
és kulturális helyzetet leíró ESCS-index és a teljesítmény kapcsolata a követ-
kezőképpen írható le:
• Az ESCS-index egységnyi növekedése hazánkban 54 ponttal növeli a tanulók 

várható eredményét. Ez az érték az OECD-országokban átlagosan 38 pont, 
és csupán Ausztria (49 pont) közelíti meg a magyar adatot.

• Emellett az index értékei a tanulók közötti különbségek 25,9%-át magyaráz-
zák, azaz a tipikusnál kevesebb az olyan tanuló, aki gyenge családi háttérrel 

jó eredményt ér el, vagy fordítva. Ehhez hasonló értéket az OECD-országok 
között csak Chilében látunk, ahol a magyarázó erő 22,5%. Az OECD-ben 
átlagosan ez az érték 14,1%. 

Mindez azt jelenti, hogy 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.

Példafeladat a PISA2009 digitális szövegértési tesztjéből
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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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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.

PISA2009 tájékoztató
Digitális szövegértés



Mi a PISA-vizsgálat?
A PISA a mérési rendszer „Programme for International Student Assessment” 
elnevezéséből képzett betűszó. A PISA egy olyan vizsgálatsorozat, amelyet 
2000-ben indított el a világ legfejlettebb országait tömörítő gazdasági szervezet, 
az OECD, melynek Magyarország 1996 óta tagja. A vizsgálatot háromévente 
bonyolítják le. Az OECD ezzel a vizsgálattal arra törekszik, hogy az oktatási 
rendszereket leíró, nemzetközileg összehasonlítható objektív adatokat hozzon 
létre.

Mit mér a PISA?
A PISA alkalmazásképes tudást mér, azt vizsgálja, hogy a tizenöt éves tanulók 
milyen mértékben képesek felhasználni a tudásukat életszerű helyzetekben 
megjelenő feladatok megoldására, és ezt hogyan befolyásolja a tanulók és 
iskoláik háttere. A fő mérési területek a szövegértés, az alkalmazott matema-
tikai műveltség és az alkalmazott természettudományi műveltség. Az ezeken 
a területeken elért eredményeket a 2010. decemberében megjelent PISA2009 
Összefoglaló jelentés. Szövegértés tíz év távlatában kötet ismerteti.

2009-ben először – a nyomtatott PISA tesztek mellett – választható elem-
ként megjelent a digitális szövegértés mérése is. A PISA digitális szövegértés 
tesztje nem a papír alapú szövegértés tesztek egyszerű átültetése a számítógép 
képernyőjére, hanem a számítógépes, internetes környezetben végzett infor-
mációkeresés, szövegfeldolgozás, szövegértés vizsgálata. A PISA konzorciuma 
által kifejlesztett teszt feladatai hűen szimulálták az internetes környezetben 
előforduló webböngészéssel, kereséssel, e-mail-olvasással és -írással vagy éppen 
blogolvasással, fórumozással kapcsolatos élethelyzeteket. 

A mérés nyilvánosságra hozott feladatai és ezek javítókulcsai megtekinthetők 
és kipróbálhatók a mérést fejlesztő konzorcium által erre a célra fenntartott 
erasq.acer.edu.au weboldalon (felhasználónév: public, jelszó: access).

Kik vettek részt a digitális szövegértés mérésében?
A PISA2009 digitális szövegértés mérésében 16 OECD-ország és 3 partner ország 
és -gazdaság tanulói vettek részt. OECD-országok: Ausztrália, Ausztria, Bel-
gium, Chile, Dánia, Franciaország, Írország, Izland, Japán, Korea, Lengyelország, 
Magyarország, Norvégia, Spanyolország, Svédország, Új-Zéland. Partnerországok 
és -gazdaságok: Hongkong-Kína, Kolumbia, Makaó-Kína.

Kiket mér a PISA?
A PISA a tizenöt éves tanulók tudását vizsgálja, mert ők azok, akik még 
minden OECD-országban iskolaköteles korban vannak, de már közelednek 
a munkaerőpiacra és a felsőoktatásba való belépés felé.

