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1. Bevezető
A kötet központi témakörét a digitális állampolgárság fogalma jelenti. A téma jelenlegi
kutatásának

szerkezeti

keretét

az

Oktatási

Hivatalban

2014-ben

alakuló

Digitális

állampolgárság munkacsoport keretei között végzett munka biztosította.
A munkacsoport a 2014 októberében kezdődő tevékenységét a nemzetközi és hazai
modellalkotást követően, valamint az ezekre épülő kutatási eredmények alapján kezdte meg.
A kutatás célja annak vizsgálata volt, hogy a pedagógiai-szakmai ellenőrzés (tanfelügyelet) és
pedagógusminősítés szakterületen szereplő köznevelési szakértők digitális kompetenciái
milyen

mértékben

mutatnak

párhuzamot

a

digitális

állampolgársághoz

tartozó

kompetenciakörrel.
A Digitális állampolgárság munkacsoport 2014. október 15. és 2015. augusztus 31. közötti
időszakban felmérte a pedagógusok előmeneteli rendszeréhez kapcsolódó szakértők digitális
kompetenciáit, valamint az eredmények feldolgozását követően, azokra alapozva képzési
javaslatokat, egyéni, fejlesztő visszajelzéseket fogalmazott meg, és végül ezen összefoglaló
tanulmánykötetben ismerteti az elmúlt időszak kutatási eredményeit.
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2. A digitális állampolgárság nemzetközi modellje
A nemzetközi szakirodalomban az elmúlt néhány évben jelentős szerepet kaptak a digitális
állampolgársághoz (digital citizenship) kapcsolódó kérdéskörök (Ribble, 2009; Kárpáti, 2011;
Thieman, 2011; Ohler, 2012; Ollé, 2012b; Ollé et al., 2013; Lévai, 2014). Az
oktatásinformatikával foglalkozó magyar szakemberek elsőként Ollé János összegző
tanulmányából tájékozódhattak, amely tanulmány összefoglalja a digitális állampolgárság
megközelítési, értelmezési módjainak különféle lehetőségeit is, és bemutatja az ISTE (2011)
által kidolgozott modell területeit (Ollé, 2012b).
A hagyományos értelemben vett állampolgár szó egy nemzet, egy állam tagját jelöli; az
állampolgárság fogalmához hozzákapcsolódik az is, hogy az adott közösség (ebben a
szókapcsolatban: állam) – amelynek a tagjai vagyunk – bizonyos jogokkal és kötelességekkel
is felruházhat bennünket.
A digitális állampolgárság fogalmához is kapcsolódhatnak jogok és kötelességek, de ebben az
esetben természetesen nem húzhatunk határt az országokhoz vagy nemzetekhez való
hovatartozás alapján. Az online közösségekben, online alkalmazások, szolgáltatások felületein
megjelenve

egy országon

belül,

vagy akár

országok

közötti együttműködések

is

megvalósulhatnak, melyek egyik kiemelt jellemzője az időbeli és térbeli függetlenség, amely
személyre szabottá, kényelmesebbé teheti a feladatok elvégzését.
A digitális állampolgársághoz kapcsolódó tevékenységek olyan tudatosan átgondolt, az egyén
és a közösség számára értékes cselekvést és viselkedést jelentenek, amelyek magukban
foglalják a XXI. századhoz illeszkedő, digitális kommunikáció és eszközhasználat modelljét, az
online felületeken végzett értékteremtő tevékenységet és annak hatásait, valamint a digitális
eszközökkel végzett cselekvés etikai, jogi aspektusait is. A digitális állampolgárság fogalma
alapján az egyén a közösség által kialakított – és folyamatosan formálódó – normák szerint,
az egyén és a közösség jogainak és becsületének tiszteletben tartásával, annak védelmében
és művelésében végzi mindennapi, hétköznapi és szakmai tevékenységét. A digitális
állampolgárság egy olyan – a digitális és online világban járatos, az abban megjelenő
információkat kritikusan szemlélő, konstruktívan továbbgondoló, produktívan kezelő – személy
jellemzőire utal, aki képes eredményesen és a közösség számára is értékteremtően végezni a
mindennapi tevékenységét.
Fenti jellemzőkből kiindulva, a digitális állampolgárság fogalmát életkortól és szerepektől
függetlenül értelmezhetjük, de jelen kötetben, a kutatás keretei között, a továbbiakban az
oktatáshoz kapcsolódóan fogjuk tárgyalni a fogalmat, és ezen belül is kiemelt figyelmet
szánunk a pedagógus tevékenységének.
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Az ISTE (International Society for Technology in Education) által kidolgozott modellben – az
oktatás világához kapcsolódó – digitális állampolgárság alábbi, kilences felosztását
olvashatjuk (Ribble, 2011):
●

digitális hozzáférés

●

digitális műveltség

●

digitális kommunikáció

●

digitális kötelezettség és felelősség

●

digitális etikett

●

digitális biztonság

●

digitális kereskedelem

●

digitális jog

●

digitális egészség és közérzet

Ribble a kilenc területet három nagyobb körbe sorolja, és három felhívást is megfogalmaz,
amelyek angolul az „REP” rövidítéssel fémjelzett1:
1. „Tiszteld magadat és másokat!”
2. „Tanítsd/műveld magadat és másokat!”
3. „Védd meg magadat és másokat!” gondolatokban érhetők tetten. (Ribble, 2009; idézi
Lévai, 2013)
Az ISTE által kidolgozott modell hangsúlyosan az oktatási környezet szereplőivel foglalkozik, a
pedagógusok és tanulók kompetenciáit jellemzi és vizsgálja részletességgel, azonban az
általános megközelítésben a digitális állampolgárság fogalma szerep- és életkorfüggetlen
kompetenciát jelöl.
Egyes megközelítések nem rögzítik egyértelműen, hogy a digitális állampolgárság
kompetenciáit írják körül, mégis, ha értelmezzük a leírtakat, látjuk, hogy párhuzamot
vonhatunk a most bemutatott modellel. Leahy és Dolan szerint minimálisan az alábbi
készségeket szükséges a digitális környezetben való részvételhez azonosítani:2
●

Információk keresése, a megbízható információk azonosítása

●

Kapcsolódás internetes közösségekhez

●

E-mailt küldeni, fogadni, válaszolni és mellékleteket csatolni

●

Tudatosság a biztonsághoz kötődő és etikai kérdések terén

●

Hardverek használata (például nyomtató, MP3-lejátszó)

●

Tanulási segédanyagokhoz való hozzáférés és használata

1

„Respect Yourself and Others, Educate Yourself and Others és Protect Yourself and Others” In: Ribble, M. (2009): Raising a
Digital Child. A Digital Citizenship Handbook for Parents. International Society for Technology in Education. Eugene, Oregon,
Washington, D.C.
2
Leahy, D. - Dolan, D. (2010): Digital Literacy: A Vital Competence for 2010? In: Nicholas Reynolds - Marta Turcsányi-Szabó
(szerk.): Key Competencies in the Knowledge Society - IFIP TC 3 International Conference. KCKS 2010, Held as Part of WCC
2010, Brisbane, Australia, September 20-23. 2010. Proceedings. IFIP Advances in Information and Communication Technology
324, Springer 2010. 218.
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Láthatjuk, hogy a digitális állampolgárság modellje egyfajta ernyőfogalom is lehet, amely
magában foglalja az online szolgáltatások, a digitális eszközök, az információs és
kommunikációs technológia értő és kritikus felhasználását, valamint az ilyen eszközökkel
támogatott környezetben megjelenő tevékenységi és viselkedési normákat is megfogalmazza.
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3. A digitális állampolgárság hazai modelljének fejlődése
A digitális állampolgárság hazai elméleti modelljére építve, 2013 őszén az ELTE Pedagógiai
és Pszichológiai Kar Információs Társadalom Oktató- és Kutatócsoportján belül működő,
Digitális Állampolgárság Kutatócsoport (ELTE PPK ITOK DÁ, 2013) egy olyan nagymintás
empirikus vizsgálatot tervezett és valósított meg, amelyben az elméleti modellhez kapcsolódó
kompetenciákat,

és

az

újragondolt

Bloom-taxonómia

szintjei

alapján

megjelenő

részkompetenciákat vizsgálni, mérni, fejleszteni lehetett. A továbbgondolást segítették az
alábbi

linkgyűjteményen

megjelenő,

folyamatosan

frissülő

hivatkozások:

www.delicious.com/digitalisallampolgarsag
A digitális állampolgárság jelenségvilágát vizsgáló első hazai kutatócsoport (Ollé et al., 2013b;
http://digitalisallampolgarsag.hu/)

