelyek csak a digitális 
médiára jellemzők.

1. táblázat: A feladatok jellemzésére alkalmazott változók és az összpontszámhoz viszonyított százalé-
kos arányuk a nyomtatott és a digitális tesztben 

http://www.oh.gov.hu/orszagos-nemzetkozi/pisa/pisa-2009-meres
http://www.oh.gov.hu/orszagos-nemzetkozi/pisa/pisa-2009-meres
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szempontjából a többszörös kategóriába sorolt szö-
vegek jelentek meg, ezek adták a feladatok több mint 
háromnegyedét. A többi kategóriába azok a feladatok 
kerültek, amelyek megoldásához egyetlen digitális ol-
dalt kellett csak meglátogatni. A nyomtatott mérésben 
ezzel szemben a feladatok elenyésző hányada kötődött 
többszörös szövegekhez.

A retorikai cél alapján megkülönböztetett hat 
szövegtípusból négy képviseltette magát a digitális 
mérésben: leírás, ismertetés, érvelés és szövegaktus, 
hiányoznak a narratív és a tanító jellegű szövegek. Az 
elbeszélések kimaradásában szerepet játszik, hogy az 
e-könyvek csak a PISA2009 feladatfejlesztési fázisá-
nak lezárása után kezdtek rohamosan terjedni, így 
megfelelő hosszúságú és minőségű prózai elektro nikus 
szöveget egyszerűen nem sikerült találni, míg az út-
mutatók inkább helyhiány, mint minőségi problémák 
miatt nem kerültek be. A digitális mérés összpontszá-
mának 16%-a aktus típusú szövegekhez tartozik: ezek 
olyan szövegek, amelyek nagyobb aktivitást várnak 
az olvasó tól, hozzászólást vagy egy e-mail megírását. 
Ilyen jellegű feladatok nem szerepeltek a nyomtatott 
szöveg értésének mérésében.

Egyes digitális szövegértési feladatok a komplex 
gondolkodási művelet kategóriába sorolandók. Ezek 
a feladatok kifejezetten a digitális médiának azt a 
tu lajdonságát aknázzák ki, hogy a megértés lépései-
nek sorrendje és a szöveg terjedelme előre meg-
határozhatatlan, ezért sokkal több múlik az olvasó 
döntésein, mint a nyomtatott média esetében. Az 
ilyen feladatokról, amelyek a virtuális szövegekben 
való eligazodás bizonytalanságát kívánják modellezni, 
nem dönthető el, hogy melyik gondolkodási művelet 
alkotja a megoldás leghangsúlyosabb részét. Legjel-
lemzőbb tulajdonságuk a hozzáférés, visszakeresés, 
értelmezés, integráció, reflexió és értékelés közötti 
kölcsönös összefüggés. Ilyen feladatok alkotják a digi-
tális szövegértés mérésében a megszerezhető pontok 
32%-át, míg a nyomtatott szövegekhez ilyen feladat 
nem kapcsolódott.

A mérés technikai jellemzői, 
az adatok közlése
A tartalmi keretben jelentkező hangsúlyeltolódások 
mellett a résztvevők számát és a technikai lebonyo-
lítást illetően is jelentős különbségek voltak a két 
mérésben. Ezeket a különbségeket a 2. táblázat foglalja 
össze.

A digitális eszközökkel történő adatfelvétel melletti 
döntés feltehetőleg hozzájárult ahhoz, hogy a 65 PISA- 
ország közül csak 19 szerepelt a felmérésben. Az 
adatfelvétel gyakorlati feltételei (minden részt vevő 
tanuló számára számítógépet kellett biztosítani) szin-
té n hatással voltak a minta nagyságára: a digitális szö-
vegértés mérésében a nyomtatott tesztre kiválasztott 
tanulók egyharmada vett részt. 

Ahogy a minta nagysága, úgy a rendelkezésre álló 
fel adatok száma is kisebb a digitális szövegértési teszt-
ben: 29 elektronikus feladat a 131 papír alapú kér-
déssel szemben. A 29 digitális szövegértési feladatból 
három húszperces blokkot hoztak létre, amelyeket 
hat különféle variációban párosítottak egymással, és 
minden kiválasztott tanulóhoz két blokkot rendeltek, 
így minden diák átlagosan negyven percet dolgozot t 
a digitális szövegértési teszttel. A nyomtatott szöveg-
értési teszt feladatai is több tesztváltozat között 
oszlottak meg, így az egy-egy tanuló által megoldott 
feladatok száma nem különbözött olyan nagy mérték-
ben. A nyomtatott szövegértési teszten a tanulók által 
megszerezhető maximális pontszám átlagosan 33 pont 
volt, míg a digitális teszt esetében átlagosan 25 pontot 
érhetett el egy tanuló.

Az adatok közlésének szempontjából azonban az 
alacsony feladatszámnak komoly következményei van-
nak a digitális mérés eredményeire nézve. A relatíve 
sok nyomtatott szövegértésitemnek köszönhetően a 
tartalmi keret egyes kategóriáihoz megfelelő meny-
nyiségű adat volt rendelhető, így a nyomtatott mérés 
esetében a közös képességskála mellett a három 
gondolkodási művelet (hozzáférés és visszakeresés; 

Jellemző Digitális szövegértés Nyomtatott szövegértés

Adatfelvétel módja Számítógép Papír és toll

A mérésben részt vevő országok száma 19 ország a nyomtatott mérésben is részt vevők 
közül (16 OECD- és 3 partnerország) 

65 (34 OECD- és 31 partnerország)

Az országonként szükséges tanulói létszám 1500 4500

A mérésben valóban részt vett tanulók átlagos 
száma országonként

OECD-országok: 1944
Partnerországok: 1820

OECD-országok: 8800
Partnerországok: 5700

A mérésben részt vett tanulók átlagos száma 
iskolánként

10 30

Feladatok száma 29 131

Tesztidő átlagosan tanulónként 40 perc 65 perc

Az egy-egy tanuló által megoldott feladatokra 
szerezhető maximális pontszám átlagosan

25 33

Képességskála Egyszeri digitális szövegértés képességskála Egyszeri nyomtatott szövegértés képességskála 
és gondolkodási műveletek, valamint szöveg-
formátumok alapján generált részskálák

2. táblázat: A mérések jellemzőit érintő különbségek
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integráció és értelmezés; reflexió és értékelés) és 
két szövegformátum (folyamatos; nem folyamatos) 
szempontjából is értelmezhetők voltak az eredmé-
nyek. Ezzel szemben a 29 elektronikus szövegértési 
feladat ugyan elegendő volt arra, hogy lefedje a fenti 
kategóriákat, és megbízhatóan alátámassza a közös 
képességskálát, azt azonban már nem tette lehetővé, 
hogy az eredmények részskálák alapján is közölhetők 
legyenek, így a részt vevő országok teljesítményét 
csak az átlageredményük alapján tudjuk összehason-
lítani, a digitális szövegértés finomszerkezetéről ez 
alkalommal nem kaphattunk információt.

Eredmények
Ez a fejezet a PISA2009 digitális szövegértés méré-
sének eredményeit ismerteti. Röviden bemutatjuk, 
hogy átlageredményeik alapján milyen helyezési 
tartományokba rangsorolhatók az országok. Ezt a 
képességszintek jellemzése követi, majd közöljük, hogy 
az egyes képességszintekre eső tanulók aránya alapján 
hol helyezkednek el a részt vevő oktatási rendszerek 
egymáshoz képest, végül összefoglaljuk a résztvevők 
nyomtatott és digitális szövegértési eredménye közötti 
összefüggéseket.

Átlageredmények
A mérésben az OECD-országoknak csak mintegy 
a fele vett részt, ezért az összehasonlíthatóság 
érdekében az átlagot és a szórást önkényesen úgy 
állapították meg, hogy az megegyezzen a 16 országból 
álló csoport nyomtatott szövegértési eredményeinek 
átlagával és szórásával, így a digitális szövegértés 
OECD-átlaga 499, szórása 90 képességpont. 

A vizsgálatban részt vevő oktatási rendszerek 
átlageredményeit a 3. táblázat foglalja össze. Ennek 
alapján azt tudjuk megállapítani, hogy egy ország 
95%-os valószínűséggel melyik helyezéstartományon 
belül helyezkedik el az OECD-országok, valamint az 
összes résztvevő között. A táblázatból kiderül, me-
lyik oktatási rendszerek teljesítettek szignifikánsan az 
OECD-átlag felett vagy alatt, melyek eredménye nem 
különbözik ettől szignifikánsan, illetve melyek azok, 
amelyek eredményük alapján Magyarországgal kerül-
nek egy csoportba. Spanyolország esetében például 
azt tudjuk kiolvasni a táblázatból, hogy 475 pontos 
eredménye az átlag alatt van; az OECD-tagok között 
95%-os valószínűséggel a 12–13., az összes résztvevő 
között a 14–15. helyek valamelyikét foglalja el, és 
eredménye szignifikánsan nem különbözik Magyar-
országétól.

Az átlag felett azokat az országcsoportokat látjuk, 
amelyek tagjai a nyomtatott szövegértési tesztben is 
hagyományosan átlagos vagy átlag feletti eredményt 
értek el. A távol-keleti Korea átlageredménye ki-
emelkedően magas: 568 képességpont; nincs olyan 
ország, amelyik szignifikánsan hasonló eredményt 
tudhat magáénak. A koreai tizenöt évesek átlagosan 
a 4. képességszinten teljesítenek. Két angolszász or-
szág, Új-Zéland (537) és Ausztrália (537) foglalja el 
a 2–3. helyek valamelyikét, amelyeket további távol-
keleti oktatási rendszerek, Japán (519) és Hongkong-
Kín a (515) követnek. Átlag feletti eredményt ért el 
még két skandináv állam, Izland (512) és Svédország 
(510), valamint az angolszász Írország (509) és az 
európai ál lamok közül Belgium (507), az utóbbi négy 
résztvevő ered ménye szignifikánsan nem különbözik 
egymástól.

 

Országok

 

Á
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Helyezési tartomány

OECD- 
országok

Minden 
résztvevő

Leg-
jobb 
he-
lye-
zés

Leg-
rosz-
szabb 
helye-
zés

Leg-
jobb 
he-
lye-
zés

Leg-
rosz-
szabb 
helye-
zés

Korea 568 (3,0) 1 1 1 1

Új-Zéland 537 (2,3) 2 3 2 3

Ausztrália 537 (2,8) 2 3 2 3

Japán 519 (2,4) 4 4 4 5

Hongkong-Kína 515 (2,6)     4 7

Izland 512 (1,4) 5 7 5 8

Svédország 510 (3,3) 5 8 5 9

Írország 509 (2,8) 5 8 6 9

Belgium 507 (2,1) 6 8 7 9

Norvégia 500 (2,8) 9 10 10 11

Franciaország 494 (5,2) 9 11 10 13

Makaó-Kína 492 (0,7)     11 13

Dánia 489 (2,6) 10 11 11 13

 Spanyolország 475 (3,8) 12 13 14 15

Magyarország 468 (4,2) 12 14 14 16

 Lengyelország 464 (3,1) 13 15 15 17

 Ausztria 459 (3,9) 14 15 16 17

Chile 435 (3,6) 16 16 18 18

Kolumbia 368 (3,4)     19 19

 Statisztikailag szignifikánsan magasabb az OECD-átlagnál.
 Szignifikánsan nem különbözik az OECD-átlagtól.
 Statisztikailag szignifikánsan alacsonyabb az OECD-átlagnál.
 Szignifikánsan nem különbözik Magyarország eredményétől.

Forrás: OECD PISA 2009 database, Figure VI.2.11, Figure VI.2.12.

3. táblázat: A vizsgálatban részt vevő oktatási 
rendszerek átlageredményei 
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Az OECD-átlaggal megegyező eredményt két or-
szág, Norvégia (500) és Franciaország (494) ért el. Az 
őket közvetlenül követő két résztvevő, Makaó-Kína 
(492) és Dánia (489) eredménye már átlag alatti, azon-
ban nem különbözik szignifikánsan az átlagot elérő 
Franciaországétól. A legelső Koreát kivéve a felsorolt 
országok tizenöt éves tanulói átlagosan a 3. képesség-
szinten teljesítenek.

A fennmaradó öt OECD-ország csoportjába tarto-
zik Magyarország is: ezeknek az országoknak a diákjai 
átlagosan a 2. képességszinten teljesítenek. Hazánk 
eredménye (468) szignifikánsan nem különbözik 
a dél-európai Spanyolország (475) és a két másik 
kö  zép-európai résztvevő, Lengyelország (464) és 
Ausztria eredményétől (459). A leggyengébben telje-
sítő OECD-ország Chile (435). A partnerországként 
csatlakozott Kolumbia (368) teljesítménye mélyen 
alatta van a többi részt vevő ország eredményének: 
a kolumbiai tizenöt évesek átlaga a digitális szöveg-
értési skála leírt szintje alatt helyezkedik el.

Képességszintek
A átlageredmények alkalmasak arra, hogy helyezési 
tartományokat állapítsunk meg és érvényes módon 
összehasonlíthassuk egymással a résztvevők eredmé-
nyeit, arról azonban nem nyújtanak információt, hogy 
egy adott képességpontszámmal rendelkező tanuló 
mit tud valójában, milyen szövegértési műveleteket 
képes végrehajtani a digitális médiában.

Ezért a képességskálát szintekre osztották, és az 
adott szintekre eső, eltérő nehézségű feladatok segít-
ségével lehetővé vált a szinthez tartozó teljesítmények 
jellemzése. A PISA2009 szövegértés tartalmi kerete 
hét képességszintet különböztet meg, az elektronikus 
feladatok relatíve alacsony száma (29) miatt azonban 

a digitális szövegértés szempontjából négy képesség-
szintről: a 2., a 3., a 4. és az 5. és afölötti szintről 
adható csak leírás. A 2. alatti szintek, valamint a 
6. szint leírásához az elkövetkező mérések során fej-
lesztenek majd megfelelő mennyiségű feladatot, ahogy 
az a nyomtatott mérés esetében is történt. A 2–5. 
ké pességszintek leírását a 4. táblázat foglalja össze.