Milyen mutatókat képez a PISA?
A teszten elért eredmény alapján a tanulók képességpontokat kapnak, ebből szá-
mítják az országok eredményeit. A digitális szövegértés mérésének eredményeit 
úgy képezték, hogy a részt vevő 16 OECD-ország átlageredményeinek átlaga 
és szórása megegyezzen a szintén 2009. évi, nyomtatott szövegértés mérésében 
elért átlageredményeik átlagával és szórásával, így lett az OECD16-átlag 499 
pont, a szórás 90 pont. 

A képességskálát a nyomtatott szövegértés mérésével megegyező módon ké-
pességszintekre osztották, amelyek segítségével leírható, hogy az egyes szinteken 
lévő tanulók milyen típusú feladatokat tudnak eredményesen végrehajtani. 

A teszteredmények mellett a különböző háttérjellemzőket leíró indexeket is 
képeznek, ilyen például a tanulók gazdasági, szociális és kulturális hátterét leíró 
ESCS-index vagy az online olvasási szokásokat jellemző index.

Mire való a digitális szövegértés mérése?
A digitális szövegértés mérése érvényes összehasonlító adatokat közöl az egyes 
oktatási rendszerek
• eredményességéről: mennyire képesek a tanulók tájékozódni a számítógépes 

környezetben, képesek-e visszakeresni, összekapcsolni és értelmezni a külön-
féle digitális szövegforrásokból származó információkat és megítélni ezeknek 
a forrásoknak a megbízhatóságát és hitelességét, 

• méltányosságáról: mekkorák a különbségek a különböző csoportokhoz 
tartozó tanulók, például a jobb és gyengébb családi háttérrel rendelkezők 
eredményei között,

• és arról, hogy a tanulók számítógépes és internetes szokásai, attitűdjei, 
magabiztossága milyen, valamint, hogy ezek milyen kapcsolatban állnak 
az elért teljesítményeikkel?

A PISA arra törekszik, hogy az e kérdésekre választ adó mutatók segítségével 
egy-egy oktatási rendszer sokrétű és több szempontú diagnosztikus leírását adja.

Kik a magyar szereplők?
• Elsősorban az a körülbelül 1800 tizenöt éves tanuló, aki 2009. március 16. 

és április 29. között részt vett a digitális szövegértés mérésében, valamint 
az ő szüleik és iskoláik.

• Megbízóként a Nemzeti Erőforrás Minisztériuma, illetve jogelődjei.
• A PISA Igazgató Tanácsának magyar tagja és alelnöke, Csapó Benő, egye-

temi tanár.
• A PISA magyarországi nemzeti központja, az Oktatási Hivatal Közoktatási 

Mérési Értékelési Osztálya, és a nemzeti projektvezető, Balázsi Ildikó.
• Valamint a felmérésvezetők és minőségbiztosítók, akik a nemzeti központ 

megbízásából a mérés lebonyolítását felügyelték.

Milyen eredményeket értek el a magyar tanulók?
• Az OECD-országok átlaga digitális szövegértésből 499 pont volt.
• A magyar tanulók digitális szövegértés átlagos pontszáma 468 (12–14. he-

lyezés a részt vevő 16 OECD-országból), ez szignifikánsan az OECD-átlag 
alatti eredmény.

• A magyar tanulók közötti teljesítménykülönbségek OECD-viszonylatban 
nagyok, vagyis a leggyengébben és a legjobban teljesítő csoportokat minden 
más országhoz képest nagyobb távolság választja el egymástól. A PISA nyom-
tatott mérési területein ez nem így van, ott a tanulók közötti különbségek 
Magyarországon OECD-viszonylatban átlagosak.

• A magyar tanulókhoz hasonló átlageredményt értek el a spanyol, lengyel 
és osztrák tanulók. 

• A 494 pontos nyomtatott szövegértés átlagpontszámukhoz képest digitális 
szövegértésből a magyar tanulók jóval gyengébb eredményt értek el. A kü-
lönbség 26 pont.