újradefiniálta

a

kompetenciarendszerhez

kapcsolódó

területeket, és a Ribble-féle kilences felosztást (Ribble, 2011) részint beépítve, részint pedig
továbbgondolva, három nagyobb kompetenciakört alkotott.
1. Kommunikáció és eszközhasználat
a. digitális eszközhasználat
b. digitális hozzáférés
c. digitális kommunikáció
2. Tevékenység és viselkedés
a. digitális egészség
b. digitális énmegjelenítés
c. digitális együttélés
3. Értékteremtés és produktivitás
a. értékteremtés
b. produktivitás
c. időgazdálkodás
d. tartalomszervezés
A felsorolt területek mindegyike jellemzően a digitális eszközökkel és online alkalmazásokkal
kiegészített környezetben értelmezendő. A három terület meghatározásából és jellemzéséből
kialakul egy negyedik, amely a fejleszthetőséget állítja középpontba, és a definiált
kompetenciaterületek alapján meghatározhatóvá válnak a kompetencia szintjei. A digitális
állampolgárság fogalmát a tanulmánykötet keretei között az oktatás világához kapcsolódóan
értelmezzük.
A különböző részkompetenciákat a továbbiakban szintekre bontottuk, amely szintek az
átalakított és újragondolt Bloom-taxonómia szinteződését jelentik (Anderson és Krathwohl,
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2001). Az újragondolt szintek esetében is megjelenik az eredeti kognitív és a később
kialakított affektív terület, amely esetében a szintek egymásra épülnek.
Előbbiek alapján a digitális állampolgárság hazai (2013-as és 2014-es) modelljében minden
egyes

részkompetenciához

szervesen

kapcsolódik

a

Bloom-taxonómia

újragondolt

szerkezetének szinteződése, így minden részkompetenciához összesen tizenegy szint (hat
kognitív és öt affektív) kötődik az alábbiak alapján:




Az

kognitív szintek:
o

emlékezés

o

megértés

o

alkalmazás

o

elemzés

o

kiértékelés

o

létrehozás

affektív szintek:
o

befogadás

o

reagálás

o

értékelés

o

értékszerveződés

o

érték alapú viselkedés

újragondolt

Bloom-taxonómiához

kapcsolódóan

minden

részkompetencia

terén

meghatároztuk, hogy az egyes szintek (kognitív és affektív) mit jelentenek. Az alábbiakban
ezeket mutatjuk be, kifejezetten a digitális állampolgárság kompetenciarendszeréhez alakítva
a magyarázatokat.
Kognitív szintek:
●

Emlékezés: egy konkrét információ felidézése, ismerete, reprodukálása. Az emlékezés
szintjén a felhasználó tudja, hogy mire jó egy alkalmazás, ismeri a megnevezést és
funkcióhoz társítja, vagy tudja, hogy milyen alkalmazásfunkciók léteznek, illetve tudja,
hogy milyen szokások, szabályok fogalmazódtak meg az adott területen, képes ezeket
felidézni, megfogalmazni. Továbbá ide tartozik konkrét portálok, gyűjtemények,
események felidézésének képessége is.

●

Megértés: az információk közötti kapcsolat értelmezése, adott információ más
információkhoz való kapcsolása, információk más kontextusban való beágyazása. A
megértés szintjén a felhasználó képes alkalmazásokat társítani egy adott funkcióhoz,
és ezeket valamilyen szempont szerint sorrendbe tenni. A felhasználó a megértés
szintjén képes kettő vagy több alkalmazás felhasználását összekapcsolni, egy adott
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kommunikációs helyzet lehetséges eszközeit megnevezni, képes bizonyos funkciók,
vagy a kapcsolódás hétköznapi értékét megfogalmazni, képes a szabályok, normák,
elvárások értelmező magyarázatára, egyszerű következtetések megfogalmazására,
vagy akár képes a digitális produktumok kontextusba helyezésére, egyéni és
társadalmi értékük egyszerű magyarázatára.
●

Alkalmazás: információs elemek konkrét élethelyzetben való felismerése, a konkrét
helyzet potenciális megoldásának megfogalmazása, a megoldás egyfajta kivitelezési
modellezése, és mindezekben a tudatosság dominanciájának megjelenése. Az
alkalmazás szintjén a felhasználó hatékonyan használja fel a különböző ismereteit és
azok

értelmezését

életszerű helyzetek

megoldásához az alábbi

területeken:

technológiai alkalmazások, technológiai funkciók, szabályok, normák, elvárások,
szokások, valamilyen produktív cél elérése, produktum kivitelezése.
●

Elemzés:

konkrét

élethelyzet,

megoldandó

probléma

vagy

feladat

belső

összefüggéseinek logikus magyarázata, érvelés, következtetés, összehasonlítás, vagy
praktikusan az - egyéntől akár teljesen független - adott helyzet vagy jelenség
bizonyított megértése. Az elemzés szintjén a felhasználó képes kommunikációs
szituációk magyarázatára, vagy konkrét problémahelyzetben a normák, szabályok,
elvárások, szokások érvényesülésének vagy hiányának feltárására, más esetekkel
történő összehasonlítására, a különbségek értelmezésére, illetve digitális kulturális
elemek hozzáadott értékének, hasznosságának társadalmi, iskolai környezetre
fókuszált értelmező magyarázatára.
●

(Ki)értékelés: konkrét élethelyzet, konkrét feladat vagy probléma megítélése, saját
elképzeléssel, szokással, nézettel, kialakult gyakorlattal való elemző összehasonlítása.
A

(ki)értékelés

szintjén

a

felhasználó

képes

például

eszközhasználati

és

kommunikációs szokások összehasonlítására saját gyakorlattal vagy saját gyakorlat
tervezett megvalósításával. Ezen a szinten az egyén képes az online viselkedés,
digitális tevékenység érték alapú összehasonlítására egy vázolt problémahelyzettel,
vagy a digitális műveltség tudáselemeinek, produktumainak értékelésére, saját
értékrenddel

való

összevetésére,

saját

értékteremtő

tevékenységgel

való

összehasonítására.
●

Létrehozás: információk vagy problémahelyzet megoldásának létrehozása, mások által
kialakított információkra építve, vagy másoktól függetlenül, saját információk és
megoldások létrehozása, új produktum, alkotótevékenység az adott területtel
kapcsolatban. A létrehozás szintjén az egyén például a kommunikáció és
eszközhasználat terén képes saját komplex megoldásának tudatos kialakítására,
megjelenítésére, működtetésére. A felhasználó ezen a szinten képes a személyes,
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kommunikációs környezet és tanulási környezet felépítésére, tanulási utak mások
számára

történő

megjelenítésére,

illetve

digitális

szokásokkal,

viselkedéssel

kapcsolatban új produktumok létrehozására. Az egyén képes adott normák, értékek,
elvárások új problémahelyzetekben történő interpretálására, online viselkedés és
digitális tevékenység közösségben történő konstruktív alakítására, vagy a digitális
műveltséggel, digitális kultúra elemeivel kapcsolatos produktivitásra, új információk
létrehozására, mások számára ezek közvetítésére, bemutatására, mások ilyen irányú
támogatására.
Affektív szintek:
●

Befogadás: érdeklődés, figyelem, az adott tényező elfogadása, nyitottság az adott
tényezővel, információval, technológiával kapcsolatban. A befogadás szintjén a
felhasználó motivált a számára addig ismeretlen dolgok megismerésére, az ismeretlen
dolgokkal kapcsolatos kíváncsiság jellemzi. Az egyént ezen a szinten, az ismert
dolgokkal kapcsolatos állandóan meglévő érdeklődés jellemzi, vagy akár az ismert
dolgok alaposabb megismerése törekszik.

●

Reagálás: konkrét cselekvési hajlandóság, vagy konkrét cselekvési szándék egy adott
helyzettel, technikával, információval vagy elvárással kapcsolatban. A reagálás olyan
együttműködési hajlandóság, amelyben a kiindulást nem feltétlenül az egyén
szolgáltatja, illetve ha nem is ő a kezdeményező, akkor is aktív együttműködő és
pozitívan reagál a kezdeményezésre, magas a bevonódási szintje. Ezen a szinten az
egyént együttműködési hajlandóság jellemzi a produktivitásban és új műveltségelemek
létrehozásában.

●

Értékelés: értékítélet, értékpreferencia, konkrét értékfelfogás egy-egy technológiai
megoldással, közös szabállyal, együttműködéssel, viselkedéssel kapcsolatban és ezen
belül, illetve erre épülve az adott érték elfogadása, belsővé tétele, értékesnek tartott
magatartás előnyben részesítése, esetenként ezzel azonosulás, ennek elfogadása,
egyetértés, érték kiválasztása. Ezen a szinten érték lehet például a digitális
kommunikáció bizonyos formáinak elfogadása, előnyök és életvezetésben betöltött
szerep elismerése, a közös szabályokkal és normákkal kapcsolatos pozitív
állásfoglalás, a digitális produktivitás pozitív értékelése. Ez az affektív szint áll
legközelebb a pozitív attitűd fogalmához.