Kiemelkedő jelentőségű a képességskála belépő- 
vagy minimumszintje, a 2. szint. Az idesorolható 
tanulók olyan digitális szövegértési teljesítménnyel 
rendelkeznek, amely képessé teszi őket az iskolai, kö-
zösségi és személyes életben való önálló részvételre. 
Ezek a diákok sikeresen eligazodnak az elektronikus 
szövegek között konvencionális navigációs eszközök 
(például hierarchizált menük) használatával; explicit 
magyarázatra támaszkodva megtalálják a szövegbe 
beágyazott linkeket is, és használják a görgetősávot 
az információkhoz való hozzáféréshez. Előre meg-
határozott feltételek alapján ki tudják választani a 
lényeges elemeket egy találati listából vagy legördülő 
menüből. Képesek több információt visszakeresni egy 
elektronikus szövegben, és a megtaláltakat át tudják 
vinni egy másik formátumú szövegbe, például egy 
űrlapra. Tudnak általánosítani az olvasottak alapján: 
felismerik egy adott weblap célközönségét vagy a 
felek közös igényeit egy elektronikus levélváltásban. 
Ugyanakkor komplexebb feladatok megoldása már 
meghaladja egyébként nem megvetendő képességeiket: 
nem tudnak információt keresni az interneten csak 
magukra hagyatkozva, azaz explicit útmutatás nélkül, 
és kihívást jelent számukra a források hitelességének 
és relevanciájának kritikus megítélése.

A tanulók szintek szerinti eloszlásának vizsgálata 
arra is választ adhat, hogy egy adott ország átlagered-
ménye milyen képességű diákok teljesítményeiből te-
vődik össze, valamint rámutathat arra, hogy az iskol a 

 Képesség-
szint

A képességszint 
alsó ponthatára

Az adott szintet elérő 
tanulók százalékos aránya 

Magyarországon 
(és OECD16-átlagosan) (%)

Mit kell tudniuk az adott szintet elérő tanulóknak?

5. szint és afölött  626 4,8 (7,8) 

Szokatlan kontextusú, nem egyértelmű információ elhelyezése, 
elemzése és kritikus értékelése. A szöveg értékeléséhez szempon-
tokat kell találni. Számos oldalon keresztül kell navigálni (egyértelmű 
utasítás nélkül), és különféle formátumú szövegeket kell megvizsgálni.

4. szint  553 21,2 (30,3) 

Több forrásból származó, különféle oldalakról, különféle formátumú 
szövegekből összegyűjtött információk értékelése; kritériumok 
alkotása ismerős kontextusú információ értékelésére. Komplex 
jelentések megalkotása jól meghatározott tudományos vagy technikai 
kritériumok alapján.

3. szint  480 48,2 (60,7) 
Információk integrálása: pontosan meghatározott célinformációhoz 
való eljutás több oldalon keresztül vagy egyszerű kategóriák 
alkotása. Közvetlenül hozzáférhető információ értékelése.

2. szint  407 73,2 (83,1)

Pontosan meghatározott, általában ismerős témákhoz kötődő 
információ megkeresése és értelmezése. Egyszerre kevés oldalon 
keresztüli navigáció, webes eszközök (pl. legördülő menü) használata. 
Különféle formátumokban megjelenő információk integrálása, 
világosan körülhatárolható kategóriákba tartozó példák felismerése.

Forrás: OECD PISA 2009 database, Table VI.2.1

4. táblázat: A digitális szövegértés négy képességszintjének leírása
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a tanulók mekkora hányadát képes versenyképes 
tudással felruházni, és ezzel összefüggésben mekkora 
a leszakadók, illetve a kiemelkedő képességű tanulók 
aránya.

Az egyes országok eredményeit a képességszintek 
szerinti eloszlás alapján, a 2. szinthez igazítva szemlél-
teti az 1. ábra. A 0-val jelölt tengely alatti fehér oszlop 
a 2. szintet el nem érők, azaz a leszakadók, a fölötte 
elhelyezkedő oszlop a legalább a fentebb jellemzett 
szinthez tartozó képességekkel rendelkező tanulók 
arányát mutatja. 

Korea, Japán, Ausztrália és Hongkong egyébként is 
magas átlagteljesítményű oktatási rendszere a tanu-
lók több mint 90%-át képes felruházni a mindennapi 
élethez szükséges versenyképes tudással: a leszakadók 
aránya ezekben az országokban a tanulók egytizedét 
sem éri el. Az OECD-szerte 2. szint alatt teljesítő 
diákok átlagosan a teljes felmért populáció 17%-át 
teszik ki. A teljesítményben Magyarországhoz közeli 
OECD-országok csoportja a leszakadók arányával 
kapcsolatban is sajnálatosan egységes képet mutat: 
hazánkban, Ausztriában és Lengyelországban a diákok 
több mint egynegyede nem éri el a digitális szöveg-
értés minimumszintjét. Ez nem jelenti azt, hogy ezek 
a tanulók semmilyen digitális olvasással kapcsolatos 
tevékenységet sem tudnak elvégezni. Egy részük képes 
információkeresés céljából a görgetősáv és a menük 

használatára, ha erre egyértelmű útmutatást kap, 
és ezeket követve megtalál egyszerű információ kat 
egy rövid szövegekből álló, könnyen bejárható hiper-
textusban. Mindazonáltal, noha képességeik nem tel-
jesen elhanyagolhatóak, ezek a tanulók nem tudnak 
megfelelni a 21. század gazdasága és társadalma által 
támasztott digitális kihívásoknak. Mindenképp figye-
lemre méltó adat, hogy a magyar diákok csaknem 
27%-a ebbe a kategóriába esik.

A kiemelkedő képességű, azaz az 5. szinten vagy 
fölötte teljesítő tanulók aránya az OECD-országokban 
átlagosan 8% (5. táblázat). Az országok eredményei 
között komoly különbségek vannak ebből a szempont-
ból: az egyébként is nagyon magas átlagpontszámú 
koreai, új-zélandi és ausztrál tanulók több mint 17%-a 
teljesít a legmagasabb szinten, ezzel szembeállítható 
a gyenge átlagos teljesítményű Chile és Kolumbia, 
valamint az egyébként közel átlagos Makaó-Kína 
2% alatti aránya. Magyarország teljesítménye ebből 
a szempontból az átlageredmény alapján várhatónál 
jobb, 5%. Így elmondható, hogy hazánkban a kiváló 
digitális szövegértéssel rendelkező tanulók aránya 
jóval magasabb (kétszer akkora), mint a hozzánk 
hasonlóan átlag alatti teljesítményű közép-európai ál-
lamok hasonló mutatói, és gyakorlatilag megegyezik az 
OECD-átlagos eredményű Franciaország és Norvégia 
5. szintű tanulóinak arányával.  
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Megjegyzés: Az országok a legalább 2. szintet elérő tanulók aránya szerinti csökkenő sorrendben szerepelnek.  
Forrás: OECD PISA 2009 Database, Table VI.2.1.

1. ábra: A tanulók képességszintek szerinti megoszlása
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Egy ország oktatási rendszerének kiegyensúlyozott-
ságáról sokatmondó adat az 5. és 95. percentilisek5 
egymástól való távolsága is, vagyis az, hogy hány 
képességpontnyira vannak egymástól a skála alsó és 
felső 5%-ához tartozó tanulók.

A mi esetünkben ez a távolság 337 képességpont, 
messze a legmagasabb érték a 19 részt vevő ország 
eredményei közül, 17 ponttal több, mint a minket 
ebből a szempontból másodikként követő Új-Zéland 
hasonló mutatója, és mintegy fél képességszintnyi 
pontszámmal meghaladja az OECD-átlagot (293). 
Egyes magasan az átlag felett végzett országok eseté-
ben, mint Korea (220) és Japán (236) ez az érték 
igen alacsony, ugyanakkor fontos világosan látni, hogy 
a leggyengébb és legjobb teljesítményű tanulókat 
elválasztó távolság közvetlenül nem függ össze egy 
oktatási rendszer átlagos digitális szövegértési teljesít-
ményével. Új-Zéland (323) és Ausztrália (317) példája 
jól mutatja, hogy a kiemelkedő eredményűek között 
is van széles képességeloszlású ország. Mindemellett 
érdemes megfontolni, hogy a magyar diákok legjobb 
és leggyengébb csoportját másfél képességszinttel 
nagyobb távolság választja el egymástól, mint a ké-
pességskálán legjobb (Korea, 568) és leggyengébb 
(Kolumbia, 268) átlagteljesítményű országot.

5 Az 5. percentilis az a pont a képességskálán, amelynél a tanulók 
5%-a teljesített gyengébben, 95%-a pedig jobban. A 95. percen-
tilis az a pont a képességskálán, amelynél a tanulók 95%-a telje-
sített gyengébben, az 5%-a pedig jobban. A 5. és a 95. percentilis 
közötti eredményt ért el tehát a tanulók középső 90%-a.

A nyomtatott és a digitális 
szövegértési eredmények kapcsolata
A digitális és a nyomtatott szövegértési teljesítmé-
nyek közötti átlagos korreláció 0,83, amely magasnak 
mondható. Összehasonlításképpen a nyomtatott szö-
vegértés korrelációja a matematikai eszköztudással és 
az alkalmazott természettudományi műveltséggel 0,83 
és 0,88, a digitális szövegértésé 0,76 és 0,79. Ez azt 
jelenti, hogy a nyomtatott és a digitális szövegértési 
képesség közötti összefüggés ugyanolyan erős, mint a 
nyomtatott szövegértés és a másik két fő tudásterület 
között, és erősebb, mint a digitális szövegértés és a 
másik két fő tudásterület között, ugyanakkor a kor-
relációk mértéke arra is utal, hogy a kétfajta olvasás 
között vannak különbségek is abban a tekintetben, 
hogy milyen kognitív műveleteket kell elvégeznie az 
olvasónak.

A digitális szövegértés képességskálájának átlaga 
(499) és szórása (90) azonos a nyomtatott szöveg-
értési skáláéval. Ennek ellenére relatíve kevés részt-
vevőnek van hasonló eredménye a két médiában. Ezek 
az országok Japán, Franciaország, Belgium, Norvégia 
és Spanyolország, azaz átlagos, átlag feletti és átlag 
alatti teljesítményű egyaránt van közöttük (6. táblázat).

Országok 5. és afölötti szintre eső 
tanulók aránya (S.H.)

Korea 19,2 (1,6)

Új-Zéland 18,6 (0,8)

Ausztrália 17,3 (0,9)

Izland 9,7 (0,6)

Belgium 8,8 (0,7)

Svédország 8,6 (0,8)

Írország 7,8 (0,8)

OECD-átlag – 16 7,8 (0,2)

Hongkong-Kína 6,3 (0,7)

Japán 5,7 (0,6)

Norvégia 5,4 (0,5)

Franciaország 5,1 (0,7)

Magyarország 4,8 (0,7)

Spanyolország 3,9 (0,6)

Dánia 3,7 (0,4)

Ausztria 2,6 (0,4)

Lengyelország 2,0 (0,3)

Makaó-Kína 2,0 (0,2)

Chile 1,1 (0,3)

Kolumbia 0,1 (0,1)

Forrás: OECD PISA 2009 database, Table VI.2.1.

5. táblázat: A kiváló képességű tanulók százalékos 
aránya

 Országok

A digitális 
szövegértési 
eredmé ny

A nyom-
tatottszö-
vegértési 
eredmény

A két 
eredmény 
közötti 

pontszám-
különbség 
(S. H)

viszonya  
az OECD-átlaghoz

Korea 28 (2,0)

Ausztrália 22 (1,8)

Új-Zéland 16 (1,7)

Írország 13 (2,6)

Svédország 13 (2,1)

Izland 12 (0,9)

Makaó-Kína 5 (0,8)

Belgium 1 (1,6)

Japán –1 (2,9)

Franciaország –1 (4,8)

Norvégia –3 (2,0)

Spanyolország –5 (2,8)

Dánia –6 (1,9)

Ausztria –12 (3,0)

Chile –15 (2,4)

Hongkong-Kína –18 (2,4)

Magyarország –26 (2,9)

Lengyelország –37 (2,2)

Kolumbia –43 (2,6)

 Statisztikailag szignifikánsan magasabb az OECD-átlagnál.
 Szignifikánsan nem különbözik az OECD-átlagtól.
 Statisztikailag szignifikánsan alacsonyabb az OECD-átlagnál.

Megjegyzés: A statisztikailag szignifikáns különbségek félkövér betűtípussal vannak 
szedve.
Forrás: OECD database, Figure VI.2.21.

6. táblázat: A digitális és a nyomtatott szövegér-
tési eredmények közötti különbség országonként
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A jelek szerint azoknak az oktatási rendszereknek 
a digitális szövegértési eredménye, amelyek mindkét 
területen átlag feletti teljesítményt értek el (Korea, 
Ausztrália, Új-Zéland, Izland), meghaladja a nyomta-
tottat, míg azokban az országokban, amelyek átlago-
san vagy az alatt szerepeltek, a nyomtatott szöveg-
értési eredmény magasabb. Magyarország az utóbbiak 
közé tartozik, nyomtatott szövegértési teljesítménye 
26 ponttal magasabb a digitálisénál. 

A tanulók képességszintek szerinti megoszlása a 
digitális és a nyomtatott szövegértési eredmények 
alapján az OECD-ben átlagosan nagyon hasonló. 
Ugyanakkor az országok szintjén, így Magyarorszá-
gon is, komoly különbségek tapasztalhatók. Hazánk 
esetében azt látjuk, hogy a nyomtatott szövegértési 
eredményeknél az egyes szinteket elérő vagy azokat 
meghaladó diákok számaránya hasonló az OECD-
átlagokhoz. Az 5–6. szintekre sorolt tanulók aránya 
sajnos nem érte el az OECD-átlagot, a minimum-
szintet teljesítőké azonban igen (8. táblázat).

Ezzel szemben digitális szövegértésben nemcsak a 
legfelsőbb, hanem a 4., 3. és a minimumszintet elérő 
tanulók aránya sem éri el az OECD-átlagot, ráadásul 
minél alacsonyabb szintet nézünk, annál inkább elma-

rad az adott szintet elérő tanulók aránya az OECD-
átlagtól a digitális szövegértés esetében. Ez azt jelenti, 
hogy a magyar tanulók képességeloszlása a digitális 
szövegértési skálán jóval szélesebb, azaz a legjobb és 
a leggyengébb tanulók eredményei távolabb helyez-
kednek el egymástól, mint a nyomtatott szövegekhez 
köthető feladatok esetében.

A digitális és nyomtatott szövegértés eredményei 
közötti különbség részben abból fakadhat, hogy 
az egyes országok GDP-je, úgy tűnik, valamivel 
erősebben befolyásolja a digitális szövegértési ered-
ményt, mint a nyomtatott eredményét. Noha a 16 
OECD-ország túl kevés ahhoz, hogy statisztikailag 
releváns megállapításokat tegyünk, a 2. ábra mégis 
jól mutatja, hogy érzékelhető különbség van a GDP 
nyomtatott és digitális szövegértéssel való kapcsolata 
között.