• A magyar tanulók 73%-a teljesít legalább a 2. szinten, szemben az OECD-
átlag 83%-kal. Tehát a magyar tanulók több mint negyede nem rendelkezik 
azokkal a képességekkel, amelyek alkalmassá tennék őket a digitális kör-
nyezetben való önálló eligazodásra, a digitális szövegek önálló keresésére, 
értelmezésére és feldolgozására. 

• A magyar tanulók 5%-a érte el az 5. képességszintet, szemben az OECD-
átlag 8%-kal. Ezek a tanulók magabiztosan aknázzák ki a világháló adta 
információkeresési és kapcsolattartási lehetőségeket.

• Az egyes képességszinteket elérő tanulók aránya a nyomtatott szövegértés 
mérés esetében sokkal kiegyenlítettebb. Ott az egyes szinteket elérő tanulók 
aránya közel OECD-átlagos. Ez azt jelenti, hogy a gyenge vagy közepes 
szöveg értésű magyar tanulók a digitális médiában sokkal gyengébb ered-
ményt értek el, mint a nyomtatott médiában.

Mi van az eredményeken túl?
Az elért átlagos teljesítmény (átlagpontszám) igen fontos mutatója a PISA-vizs-
gálatnak, rendszerint ez áll a figyelem középpontjában. A PISA azonban arra 
is rávilágít, hogy egy-egy országon belül milyen mechanizmusok befolyásolják 
a tanulók teljesítményét. 

A digitális szövegértés mérésében mindössze 16 OECD-ország vett részt, 
ami kevés ahhoz, hogy az országok közötti eredménykülönbségek okaira 
egyértelműen rávilágítsunk, ugyanakkor két általános megállapítást tehetünk 
ezzel kapcsolatban:
• A digitális szövegértés eredmények erősebb kapcsolatot mutatnak az egy 

főre eső GDP mértékével, mint a nyomtatott szövegértés eredmények, amely 
hatás részben magyarázhatja Magyarország gyengébb digitális szövegértési 
átlagpontszámát.

• Még ennél is erősebb a kapcsolat a széles sávú internet-hozzáférés mértéke, 
a nyomtatott szövegértés eredmények és a digitális szövegértés eredmények 
között. Azok az országok, amelyekben a nyomtatott szövegértés eredmények 
jók és az internetpenetráció évek óta magas, általában még a nyomtatott 
szövegértés eredményhez képest is jobban teljesítenek a digitális szövegértés 
területén, míg a gyenge nyomtatott szövegértés átlagpontszámmal vagy 
az alacsony mértékű internetpenetrációval rendelkező országok a nyom-
tatott eredményhez hasonló vagy annál gyengébb teljesítményt értek el a 
digitális médiában. Magyarországon az internetpenetráció mértéke évről 
évre dinamikusan növekszik, ugyanakkor jelenleg is csak az OECD átlagát 
éri el, nyomtatott szövegértésünk pedig átlagos. Ez a két tényező szintén 
magyarázhatja a gyenge digitális szövegértési eredményünket.

A PISA Magyarország számára egyik legfontosabb üzenete, hogy a tanulók 
eredményét szociális, gazdasági és kulturális hátterük erősebben befolyásolja, 
mint a legtöbb országban. Ez már a PISA nyomtatott mérési területeire is igaz 
volt, és fokozottan igaz a digitális szövegértés mérésére. A szociális, gazdasági 
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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.

A vizsgálatban részt vevő oktatási rendszerek átlageredményei 
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Megjegyzés: Az országok a legalább a 2. szintet elérő tanulók aránya szerinti csökkenő sorrendben szerepelnek.  
Forrás: OECD PISA 2009 Database, Table VI.2.1.