●

Értékszerveződés: egymással összefüggő értékek megléte, értékek rendszerbe
szerveződése,

komplex

és

átfogó

értékrend

kialakulása

az

adott

területtel

kapcsolatban, ami nem esetleges, hanem egymással összefüggő elemekből épül fel,
esetleg kapcsolatot teremt az offline életvezetéssel is. Ezen a szinten jellemző a
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határozott elképzelés, felfogás, komplex nézet, ellentmondások nélküli koncepció. Az
egyén esetében például itt helyezhető el a korszerű kommunikációs környezet
életvezetésben betöltött előnyeinek elfogadása, kimondása, a saját életvezetésben
való érvényesítése, a személyre szabott tudatos eszközhasználat értékének
magyarázó képessége, a digitális műveltségelemekkel és azok offline kultúrával
kapcsolatos, szerves kapcsolódásának elfogadása. Fontos, hogy az értékszerveződés
megléte még nem jelenti azt, hogy az egyén ennek megfelelően cselekszik. Például
egyetért az online viselkedéskultúrával, fontosnak is tartja, de nem feltétlenül ennek
megfelelően cselekszik.
●

Érték alapú viselkedés: digitális jellem, online jellem. Az értékrendnek megfelelő
cselekvés, a komplex értékfelfogás és ennek megfelelő, a helyzettől függetlenül ezt
érvényesítő viselkedés és cselekvés, komplex értékfelfogás, ami az egyén online és
ezzel összefüggő offline viselkedésében is megjelenik. Ide sorolható például a
kommunikációs

eszközhasználati

kultúra

megléte,

saját

kommunikációs

szokásrendszer tudatos és folyamatos alakítása és ennek betartása. Ide sorolható
még a tudatos, folyamatosan korrigált, személyre szabott identitásmenedzsment és
annak szokásrendszere, tevékenységben való érvényesítése, érvelés az értékteremtő
tevékenység mellett, valamint a digitális értékteremtő kultúra megjelenítése a
hétköznapok életvezetésében. Az érték alapú viselkedés esetében lényeges
mozzanat, hogy következetes, az offline életvezetéssel is integrált cselekvési szintet
jelöl.
Láthatjuk, hogy a kognitív és affektív szintek el is válhatnak egymástól, a kompetenciák
alkalmazása közben, de ugyanúgy össze is tartozhatnak, ki is egészíthetik egymást. Egy
részkompetencia megfelelő birtoklása és alkalmazása - a fentiek alapján - akkor válhat
sikeressé, ha az adott egyén ismeri az egyes digitális eszközök lehetőségeit, tudja, hogy mit
mire lehet használni, és emellett elfogadja azt is, hogy ezek megértésére, használatára
szükség van, ezen eszközök és lehetőségek használata értékes, hasznos és támogató lehet a
tevékenységeink szempontjából. A digitális kompetenciák fogalmának egyszerű magyarázata3
segítség lehet az értelmezésben.

3.1. Digitális állampolgárság kutatás 2013
Az elméleti modell megalkotását és az elmélethez kapcsolódó, arra épülő 2013-as nagymintás
empirikus vizsgálat kidolgozását jelentősen formálta, hogy a kutatócsoport tagjai között voltak

3

http://szaboorsi.hu/digitalis-kompetenciak/
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neveléstudománnyal foglalkozó tagok, pszichológus, közgazdász és szociológus kutatótárs is.
A különböző nézőpontból és szaktudományok felől közelítő kutatók közös munkájaként
lehetőség nyílt egy összetett, a bevont kollégák tudását és kutatási tapasztalatait összevető
modell kidolgozására.
A nagymintás empirikus vizsgálat keretein belül kérdőívet készítettünk pedagógusok, tanulók
és nem tanár, felnőtt kitöltők számára. Mindhárom célcsoport négy összefűzött kérdőívet
kapott, amelyek tartalmi elemei közösek voltak, csupán a különböző szerepekhez kapcsolódó
szituációkba való beágyazottság és a megfogalmazás tekintetében jelentek meg különbségek.
A 2013-as felmérésből is kiderült, hogy a digitális állampolgárság kompetenciarendszeréhez
kapcsolódó

nagymintás

empirikus

vizsgálat

eredményei

alapján

számos

ponton

ellentmondhatunk a digitális kompetenciákkal kapcsolatos, általánosan elterjedt társadalmi
nézeteknek.
A digitális állampolgárság modelljében meglévő részkompetenciák a 2013-as vizsgálat alapján
nem életkor- vagy szerepfüggő elemek, ezek sokkal inkább fejleszthető és tanulható
területeket jelölnek.
A 2013-as mérés, pedagógusokra vonatkozó kérdőív eredményeinek elemzése és
értelmezése

részletesen

egy

doktori

disszertáció

keretében

olvasható

(URL:

http://bit.ly/1V6dQwn) (Lévai, 2014).

3.2. Digitális állampolgárság kutatás 2014 és a pilot vizsgálat
A 2013-as kutatás eredményeiből és tapasztalataiból kiindulva 2014-ben továbbfejlesztettük
mind az elméleti modellt, mind pedig a mérőeszközt. Az elméleti modell esetében megtartottuk
a három fő kompetenciaterületet, és az első két kompetenciaterület esetében a
részkompetenciákat is, azonban a harmadik területen a részkompetenciákat illetően kisebb
módosítást végeztünk.
A 2014-es elméleti modell területeit az alábbi kompetenciák adták:
1. Digitális jelenlét
a. Digitális eszközhasználat
b. Digitális hozzáférés
c. Digitális kommunikáció
2. Digitális életvezetés
a. Digitális egészség
b. Digitális énmegjelenítés
c. Digitális együttélés
3. Digitális produktivitás
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a. Digitális értékteremtés
b. Digitális hatékonyság
c. Digitális tartalomszervezés
Látható, hogy a modell kilenc részterületbe sorolja a különböző digitális kompetenciákat, és az
„időgazdálkodás”

és

„digitális

produktivitás”

részterületek

összeolvadtak

a

„digitális

hatékonyság” kompetenciáján belül, mert a felsorolt két részkompetencia így, összevontan
arányosan jelent meg a többi részkompetencia mellett. A 2014-es modellben a három fő
kompetenciakör egy-egy beszédesebb elnevezést kapott.
Az elméleti modell átalakítását, illetve az ehhez igazodó, átalakított kérdőív kialakítását
követően az Oktatási Hivatal Digitális állampolgárság (OH DÁ) munkacsoportja 2014
szeptember-októberében megkezdte az első pilot vizsgálatot.
A pilot vizsgálat önkéntes kitöltéssel zajlott. Az első 300 tanfelügyeleti és pedagógusminősítési
szakértő közül 97 fő vállalta az együttműködést, az ő digitális jelenlét részkompetenciájukat
mértük fel.
A választás azért esett az első nagy kompetenciakörre (digitális jelenlét), mert ezen belül
szerepelnek olyan részkompetenciák (digitális eszközhasználat, digitális hozzáférés, digitális
kommunikáció), amelyek a hétköznapi, „digitális kompetenciát” a legszorosabb értelemben
lefedik, valamint ehhez kapcsolódóan jelenik meg a pedagógusminősítés során is a legtöbb
információs és kommunikációs technológiai (IKT) indikátor is.
A kismintás vizsgálat során a minta 20,6%-a férfi, 79,4%-a nő volt. A minta kis száma és a
kérdőív pilot jellege miatt csupán néhány érdekesebb eredményt emelünk ki ebből a
vizsgálatból.
A Bloom-taxonómia szintjeihez kapcsolódó kognitív és affektív területek összevetésekor arra
az eredményre jutottunk, hogy azok körében volt a legmagasabb a digitális eszközöket
alkalmazni tudók köre, akik inkább elfogadóak ezen eszközökkel kapcsolatban. Azok a
személyek, akik inkább elutasítóak a digitális technológia irányába, ott a minta fele esetében
derült ki, hogy nem tudják alkalmazni ezen eszközöket. Ez az eredmény jelentős abból a
szempontból, hogy a különböző, digitális kompetenciafejlesztő képzéseken érdemes a
kognitív ismeretek mellett az attitűd fejlesztésére is nagy hangsúlyt helyezni, ugyanis a két
terület együttesen tud csak eredményesen fejlődni.
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1. ábra: A digitális eszközhasználat egy kognitív és affektív szintjének kapcsolata

A pilot vizsgálat kérdőívében is szerepeltek képernyőrészletek, amelyek alapján a
válaszadóknak fel kellett ismerniük, hogy éppen mi zajlik az adott képernyőrészleten. A
válaszadók legnagyobb csoportja (63%) a megosztott mappakezelést, mappaszerkesztést
ismerte fel. A képekről 55% ismerte fel a kollaboratív tartalomszerkesztés egyik
legelterjedtebb lehetőségét, míg a közösségi oldalon való értékelést 37%, a közösségi
könyvjelzőkezelők használatát pedig 30% ismerte fel.
A már korábban is említett és sztereotípiaként elterjedt, életkor és digitális kompetencia
összefüggéseivel kapcsolatban ezen vizsgálat során azt találtuk, hogy csupán egyetlen
részkompetencia (digitális eszközhasználat) kognitív szintjei esetében mutatható ki pozitív,
szoros összefüggés az életkorral (p=0,011).
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4. Az Oktatási Hivatal keretei között működő Digitális
állampolgárság munkacsoport 2014. őszi vizsgálatának
körülményei
A 2014-es pilot vizsgálatot követően, annak eredményeire építve fejlesztettük, módosítottuk a
mérőeszközünket, amellyel immár egy olyan összetett kérdőívet kaptunk, amely alkalmasnak
bizonyult a pedagógus előmeneteli rendszerben szakértőként dolgozó pedagógusok digitális
kompetenciáinak átfogó, fejlesztő felmérésére.
A tanulmánykötetben, az ezt követően megjelenő eredmények és elemzések már ebből, a
véglegesített mérésből származnak.