Ennél is erősebb – érthető módon – az egyes or-
szágok széles sávú internetpenetrációjának mértéke és 
a digitális szövegértés eredménye közötti kapcsolat, 
amelyet a 3. ábra mutat. Az ábráról leolvasható pél-
dául, hogy a 2. ábrán közepes GDP-értékkel és kiugró 
digitális szövegértési eredménnyel rendelkező Koreá-
ban az internetpenetráció már 2006-ban is nagyon 

Digitális szövegértés

Magyarországnál  
szignifikánsan jobb ered-
ményt elért országok

Magyarországhoz hasonló 
eredményt elért országok

Magyarországnál  
szignifikánsan gyengébb 

országok

N
yo
m
ta
to
tt
 s
zö
ve
gé
rt
és

Magyarországnál 
szignifikánsan  
jobb eredményt 
elért országok

Korea, Új-Zéland, Ausztrália, Japán, 
Hongkong-Kína, Belgium

– –

Magyarországhoz 
hasonló eredményt 

elért országok

Izland, Svédország, Írország, 
Franciaország, Dánia

Lengyelország –

Magyarországnál 
szignifikánsan 

gyengébb országok
Makaó-Kína Spanyolország, Ausztria Chile, Kolumbia

7. táblázat: A részt vevő országok digitális és nyomtatott szövegértési eredményei Magyarország  
eredményéhez képest

Alsó ponthatár Képességszint

Az adott szintet elérő tanulók 
százalékos aránya digitális szöveg-

értésből Magyarországon 
(és OECD16-átlagosan) (%)

Az adott szintet elérő tanulók 
százalékos aránya nyomtatott 
szövegértésből Magyarországon 

(és OECD16-átlagosan) (%)

 626 5. vagy afölött 4,8 (7,8)  6,1 (8,5)

 553 4. 21,1 (30,3) 27,7 (30,5)

 480 3. 48,2 (60,7) 58,7 (59,6)

 407 2. 73,2 (83,1) 82,5 (82,6)

- 2. szint alatt 26,8 (16,9) 17,6 (17,4)

Forrás: OECD PISA 2009 database, Table I.2.1, Table VI.2.1.

8. táblázat: Az egyes szinteket elérő tanulók százalékos aránya digitális és nyomtatott szövegértésből 
Magyarországon és az OECD-ben átlagosan
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magas volt, és ez lehet a kiemelkedő és egyébként a 
nyomtatott szövegértési eredménynél is jobb digitális 
szövegértés eredmény egyik oka. 

Magyarországon az internetpenetráció mértéke 
2004 és 2009 között 6%-ról 51%-ra nőtt, ami még 
mindig valamivel az OECD-átlag alatti, ugyanakkor 
dinamikusan növekszik évről évre. 
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Forrás: OECD PISA 2009 database, Table I.2.20., Table VI.2.4.

2. ábra: Az OECD-országok digitális, illetve nyomtatott szövegértési eredménye és nemzeti jövedelme
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y = 0,977x + 458,22
R² = 0,4042

Színmagyarázat

A nyomtatott szövegértési eredmény OECD-átlag alatti

A nyomtatott szövegértési eredmény OECD-átlagos

A nyomtatott szövegértési eredmény OECD-átlag feletti

Jelmagyarázat

A digitális szövegértési eredmény jobb a nyomtatottnál

A digitális és a nyomtatott szövegértési eredmény hasonló

A digitális szövegértési eredmény gyengébb a nyomtatottnál

Megjegyzés: Ennél az ábránál az internet-elterjedésnél a 2006-os adatokat használtuk, mert időre van szükség ahhoz, hogy az internetpenetráció hatása a digitális szövegértési 
képességre érezhetővé váljon.
Forrás: OECD PISA 2009 database, Table I.2.20., Table VI.2.4.,  OECD, ICT database and Eurostat, Community Survey on ICT usage in households and by individuals, July 2010

3. ábra: A széles sávú internet-hozzáférés elterjedése és a digitális szövegértési eredmény az OECD-
országokban
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Az eredményeket befolyásoló  
tényezők

Az előző fejezet bemutatta a digitális szövegértési 
eredményeket és azt, hogyan függ össze ez az ered-
mény a tanulók nyomtatott szövegértési képességei-
vel. Ebben a fejezetben arra keressük a választ, me-
lyek azok az egyéb tényezők, amelyek befolyásolják a 
digitális szövegértési eredményeket.

A nyomtatott és a digitális szövegértési pontszámok 
magas korrelációjából következik, hogy mindazok a 
tényezők, amelyek a nyomtatott szövegértéssel szoros 
összefüggést mutattak, erősen összefüggnek a digitális 
szövegértési eredményekkel is, ilyenek például a ta-
nuló szociális, gazdasági és kulturális háttere, olvasási 
attitűdjei és olvasási szokásai. Ugyanakkor érdekes 
lehet, hogy milyen az összefüggés mértéke a nyom-
tatott szövegértésnél látottakhoz képest, és melyek 
azok a tényezők, amelyek akkor is befolyásolják a 
digitális szövegértési eredményeket, ha a nyomtatott 
szövegértési pontszámok hatását már figyelembe 
vettük. Vannak ezenkívül olyan tényezők, amelyek 
szorosan kapcsolódnak a digitális médiához, ilyen pél-
dául a számítógéphez és internethez való hozzájutás, a 
számítógép-használati és internetezési szokások vagy 
a különböző IKT-műveletekkel kapcsola tos magabiz-
tosság; hatásuk a digitális szövegértési eredményekre 
szintén vizsgálatra érdemes.

A családi háttér  
és a digitális szövegértési eredmény
Ahogyan a 2. fejezetben már láttuk, OECD-viszony-
latban nagyok a különbségek a magyar tanulók digitá-
lis szövegértési eredményei között, a szórás értéke 
103 képességpont az OECD-átlag 90 képességponttal 
szemben. Ez a részt vevő országok között az egyik 
legmagasabb érték, ami azért lehet meglepő, mert a 
PISA nyomtatott mérési területein a tanulók közötti 
képességkülönbségek minden esetben átlagosak vagy 
átlag alattiak voltak OECD-viszonylatban. Mindamel-
lett az eddigi PISA-vizsgálatok eredményei mind azt 
mutatják, hogy Magyarországon a tanulók nyomtatott 
szövegértési, matematika- és természettudományi 
teszteken elért eredményei erősen különböztek 
aszerint, hogy az egyes tanulóknak milyen a szo-
ciális, gazdasági és kulturális háttere. A PISA2009 
nyomtatott szövegértési tesztjén elért eredmények 
és a családi háttér közötti kapcsolatot a PISA2009 
Összefoglaló jelentés kötet Esélyegyenlőség a tanulási 
lehetőségek és eredmények terén fejezete részletesen 
ismerteti. 

A nyomtatott szövegértésben a magyar tanulók 
képességpontjainak szórása az OECD-országok között 
átlagos volt. Iskolarendszerünk szerkezeti sajátossá-
gai miatt az eredményekben mutatkozó különbségek 
főleg az iskolák átlageredményeinek különbségeiből 
származnak, míg az iskolán belüli tanulói eredmények 
homogénebbek, mint az OECD-országokban általában. 
A nyomtatott szövegértés pontszáma erősen függött 
a tanulók szociális, gazdasági és kulturális hátterétől, 
és ez az összefüggés főképp az iskolák átlagos ESCS-
indexén keresztül érvényesült.

Az ESCS-index nagysága szerinti alsó negyedbe tar-
tozó tanulók minden ország esetében nagyobb eséllyel 
érnek el gyenge, a teljesítményskála alsó ne gyedébe 
eső eredményt mind a nyomtatott, mind a digitális 
szövegértési skálán, mint átlagos hátterű társaik, tehát 
a szociális, gazdasági és kulturális háttér alacsony ér-
téke növeli annak veszélyét, hogy a tanuló nak a tanul-
mányi eredményei is gyengék lesznek. Magyarországon 
az ESCS-index értéke szerinti alsó negyedbe tartozó 
tanulónak egy átlagos hátterű tanulóhoz képest 3-szor 
nagyobb esélye van arra, hogy a nyomtatott szöveg-
értési skálán az alsó negyedbe tartozzon, a digitális 
szövegértési skálán pedig 3,3-szeresére növekszik 
enne k az esélye. A digitális szövegértés mérésében 
részt vett országok körében ez a két érték Magyar-
országon a legmagasabb.

Az ESCS-index egységnyi emelkedése a digitális 
szövegértés esetében 54 ponttal növeli a várható ered-
ményt Magyarországon (4. ábra), míg a nyomtatott szö-
vegértés esetében ez az érték 48 pont volt. Ráadásul a 
részt vevő 16 OECD-országra számítva összességében 
alacsonyabb (38 pont) az index hatása a digitális szöveg-
értés esetében a nyomtatott szövegértésnél tapasztalt 
40 ponthoz képest, tehát itt nem általános, minden 
országra érvényes jelenségről van szó. A nyomtatott 
szövegértésnél látott 48 pontos hatás szintén magas, 
OECD-átlag feletti, de több országban volt hasonlóan 
magas az index hatása, míg a digitális szövegértésnél 
csupán Ausztriában látunk hasonlóan magas arányt; ott 
49 ponttal nő a várható digitális szövegértés eredmé-
nye az ESCS-index egységnyi növekedésével.

A kapcsolat erősségét jellemző magyarázó erő, 
amely azt mutatja, hogy az ESCS-index a tanulók 
közötti eredménykülönbségeknek mekkora részét ma-
gyarázza meg, ugyanolyan magas (25,9%, illetve 26%) 
mindkét teszt esetében. Ez mindkét teszt esetében 
a legmagasabb magyarázó erő a 16 OECD-ország 
körében. Csupán a chilei tanulók digitális szövegértési 
képességeire hasonlóan erős az ESCS-index hatása: 
22,5% a magyarázó erő, ez a becslési hibákat is figye-
lembe véve nem különbözik szignifikánsan a magyar 
tanulók esetében látott 25,9%-tól.
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Megjegyzések: Az ESCS-index a tanulók szociális, gazdasági és kulturális hátterét leíró változó, melynek OECD-átlaga 0, szórása pedig 1. 
Az indexről bővebben  a PISA2009 Összefoglaló jelentés és a PISA Technical Report kötetekben olvashatnak.
Az iskolák közötti hatások azt mutatják, hogy az iskola átlagos ESCS-indexe milyen hatással van az iskolák átlageredményére.
Magyarországon az iskolai egység nem teljes intézményt, hanem egy adott telephely egyazon képzési formába járó tanulóit jelenti.

Forrás: OECD PISA 2009 Database, Table VI.4.3., Table VI.4.6.

4. ábra: A tanulók szociális, gazdasági és kulturális helyzetének hatása a digitális és a nyomtatott 
szövegértés eredményeire
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Az, hogy Magyarországon az ESCS-index hatása 
nagyobb, magyarázó ereje pedig ugyanolyan a digi-
tális szövegértési eredményre, mint a nyomtatott 
szöveg értési eredményre, hozzájárulhatott a digitális 
szövegértés esetében tapasztalt nagyobb szóráshoz 
is. Érdekes tény, hogy hasonlóan nagyobb az ESCS-
index hatása a digitális szövegértésre a nyomtatott 
szövegértéshez képest Lengyelországban, Chilében 
és Kolumbiában, azaz azokban az országokban, ame-
lyekben az egy főre jutó GDP hasonlóan alacsony 
vagy alacsonyabb, mint hazánkban. A jobb gazdasági 
helyzetben lévő országokban a szociális, gazdasági és 
kulturális helyzet nem befolyásolja erőteljesebben 
a digitális szöveg értési eredményeket a nyomtatott 
szövegértési eredményeknél, sőt sok esetben épp 
ennek a fordítottja ta pasz talható, a digitális szöveg-
értésre kisebb a családi hát tér hatása a nyomtatott 
szövegértéshez képest.

Mivel az eredmények és a szociális, gazdasági és 
kulturális háttér között bonyolult, sokrétű összefüggés 
húzódik, nehéz megmondani, mi okozza a digitális szö-
veg értésre gyakorolt nagyobb hatást, ugyanakkor a 
digitális szövegértés gyakorlásához szükséges számító-
gép- és internetigény, valamint az, hogy a digitális 
szövegértés fejlesztése kevésbé tudatosan része az 
iskolában átadandó tudásnak, szerepet játszhat ebben 
a folyamatban. A számítógép-, valamint internetelérés 
és -használati szokások hatását a digitális szövegértési 
eredményekre a későbbiekben vizsgáljuk.

Az iskolarendszer szerkezetéből adódóan, akárcsak 
a nyomtatott szövegértés esetében, itt is nagyok az 
iskolák közötti különbségek. A magyar tanulók digitális 
szövegértési eredményeinek varianciája6 66%-ban az 
iskolák átlageredményeinek különbségeiből ered, míg 
a 15 OECD-országra, amelyre ez az adat rendelkezé-
sünkre áll,7 ez az arány átlagosan 37% (a nyomtatott 
szövegértés esetében az iskolák közötti különbségek-
ből származó rész rendre 67% és 33% volt). Ahogyan 
a nyomtatott szövegértésnél, itt is általános jelenség, 
hogy az iskolán belüli hatáshoz képest az iskolák át-
lagos ESCS-indexének nagyobb hatása van az iskolák 
közötti eredménykülönbségekre (4. ábra). Azaz a tanu-
lók digitális szövegértési eredményét kisebb mérték-
ben befolyásolja, hogy ESCS-indexük mennyire tér el 
iskolájuk átlagától (a részt vevő 16 OECD-országban 
átlagosan 21 képességpont, a magyarázó erő 7,4%), 
mint hogy mekkora az iskola átlagos ESCS-indexe 
(átlagosan 52 képességpont, illetve 48,4%). 

6 Variancia: statisztikai mérőszám, az adatok szóródásának mérté-
két jellemzi. A variancia összegekre bontható aszerint, hogy az 
egyes független hatások vagy az egyes mérési szintek mekkora 
mértékben befolyásolják a teljesítményt.