A tanulók képességszintek szerinti megoszlása
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A széles sávú internet-eléréssel rendelkező háztartások aránya, 2006 (%)

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

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

A széles sávú internet-hozzáférés elterjedése és a digitális 
szövegértési eredmény az OECD-országokban



Mi a PISA-vizsgálat?
A PISA a mérési rendszer „Programme for International Student Assessment” 
elnevezéséből képzett betűszó. A PISA egy olyan vizsgálatsorozat, amelyet 
2000-ben indított el a világ legfejlettebb országait tömörítő gazdasági szervezet, 
az OECD, melynek Magyarország 1996 óta tagja. A vizsgálatot háromévente 
bonyolítják le. Az OECD ezzel a vizsgálattal arra törekszik, hogy az oktatási 
rendszereket leíró, nemzetközileg összehasonlítható objektív adatokat hozzon 
létre.

Mit mér a PISA?
A PISA alkalmazásképes tudást mér, azt vizsgálja, hogy a tizenöt éves tanulók 
milyen mértékben képesek felhasználni a tudásukat életszerű helyzetekben 
megjelenő feladatok megoldására, és ezt hogyan befolyásolja a tanulók és 
iskoláik háttere. A fő mérési területek a szövegértés, az alkalmazott matema-
tikai műveltség és az alkalmazott természettudományi műveltség. Az ezeken 
a területeken elért eredményeket a 2010. decemberében megjelent PISA2009 
Összefoglaló jelentés. Szövegértés tíz év távlatában kötet ismerteti.

2009-ben először – a nyomtatott PISA tesztek mellett – választható elem-
ként megjelent a digitális szövegértés mérése is. A PISA digitális szövegértés 
tesztje nem a papír alapú szövegértés tesztek egyszerű átültetése a számítógép 
képernyőjére, hanem a számítógépes, internetes környezetben végzett infor-
mációkeresés, szövegfeldolgozás, szövegértés vizsgálata. A PISA konzorciuma 
által kifejlesztett teszt feladatai hűen szimulálták az internetes környezetben 
előforduló webböngészéssel, kereséssel, e-mail-olvasással és -írással vagy éppen 
blogolvasással, fórumozással kapcsolatos élethelyzeteket. 

A mérés nyilvánosságra hozott feladatai és ezek javítókulcsai megtekinthetők 
és kipróbálhatók a mérést fejlesztő konzorcium által erre a célra fenntartott 
erasq.acer.edu.au weboldalon (felhasználónév: public, jelszó: access).

Kik vettek részt a digitális szövegértés mérésében?
A PISA2009 digitális szövegértés mérésében 16 OECD-ország és 3 partner ország 
és -gazdaság tanulói vettek részt. OECD-országok: Ausztrália, Ausztria, Bel-
gium, Chile, Dánia, Franciaország, Írország, Izland, Japán, Korea, Lengyelország, 
Magyarország, Norvégia, Spanyolország, Svédország, Új-Zéland. Partnerországok 
és -gazdaságok: Hongkong-Kína, Kolumbia, Makaó-Kína.

Kiket mér a PISA?
A PISA a tizenöt éves tanulók tudását vizsgálja, mert ők azok, akik még 
minden OECD-országban iskolaköteles korban vannak, de már közelednek 
a munkaerőpiacra és a felsőoktatásba való belépés felé.

Milyen mutatókat képez a PISA?
A teszten elért eredmény alapján a tanulók képességpontokat kapnak, ebből szá-
mítják az országok eredményeit. A digitális szövegértés mérésének eredményeit 
úgy képezték, hogy a részt vevő 16 OECD-ország átlageredményeinek átlaga 
és szórása megegyezzen a szintén 2009. évi, nyomtatott szövegértés mérésében 
elért átlageredményeik átlagával és szórásával, így lett az OECD16-átlag 499 
pont, a szórás 90 pont. 

A képességskálát a nyomtatott szövegértés mérésével megegyező módon ké-
pességszintekre osztották, amelyek segítségével leírható, hogy az egyes szinteken 
lévő tanulók milyen típusú feladatokat tudnak eredményesen végrehajtani. 

A teszteredmények mellett a különböző háttérjellemzőket leíró indexeket is 
képeznek, ilyen például a tanulók gazdasági, szociális és kulturális hátterét leíró 
ESCS-index vagy az online olvasási szokásokat jellemző index.