Ezen méréshez kapcsolódóan a három

nagy

kompetenciakörre - digitális jelenlét, digitális életvezetés, digitális produktivitás - készültek
kérdőívek, minden részkompetencia kognitív és affektív szintjeinek méréséhez kapcsolódóan.
A 2014. őszi mérés egy olyan átfogó, digitális kompetenciát mérő vizsgálat volt, amely segített
megállapítani, hogy a szakértőnek jelentkező kollégák milyen szinten ismerik az IKT eszközök
és különböző digitális technológiák lehetőségeit, előnyeit és hátrányait. A digitális
állampolgársághoz kapcsolódó felmérés azt a célt szolgálta, hogy az eredmények alapján
célzott, személyre szabott, fejlesztő visszajelzéseket és digitális kompetenciafejlesztő, képzési
javaslatokat fogalmazzunk meg az érintetteknek.
Az elkészült kérdőíveket végül összesen három alkalommal, három, egymástól elkülönített
célcsoport számára tettük elérhetővé.
Az alábbiakban röviden bemutatjuk a három célcsoportot és a kiküldött kérdőívek jellemzőit.

4.1. A pedagógus célcsoport
A vizsgálat során első körben 2015. január 23-án küldtük ki a kérdőívet a szakértőnek
jelentkezett pedagógusok számára (N=3024). A kérdőív online felületen - az Educatio
Társadalmi Szolgáltató Nonprofit Kft. rendszerén keresztül - az azonosítást követően volt
elérhető 2015. január 26. és február 9. között.
A kérdőívek részletessége miatt a kitöltés ideje a három részkérdőív esetében körülbelül
háromszor egy órát jelentett, de ezeket külön-külön is lehetősége volt kitölteni a
válaszadóknak. Lényeges jellemzője volt ezeknek a kérdéssoroknak, hogy amellett, hogy
felmérhettük vele a szakértők digitális kompetenciáit, jelentős szemléletformáló, új ismereteket
közvetítő szerepük is volt. A kérdőíveken keresztül - a legtöbb esetben - szakmai hétköznapi
élethelyzetekhez kapcsolódóan kínáltunk feladatokat, kérdéseket a digitális kompetencia
méréséhez kapcsolódóan, de ezeken keresztül új felhasználási és módszertani ötleteket is
megismerhettek a kitöltők a kérdéseken és az ahhoz társuló szituációk során.
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4.2. Az óvodapedagógus célcsoport
Az óvodapedagógusok számára egy önálló kérdéssort állítottunk össze, amelyet 2015. február
13. és március 2. között tölthettek ki a válaszadók (N=503). Az óvodapedagógusok számára a
különböző

helyzetek

az

óvodai

neveléshez

és

az

óvodapedagógusok

szakmai

önfejlesztéséhez kapcsolódtak szorosan, illetve ebben az esetben már összevontan jelentek
meg a részkérdőívek és a kérdések. Ezen célcsoport számára - az összevonás által - egy
rövidebb, egy részből álló kérdőívet készítettünk, amelyben azonban a pedagógusok számára
készített kérdőívhez hasonlóan helyet kapott minden részkompetencia és a Bloom-taxonómia
szintjei is.

4.3. A nem közvetlenül tantermi környezetben dolgozó pedagógusok
célcsoportja
A kérdőívek kitöltésének megkezdésekor szembesültünk azzal, hogy a nem közvetlenül
tantermi környezetben dolgozó szakértők (például pedagógiai szakszolgálatnál dolgozók,
fejlesztő pedagógusok, pszichológusok, kollégiumi nevelők) munkájához több szituáció nem
illeszthető, így a kérdésekre nem születhetnek reális válaszok. Bár a kérdőív során, a
kérdések és szituációk megfogalmazásakor figyeltünk arra, hogy azt úgy tudják kitölteni a
válaszadók, hogy lehetőségük legyen eldönteni, hogy az adott helyzet vonatkoztatható-e rájuk
vagy sem, mégis megjelent a kitöltők egy csoportjától az az igény, hogy számukra, személyre
és nevelési helyzetekre szabottabb kérdéssort tölthessenek ki. Ennek eredményeképpen
készítettünk egy - az óvodapedagógusok számára készült mérőeszköz szerkezetével
megegyező - kérdőívet, amelyben kifejezetten a nem közvetlenül tantermi környezetben
dolgozó pedagógusok megoldandó feladataira, nevelési és oktatási helyzeteihez kapcsolódó,
digitális kompetenciáira kérdeztünk rá.
Ez a célcsoport 2015. március 6-27-ig tölthette ki a számukra összeállított kérdőívet (N=69). A
kitöltők kis számát az magyarázza, hogy ebből a körből többen már kitöltötték az első körben
kiküldött kérdőívet, így csupán 69 fő volt az, aki úgy döntött, hogy a speciálisan fejlesztett
mérőeszközt választja, és annak kérdéseit tölti ki.
Az elemzések során A nem közvetlenül tantermi környezetben dolgozó pedagógusok digitális
állampolgárság kompetenciája a számok tükrében című fejezetben írunk részletesen az elért
eredményekről.

4.4. A célcsoportok digitális kompetenciájának mérése
A kérdőívben olyan kérdéseket helyeztünk el, amelyek nem a kitöltők véleményét mérik a
saját eszközhasználatukról, hanem a tényleges reakcióikat vagy a gondolataikat tükrözik a
különböző informatikai helyzetekben. Olyan szituációkat hoztunk példaként a különböző
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célcsoportokban, melyek a mindennapokban is előfordulhatnak, így a válaszadóknak
egyszerűbb volt elképzelni az adott problémát.
A kérdések összefüggésbe hozhatóak a 2012-es PISA-felmérés kreatív problémamegoldásra
vonatkozó feladatai között szerepelő, digitális műveltségre utaló feladatokkal, melyek a
következők voltak, például vonatjegyvásárlás az interneten, egy zeneszám megkeresése az
MP3-lejátszón, egy robotporszívó kezelése. Az eredményeit 2014-ben publikálták (OECD,
2014), amelyben az OECD átlaghoz (500) képest a magyar diákok átlaga (459) alulmarad.
Ennek okai között szerepelhet, hogy az iskolákban nem jelenik meg megfelelő arányban a
digitális technológia használata és a mindennapokhoz szükséges alapvető informatikai
ismeretek.
A digitális állampolgárság kérdőívre adott válaszokból és a kötetben ezeknek az elemzéséből
kiderült, hogy a célcsoportok (a tantermi környezetben tanító pedagógusok mellett az
óvodapedagógusok és a nem közvetlenül tantermi környezetben dolgozó pedagógusok)
milyen mértékben ismerik ezeket a mindennapokban használt informatikai eszközöket, és
mennyire nyitottak arra, hogy ezt a tudást a munkájukban is alkalmazzák, tehát az
ismereteiket átadják a diákoknak, gyerekeknek vagy éppen a kollégáiknak.
Az eredmények elemzése után pedig kiderült, hogy milyen készségekben és hogyan érdemes
fejleszteni a pedagógusokat abban az irányban, hogy az iskolákban és az óvodákban
fokozottabb mértékben megjelenjenek az alapvető informatikai ismeretek, és így többek között
a PISA-felmérésen is jobban teljesítsenek diákjaink a kreatív problémamegoldás feladataiban.
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5. Általános áttekintés a részterületekről
A digitális állampolgársághoz kapcsolódó tevékenységek olyan tudatosan átgondolt, az egyén
és a közösség számára értékes cselekvést és viselkedést jelentenek, amelyek magukban
foglalják

az

információs

társadalomhoz

illeszkedő,

digitális

kommunikációt

és

eszközhasználatot, a digitális eszközökkel végzett cselekvés mentálhigiénés, etikai, jogi
aspektusait is, valamint az online felületeken végzett értékteremtő tevékenységet és annak
hatásait. A digitális állampolgárság fogalma alapján az egyén a közösség által kialakított - és
folyamatosan formálódó - normák szerint, az egyén és a közösség érdekeinek, jogainak és
becsületének tiszteletben tartásával, annak védelmében és művelésében végzi hétköznapi és
szakmai tevékenységét.