7 Forrás: OECD PISA 2009 Database, Table VI.7.1a, Franciaország 
nem szerepel az elemzésben.

Magyarországon az ESCS-index iskolák közötti ha-
tása az átlagosnál nagyobb, és az általános trenddel 
szemben a nyomtatott szövegértés esetében tapasztalt 
hatáshoz képest erősebb is (85 képességpont, azaz 
több mint egy képességszint), míg az iskolán belüli 
hatás a nemzetközi átlag alatt marad (10 képesség-
pont). Az iskolák közötti hatás nagysága mellett Ma-
gyarországon az iskolák átlagos ESCS-indexe között is 
nagyok a különbségek, az iskolai átlagos ESCS-értékek 
eloszlásának interkvartilis terjedelme8 a részt vevő 
19 ország közül csupán Belgiumban, Chilében és 
Spanyolországban közelíti vagy haladja meg a magyar 
értéket. E két tényező együttes következménye, hogy 
az ESCS-index hatása Magyarországon a legmagasabb 
az összes részt vevő ország közül.

Ezek az eredmények ismét felhívják a figyelmet 
arra, hogy a magyar iskolarendszer más országokhoz 
képest kevésbé tudja kompenzálni a tanulók szociális, 
gazdasági és kulturális helyzetéből fakadó hátrányokat. 

Tanulói attitűdök, gyakorlatok 
és a teljesítmény
A PISA2009 adatfelvétele során tanulói kérdőívek 
segítségével vizsgálták a diákok olvasás iránti elköte-
lezettségét, vagyis azt, hogy egy fiatal mennyire szeret 
olvasni, milyen típusú és mennyire változatos szövege-
ket olvas, valamint milyen gyakorlatok és választások 
jellemzik a tanulók online olvasási szokásait. A kutatás 
eredményei lehetővé tették annak számszerű leírását, 
hogy a tanulók közötti teljesítménykülönbségek mek-
kora hányadát magyarázzák az olvasás szeretetében 
és az online szövegek olvasásában tapasztalható kü-
lönbségek. Ez a fejezet azt mutatja be, milyen hatást 
gyakorolnak a felsorolt tényezők a digitális szövegér-
tésben nyújtott teljesítményre.

Az olvasás iránti elkötelezettséget és az ehhez 
kapcsolódó olvasási szokásokat a PISA az olvasás 
élvezete index és az olvasott anyagok változatossága 
index segítségével jellemzi.9 

A PISA2009 65 részt vevő országának gyakor-
latilag mindegyikére igaz volt, hogy azok a diákok, 
akik lelkes olvasók, szignifikánsan jobban teljesítenek 
a nyomtatott szövegértési teszten, mint azok, akik 
nem szeretnek olvasni: az olvasás élvezete a tanulók 
eredményei közötti különbségek 18%-át magyarázta10. 

8 Az interkvartilis terjedelem azt mutatja, hogy az átlagos ESCS-
indexek szerint sorba rendezve az intézményeket, mekkora a 
különbség a középső 50%-ot magában foglaló intervallum két 
végpontja között.

9 Az indexek és az ezzel kapcsolatos eredmények részletes elem-
zése a PISA2009 Összefoglaló jelentés. Szövegértés tíz év távlatában 
c. kiadvány Olvasás iránti elkötelezettség, hatékony tanulási stra-
tégiák c. fejezetében olvasható.

10 A digitális szövegértésben részt vevő 16 OECD-ország csoport-
jára ez az érték átlagosan 20%.
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A magyar diákok teljesítményét az OECD-átlaggal 
megegyező mértékben befolyásolja, hogy mennyire 
szeretnek olvasni. 

Hasonló, noha nem ennyire erős kapcsolatot látunk 
az olvasás élvezete és a digitális szövegértési teljesít-
mény között. Átlagosan a teljesítménykülönbségek 
14%-át magyarázza az olvasás iránti elkötelezettség-
ben mutatkozó különbség; az elektronikus mérésben 
részt vevő 19 ország közül egyedül Kolumbiában 
nem volt kimutatható az olvasás szeretetének pozi-
tív hatása. Magyarországra átlaghoz közeli érték, 13% 
jellemz ő, ez valamivel gyengébb kapcsolatot mutat, 
mint a nyom tatott szövegértésre számított hasonló 
mutató.

Az olvasás szeretete index értékei szerint négy 
negyedbe sorolva a tanulókat, a legfelső és legalsó 
negyedbe tartozó tanulók átlageredménye közötti 
különbség is jellemzi az olvasás szeretetének hatását a 
digitális szövegértési képességekre. A részt vevő orszá-
gok körében ez a szám 109 (Ausztrália) és 20 (Kolum-
bia) között mozog, az OECD-ben átlagosan 88 pont. 
Magyarország esetében a leglelkesebb és a legkevésbé 
érdeklődő olvasókat 98 képességpont, vagyis az átla-
gosnál valamivel nagyobb távolság választja el. 

Az olvasás változatosságában tapasztalható kü-
lönbségek szintén hatással voltak a tanulói teljesít-
ményekre, ennek magyarázó ereje ugyanakkor jóval 
alacsonyabb, mint az olvasás szeretetéé. A nyomtatott 
szövegértési eredmények közötti különbségeknek 
7%-át, a digitális szövegértési teljesítmények közötti 
különbségeknek pedig átlagosan 6%-át magyarázza 
az olvasás változatossága index. Ennél a változónál 
Magyarországra jóval átlag alatti érték, 2% jellem-
ző: figyelemre méltó, hogy ennél is gyengébb ez az 
összefüggés két élen végzett ország, Új-Zéland és 
Hongkong-Kína esetében. Hazánkra és az utóbbi 
két résztvevőre is igaz, hogy a változatos olvasás 
segíti a digitális szövegértési teljesítményt, de ez az 
összefüggés nem lineáris: az olvasás változatossága 
alapján a legalsó és a második negyedbe eső tanulók 
teljesítménye között van ugrásszerű változás, és ez a 
fejlődés a harmadik és a legfelső negyed felé haladva 
nem folytatódik.

Noha nem elhanyagolható, az olvasás változatossága 
és a teljesítmény közötti összefüggés észrevehetően 
gyengébb az olvasás élvezete és az eredmények kö-
zötti kapcsolatnál.

Online olvasási szokások
Az olvasás iránti elkötelezettség magában foglalja 
a tanulók online olvasási szokásait és gyakorlatait 
is. A diá kok saját bevallása alapján a PISA2009-ben 
részt vett tanulók körében a legelterjedtebb inter-

netes olvasási tevékenység az online csevegés volt: 
háromnegyedük számolt be arról, hogy hetente 
több alkalommal is csetel ismerőseivel. Ezt követte 
az e-mailek olvasása (64%) és az információk utáni 
internetes kutatás, azaz az online enciklopédiák és 
szótárak használata (51%).

A fenti tevékenységek alapján képzett online olva-
sási index segítségével jellemezhető a digitális olvasási 
gyakorlatok és a szövegértési teljesítmény közötti 
kapcsolat.11 Az online olvasás index magasabb értéke 
minden részt vevő oktatási rendszerben magasabb 
szövegértési eredménnyel járt együtt, noha az index 
által magyarázott variancia mindenütt alacsony, azaz a 
nyomtatott szövegértési eredmények közötti különb-
ségeknek csak csekély hányada származik a tanulók 
online olvasási szokásai közötti különbségekből: a digi-
tális mérésben is részt vett 16 OECD-országra nézve 
ez mindössze 3%. Nem meglepő módon az online 
olvasási index és a digitális szövegértési eredmények 
közötti összefüggés – noha korántsem meghatározó 
erejű – valamivel erősebb: 6%.

A felmérés során megvizsgálták, hogy az online 
olvasási indexet alkotó információkeresési és kapcso-
lattartási tevékenységek milyen módon járulnak hozzá 
az index magyarázó erejéhez.12 Minden részt vevő 
országra igaz, hogy az internetet információkeresés-
re gyakrabban használó tanulók digitális szövegértési 
teljesítménye jobb. Átlagosan az eredmények közötti 
különbségek 7,5%-át magyarázzák a netes informá-
ciókeresési szokások különbségei. Magyarországon ez 
az érték magasabb, 10%, az online információgyűjtés 
és a teljesítmény kapcsolata csak a koreai és a japán 
diákok körében erősebb, mint hazánkban.

Az index szerinti legalsó és legfelső negyedbe tar-
tozó tanulók közötti pontszámkülönbség átlagosan 
60 képességpont: az internetet információ gyűjtésére 
legritkábban használó tanulókra nézve kétszer való-
színűbb, hogy gyenge teljesítményt fognak nyújtani, 
mint az azt leginkább használókra. Noha a használat 
gyakoriságának növekedésével együtt jár a fokozatos 
teljesítményemelkedés minden résztvevő esetében, a 
különbség csak a legalsó negyedbe tartozó diákok és 
a többiek között jelentős.

A digitális mérésben részt vett 19 ország legtöbbjé-
ben igen gyenge a kapcsolat az online kapcsolattartási 
tevékenységek és a szövegértési teljesítmény között: 
a magyarázott variancia értéke átlagosan csak 1,4%. 

11 Az online olvasással összefüggő indexek összetételének leírása: 
PISA 2009 Reports: Students on Line: Reading and Using Digital 
Information (Volume VI) kötet Annex A1 részében található. Az 
indexek OECD-átlaga 0, szórása 1.

12 A magyar diákok az online olvasási tevékenységek mindkét meg-
különböztetett fajtájában átlagon felüli aktivitást mutattak saját 
bevallásuk szerint, azaz többféle online olvasási tevékenységet 
folytatnak nagyobb gyakorisággal. 
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Az internetes társas tevékenységek a jelek szerint 
jóval kevésbé függnek össze a digitális szövegértési 
képességgel, mint az online információgyűjtés. Ez 
nem meglepő, ha belegondolunk, hogy a felmérés 
feladatainak többségéhez szükséges információgyűjtési 
technikák és navigációs eljárások gyakorlás segítsé-
gével fejleszthetők, míg a személyes kapcsolattartási 
tevékenységeket kívánó feladatokhoz olyan alapvető 
készségek szükségesek, amelyeknek a tizenöt évesek 
nagy többsége már a birtokában van.

Az otthoni és iskolai számítógép-  
és internethasználat hatása  
a digitális szövegértési képességre
Az infokommunikációs technológiák támogathatják 
és ösztönözhetik a tanulási folyamatokat. A számító-
géphez és internethez való hozzáférés kitágítja a 
tanulási lehetőségek körét, amelyet a tanuló akkor 
tud kiaknázni, ha rendelkezik azokkal a képességekkel, 
amelyek a számítógép és az internet használatához 
szükségesek. A PISA2009-ben választható elemként 
szerepelt egy infokommunikációs technológiai kérdőív, 
amely a tanulók IKT-hozzáférését, -szokásait és -atti-
tűdjeit mérte fel. A kérdőív kérdései választ kerestek 
arra, hogy a tanulók mennyire férnek hozzá otthon és 
az iskolában a számítógéphez és az internethez, milyen 
gyakran számítógépeznek és interneteznek, milyen 
tevékenységet végeznek ilyenkor, mennyire tartják 
fontosnak és mennyire szeretik a számítógépezést, 
illetve mennyire magabiztosak különféle magas szintű 
IKT-tevékenységek végzése terén.

Az IKT-kérdőívre a PISA2009-ben részt vevő 65 
ország közül 45 országban válaszoltak a tanulók, ebből 
29 OECD-ország13 és 16 partnerország és -gazdaság14. 
A digitális szövegértés mérésében részt vevő 19 or-
szág közül Franciaország és Kolumbia nem töltötte 
ki az IKT-kérdőívet mint választható elemet, ezért 
az IKT-kérdőív kérdéseire adott válaszok és a digitális 
szövegértési eredmények közötti kapcsolat vizsgálata 
15 OECD-ország adatain alapul.

13 Ezek: Ausztrália, Ausztria, Belgium, Chile, Csehország, Dánia, 
Észtország, Finnország, Görögország, Hollandia, Írország, Iz-
land, Izrael, Japán, Kanada, Korea, Lengyelország, Magyarország, 
Német ország, Norvégia, Olaszország, Portugália, Spanyolország, 
Svájc, Svédország, Szlovákia, Szlovénia, Törökország, Új-Zéland. 
Öt OECD-ország nem vett rész: az Egyesült Államok, az Egye-
sült Királyság, Franciaország, Luxemburg és Mexikó.

14 Ezek: Bulgária, Hongkong-Kína, Horvátország, Jordánia, Katar, 
Lettország, Liechtenstein, Litvánia, Makaó-Kína, Oroszország, 
Panama, Szerbia, Szingapúr, Thaiföld, Trinidad és Tobago, Uru-
guay.

A számítógéphez és internethez való  
hozzáférés otthon és az iskolában

A PISA2000 és PISA2009 is kérdezte a tanulókat 
arról, rendelkeznek-e otthon számítógéppel, illetve 
internet-hozzáféréssel. A két időpontban számító-
géppel és internettel rendelkező tanulók arányait 
összehasonlítva láthatjuk, hogyan terjedt el és vált 
általánossá az IKT-eszközök otthoni használata. Míg 
2000-ben a magyar tizenöt éves tanulók alig több 
mint felének volt számítógép az otthonában, és mind-
össze 13%-uk rendelkezett internet-hozzáféréssel, 
addig 2009-ben 94%-uk otthonában van számítógép és 
86%-uk internet-hozzáféréssel is rendelkezik (5. ábra). 
Saját bevallásuk szerint a tanulók használják is ezeket 
az eszközöket: 91,8%-uk szokott számítógépezni és 
84,9%-uk szokott internetezni otthon.

 Mind a 2000-es, mind a 2009-es adatok azt mu-
tatják, hogy a hátrányosabb helyzetű tanulók kevésbé 
férnek hozzá otthonukban a számítógépezéshez és 
internetezéshez, de az ő körükben is dinamikusan 
növekedett az ilyen lehetőségűek aránya. A szociális, 
gazdasági és kulturális háttér szerinti alsó negyedbe 
tartozó tanulók esetében a számítógéppel rendelke-
zők aránya a 2000-es 12%-ról 2009-re 79%-ra, az 
internethez hozzáférők aránya 3%-ról 59%-ra nőtt. 
Ugyanakkor az is látható, hogy míg a jó családi hát-
terű tanulók esetében a számítógéppel és internet-
hozzáféréssel rendelkezők aránya az OECD-átlaggal 
azonos, addig a hátrányos helyzetűek körében még 
mindig az OECD-átlag alatt marad az IKT-eszközökkel 
rendelkező tanulók aránya.