Mire való a digitális szövegértés mérése?
A digitális szövegértés mérése érvényes összehasonlító adatokat közöl az egyes 
oktatási rendszerek
• eredményességéről: mennyire képesek a tanulók tájékozódni a számítógépes 

környezetben, képesek-e visszakeresni, összekapcsolni és értelmezni a külön-
féle digitális szövegforrásokból származó információkat és megítélni ezeknek 
a forrásoknak a megbízhatóságát és hitelességét, 

• méltányosságáról: mekkorák a különbségek a különböző csoportokhoz 
tartozó tanulók, például a jobb és gyengébb családi háttérrel rendelkezők 
eredményei között,

• és arról, hogy a tanulók számítógépes és internetes szokásai, attitűdjei, 
magabiztossága milyen, valamint, hogy ezek milyen kapcsolatban állnak 
az elért teljesítményeikkel?

A PISA arra törekszik, hogy az e kérdésekre választ adó mutatók segítségével 
egy-egy oktatási rendszer sokrétű és több szempontú diagnosztikus leírását adja.

Kik a magyar szereplők?
• Elsősorban az a körülbelül 1800 tizenöt éves tanuló, aki 2009. március 16. 

és április 29. között részt vett a digitális szövegértés mérésében, valamint 
az ő szüleik és iskoláik.

• Megbízóként a Nemzeti Erőforrás Minisztériuma, illetve jogelődjei.
• A PISA Igazgató Tanácsának magyar tagja és alelnöke, Csapó Benő, egye-

temi tanár.
• A PISA magyarországi nemzeti központja, az Oktatási Hivatal Közoktatási 

Mérési Értékelési Osztálya, és a nemzeti projektvezető, Balázsi Ildikó.
• Valamint a felmérésvezetők és minőségbiztosítók, akik a nemzeti központ 

megbízásából a mérés lebonyolítását felügyelték.

Milyen eredményeket értek el a magyar tanulók?
• Az OECD-országok átlaga digitális szövegértésből 499 pont volt.
• A magyar tanulók digitális szövegértés átlagos pontszáma 468 (12–14. he-

lyezés a részt vevő 16 OECD-országból), ez szignifikánsan az OECD-átlag 
alatti eredmény.

• A magyar tanulók közötti teljesítménykülönbségek OECD-viszonylatban 
nagyok, vagyis a leggyengébben és a legjobban teljesítő csoportokat minden 
más országhoz képest nagyobb távolság választja el egymástól. A PISA nyom-
tatott mérési területein ez nem így van, ott a tanulók közötti különbségek 
Magyarországon OECD-viszonylatban átlagosak.

• A magyar tanulókhoz hasonló átlageredményt értek el a spanyol, lengyel 
és osztrák tanulók. 

• A 494 pontos nyomtatott szövegértés átlagpontszámukhoz képest digitális 
szövegértésből a magyar tanulók jóval gyengébb eredményt értek el. A kü-
lönbség 26 pont.

• A magyar tanulók 73%-a teljesít legalább a 2. szinten, szemben az OECD-
átlag 83%-kal. Tehát a magyar tanulók több mint negyede nem rendelkezik 
azokkal a képességekkel, amelyek alkalmassá tennék őket a digitális kör-
nyezetben való önálló eligazodásra, a digitális szövegek önálló keresésére, 
értelmezésére és feldolgozására. 

• A magyar tanulók 5%-a érte el az 5. képességszintet, szemben az OECD-
átlag 8%-kal. Ezek a tanulók magabiztosan aknázzák ki a világháló adta 
információkeresési és kapcsolattartási lehetőségeket.

• Az egyes képességszinteket elérő tanulók aránya a nyomtatott szövegértés 
mérés esetében sokkal kiegyenlítettebb. Ott az egyes szinteket elérő tanulók 
aránya közel OECD-átlagos. Ez azt jelenti, hogy a gyenge vagy közepes 
szöveg értésű magyar tanulók a digitális médiában sokkal gyengébb ered-
ményt értek el, mint a nyomtatott médiában.