5.1. Digitális jelenlét kompetenciaterület
A digitális jelenlét kompetenciája olyan digitális és online eszközök tudatosan tervezett
felhasználását jelenti, amelyek támogatják az egyént abban, hogy a XXI. század elvárásainak
megfelelően a kommunikációja és az interakciói saját maga számára, valamint a szűkebb
környezete és a tágabb közösség számára is hasznosak és értékesek legyenek. Az
eszközhasználaton túl a minőségi digitális részvétel szükségességének felismerése, és annak
kialakítására való törekvés is hangsúlyt kap, amely a technikai hozzáférésen felül a pozitív
attitűd meglétét is magában foglalja. Ez a kompetenciaterület a mit?, hogyan? és miért?
kérdéseket is figyelembe veszi az ide tartozó eszközhasználat, hozzáférés és kommunikáció
részkompetenciái kapcsán.
Digitális eszközhasználat
A digitális eszközhasználat kompetenciája magában foglalja, hogy az egyén az internetes
tevékenységéhez leginkább illeszkedő eszközt választja és hatékonyan használja annak
érdekében, hogy önmaga vagy mások számára értéket teremtsen (tartalmat hozzon létre,
hatékonyabbá
megközelíthető

tegye
a

a

tevékenységét).

technikai

felkészültség

A
és

digitális
ismeret

eszközök

használata

szempontjából,

egyrészt

másrészt

az

eszközhasználathoz kapcsolódó attitűd is fontos szerepet tölt be, például a tudatos
eszközhasználat ösztönzően hat mások internetes tevékenységére is.
Az eszközhasználathoz kapcsolódóan nem elegendő az eszközök ismeretéről beszélnünk, ez
csupán szükséges, de nem elégséges feltétele az eszközhasználatnak. Az egyénnek
képesnek kell lennie tudatosan, meghatározott cél érdekében és produktívan használni a
digitális eszközöket. Az eszközök kiválasztása során meghatározó a nyitott és érdeklődő
attitűd megléte, és annak felismerése, hogy az egyes tevékenységekhez kapcsolódóan mely
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eszköz a legalkalmasabb az általunk kívánt cél eléréséhez. Az átgondolt eszközhasználat által
az egyén képes hatékonyan és eredményesen kommunikálni, tartalmat megosztani,
tartalmakat és információkat menedzselni, valamint tudást és tartalmat létrehozni; mindezt
tudatosan kiválasztott eszközök segítségével.
Digitális hozzáférés
A digitális hozzáférés a társadalmi, életvezetési és munkafolyamatokban való elektronikusan
(digitálisan vagy online) megvalósuló részvételt jelenti. Ez a részkompetencia szolgál az
összes

további

kompetencia

megvalósulásának

feltételeként.

A

technikai

feltételek

meglétének kialakításán felül a digitális hozzáférést részvételként értelmezve a társadalmi és
személyes feltételek is megjelennek. Ennek megfelelően az egyén képes lesz aktívan részt
venni a társadalmi és közösségi folyamatokban, és képes mérlegelni azt, hogy milyen
esetékben érdemes digitális eszközöket alkalmazni, illetve melyek a digitális részvétel előnyei
és hátrányai. Az egyén képes megteremteni a saját lehetőségeihez képest, az adott
helyzethez szükséges hozzáférést nemcsak a saját maga, de akár a közösség számára is. A
digitális hozzáférés tehát nem öncélú, hanem értékteremtő, és a funkcionális megközelítésen
van a hangsúly: a különböző digitális tevékenységek végzéséhez az egyén képes
megteremteni a megfelelő digitális hozzáférést, és szükség esetén másokat is segít ennek
kialakításában.
Digitális kommunikáció
Az információk digitális (online) eszközök segítségével megvalósuló közvetítését vagy cseréjét
jelenti önkifejezés, információátadás vagy másokkal való együttműködés céljából. A digitális
kommunikáció kompetenciája magában foglalja a használt - időbeliségét, formátumát tekintve
rendkívül különböző - digitális kommunikációs eszközök technikai jellemzőinek ismeretét,
valamint a kommunikáció és az együttműködés általános elveit és készségeit. Tartalmazza az
online

kommunikáció

(hagyományos

kommunikációhoz

viszonyított)

sajátosságainak

ismeretét, valamint az ezekből fakadó kommunikációs, adatvédelmi, biztonsági és
udvariassági szabályok megértését, betartását, tudatos formálását, továbbá a rendelkezésre
álló leghatékonyabb és leggazdaságosabb digitális kommunikációs forma kiválasztásának
képességét.

5.1.1. Itemszámok a digitális jelenlét kérdőívrészben
A pedagógus kérdőív digitális jelenlét területén a kommunikációs részkompetenciát mértük a
legmagasabb, 54 itemszámmal, amelyet a hozzáférés 52 itemje követett. Megfigyelhető, hogy
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a kognitív szintek minden esetben több itemmel rendelkeznek, mint az affektív szintek
jellemzően skálás kérdései.
Az óvodapedagógus és a nem közvetlenül tantermi környezetben dolgozó pedagógusok
számára összeállított kérdőívben azonos itemszámokkal dolgoztunk, de minden esetben
kevesebb itemmel, mint a pedagógus kérdőív esetében. Ezekben a részkérdőívekben is a
kommunikáció és a hozzáférés részkompetenciák mérésére használtuk a legtöbb itemet (3437), míg az affektív szinteken csak egy-egy skálás kérdést tettünk fel, amelyek 6-7 itemmel
rendelkeztek.

5.1.2. Minimum-maximum pontszámok a digitális jelenlét kérdőívrészben
A pedagógusok számára összeállított kérdőív digitális jelenlét kompetenciaterületét vizsgáló
kérdőívrészben 15 pont volt a minimálisan és 200 pont a maximálisan elérhető pontszám. A
pedagógus (N=2535) és a nem közvetlenül tantermi környezetben dolgozó pedagógus
(N=403) kitöltők átlagosan 156,13 pontot szereztek ezen a területen.
Az óvodapedagógus kitöltők (N=519) számára a digitális jelenlét kérdőívrészben 3 pont volt a
minimálisan és 102 pont a maximálisan elérhető pontszám. A kérdőív kitöltői átlagosan 76,68
pontot szereztek.
A nem közvetlenül tantermi környezetben dolgozó pedagógus kitöltők számára (N=69)
összeállított kérdőívben a digitális jelenlét területen 3 pont volt minimálisan és 102 pont
maximálisan

szerezhető.

A

kitöltők

átlagosan

73,42

pontot

értek

el

ezen

a

kompetenciaterületen.
Az eredmények pontosabb tartalmi elemzését a 6-9. fejezet mutatja be, melyekben az egyes
kérdések vizsgálatára is sor kerül.

5.2. Digitális életvezetés kompetenciaterület
A digitális életvezetés kompetenciája a közösség tagjai által elfogadott normákat és
szokásokat figyelembe vevő, a digitális és nem digitális környezeteket egységként tekintő,
tudatos életvezetést jelenti. Gyakorlása az adott társadalmi normáknak megfelelő,
biztonságos, törvényes, etikus, valamint az egyén és a közösség számára egyaránt értéket
teremtő viselkedésnek megfelelő. A kompetenciaterület része a digitális egészség, a digitális
énmegjelenítés és digitális együttélés kompetenciája.
Digitális egészség
A digitális környezetben, digitális technológia felhasználásával megvalósuló fizikai és
pszichológiai egészség kialakítására és fenntartására való aktív és következetes törekvés.
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Ergonómiai szempontból a digitális eszközökkel való egészséges interakció feltételeinek
ismeretét, betartását, valamint a túlzott vagy nem megfelelő használatból adódó fizikai és
mentális kockázatok megértését, és az általa okozott tünetek (például internetfüggőség)
felismerésének, valamint kezelésének képességét jelenti.
A digitális egészség kompetenciájának ergonómiai szempontja az egészség fogalmának
negatív meghatározásán alapul: az egészséget a betegség, zavar, distressz hiányaként írja le.
A kompetencia magas szintjének birtokában az egyén (saját maga esetében és másokat
segítve is) képes kiküszöbölni, illetve minimalizálni a digitális eszközök használatából
esetlegesen adódó fizikai vagy mentális stresszt és az ezekhez kapcsolódó betegségek
kialakulását. Az ergonomikus használat higiénés feltétel: a kompetencia megléte és magas
szintű gyakorlása - egy ponton túl - nem vonja maga után a testi-lelki jóllét növekedését,
hiánya azonban károsodások forrása lehet.
A kompetencia egészségfejlesztési szempontja a digitális eszközök (fórumok, technológiák)
kifejezetten