A PISA az iskolai számítógép-hozzáférésről és 
-használatról is kérdezte a tizenöt éves tanulókat 
és az iskolákat is. Az iskolai számítógép- és in-
ternet-hozzáférés bonyolultabb kérdés, hiszen itt 
a lehetőségek az állandó és könnyű hozzáféréstől 
az egyetlen gépterem informatikaórai használatáig 
terjedhetnek. Ha csak azt vizsgáljuk, hogy a tanulók 
hány százaléka férhet számítógéphez és internethez 
az iskolában, akkor azt látjuk, hogy ez az arány 
Magyarországon igen magas, a tanulók 95,2%-a jut 
számítógéphez, és 95,6%-uk válaszolta azt, hogy van 
internet-hozzá férési lehetősége az iskolában. OECD-
viszonylatban ezek az arányok 93,1 és 92,6%. Ugyan-
akkor azoknak a tizenöt éves tanulóknak az aránya, 
akik használják is a számítógépet és az internetet az 
iskolában, ennél jóval alacsonyabb: 69,3% a számító-
gép-használatra és 69,5% az internethasználatra 
vonatkozóan.
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Jobban jellemezheti a tanulók által is hozzáférhető 
iskolai számítógépek számát a számítógép-tanuló 
arány, ennek értéke Magyarországon 0,14, valamivel 
magasabb, mint az OECD-átlag 0,13. Ez azt jelen-
ti, hogy körülbelül hét diákra jut egy számítógép.

Ha megvizsgáljuk, hogy általában az otthoni és is-
ko lai számítógép- és internethasználat milyen össze-
függésben van a tanulók digitális szövegértésével, 
akkor azt látjuk, hogy az otthon számítógépező 
tanulók eredménye átlagosan több mint 100 ponttal 
meghaladja az otthon nem számítógépező tanulók 
eredményét (6. ábra). Ugyanakkor nem szabad figyel-
men kívül hagynunk azt, hogy a hátrányosabb helyzetű 
tanulók kevésbé jutnak otthon számítógéphez, így a 
két csoport képességkülönbségében közrejátszik az 
is, hogy az otthon nem számítógépező tanulók csa-
ládi háttere átlagosan gyengébb, és a családi háttér 
hatása az eredményekre Magyarországon különösen 
nagy. A második adatsor ezért azt ábrázolja, hogy a 
családi háttér hatását kiküszöbölve két hasonló családi 
hátterű tanuló között mekkora a várható eredmény-
különbség attól függően, hogy használnak-e otthon 
számítógépet. Ez a különbség mind Magyarország, 
mind az OECD-országok esetében alacsonyabb, 
mint a korrekció előtti érték, de Magyarországon 

nagyobb mértékben csökkent a hatás, így az először 
OECD-átlag felettinek tűnő összefüggés valamivel az 
OECD-átlag alá került. Két hasonló hátterű tanuló 
között azonban még így is 39 pontos előnyt élvez az, 
aki használ számítógépet otthon.

Ezzel szemben az iskolai számítógép-használat ha-
tása Magyarországon a várakozásokkal és a tizenöt 
részt vevő OECD-ország átlagával szemben negatív 
kapcsolatban van a tanulók digitális szövegértési 
ké pességeivel. Ez a negatív hatás részben abból 
szár mazik, hogy a gyengébb családi hátterű tanulók 
nagyobb arányban használják ki az iskola által nyújtott 
lehetőséget, ahogyan azt a következő rész bemutatja. 
Ugyanakkor a negatív kapcsolat akkor is megmarad, 
ha a családi háttérből eredő különbségeket kiküszö-
böljük: a hasonló családi hátterű tanulók közül 14 
képességponttal gyengébb eredményt ért el a digitális 
szövegértés mérésében az a tanuló, aki számítógépezik 
az iskolában. A 17 ország közül, amelyekre ez az adat 
számítható, egyikben sem találunk hasonló eredményt. 
Kilenc országban az iskolai számítógépezés pozitív 
hatással van a digitális szövegértés eredményére, hét 
országban pedig nincs szignifikáns különbség a tanulók 
között ezen a téren. 
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Megjegyzés: Az OECD-átlag az alapján a 27 ország alapján készült, amelyre a PISA2000 és a PISA2009 felmérésekre is ismertek ezek az adatok.
Forrás: OECD PISA 2009 Database, Table VI.5.4., Table VI.5.7.

5. ábra: Az otthon számítógéppel és internet-hozzáféréssel rendelkező tanulók aránya
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Számítógép- és internethasználat
Az előző fejezetben láthattuk, milyen számítógépes 
és online szövegértéssel kapcsolatos tevékenysége-
ket folytatnak a tanulók, és ez hogyan befolyásolja 
szövegértési képességeiket. Az IKT-kérdőív arról is 
kérdezte a tanulókat, hogy általában milyen számító-
gépes tevékenységeket végeznek otthon és az iskolá-
ban. E kérdések alapján három indexben foglalták 
össze a tanulók számítógépes tevékenységeit. Két 
index az otthoni számítógép-használatra vonatkozóan 
azt foglalta össze, milyen gyakran számítógépeznek 
a tanulók kikapcsolódásként, illetve tanulási céllal, 
a harmadik index az iskolai számítógép-használatot 
foglalta össze.15 Az indexek OECD-átlaga 0, szórása 1. 

15 A kérdések arra kérdeztek rá, milyen gyakran végez a tanuló 
különféle tevékenységeket. A válaszlehetőségek a következők 
voltak: mindennap vagy szinte mindennap; hetente egyszer vagy 
kétszer; havonta egyszer vagy kétszer; soha vagy szinte soha.
 Az otthoni kikapcsolódási célú tevékenységek: játék egy-
személyes játékokkal; játék online több résztvevős játékokkal; 
e-mailezés; online chatelés (pl. MSN®); böngészés az interneten 
szórakozás céljából (mint videók nézése, pl. YouTube™); zene, 
filmek, játékok vagy programok letöltése az internetről; saját 
honlap, weblog vagy blog közzététele és fenntartása; részvétel 
online fórumokon szerepjátékokban vagy virtuális közösségek-
ben (pl. Second Life® vagy iWiW®).
 Az otthoni tanulási céllal végzett tevékenységek: házi feladat 
készítése számítógépen; internet böngészése iskolai feladatok-
hoz (pl. adatok gyűjtése egy fogalmazáshoz vagy felkészülés egy 
kiselőadásra); e-mail használata más tanulókkal folytatott kom-
munikációhoz az iskolai feladatokról; e-mail használata tanárok-
kal folytatott kommunikációhoz, házi feladat vagy iskolai feladat 
leadásához; iskolád honlapjáról adatok letöltése, feltöltése vagy 
böngészése (pl. órarend vagy órai anyagok); az iskola honlapján 

A maga sabb indexérték azt jelzi, hogy a tanuló gyak-
rabban és többféle tevékenységet végez az indexhez 
tartozó tevékenységi listából.

Magyarországon az otthoni számítógép-használatra 
vonatkozó index átlag feletti értéket mutat, tehát saját 
bevallásuk szerint a magyar tanulók mind kikapcsoló-
dási céllal, mind otthoni tanulási tevékenységük során 
az OECD-átlaghoz képest gyakrabban és többféle 
tevékenységet végeznek. 

Az otthoni kikapcsolódási célú számítógép-haszná-
lati index értéke 0,21, ez igen magas, mindössze öt 
OECD-országban hasonlóan magas vagy magasabb ez 
az érték: Észtországban, Izlandon, Kanadában, Norvé-
giában és Szlovéniában, a többi 22 OECD-országban, 
amelyre ez az adat ismert, az index átlagértéke 
alacsonyabb. Az index értéke a szociális, gazdasági 
és kulturális háttér szerinti alsó negyedbe tartozó ma-
gyar tanulók esetében alacsony, –0,27, míg az ESCS-
indexük szerinti második negyedbe tartozó tanulóknál 
0,35, és ez a harmadik (0,40) és a legfelső negyednél 
(0,35) gyakorlatilag már nem nő. A magyar tanulók 
tehát sokat számítógépeznek otthon kikapcsolódás-

közlemények olvasása, pl. óra elmaradásáról a tanár hiányzása 
miatt.
 Az iskolai számítógép-használat során végzett tevékenységek: 
online chatelés az iskolában; e-mailezés az iskolában; böngészés 
az interneten iskolai feladatokhoz; iskolád honlapjáról adatok 
letöltése, feltöltése vagy böngészés (pl. a belső hálózatról); mun-
kád elküldése az iskola honlapjára; szimulációs szoftverek haszná-
lata az iskolában; gyakorlás, például idegen nyelv vagy matematika 
tanulásához, egyéni házi feladat készítése iskolai számítógépen; 
iskolai számítógépek használata csoportos munkához és más 
tanulókkal folytatott kommunikációhoz.
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Megjegyzés: Az ábrázolt különbségek mind szignifikánsak.
Forrás: OECD PISA 2009 Database, Table VI.6.2, Table VI.6.4.

6. ábra: Különbség a számítógépet használó és nem használó tanulók digitális szövegértési eredménye 
között
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ként, és éles határ húzódik a leghátrányosabb helyzetű 
tanulók és a többiek között. Ennek részben az is oka 
lehet, hogy közülük többen nem rendelkeznek otthon 
számítógéppel vagy internettel (5. ábra).

Az otthoni tanulási célú számítógép-használati 
index átlagértéke Magyarországon valamivel alacso-
nyabb, de még mindig az OECD-átlag feletti: 0,07. Itt 
is éles határ húzódik az ESCS-index szerinti legalsó 
negyed (–0.32) és a jobb hátterű tanulók között 
(0,16–0,21).

Az iskolai számítógép-használat indexének átlag-
értéke Magyarországon 0,04, ez nem különbözik 
szignifikánsan az OECD-átlagtól. Érdekes módon az 
ESCS-index értéke szerint négy negyedre bontva a 
tanulókat, az otthoni számítógép-használati indexekkel 
szemben az alsó negyedbe tartozó tanulók index-
értéke átlagosan magas (0,23), a két középső negyedre 
átlagos (0,05 a második és harmadik negyedre is), a 
felső negyed tanulóira pedig átlag alatti, –0,19. Ez is 
azt mutatja, hogy leginkább azok a magyar tanulók él-
nek az iskolai számítógép-használat lehetőségével, akik 
alacsony szociális, gazdasági és kulturális hátterűek, 
és otthon nincs számítógép-hozzáférésük. Az iskolai 
számítógép-használat és a családi háttér közötti ilyen 
mértékű negatív összefüggés nem általános jelenség, 
OECD-viszonylatban a két szélső ESCS-negyed szerin-
ti különbség 0,07 a legalacsonyabb negyedbe tartozók 
javára. A Magyarországon tapasztalthoz hasonlóan 
nagy különbséget (0,41 a legalsó ESCS-negyed javára) 
a 45 ország között csak Lengyelországban, Lettország-
ban és Portugáliában láthatunk.

A számítógép-használati indexek és a digitális szö-
veg értési eredmény közötti kapcsolat nem lineáris, 
mindhárom indexnél azt láthatjuk, hogy az alacsony 
indexértékektől az átlagos értékek felé haladva nö-
vekszik a várható digitális szövegértési pontszám, 
majd egy bizonyos érték felett a hatás megfordul, 
és a pontszám csökkeni kezd. Ez azt jelenti, hogy 
bizonyos szintű számítógép-használat pozitívan hat a 
digitális szövegértésre, ugyanakkor azoknak a tanulók-
nak gyengébb a digitális szövegértési képessége, akik 
nagyon gyakran és sok időt töltenek az indexekbe 
foglalt tevékenységekkel (7. ábra).16 Magyarországon 
és OECD-viszonylatban is az otthoni számítógép-hasz-

16 Az index és a digitális szövegértés kapcsolatának vizsgálatához 
az index értékeit országonként 0 átlagúvá és 1 szórásúvá tették, 
így az ábrán a magyar adatok és az OECD-adatok csak alak-
jukban összehasonlíthatók, de a 0 indexérték Magyarországra 
és az OECD-országokra összességében más intenzítású otthoni 
számítógépezést takar. Ezért a két görbének csak az alakja és az 
index hatásmechanizmusa vethető össze, a konkrét értékek nem.

nálati indexek esetében az átlagos indexértékekkel 
rendelkező tanulók esetében a legmagasabb a várható 
digitális szövegértési eredmény, míg a nagyon alacsony 
és nagyon magas indexű tanulók várható eredménye 
rosszabb. Ezzel szemben az iskolai számítógép-haszná-
lat indexének hatása egyértelműen negatív Magyaror-
szág esetében, míg az OECD-országokban átlagosan 
a mérsékelt iskolai számítógép-használat jár együtt 
a legmagasabb digitális szövegértés pontszámmal. 
Ok-okozati hatás helyett itt inkább olyan tényezők 
okozhatják az ilyen mértékű negatív összefüggést, 
mint például a szociális, gazdasági és kulturális háttér 
és az index negatív kapcsolata vagy az otthoni és 
iskolai számítógépezés közötti negatív kapcsolat.

Az órai számítógép-használat Magyarországon 
kevéssé jellemző, a legmagasabb arányban idegen-
nyelv-órán fordul elő, de ott is mindössze a tanulók 
15%-ának nyelvóráin (8. ábra). A 29 OECD-országban 
átlagosan minden óratípusban több tanuló használ leg-
alább hetente egyszer számítógépet. Ez nem jelenti 
azt, hogy a magyar tanulók soha nem használnak szá-
mítógépet az órán, ugyanakkor heti rendszerességgel 
nem jellemző a számítógép-használat. 

A számítógéppel kapcsolatos attitűdök
A tanulók számítógéppel kapcsolatos attitűdjét a 
PISA azzal mérte, hogy mennyire értenek egyet a 
következő négy állítással: nagyon fontos számomra, 
hogy számítógépen dolgozzak; úgy gondolom, nagyon 
szórakoztató számítógépen játszani vagy dolgozni; 
azért használok számítógépet, mert nagyon érdekel; 
megfeledkezem az időről, ha számítógépen dolgo-
zom. Az eredményeket a számítógéppel kapcsolatos 
attitűdök indexe összegzi. Minél magasabb az index 
értéke, annál pozitívabb a tanuló számítógéphez való 
hozzáállása. Az index OECD-átlaga 0, szórása 1. 