Mi van az eredményeken túl?
Az elért átlagos teljesítmény (átlagpontszám) igen fontos mutatója a PISA-vizs-
gálatnak, rendszerint ez áll a figyelem középpontjában. A PISA azonban arra 
is rávilágít, hogy egy-egy országon belül milyen mechanizmusok befolyásolják 
a tanulók teljesítményét. 

A digitális szövegértés mérésében mindössze 16 OECD-ország vett részt, 
ami kevés ahhoz, hogy az országok közötti eredménykülönbségek okaira 
egyértelműen rávilágítsunk, ugyanakkor két általános megállapítást tehetünk 
ezzel kapcsolatban:
• A digitális szövegértés eredmények erősebb kapcsolatot mutatnak az egy 

főre eső GDP mértékével, mint a nyomtatott szövegértés eredmények, amely 
hatás részben magyarázhatja Magyarország gyengébb digitális szövegértési 
átlagpontszámát.

• Még ennél is erősebb a kapcsolat a széles sávú internet-hozzáférés mértéke, 
a nyomtatott szövegértés eredmények és a digitális szövegértés eredmények 
között. Azok az országok, amelyekben a nyomtatott szövegértés eredmények 
jók és az internetpenetráció évek óta magas, általában még a nyomtatott 
szövegértés eredményhez képest is jobban teljesítenek a digitális szövegértés 
területén, míg a gyenge nyomtatott szövegértés átlagpontszámmal vagy 
az alacsony mértékű internetpenetrációval rendelkező országok a nyom-
tatott eredményhez hasonló vagy annál gyengébb teljesítményt értek el a 
digitális médiában. Magyarországon az internetpenetráció mértéke évről 
évre dinamikusan növekszik, ugyanakkor jelenleg is csak az OECD átlagát 
éri el, nyomtatott szövegértésünk pedig átlagos. Ez a két tényező szintén 
magyarázhatja a gyenge digitális szövegértési eredményünket.

A PISA Magyarország számára egyik legfontosabb üzenete, hogy a tanulók 
eredményét szociális, gazdasági és kulturális hátterük erősebben befolyásolja, 
mint a legtöbb országban. Ez már a PISA nyomtatott mérési területeire is igaz 
volt, és fokozottan igaz a digitális szövegértés mérésére. A szociális, gazdasági 
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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.

A vizsgálatban részt vevő oktatási rendszerek átlageredményei 
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Megjegyzés: Az országok a legalább a 2. szintet elérő tanulók aránya szerinti csökkenő sorrendben szerepelnek.  
Forrás: OECD PISA 2009 Database, Table VI.2.1.

A tanulók képességszintek szerinti megoszlása
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A széles sávú internet-eléréssel rendelkező háztartások aránya, 2006 (%)

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

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

A széles sávú internet-hozzáférés elterjedése és a digitális 
szövegértési eredmény az OECD-országokban



és kulturális helyzetet leíró ESCS-index és a teljesítmény kapcsolata a követ-
kezőképpen írható le:
• Az ESCS-index egységnyi növekedése hazánkban 54 ponttal növeli a tanulók 

várható eredményét. Ez az érték az OECD-országokban átlagosan 38 pont, 
és csupán Ausztria (49 pont) közelíti meg a magyar adatot.

• Emellett az index értékei a tanulók közötti különbségek 25,9%-át magyaráz-
zák, azaz a tipikusnál kevesebb az olyan tanuló, aki gyenge családi háttérrel 

jó eredményt ér el, vagy fordítva. Ehhez hasonló értéket az OECD-országok 
között csak Chilében látunk, ahol a magyarázó erő 22,5%. Az OECD-ben 
átlagosan ez az érték 14,1%. 

Mindez azt jelenti, hogy 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.

Példafeladat a PISA2009 digitális szövegértési tesztjéből
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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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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.

PISA2009 tájékoztató
Digitális szövegértés