betegségkezelési,

-megelőzési

vagy

egészségfejlesztési

célból

történő

felhasználásának képességét jelenti. Az egészségfejlesztési megközelítés fontos eleme az
egyének felhatalmazása, „képessé tétele” (empowerment) saját egészségük megőrzésében. A
digitális eszközök értő, funkcionális és a közösség számára is érteket teremtő használata e
kompetencia szemszögéből éppen ennek az egészségügyi felhatalmazásnak elengedhetetlen
feltételeként fogalmazódik meg. A digitális egészség kompetenciájának egészségfejlesztési
szempontja azt vizsgálja, hogy az egyén nyitott-e a digitális technológiák betegségmegelőzési
és egészségfejlesztési célú alkalmazására, felismeri és megérti az ilyen jellegű felhasználás
egyéni és közösségi előnyeit, és képes-e a digitális eszközök nyújtotta alapvető lehetőségek
kihasználására - saját maga és a közösség életminőségének javítása érdekében.
A digitális egészség kompetenciaterületén magas szinten lévő digitális állampolgár felismeri,
hogy az egészségfejlesztésre használható portálok vagy alkalmazások helyes használatával
konkrét javulás érhető el az egészséges étkezésben vagy bármilyen sportteljesítményben.
Digitális énmegjelenítés
A

digitális

énmegjelenítés

a

digitális

környezetekben

történő,

a

személy

énreprezentációjának (digitális lábnyomának) formájában maradandó nyomot

digitális
hagyó,

funkcionális és dinamikus szerepalakítást jelenti. Célja a digitális környezetekben való
megjelenés láthatóságának minőségi és mennyiségi szabályozása a digitális biztonság és
személyes marketing (énmarketing) kettős szempontrendszere mentén.
A kompetencia magában foglalja az online környezetben megjelenített én ismeretét és a felé
irányuló

pozitív

énattitűdöt,

beleértve

a

különböző

online

csatornák,

fórumok

megkülönböztetett használatát, vagyis a digitális önreprezentáció funkcióinak ismeretét. Illetve
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annak felismerését, hogy a megjelenített én dinamikusan változhat, ezért folyamatos
karbantartásra van szüksége. Továbbá figyelembe kell vennie a közösség reakcióit, hogy
önmagát adekvát és reális formában tudja közvetíteni a digitális eszközök segítségével. Meg
kell értenie az online és offline tevékenységek, kapcsolatok, közösségek összefüggéseit, és
ezeket megfelelő módon kezelni. Tudnia kell, hogyan távolíthatja el az offenzív, nem kívánatos
tartalmakat szabályosan és hatékonyan, formális vagy informális formában. Mindemellett
ismernie kell a használt eszközök és szolgáltatások általános biztonsági szempontjait, és a
biztonsági beállítások testreszabott használatát.
Digitális együttélés
A digitális együttélés legfőképpen mások jogainak, személyes szférájának tiszteletben
tartásáról

szól.

A

digitális

környezetek

felhasználójának

ismernie

kell

a

társas

normarendszereket, és ezeknek törvényi hátterét. Tisztában kell lennie azzal, hogy mások
szellemi termékei nem használhatóak fel engedély vagy hivatkozás nélkül, ugyanakkor az
egyénnek a saját szellemi termékeinek védelmére is oda kell figyelnie.
A kompetenciaterület magában foglalja a hétköznapi jogok online környezetbe ültetésének
lehetőségét, illetve az általános törvényi, etikai és udvariassági ismereteket is (lásd netikett). A
tudatos digitális állampolgárnak tudnia kell hogyan cselekedjen azokban az esetekben, ha
mások jogtalan vagy etikátlan cselekedeteit látja (például cyberbullying), és segítséget nyújtani
a digitális környezetekben rászorulóknak, amellett, hogy saját maga védelmére is odafigyel.

5.2.1. Itemszámok a digitális életvezetés kérdőívrészben
A pedagógus kérdőív digitális életvezetés részkérdőívében az egészség kompetenciaterületre
vonatkozó kognitív értékek kapták a legmagasabb itemszámot (68) és az énmegjelenítésre
hasonlóan sok kérdés vonatkozott (65 item). Az együttélés kognitív szintje, illetve az affektív
szintek mérésére feleakkora itemszám volt jellemző.
A digitális életvezetés esetében is ugyanazokat a Bloom-taxonómia szintjeit alkalmaztuk az
óvodapedagógusoknál és a nem közvetlenül tantermi környezetben dolgozó pedagógusoknál,
viszont két helyen eltért a kérdések típusa, ezért minimális különbség figyelhető meg az
itemek számában. Az egészség mérésére vonatkozott ez esetben is a legtöbb item, de az
óvodapedagógusokat 50 itemmel mértük, míg a másik célcsoportot 47 itemmel. Az együttélés
részkompetenciánál pedig 18-19 item vonatkozott a két különböző csoportra.
Az itemszámok közül az egészség kognitív szintjeinek mérése (47-50 item) emelkedik ki, ezt
követik az énmegjelenítés értékei (29 item). Ebben az esetben is megfigyelhető a tendencia,
hogy a kognitív szintek mérésére több itemet kellett használnunk, mint az affektív szintekhez.
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5.2.2. Minimum-maximum pontszámok a digitális életvezetés kérdőívrészben
Ezen a kompetenciaterületen a pedagógus kitöltők számára 13 volt a minimálisan és 233 a
maximálisan megszerezhető pontszám. A pedagógus (N=2535) és a nem közvetlenül tantermi
környezetben dolgozó pedagógus (N=403) kitöltők átlagosan 153,25 pontot értek el.
A digitális életvezetés területen az óvodapedagógus kitöltők (N=519) számára 3 volt a
minimálisan megszerezhető pontszám és 112 a maximálisan megszerezhető. A kérdőívrész
kitöltői átlagosan 75,5 pontot értek el.
A nem közvetlenül tanteremben dolgozó pedagógus szakértők (N=69) számára a kérdőívben
3 pont volt elérhető minimálisan és 112 pont maximálisan. A kitöltők átlagosan 73,7 pontot
értek el ezen a kompetenciaterületen.
A konkrét kérdésekre adott válaszok elemzése a célcsoportokat bemutató fejezetekben
található meg.

5.3. Digitális produktivitás kompetenciaterület
A digitális produktivitás jelenti a legmagasabb szintű tevékenységet a digitális kompetenciák
közül. Az átfogó szempontrendszer része az alapos ismereteken és a megfelelő hozzáálláson
kívül az alkotótevékenység végzése is. Miközben a digitális állampolgár a digitális
környezetben

tevékenykedik,

azzal

értéket

teremthet,

melynek

része

a

hatékony

munkavégzés és a tartalomszervezés. Ez a három terület, vagyis az értékteremtés,
hatékonyság

és

a

tartalomszervezés

képezi

részét

a

digitális

produktivitás

kompetenciaterületnek.
Digitális értékteremtés
Adott tudásközösségre nézve fejlesztő, nevelő hatású (viselkedésben vagy produktumok
létrehozásán keresztül megnyilvánuló) magatartást jelent. Értékteremtő tevékenységnek
minősül minden olyan tevékenység, amely a közösség számára fejlesztő, hasznos. Az
értékteremtés mögött tudatos értékválasztás és értékrend is áll, amely jelen esetben azt
jelenti, hogy az egyén képvisel egyfajta világnézetet, értékrendet, amely a digitális
tevékenységeiben tükröződik. Az egyén és egy közösség is képes arra, hogy megfogalmazza
saját maga számára, milyen célok, illetve milyen szempontok vezérlik (online) tevékenysége
során. Az egyéni értékrend megjelenítése hangsúlyossá teszi a produktív digitális
tevékenységeket és a digitális mintaadás jelenségét. Értéket lehet teremteni a digitális térben
azáltal, hogy megosztunk egy általunk birtokolt információt, amit a közösség többi tagja nem
ismer, vagy meglévő információkat újraértelmezünk – ezzel segítve másoknak azok
megértését –, illetve átdolgozzuk azokat.
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Digitális hatékonyság
Saját és mások erőforrásainak (idő, pénz, kapcsolatok, szellemi kapacitás) gazdaságos
felhasználásának kompetenciája. Alapja az időnek, mint az információs társadalom egyik
szűkös,

személyes

és

közösségi

erőforrásként,

valamint

a

minőségi

tevékenység

(feladatvégzés) minőségi szempontjaként történő értelmezése. Az erőforrás-gazdálkodás nem
kizárólag a munkavégzés terén alkalmazható kompetencia. A magánélet, szabadidő is
tartalmaz olyan, feladat jellegű, eredményorientált tevékenységeket, melyek sikerében a
viselkedés hosszú távú, hatékony megszervezése; a tervezés, szervezés, ellenőrzés,
kivitelezés kompetenciái fontos szerepet játszanak.
A digitális hatékonyság magában foglalja a különböző tevékenységek hatékony kivitelezésére
lehetőséget nyújtó, környezeti, vagy a saját fizikai és szellemi preferenciák ismeretét. Az adott
feladatnak és a személyes preferenciáknak leginkább megfelelő technikai és társas környezet,
valamint belső állapot kiválasztását, kialakítását, fenntartását és az önmotiválást.
A hatékonyság területén kiemelkedő digitális állampolgár képes a saját tevékenységének
priorizálására, tervezésre-szervezésre a személyes (rövid és hosszú távú) célkitűzések
mentén, az egyes feladatok (tevékenységek) idő vagy egyéb erőforrásigényének reális
megítélése alapján. A tevékenységeket tervszerűen és rugalmasan tudja kivitelezni, és az
eltervezett tevékenységeket végrehajtani. Mindezt úgy, hogy közben a technikai jellegű zavaró
hatásokat (megszakításokat) megelőzi, kezeli a figyelem hosszú távú fenntartása érdekében.
Emellett