Magyarországon a számítógéppel kapcsolatos atti-
tűdök indexe valamivel átlag alatti, –0,06. Az index 
és a digitális szö veg értési képesség Magyarországon 
a mérsékelten pozitív hozzáállású tanulók esetében 
a legmagasabb, a pozitív hozzáállású tanulók átlag-
eredményüket tekintve a második negyed tanulói 
alatti, de az alsó negyedhez tartozó tanulók feletti 
átlageredménnyel rendelkeznek (9. ábra). Az OECD-
országokban átlagosan – a legalsó negyed tanulóinak 
kivételével, akik alacsonyabb átlageredményt értek 
el – a három magasabb negyedbe tartozó tanulók 
átlageredménye nem különbözik jelentősen. 
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Az otthoni kikapcsolódási célú számítógép-használat indexe

OECD-átlag – 15

Magyarország

400

420

440

460

480

500

520

–3,00 –2,00 –1,00 0,00 1,00 2,00 3,00

D
ig

itá
lis

 s
zö

ve
gé

rt
és

i k
ép

es
sé

gp
on

t

Az otthoni tanulási célú számítógép-használat indexe
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Az iskolai számítógép-használat indexe

OECD-átlag – 15
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OECD-átlag – 15
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Megjegyzés: Ebben az elemzésben a számítógép-használat indexe országonként 0 átlagú és 1 szórású, a Magyarországra vonatkozó adatsor esetében a vízszintes tengely 
0 pontja a magyar tanulók átlagos indexértékét jelzi.
Forrás: OECD PISA 2009 Database, Table VI.6.5a.

7. ábra: Az otthoni és iskolai számítógép-használat indexeinek kapcsolata a digitális szövegértés  
eredményével
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Megjegyzés: Az idegen nyelvi óra kivételével az elemzésben a 100% azokra a diákokra vonatkozik, akik a mérés iskolaévében látogatták az adott típusú órát. Az idegen nyelvi 
óránál az összes diák jelenti a 100%-ot függetlenül attól, volt-e idegennyelv tantárgya a mérés évében.
Forrás: OECD PISA 2009 Database, Table VI.5.19, Table VI.5.20.

8. ábra: Órai számítógép-használat időtartama egy tipikus iskolai héten
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A  számítógéppel kapcsolatos attitűdök indexe
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Forrás: OECD PISA 2009 Database, Table VI.6.12a.

9. ábra: A számítógéppel kapcsolatos attitűdök indexének kapcsolata a digitális szövegértési  
eredménnyel
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A magas szintű IKT-tevékenységekkel 
kapcsolatos önbizalom

Az IKT-kérdőív öt IKT-tevékenységgel kapcsolatban 
kérdezte a tanulókat arról, mennyire érzik magukat 
képesnek azok elvégzésére önállóan vagy segítséggel. 
A kérdőívben szereplő tevékenységek a következők 
voltak: digitális fényképek vagy egyéb grafikus ábrák 
szerkesztése, adatbázis készítése (pl. Microsoft Ac-
cess® használata), grafikon készítése táblázatkezelő 
segítségével, prezentáció, előadás készítése (pl. Micro-
soft PowerPoint® használata), illetve multimédiás 
pre  zentáció, előadás készítése (hanggal, képekkel, 
videó val). A kérdésekre adott válaszokat a magas 
szintű IKT-tevékenységekkel kapcsolatos önbizalom 
indexe összegzi. Az index OECD-átlaga 0, szórása 1. 

Az index átlagértéke Magyarországon átlag feletti, 
0,13. Az index értékeinek országok közötti összeha-
sonlítását azonban kellő fenntartással kell kezelnünk, 
mert az ilyen típusú önreflektív kérdésekre adott 
válaszok erősen függnek a kulturális környezettől 
és az elvárásoktól: az a tanuló, akinek sosem kellett 
bonyolultabb műveleteket végeznie az Excelben, azt 
gondolhatja, hogy a táblázatkezelés nem jelent gondot 
számára, holott hiányosságokkal küzd ezen a téren. 
Erre a jelenségre utal, hogy az egyes országok digitális 
szövegértési pontszáma és a magas szintű IKT-tevé-
kenységekkel kapcsolatos önbizalom indexének átlaga 
között inkább negatív a kapcsolat.

Ugyanakkor az index egy-egy országon belüli hatása 
pozitív, noha a leginkább magabiztos tanulók valami-
vel gyengébb eredményt értek el, mint mérsékelten 
magabiztos társaik (10. ábra).

A digitális szövegértési képességpontra 
ható tényezők a többváltozós regressziós 
modellben
A digitális szövegértési képességgel összefüggő tényezők 
hatásmechanizmusainak mélyebb megértése érdekében 
a PISA többváltozós regressziós modellben vizsgálta a 
tanulói háttérjellemzők hatását a digitális szövegér-
tési képességpontra. A modellben szerepelnek azok 
a tényezők, amelyek külön-külön egyértelmű hatást 
gyakoroltak az elért eredményre, ezek a következők: 

• a tanuló ESCS-indexe, 
• az iskola ESCS-indexe, 
• a tanuló neme, 
• számítógép-használat otthon és az iskolában, 
• az online információkeresési és kapcsolattartási 

tevékenységek indexe.
Szerepelnek a modellben továbbá a szövegértéssel a 
teszt médiumától függetlenül erős összefüggést mu-
tató tényezők: 

• a megértés és emlékezetbe vésés indexe,
• az szöveg-összefoglalás indexe,
• az olvasás élvezete index,
• az olvasott anyagok változatossága index.

A modell magyarázó ereje a 15 OECD-országra 
átlagosan 42%, Magyarországon 54% – a tanulói tel-
jesítmények varianciájának ekkora részét magyarázzák 
a modell változói együttesen.

A 11. és 12. ábra azt foglalja össze, hogy egy-egy 
tényező milyen mértékben befolyásolja a digitális 
szövegértési eredményt az OECD-országokban átla-
gosan és Magyarországon, ha a többi tényező értékét 
rögzítjük. Például a részt vevő 15 OECD-országra 
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A magas szintű IKT tevékenységekkel kapcsolatos önbizalom indexe

OECD-átlag – 15

Magyarország

Megjegyzés: Ebben az elemzésben a magas szintű IKT tevékenységekkel kapcsolatos önbizalom indexe országonként 0 átlagúak és 1 szórásúak, a Magyarországra vonatkozó 
adatsor esetében a vízszintes tengely 0 pontja a magyar tanulók átlagos indexértékét jelzi.      
Forrás: OECD PISA 2009 Database, Table VI.6.12a.

10. ábra: A magas szintű IKT tevékenységekkel kapcsolatos önbizalom indexének kapcsolata a digitális 
szövegértés eredménnyel
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átlagosan vonatkoztatva, két tanuló közül az, aki 
használ számítógépet otthon, 22,3 képességponttal 
jobb eredményt ért el, mint az, aki nem, feltéve, hogy 
minden más szempontból (családi hátterük, az iskolá-
juk átlagos családi háttere, olvasási szokásai, stratégiái 
stb.) hasonlóak. 

A digitális szövegértésre gyakorolt összhatás be-
mutatása mellett az ábrák azt is szemléltetik, hogyan 
befolyásolja a digitális szövegértési eredményt egy-egy 
tényező, ha a szövegértés eredményét rögzítjük (ezt 
ábrázolja „a nyomtatott szövegértési képességpont 
hatását figyelembe véve” adatsor). Például a nyom-
tatott szövegértési eredményt figyelmen kívül hagyó 
első modell alapján OECD-átlagosan a fiúk digitális 
szövegértési eredménye 3,7 képességponttal elmarad 
a lányokétól, akkor is, ha egyébként a modellben fog-
lalt minden más tényező szempontjából hasonlóak. 
Ugyanakkor, ha a nyomtatott szövegértési eredményt 
is figyelembe vesszük, az ugyanolyan nyomtatott szö-
vegértési eredményű és egyébként a modell többi 
tényezőjének szempontjából is hasonló értékekkel 
rendelkező fiúk 6,3 képességponttal jobb eredményt 
érnek el, mint a lányok. Ez a nyomtatott szövegértés 
eredményét is figyelembe vevő modell azért érdekes, 
mert segítségével kiemelhetők azok a tényezők, ame-
lyek a szövegértés kifejezetten digitális médián való 
gyakorlását befolyásolják.

A Magyarországra és az OECD-átlagra érvényes 
(a nyomtatott szövegértés nélküli) modelleket össze-
hasonlítva szembetűnő, hogy Magyarországon jóval 
erősebb az iskola átlagos ESCS-indexének hatása a 
digitális szövegértés eredményére. Az OECD-orszá-
gok átlaga esetében is ez a legerősebb tényező, mégis 
kevesebb mint kétharmad akkora a hatása átlagosan, 
mint Magyarországon. A másik, Magyarországon 
erős hatású változó az iskolai számítógép-használat, 
amely negatívan befolyásolja a digitális szövegértési 
eredményt, még akkor is, ha a tanulók egyébként 
minden más szempontból hasonlóak. Az OECD-or-
szágokra átlagosan is így van, de ott ez a negatív hatás 
jóval kisebb. A többi változó hatása ezzel szemben 
ha sonló vagy valamivel kisebb, mint nemzetközi vi-
szonylatban. 

A nemek közötti nagy teljesítménykülönbségek 
ellenére Magyarországon a tanuló neme nem befo-
lyásolja a digitális szövegértés eredményét, miután az 
olvasással kapcsolatos indexeket figyelembe vettük. 
A nemek közötti különbségek okát tehát a fiúk és a 
lányok olvasáshoz való viszonyában (olvasás élvezete, 
olvasási stratégiák ismerete, számítógép-használat és 
online olvasási tevékenységek) kell keresnünk. Nem 
befolyásolja a digitális szövegértési eredményt a többi 
változóval való esetleges együttjárásán túl az olvasott 

anyagok változatossága index sem, ez az egyetlen té-
nyező, amelynek a 15 OECD-országra átlagosan sincs 
szignifikáns hatása (vannak ugyan országok, ahol van 
hatása az indexnek, de ez a hatás hol pozitív, hol 
negatív).

A többi változót figyelembe véve szintén nem 
szignifikáns az otthoni számítógép-használat hatása 
Magyarországon, ennek oka részben az is lehet, hogy 
a számítógép-használat erősen összefügg a szociális, 
gazdasági és kulturális háttérrel, és ezért a két változó 
hatása összemosódik, nehezen szétválasztható.

Ha a szövegértési eredményeket is figyelembe 
véve azokat a változókat vizsgáljuk, amelyek az 
azonos szövegértési eredményt elért tanulók digi-
tális szövegértési képességeit befolyásolják, teljesen 
átrendeződik a kép. Magyarországon az iskola átlagos 
ESCS-indexének hatása ekkor eltűnik, ez a ténye-
ző tehát egyformán hat a nyomtatott és a digitális 
szöveg értés eredményére. Ugyanakkor az iskolán 
belüli ESCS-indexbeli különbségek felértékelődnek, 
ebben a modellben ez a legerősebb változó Magyar-
országon. Ez azt jelenti, hogy a digitális szövegértés 
esetében az egyébként hasonló társadalmi hátterű 
iskolába járó és a nyomtatott szövegértés terén 
hasonló képességű és hasonló érdeklődésű (és egyál-
talán, a modellben szereplő minden más tényezőben 
hasonló) tanulók közül is a jobb családi hátterű 
tanuló teljesít jobban. Nemzetközi viszonylatban 
ugyanakkor szignifikáns marad az iskola átlagos 
ESCS-indexének hatása, a tanuló ESCS-indexének 
hatása pedig jelentősen csökken.

A szövegértési eredményeket is figyelembe vevő 
modellben a fiúk hátránya is megfordul, Magyar-
országon és nemzetközi viszonylatban is magasabb 
eredményt érnek el a fiúk a digitális szövegértés te-
rén a nyomtatott szövegértésben azonos eredményű 
és egyébként minden más szempontból is hasonló 
lányokhoz képest.

Az olvasási stratégiákkal, az olvasás élvezetével és 
változatosságával kapcsolatos indexek hatása a várako-
zásoknak megfelelően csökken, hiszen ezek ugyanúgy 
befolyásolják a digitális szövegértési eredményeket, 
mint a nyomtatott szövegértés eredményeit. Érdekes-
ség, hogy Magyarországon az összefoglalás indexének 
hatása negatívba fordul, tehát két hasonló nyomtatott 
szövegértési eredményt elért tanuló közül valamivel 
gyengébb digitális eredményt ért el az, aki kevésbé 
van tisztában az összefoglalási stratégiákkal. Ez azért 
is furcsa, mert Magyarország az egyetlen ország, ahol 
ez a hatás negatívvá vált. Mindenesetre a nyomtatott 
szövegértési eredmény nélküli modellben egyértel-
műen látszik, hogy az összefoglalás indexe pozitívan 
hat a digitális szövegértés eredményére.
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A nyomtatott szövegértési képességpont hatását figyelembe véve A nyomtatott szövegértést figyelmen kívül hagyva
Megjegyzés: A tényezők a nyomtatott szövegértési eredményt figyelembe vevő hatás szerinti sorrendben szerepelnek. A statisztikailag szignifikáns hatások sötétebb árnyalattal 
szerepelnek.
Forrás: OECD PISA 2009 Database, Table VI.7.1b, Table VI.7.2b.

11. ábra: A különböző tényezők hatása a digitális szövegértésre a többváltozós regressziós modellben, 
OECD-átlag
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Online információkeresési tevékenységek indexe

A tanuló ESCS-indexe

Számítógép-használat otthon

A tanuló fiú

Olvasott anyagok változatossága index

Számítógép-használat az iskolában

Képességpont-különbség

A nyomtatott szövegértési képességpont hatását figyelembe véve A nyomtatott szövegértést figyelmen kívül hagyva
Megjegyzés: A tényezők a nyomtatott szövegértési eredményt figyelembe vevő hatás szerinti sorrendben szerepelnek. A statisztikailag szignifikáns hatások sötétebb árnyalattal 
szerepelnek.
Forrás: OECD PISA 2009 Database, Table VI.7.1b, Table VI.7.2b.

12. ábra: A különböző tényezők hatása a digitális szövegértésre a többváltozós regressziós modellben, 
Magyarország
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Összefoglalás
Magyarország tizenöt éves tanulóinak digitális szöveg-
értési eredménye – szemben a nyomtatott szöveg-
értési teszten nyújtott teljesítményükkel – nem éri el 
a részt vevő OECD-országok átlagát. Az átlag alatti 
országos eredmény képességszintek szerinti eloszlása 
szintén nem olyan előnyös, mint amilyen a nyomta-
tott szövegértéssel kapcsolatban tapasztalható volt: a 
minimumszintet el nem érő leszakadó rétegek aránya 
nagyobb. 