ügyel

arra

is,

hogy

hosszú

távú

közösségi

kapcsolatokat

és

társas

együttműködéseket tartson fenn (de nem egyéb tevékenységei rovására).
A fizikai, szellemi állapotban beálló változásokat, zavaró hatásokat felismeri és kezeli. Ismeri a
legfontosabb erőforrás-gazdálkodási alapelveket, technikákat, módszereket (rendszereket), és
ezek közül a saját preferenciáknak megfelelő rendszereket alkalmazza. A használt
rendszereket/módszereket támogató digitális eszközöket jól ismeri és hatékonyan alkalmazza.
Rendszeresen

felülvizsgálja

a

saját

erőforrás-gazdálkodási

gyakorlatát,

hatásait

az

eredmények alapján, az önfejlesztés, illetve módszerfejlesztés céljából. A közösségi idő- és
erőforrás-ráfordítást

és

az

erőforrás-gazdálkodást

optimalizálja

mások

tevékenységszervezésének támogatásával vagy a közösség tevékenységeinek tervezése
révén.
Digitális tartalomszervezés
A tartalomszervezés kompetenciája magában foglalja a megjelenő információk gyűjtését,
értékelését és szűrését, valamint rendszerezését és felhasználását.
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Célja, hogy mind saját magát, mind pedig a közvetlen környezetét megóvja a felesleges vagy
hiteltelen információktól, és hatékonyságának elősegítése érdekében csak olyan tartalommal
kerüljön kapcsolatba, amely számára fontos, segítő, támogató, releváns.
A kompetenciához tartozik, hogy az egyén nyitott a tartalomszervezési megoldásokra és
technológiákra, amelyek segítik áttekinthetőbbé tenni az információkat. Tudja, hogy milyen
módszerekkel lehet hatékony az információk szűrésében, és elfogadja, hogy ezáltal mind saját
magát, mind a közvetlen környezetét megóvja a felesleges információktól. Mások számára
segít megérteni, elfogadni, használni a különböző tartalomszervezési lehetőségeket.

5.3.1. Itemszámok a digitális produktivitás kérdőívrészben
A digitális produktivitás területén jellemzően a meghatározott definíciók kevesebb itemszámból
álló kérdésekkel is lefedhetőek voltak. A pedagógus kérdőív esetében a tartalomszervezés
kognitív szintjét mértük a legtöbb itemmel (48), amelyet a hatékonyság kognitív (43) és affektív
(38) területe követett.
Az óvodapedagógus és a nem közvetlenül tantermi környezetben dolgozó pedagógus
kitöltőknél a digitális produktivitás területen szintén a rövidített kérdőívet alkalmaztuk, a Bloomtaxonómia szerint a szintek kiválogatásával. Ebben az esetben csak egy helyen tért el a
kérdéstípus, ezért a hatékonyság kognitív területét óvodapedagógusoknál 16 itemmel, a másik
csoportnál 18 itemmel mértük. Összességében az értékteremtés kognitív szintje állt a legtöbb
részből, összesen 20 itemből.

5.3.2. Minimum-maximum pontszámok a digitális produktivitás kérdőívrészben
A pedagógus kitöltők számára összeállított digitális produktivitás kérdőívrészben 19 pont volt
minimálisan és 178 pont maximálisan szerezhető. A 2535 pedagógus és a 403 nem
közvetlenül tantermi környezetben dolgozó pedagógus átlagosan 118,60 pontot ért el a
legmagasabb szintű digitális tudást igénylő területen.
Az óvodapedagógus kitöltők (N=519) a digitális produktivitás részkérdőívben minimálisan 4
pontot, maximálisan 62 pontot érhettek el. A kitöltők ebből átlagosan 34,46 pontot szereztek
meg ezen a területen.
A nem közvetlenül tanteremben dolgozó pedagógus szakértők (N=69) számára összeállított
digitális produktivitás kérdőívrészben 4 pont volt minimálisan és 63 pont maximálisan elérhető.
A kitöltők átlagosan 39 pontot értek el ezen, az alkotótevékenységet is magába foglaló
kompetenciaterületen.
A kompetenciaterületeken belüli részletesebb elemzések a célcsoportok eredményeit
bemutató fejezetekben találhatóak.
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5.4. Minimum-maximum pontszámok összesített eredménye
Összesítve a három kompetenciaterületet, a pedagógus kérdőívben elérhető minimális
pontszám 47 volt, míg az elérhető maximális pontszám 611. A kitöltők átlagosan 428,24
pontot értek el, amely meghaladja a 329 pontos abszolút átlagot. Az elért átlageredmény
megfelelőnek számít a digitális állampolgárság területén. Ugyanakkor azt is mutatja, hogy
vannak még olyan részkompetenciák, amelyek további fejlesztést igényelnek, és a kötet
ezeknek azonosításában igyekszik segítséget nyújtani.

2. ábra: Pedagógus kérdőívben elérhető minimum, maximum pontok és a kitöltők átlagpontszáma

A rövidített kérdőív összeállítása folytán a pontszámok elérhető értékei csökkentek a
pedagógus kérdőívhez képest. Így az óvodapedagógusok számára összeállított kérdőívben 10
volt az elérhető minimális és 276 a maximális pontszám. A kitöltők átlagosan 187,42 pontot
értek el a három digitális kompetenciaterületen, mely szintén magasabb a 143 pontos abszolút
átlagnál.

3. ábra: Óvodapedagógus kérdőívben elérhető minimum, maximum pontok és a kitöltők átlagpontszáma
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A nem közvetlenül tanteremben dolgozó pedagógusok számára szintén egy rövidített
kérdéssort állítottunk össze, az óvodapedagógus kérdőívhez hasonló szerkezettel. Ennek
megfelelően a pontszámok is hasonlóságot mutatnak, összesen 10 pont volt minimálisan és
277 pont maximálisan megszerezhető a három kompetenciaterületen. A kérdőívet kitöltők
átlagosan 186,18 pontot értek el, amely ebben az esetben is meghaladja a 144 pontos
abszolút átlagot.

4. ábra: Nem közvetlenül tantermi környezetben dolgozó pedagógus kérdőívben elérhető minimum, maximum
pontok és a kitöltők átlagpontszáma

A három diagram hasonlósága is rámutat arra, hogy bár az elérhető pontszámok mutattak
némi változatosságot, de az eredmény nagyjából hasonlónak tekinthető a három kérdőívben,
legalábbis a pontszámok tekintetében. (A három diagramot azért nem egy összesített diagram
mutatja be, mert nemcsak az átlagok, hanem a minimum és maximum értékek is eltérnek. A
célcsoportok

átlagainak

összehasonlításából

pedig

nem

lehet

hosszabb

távú

következtetéseket levonni a pontos eredmények ismertetése nélkül.) A kötet különböző
fejezeteiben találhatóak magyarázatok arra, hogy az elért átlagpontszámok milyen konkrét
eredményeket foglalnak magukban, milyen területen tapasztalhatóak hasonlóságok és
különbözőségek a kognitív és az affektív szintekben, és hogy ezek alapján milyen területeket
lenne célszerű fejleszteni a különböző célcsoportok esetében.

5.5. Kérdéstípusok a kérdőívben
A kérdőív összeállításakor azt a szempontot tartottuk szem előtt, hogy a különböző
kompetenciaterületeken belül és az eltérő célcsoportok kérdőívrészeiben azonos típusú
kérdések szerepeljenek, amelyek így biztosítják az átláthatóságot, a lehetőséget az
összehasonlító elemzésekre, illetve a feladatok hasonló nehézségi szintjét. Mindenhol zárt
végű kérdéseket használtunk, ami egyaránt könnyebbé tette a kitöltést és az elemzést.
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A kérdőívben használt kérdéstípusok között például a következők fordultak elő:
●

Párosító feladatok: jellemzően a megértés szintjén kellett összepárosítani általunk
megadott elemeket, például logót az alkalmazás nevével; az alkalmazást azzal a
funkcióval, amire nem alkalmas; egészséggel kapcsolatos tevékenységek vagy tünetek
esetében pedig megállapítani, hogy azok egészségfejlesztő hatásúak, vagy a túlzott
számítógép-használat következményei.