A jelentésben azt láttuk, hogy az országos átlago kat 
– a nyomtatott szövegértési eredmény mellett – ér-
demes az egy főre jutó nemzeti jövedelem és a széles 
sávú internet elterjedése kontextusában szemlélni: 
Magyarország átlag alatti eredményét valamelyest 
magyarázza a digitális szövegértési eredmény és a 
GDP közötti erősebb összefüggés, a rohamosan ter-
jedő, de az adatfelvételt megelőző időszakban még 

OECD-átlag alatti internetpenetráció és az átlagos 
nyomtatott szövegértési eredmény.

A digitális szövegértés terén a nyomtatott teszteken 
látottakhoz képest Magyarországon nagyok a tanulók 
közötti teljesítménykülönbségek. Ezt magyarázza és 
árnyalja is az a tény, hogy a magyar diákok szociális, 
gazdasági és kulturális családi körülményei erősen be-
folyásolják várható eredményüket. Ez valamivel kisebb 
mértékben igaz volt a nyomtatott szövegértési ered-
ményekre is, és – részben talán a digitális szövegértés 
fejlesztésével kapcsolatos eszközigény anyagi terhei 
miatt – fokozottan igaz a digitális szövegértésre.

A digitális szövegértés mérése tehát oktatási 
rendszerünknek ugyanarra a vonására világít rá, 
amelyikre a többi nemzetközi és hazai mérés: az 
alacsony szociális, gazdasági és kulturális családi hát-
terű tanulók hátrányainak kompenzálására a magyar 
iskola rendszer kevésbé képes más iskolarendszerek-
hez képest.



 | 
Fü

gg
elé

k

32

Függelék

Segíteniakarok – 1. feladat

A feladat leírása
A tanulóknak explicit és könnyen hozzáférhető információt kell visszakeresniük, amelynek a megtalálásá-
hoz nincs szükség navigációs eszközök használatára. A keresést a kérdés és a szöveg közötti jelentésbeli 
megfelelések segítik. 
Nehézség: 362 (2. alatti szint)

Teljes értékű válasz
C. Már vállalt némi önkéntes munkát, de többet szeretne tenni.

  Next item »

Page 1 of 1tao_item

2011.06.14.http://erasq.acer.edu.au/index.php?cmd=itemPreview&instance=http%...

A weboldal  
tartalma
Kezdőlap
Magamról
Kapcsolat

Magamról
Az élet 16  
évesen kezdődik  
- M. Dia  
személyes  
blogja.
Olvasd el az 
önéletrajzom!

Az élet 16 évesen kezdődik

SEGÍTENIAKAROK: 1. feladat     [E005Q01]
Olvasd el Dia blogjának január 1-i bejegyzését! Mit mond a bejegyzés Dia önkéntesmunkával kapcsolatos tapasztalatairól?

 Már több éve vállal önkétesmunkát.
 Csak azért vállal önkéntes munkát, hogy a barátaival lehessen.
 Már vállalt némi önkéntes munkát, de többet szeretne tenni.
 Már kipróbálta az önkénteskedést, de úgy gondolja, nem elég eredményes.

Kedd, január 1.

Boldog Új Évet!
Ma csak egy rövid üzenetet írok, hogy megoszthassam veletek az újévi  
fogadalmamat.
Elhatároztam, hogy ez az év az önkéntesmunka éve lesz (komolyan).
Önkéntesmunkát fogok vállalni.
Talán emlékeztek, hogy tavaly vállaltam néhány rövidebb önkéntesmunkát,  
ami nagyon jó volt, de idén hosszútávú pozíciót szeretnék,  
körülbelül egy évre szólót, hogy tényleg befolyással lehessek valaki életére.
Egy kiindulópontot már találtam.
www.segiteniakarok.org - használta már valaki ezt a weboldalt?

Hozzászólások

Vasárnap, január 6.

Volt egy heves vitánk ma ebédnél, amikor a barátom, Robi faggatni kezdett,  
hogy VALÓJÁBAN miért érdekel az önkénteskedés.  
Hajthatatlan volt, hogy manapság önkénteseket csak úgy lehet
toborozni, ha mellébeszélés nélkül megmondják nekik, hogy milyen hasznuk fog 
belőle származni, és nem arra figyelnek, hogy hogyan segíthetnek másokon.
Néha annyira cinikus tud lenni!

Hozzászólások
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Segíteniakarok – 2. feladat

A feladat leírása
Az olvasónak az 1. feladathoz tartozó nyitóoldalról egy feladatutasítást követve kell elnavigálnia a blog 
egy másik oldalára, és ott a blog szerzőjével kapcsolatos explicite megjelenő személyes információt 
visszakeresnie. A kérdés megoldását a szöveg és a kérdés közötti szó szerinti egyezés segíti.
Nehézség: 417 (2. szint)

Teljes értékű válasz
B. Honlapok tervezése.

SEGÍTENIAKAROK: 2. feladat     [E005Q02]
Menj Dia „Magamról” oldalára!
Milyen munkát szeretne Dia vállalni az iskola befejezése utánt?

 Fényképészet.
 Honlapok tervezése.
 Bank- és pénzügy.
 Szociális munka.

« Previous item    Next item »

Page 1 of 1tao_item

2011.06.14.http://erasq.acer.edu.au/index.php?cmd=itemPreview&instance=http%...

Az élet 16 évesen kezdődik

A weboldal  
tartalma
Kezdőlap
Magamról
Kapcsolat

Magamról

Az élet 16 évesen kezdődik - M. Dia személyes blogja.
Imádom a művészeteket, és ha felnövök, weblapok tervezésével szeretnék 
foglalkozni.
Képeimet mind a PhotoTerv programmal készítem.
Ha észrevételed van az illusztrációimmal kapcsolatban (vagy bármi mással, 
ami tetszik), kérlek, írdd meg!
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Segíteniakarok – 3. feladat

A feladat leírása
Az olvasónak a feladatutasítás alapján egy linket kell követnie. A honlapon található rövid leírásból fel 
kell ismernie az így megtalált közösségi munkával foglalkozó weboldal fő célját.
Nehézség: 462 (2. szint)

Teljes értékű válasz
D. Információt szolgáltatni az embereknek az önkéntesmunka-lehetőségekről. 

SEGÍTENIAKAROK: 3. feladat     [E005Q03]
Nyisd meg a linket, amelyre a január 1-i üzenetében utal Dia! Mi a weboldal elsődleges célja?

 Rávenni az embereket, hogy segíteniakarok termékeket vásároljanak.
 Rávenni az embereket, hogy pénzadományokkal segítsék a rászorulókat.
 Ismertetni, hogy hogyan lehet pénzt keresni az önkénteskedéssel.
 Információt szolgáltatni az embereknek az önkéntesmunka-lehetőségekről.
 Tudatni a rászorulókkal, hogy hol találhatnak segítséget.

« Previous item    Next item »

Page 1 of 1tao_item
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Egy jó helyet keresel, ahol önkénteskedhetnél?
Nézd meg a lehetőségeket!

Tudtad ezt?
A segiteniakarok  
nonprofit szervezet.  
Minden évben minden-
féle korú önkéntesek 
százainak segítünk 
kapcsolatot teremteni 
nonprofit és közösségi 
szervezetekkel.  
Munkánkat a  
lakosság adományai 
teszik lehetővé. 
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Segíteniakarok – 4. feladat

1. oldal

2. oldal

SEGÍTENIAKAROK: 4. feladat     [E005Q04]
Olvasd el a január 1-i bejegyzést Dia blogjában! Menj a segíteniakarok weboldalra, és keress egy munkalehetőséget Dia számára! 
A „Lehetőség részletei” oldalon található e-mail gomb segítségével értesítsd Diát erről a lehetőségről! Leveledben magyarázd meg, 
miért gondolod, hogy a lehetőség megfelelő lenne a számára. Végül a „Mehet” gombra kattintva küldd el az üzeneted!

« Previous item  

Page 1 of 1tao_item

2011.06.14.http://erasq.acer.edu.au/index.php?cmd=itemPreview&instance=http%...

eredményei 1-4

Lehetőség Szervezet Helyszín Időpont Kinek

Grafikus Galaxis-
felfedezők 
Szövetsége

Online Folyamatos Tizenévesek, 
nyugdíjasok

Vegafesztivál - 
az egészséges 
vegetáriánus 
ételek feszti-
válja

Vegák Egye-
sülete

Láthatár Kiállí-
tási Központ

Szeptember 
12.-14.

Tizenévesek, 
csoportok, 
nyugdíjasok

Segíts 
helyrehozni 
az Iker-tavi 
Sportpályát!

Zöld-csapat Iker-tavi 
Sportpálya

Szeptember 
27. - Október 
3.

Tizenévesek, 
csoportok

Dobbantó 
Általános Is-
kola - Dolgozz 
gyermekekkel!

Big Brothers 
Big Sisters

Dobbantó 
Általános 
Iskola

Folyamatos Tizenévesek, 
nyugdíjasok

Mi a lehetőség?
Légy te is a többszáz  
önkéntes egyike, aki minden 
évben a segíteniakarok 
segítségével találja meg a 
neki megfelelő lehetőséget! 
Az egyes önkéntesmunka-
lehetőségek részleteinek 
megtekintéséhez kattints  
a linkekre!

Mi a helyszín?
A helyszín az a földrajzi 
terület, ahol az adott szer-
vezet önkénteseket toboroz. 
Minden lehetőséghez egy 
bizonyos városból, kerületből, 
megyéből vagy az egész  
ország területéről van  
szükség emberekre.

Mi az időpont?
Az időintervallum azt  
mutatja, hogy egy nonprofit
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A weboldal  
tartalma
Kezdőlap
Magamról
Kapcsolat

Magamról
Az élet 16  
évesen kezdődik  
- M. Dia  
személyes  
blogja.
Olvasd el az 
önéletrajzom!

Az élet 16 évesen kezdődik

SEGÍTENIAKAROK: 4. feladat     [E005Q04]
Olvasd el a január 1-i bejegyzést Dia blogjában! Menj a segíteniakarok weboldalra, és keress egy munkalehetőséget Dia számára! 
A „Lehetőség részletei” oldalon található e-mail gomb segítségével értesítsd Diát erről a lehetőségről! Leveledben magyarázd meg, 
miért gondolod, hogy a lehetőség megfelelő lenne a számára. Végül a „Mehet” gombra kattintva küldd el az üzeneted!

Kedd, január 1.

Boldog Új Évet!
Ma csak egy rövid üzenetet írok, hogy megoszthassam veletek az újévi  
fogadalmamat.
Elhatároztam, hogy ez az év az önkéntesmunka éve lesz (komolyan).
Önkéntesmunkát fogok vállalni.
Talán emlékeztek, hogy tavaly vállaltam néhány rövidebb önkéntesmunkát,  
ami nagyon jó volt, de idén hosszútávú pozíciót szeretnék,  
körülbelül egy évre szólót, hogy tényleg befolyással lehessek valaki életére.
Egy kiindulópontot már találtam.
www.segiteniakarok.org - használta már valaki ezt a weboldalt?

Hozzászólások

Vasárnap, január 6.

Volt egy heves vitánk ma ebédnél, amikor a barátom, Robi faggatni kezdett,  
hogy VALÓJÁBAN miért érdekel az önkénteskedés.  
Hajthatatlan volt, hogy manapság önkénteseket csak úgy lehet
toborozni, ha mellébeszélés nélkül megmondják nekik, hogy milyen hasznuk fog 
belőle származni, és nem arra figyelnek, hogy hogyan segíthetnek másokon.
Néha annyira cinikus tud lenni!

Hozzászólások
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3. oldal

 
4. oldal

SEGÍTENIAKAROK: 4. feladat     [E005Q04]
Olvasd el a január 1-i bejegyzést Dia blogjában! Menj a segíteniakarok weboldalra, és keress egy munkalehetőséget Dia számára! 
A „Lehetőség részletei” oldalon található e-mail gomb segítségével értesítsd Diát erről a lehetőségről! Leveledben magyarázd meg, 
miért gondolod, hogy a lehetőség megfelelő lenne a számára. Végül a „Mehet” gombra kattintva küldd el az üzeneted!

« Previous item  

Page 1 of 1tao_item

2011.06.14.http://erasq.acer.edu.au/index.php?cmd=itemPreview&instance=http%...

Önkéntesmunka- 
lehetőség keresése
Légy te is a többszáz  
önkéntes egyike, aki  
minden évben a  
segíteniakarok 
segítségével találja meg a  
neki megfelelő  
lehetőséget! Kezd el most  
a keresést! Legfrissebb 
lehetőségek

Vegafesztivál - az egészséges vegetáriánus ételek fesztiválja
Szervezet: Vegák Egyesülete

Önkéntesek: 700

Időpont: szeptember 12–14.

Becsült idő: Alkalmanként 4 óra

Helyszín: Láthatár Kiállítási Központ

Érdeklődési kör: Környezet, állatok, egészség és gyógyászat

Segíteni akarok!

A lehetőség részleteinek elküldése egy barátodnak

Leírás
A Vegafesztivál a VE legnagyobb ételfesztiválja. Teljes egészében önkéntesek 
által megrendezett esemény, amelynek megvalósításához több száz önkén-
tesre van szükségünk. A jelentkezéshez nem szükséges, hogy vegetáriánus 
legyél! A Vegafesztiválon való önkénteskedés remek lehetőséget nyújt, hogy 
másoknak segíts, miközben te is tanulsz.
Különböző feladatokra és műszakokra keresünk embereket az egész hétvé-
gére, pédául kóstolók felszolgálására, a készletek feltöltésére, jegyeladásra, 
pénztáros munkára, reklámozásra, valamint a helyszín megépítésére és

SEGÍTENIAKAROK: 4. feladat     [E005Q04]
Olvasd el a január 1-i bejegyzést Dia blogjában! Menj a segíteniakarok weboldalra, és keress egy munkalehetőséget Dia számára! 
A „Lehetőség részletei” oldalon található e-mail gomb segítségével értesítsd Diát erről a lehetőségről! Leveledben magyarázd meg, 
miért gondolod, hogy a lehetőség megfelelő lenne a számára. Végül a „Mehet” gombra kattintva küldd el az üzeneted!

« Previous item  
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Önkéntesmunka- 
lehetőség keresése
Légy te is a többszáz  
önkéntes egyike, aki  
minden évben a  
segíteniakarok 
segítségével találja meg a  
neki megfelelő  
lehetőséget! Kezd el most  
a keresést! Legfrissebb 
lehetőségek

Grafikus
Szervezet: Galaxisfelfedezők Szövetsége

Önkéntesek: 30

Időpont: Folyamatos

Helyszín: Ez egy online lehetőség

Érdeklődési kör: Kultúra és művészetek, gyermekek és fiatalok, 
oktatás és művelődés

Segíteni akarok!

A lehetőség részleteinek elküldése egy barátodnak

Leírás
Szeretnél részt venni egy érdekes kezdeményezésben, ahol művészi tehetsé-
gednek is hasznát veheted? Művészeteddel emberek ezreire lehetsz ösztönző 
hatással. A Galaxisfelfedezők Szövetsége nonprofit oktatási szervezet, amely 
megismerteti a gyerekeket az űrkutatás és az űrtechnika témájával, és felkelti 
érdeklődésüket. Olyan önkénteseket keresünk, akik több projekhez is szívesen 
szolgáltatnának illusztrációkat. Többféle grafika készítésével is segíthetsz
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SEGÍTENIAKAROK: 4. feladat     [E005Q04]
Olvasd el a január 1-i bejegyzést Dia blogjában! Menj a segíteniakarok weboldalra, és keress egy munkalehetőséget Dia számára! 
A „Lehetőség részletei” oldalon található e-mail gomb segítségével értesítsd Diát erről a lehetőségről! Leveledben magyarázd meg, 
miért gondolod, hogy a lehetőség megfelelő lenne a számára. Végül a „Mehet” gombra kattintva küldd el az üzeneted!

« Previous item  
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Önkéntesmunka- 
lehetőség keresése
Légy te is a többszáz  
önkéntes egyike, aki  
minden évben a  
segíteniakarok 
segítségével találja meg a  
neki megfelelő  
lehetőséget! Kezd el most  
a keresést! Legfrissebb 
lehetőségek

Segíts helyrehozni az Iker-tavi Sportpályát!
Szervezet: Zöld-csapat

Önkéntesek: 20

Időpont: Szeptember 27. - Október 3.

Becsült idő: 6 óra naponta

Helyszín: Iker-tavi Sportpálya

Érdeklődési kör: Környezet, sport és szabadidő

Segíteni akarok!

A lehetőség részleteinek elküldése egy barátodnak

Leírás
Tölts egy napot az Északi dűlők mellett, az Iker-tavi Sportpályán, és segíts 
helyrehozni a pálya egy rövid szakaszát, melyet a februári áradás mosott el. 
Remek alkalom arra, hogy kimozdulj, mozogj egy kicsit, új emberekkel  
ismerkedj meg, új élményeket szerezz, és jól érezd magad!
Szükséges ismeretek
A munka megkezdése előtt teljeskörű orientációt tartunk. Semmilyen korábbi 
ismeretekre sincs szükség.

5. oldal

6. oldal

SEGÍTENIAKAROK: 4. feladat     [E005Q04]
Olvasd el a január 1-i bejegyzést Dia blogjában! Menj a segíteniakarok weboldalra, és keress egy munkalehetőséget Dia számára! 
A „Lehetőség részletei” oldalon található e-mail gomb segítségével értesítsd Diát erről a lehetőségről! Leveledben magyarázd meg, 
miért gondolod, hogy a lehetőség megfelelő lenne a számára. Végül a „Mehet” gombra kattintva küldd el az üzeneted!
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Önkéntesmunka- 
lehetőség keresése
Légy te is a többszáz  
önkéntes egyike, aki  
minden évben a  
segíteniakarok 
segítségével találja meg a  
neki megfelelő  
lehetőséget! Kezd el most  
a keresést! Legfrissebb 
lehetőségek

Dobbantó Általános Iskola - Dolgozz gyermekekkel!
Szervezet: Big Brothers Big Sisters

Időpont: Folyamatos

Becsült idő: Heti 1 óra

Helyszín: Dobbantó Általános Iskola

Érdeklődési kör: Gyerekek és fiatalok, közösség, oktatás és 
művelődés

Segíteni akarok!

A lehetőség részleteinek elküldése egy barátodnak

Leírás
Az Iskolai Mentorálási Program a Big Brothers Big Sisters szervezet újító 
törekvése, mellyel a  gyermekek még szélesebb körét kívánják elérni. A 
programot arra fejkesztették ki, hogy segítse a fiatalok iskolai előremenetelét, 
valamint fejlessze társas képességeiket. Az önkéntes az iskolában találkozik 
a tanulóval hetente egyszer egy órára, iskolai időben, legalább egy éven át. 
Célunk, hogy az általunk nyújtott iskolai támogatás, pozitív példamutatás és 
személyes barátságok segítségével a tanulók jobban boldoguljanak.
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7. oldal

A feladat leírása
Teljes értékű válasz • Az olvasónak utasítások alapján egy legalább négy linkből álló láncolatot követve kell 
tájékozódnia egy önkéntes munkáról szóló webhely több oldala között. A kérdéses oldalakon található 
rövid szövegek információit össze kell kapcsolnia, és ítéletet kell róluk alkotnia egy blogban felsorolt 
kritériumok szerint. Az olvasottak alapján született választását meg kell indokolnia.
Nehézség: 567 (4. szint)
Részlegesen helyes válasz • Az olvasónak utasítások alapján egy legalább négy linkből álló láncolatot 
kell követnie. Egy önkéntes munkáról szóló weboldalon található rövid szöveg információit össze kell 
kapcsolnia egy blogban felsorolt kritériumokkal. Megjegyzés: részlegesen helyes válasznak tekintjük, ha 
a diák megtalálja valamelyik megfelelő állásajánlatot, de nem tud indoklással szolgálni.
Nehézség: 525 (3. szint)

Teljes értékű válasz
A Grafikus lehetőséghez ír üzenetet, és a munka állandó jellegére, a jövőre, honlapok tervezésére vagy a 
művészetre utal.
• Te remek művész vagy, és ez állandó jellegű munka lenne - azt mondtad, valami hosszú távú munkát 

keresel, nem?
• Ez a munka állandó jellegű, és segítségével tapasztalatot szerezhetnél a jövődhöz.
• Nyilvánvalóan érdekel téged a grafikai tervezés, és ezt akarod csinálni, amikor befejezed a sulit, 

és szívesen önkénteskednél is. Ez remek alkalom lenne mindkét dologra, és az önéletrajzodon is 
nagyon jól fog mutatni!

VAGY 
A Dobbantó Általános Iskola lehetőséghez ír üzenetet és a munka állandó jellegére hivatkozik, vagy arra, 
hogy a gyermekekkel való munka segítségével befolyással lehet valaki életére.
• Ez jó munka lenne – állandó jellegű, és segíteni tudnál néhány gyereken.
• Itt van egy munkalehetőség, amivel tényleg jobbá tehetnéd a környezeted.

« Previous item  
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Tudtad ezt?
A segiteniakarok nonprofit 
szervezet. Minden évben 
mindenféle korú önkéntesek 
százainak segítünk kapcso-
latot teremteni nonprofit és 
közösségi szervezetekkel. 
Munkánkat a lakosság ado-
mányai teszik lehetővé.

SEGÍTENIAKAROK: 4. feladat     [E005Q04]
Olvasd el a január 1-i bejegyzést Dia blogjában! Menj a segíteniakarok weboldalra, és keress egy munkalehetőséget Dia számára! 
A „Lehetőség részletei” oldalon található e-mail gomb segítségével értesítsd Diát erről a lehetőségről! Leveledben magyarázd meg, 
miért gondolod, hogy a lehetőség megfelelő lenne a számára. Végül a „Mehet” gombra kattintva küldd el az üzeneted!
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Részlegesen helyes válasz
Elégtelen, homályos válasz.
• Tetszene neked.
Tévesen értelmezi a lehetőséget, vagy nem odaillő, irreleváns választ ad.
• Sokat dolgoznál gyerekekkel. [Irreleváns, nem tartozik Dia feltételei közé.]
• Eljárkálhatsz majd erre-arra.



 | 
Fü

gg
elé

k

40

Szaglás – 2. feladat
« Previous item    Next item »
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Szagláskalauz
Hogyan működik a szaglás? Ismertető biológiahallgatók részére ... Jelenlegi Kutatási Programok ...
www.biologia.litternuni.edu.hu/szaglas/index.html

Szaglás - online enciklopédia
...a szagérzékelés. Az emberek és az állatok is jelek segítségével ... a kód szag a forráskód tünete...
www.hu.onlineenciklopedia.org/szaglas

Étkezési hírek
A pizza szaga megváltoztathatja viselkedésünket. Kutatók ismét bebizonyították szagérzékelésünk hatalmát... 
www.maihirek.hu/cikkek/inn.asp?id=4381

Pszichológiai Szemle
Rendelje meg a Pszichológiai Szemle ingyenes bemutató példányát, és fizessen akár 61%-al kevesebbet ...  
míg a citrom szaga azt eredményezte, hogy...
www.pszichologiaiszemle.hu/cikkek/id=672.html

SZAGLÁS: 2. feladat     [E006Q05]
Menj az „Étkezési hírek” weblapra! Hivatkozhatnál-e erre a lapra egy szaglásról szóló biológia házi dolgozatban? Igennel vagy nemmel válaszolj,  
és válaszod az „Étkezési hírek” weblap tartalmára hivatkozva indokold!

« Previous item    Next item »
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A pizza szaga megváltoztathatja viselkedésünket

Kutatók ismét bebizonyították szagérzékelésünk  
hatalmát. Újkeletű kutatások többek között arra az  
eredményre jutottak, hogy a gyorséttermi  
csomagolóanyagok szaga vagy bizonyos ételek,  
például a pizza illata az autóvezetőkből fokozott  
agresszivitást válthat ki.

A felfedezés az egyik vezető európai autózási szervezet  
által végzett, szaglással kapcsolatos kutatás  
beszámolójában jelent meg. Míg bizonyos ételek illata  
segíti a vezetőt a koncentrálásban, mások növelik  
a sofőr hibázásának kockázatát.

Tartalom
Étkezési hírek
Utazási hírek
Híres emberek
Sporthírek

Szórakozás
TV műsor
Vásárlás
Mondjon véleményt!

Hirdessen velünk!

A sajtkészítők elektronikus orral akarják 
növelni piaci nyereségüket?

A lovak orra megérzi az emberi félelmet

A zöldségek szeretete megtanulható

Az igazság a szójaszószról és a  
koleszterinről

Kapcsolódó cikkek

SZAGLÁS: 2. feladat     [E006Q05]
Menj az „Étkezési hírek” weblapra! Hivatkozhatnál-e erre a lapra egy szaglásról szóló biológia házi dolgozatban? Igennel vagy nemmel válaszolj,  
és válaszod az „Étkezési hírek” weblap tartalmára hivatkozva indokold!
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A feladat leírása
Az olvasónak keresési eredmények közötti közvetlen linket követve kell eljutnia egy weboldalra, majd 
annak megbízhatóságát és hitelességét értékelnie úgy, hogy az értékelés kategóriáit saját maga alkotja 
meg. A teljes, helyenként tudományos nyelvezetű szöveg elolvasásához le kell görgetni.
Nehézség: 657 (5. és afölötti szint)

Teljes értékű válasz
Nemmel válaszol (vagy nemleges választ sugall), és ezt elfogadható magyarázattal támasztja alá, rámutatva 
a weblap tartalmának populáris, vagy szenzációhajhász, vagy a témák újságírók által elnépszerűsített jellegére.
• Nem; csak a tudomány népszerűsítése a célja, és szinte biztos, hogy túlságosan leegyszerűsíti az 

eredeti kutatást.
• Nem, csupán szenzációs híreket akar közölni. Elég ránézni, milyen felszínes témákról van szó ezen 

a portálon.
• Nem, a cikk nyilvánvalóan valamilyen népszerű hírújságból származik, és nem tudományos forrásból.
• Nem, tele van gagyi linkekkel, amiből látszik, hogy ez nem egy komoly webhely.
• Nem, nem lenne megfelelő, mivel nem tudósok írják a cikkeket, hanem csak újságírók.
Igennel válaszol (vagy igenlő választ sugall), és rámutat, hogy a webhely hasznos lehet másodlagos forrásként, 
amely tekintélyesebb forrásokhoz vezet.
• Igen, segítségével megkereshetném az eredeti kutatási eredményeket.
• Igen, arra használnám fel, hogy leellenőrizzem, komolyabb publikációkban vajon állítottak-e hasonló 

dolgokat.
Igennel válaszol (vagy igenlő választ sugall), és ezt elfogadható magyarázattal támasztja alá, a cikk infor
mációforrásaira vagy részletességére hivatkozva.
• Igen, mert egy valódi kutatás ismertetője.
• Igen, mert számos valódi kutatásról van benne szó.
• Igen, egy Nobel-díj nyertes kutatásról van benne szó, úgyhogy biztosan igaz.
• Igen, a kutatást részleteiben ismertetik, ezért nem hiszem, hogy csak kitalálták.
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PISA2009
Digitál is szövegértés

Olvasás a világhálón

Programme for International Student Assessment

A PISA2009 amellett, hogy első alkalommal nyújtott részletes összehasonlító adatokat a tizen-
öt éves diákok szövegértési teljesítményének változásával kapcsolatban, egy másik szem-
pontból is mérföldkő a legnagyobb nemzetközi mérés történetében: 19 ország rész vételével 
ekkor zajlott le először a számítógépes, internetes környezetben végzett információ keresés, 
szövegfeldolgozás vizsgálata, a digitális szövegértés mérése.

A magyar tizenöt évesek saját bevallásuk szerint szívesen és a többi részt vevő országbeli 
társaiknál gyakrabban használják a világháló információkeresési és kapcsolattartási lehető-
ségeit. A digitális médiában nyújtott szövegértési eredményük azonban elmarad nyomtatott 
szövegértési teljesítményüktől, és nem éri el az OECD-átlagot. 

A PISA egyik legfontosabb üzenete Magyarország számára, hogy a tanulók eredményét 
szociális, kulturális és gazdasági hátterük erősebben befolyásolja, mint a többi országban. 
Ez már a PISA nyomtatott mérési területeire is igaz volt, de fokozottan érvényesült a digitális 
szövegértés teljesítményeiben: Magyarországon nagyok a különbségek a gyengébb és jobb 
hátterű tanulók eredményeiben, és más országokkal szemben kevesebb az olyan tanuló, aki 
gyenge szociális, gazdasági és kulturális háttere ellenére is jó eredményt képes elérni.