●

Állítás és indoklás közötti összefüggés: általában az elemzés szintjén egy több
szereplős, összetettebb szituációt írtunk le, például egy diáklány fürdőruhás képet
posztolt Facebookra; egy tanár szeretné az interaktív táblához készített feladatait
másokkal hatékonyan megosztani; egy diák újfajta prezentációs eszközzel szeretne
előadni, de egy mentés során elveszik az anyag. A helyzet kapcsán kellett eldönteni a
megadott állításokról és indoklásokról, hogy melyik helyes és melyik nem, illetve van-e
köztük összefüggés.

●

Javaslatok megfogalmazása: az előző szituáció kapcsán nemcsak a felsorolt
lehetőségek közül kellett a kitöltőknek választaniuk, hanem egy kapcsolódó feladat
arra vonatkozott, hogy válasszák ki, mit javasolnának még a helyzet főszereplője
számára.

●

Igaz és hamis válaszok: jellemzően a kiértékelés szintjén egy adott szituációban lévő
személy

tanácsokat

ad

a

helyzettel

kapcsolatban

(például

az

igazgató

a

dokumentumszerkesztéssel kapcsolatban hívja fel a figyelmet különböző funkciókra),
vagy éppen neki kell tanácsokat adni (például hogyan kerüljön előre a Google találatai
között a hirdetése, ha magántanítványokat szeretne).
●

Skálás kérdések ellentétpárokkal: a befogadás szintjén az állításokkal kapcsolatban
két ellentétpár között kellett 4-es skálán dönteni, például a szakmai célú internetezés
számomra… felesleges/elengedhetetlen; egy konferencián bemutatott előadás online
megosztása… öncélú/értékteremtő.

●

Skálás kérdések: a létrehozás szintjén („Mennyire jellemző…”) és a legtöbb affektív
(„Milyen mértékben ért egyet…”) kérdésnél 4 pontból álló skálán kellett eldönteni, hogy
a kitöltők mennyire éreznek magukénak egy-egy állítást az ’egyáltalán nem’ és a ’teljes
mértékben’ végpontok között.

A legtöbb helyen igyekeztünk az életből vett szituációkat leírni, amelyek a hétköznapokban
bárkivel megtörténhetnek (például nyaralás, internetes hívás kezdeményezése, edzésre való
felkészülés), illetve amelyek speciálisan az adott célcsoport munkája során fordulhatnak elő
(például digitális források gyűjtése, óvodai foglalkozás, előadás a helyi művelődési házban).
Ezekben a szituációkban általában személyneveket használtunk (például Klári óvó néni,
Tímea, Zsófi), hogy megkönnyítsük a helyzet elképzelését, és hogy a kitöltők ne feltétlenül a
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saját körülményeikre vonatkoztassák a leírtakat, hanem ennél általánosabb elméleti
felvetésekre gondoljanak.
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6. A pedagógusok digitális állampolgárság kompetenciája a
számok tükrében
6.1. A minta általános jellemzése
A pedagógusok csoportját 2535 fő alkotta, akik tanítók és általános vagy középiskolai tanárok.
A kitöltők közül 654 fő (25,8%) férfi és 1881 fő (74,2%) nő. Egynegyed-háromnegyed
arányban vannak tehát az ellentétes neműek, ezért statisztikailag már indokolt lesz megnézni
azt, hogy okoz-e bármilyen különbséget a kompetenciákkal összevetve.
A mintában szereplő pedagógusok életkora 36-69 év között mozog, átlagéletkoruk 51,33 év.

5. ábra: A pedagógus minta életkori eloszlása

Viszonylag kevesen vannak a 40 év körüliek, aminek az az elsődleges oka, hogy a szakértővé
váláshoz elengedhetetlen feltétel a minimum 14 év gyakorlat. Így 36 évnél fiatalabb kitöltő
nincs is, de nem is lehetne a mintában. Kevesen, 7,2%-os arányt alkotva vannak jelen a 60 év
felettiek is, vagyis a nyugdíjhoz közel állók már viszonylag kevesen vállalták a szakértői
munkával járó plusz feladatokat. Fontos még kiemelni, hogy a csoport több mint fele (54%-a)
az 50-es éveiben jár, ők alkotják tehát a legnagyobb életkori hányadot a kitöltők között.
Többnyire igazodik az életkorhoz a tanítási évek száma. Az alábbi diagram azt szemlélteti,
hogy a felmért pedagógusok hány éve tanítanak.
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6. ábra: A pedagógus minta eloszlása tanítással töltött évek alapján

Csupán a minta 12,5%-a tanít 20 évnél kevesebb ideje, de ez természetes a már fent említett
szakértői feltételek és gyakorlati évek kapcsolata miatt. 25 és 35 év közötti tanítási évet tudhat
magának a megkérdezett pedagógusok több mint fele (53,6%).
A későbbi összefüggés-vizsgálatokban fontos és megkerülhetetlen jellemző, hogy a
pedagógusok mely műveltségterülete(ke)n dolgoznak.

7. ábra: A pedagógus minta eloszlása műveltségterületek alapján

A minta több mint egynegyede (27,9%) matematika szakos. Őket követik majdnem egyforma
arányban a magyar nyelv és irodalom (24%), valamint az ember és természet (23,2%)
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műveltségterületen dolgozó pedagógusok. Viszonylag magas arányban, 15% körüli értékben
képviseltetik magukat a művészeteket, az ember és társadalmat, valamint az idegen nyelvet
tanító tanárok. A többi műveltségterületről érkezők már 10%-nál is kevesebben vannak. A
műveltségterületeken látott eloszlás összefüggésben lehet azzal, hogy az egyes területekhez
milyen kötelező óraszám társul. Ezzel kapcsolatban érdemes kiemelnünk, hogy az informatika
a minimális kötelező óraszám ellenére is magas, több mint 10%-os arányban szerepel az
eloszlásban.
A pedagógusok csoportjában kíváncsiak voltunk arra, hogy az eddigi munkájuk során milyen
szakmai önfejlesztésre irányuló képzésen vettek részt. Ezért felsoroltunk a kérdőívben hat
különböző tréninget, amelyek közül a pedagógusok egyet vagy akár többet is kiválaszthattak.

8. ábra: A pedagógus minta eloszlása aszerint, hogy milyen szakmai továbbképzésen, tevékenységen vettek részt

A grafikonról azt lehet leolvasni, hogy két tevékenység nagyon kiemelkedik a többi közül,
mégpedig a konferencián való részvétel és a digitális kompetenciát fejlesztő továbbképzés.
Nagyon örömteli és pozitív dolog azt látnia a digitális állampolgárságot mérő kutatónak, hogy a
minta 74,8%-a részt vett valamilyen digitális kompetenciát fejlesztő képzésen. Nem meglepő
ugyanakkor ez az eredmény, hiszen az elmúlt években számos kötelező jellegű informatikai
képzés volt a pedagógusok számára a HEFOP, TÁMOP, TIOP pályázatok keretein belül.
Persze ezek szerint azt várhatnánk, hogy ha ilyen irányú képzésen már részt vettek a kitöltők,
akkor vélhetően az átlagnál jobb kompetenciával rendelkeznek, vagy legalábbis azoknál
jobban teljesítenek, akik nem vettek részt digitális kompetenciát fejlesztő képzésen. A
különbözőségvizsgálatokban erre ki fogunk majd térni, és az előzetes feltételezésünket
statisztikai eljárásokkal támasztjuk alá. A minta több mint fele (52,7%) személyiségfejlesztő
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tréningen is részt vett már; továbbá szintén elég sokan vannak azok is (43,7%), akik
kommunikációs tréning résztvevői voltak. A kitöltők 17,6%-a írt egyéb tevékenységet, képzést,
programot, amelyek között szerepel többek között az agresszió kezelés, a diszlexia-terápia, a
doktori képzés, az ECDL vizsga és így tovább.

6.2. Digitális jelenlét
6.2.1. Digitális eszközhasználat
A digitális eszközhasználat kérdőívrészben az emlékezés szintjén a pedagógusok számára
különböző logókat és definíciókat mutattunk, majd ezeknek felismerésére és párosítására
kértük őket. A feladat elvégzése többnyire nem okozott problémát számukra, és 85-99%-ban
helyes válaszokat kaptunk. Kivéve a közösségi könyvjelzőt, ahol 19%-t félrevezetett a
fogalom, és azt jelölték, hogy a „valamilyen tartalom vagy link megosztását” értjük alatta, pedig
az „internetről hozzáférhető linkgyűjtemény” volt ebben az esetben a helyes, amelyet a
válaszadók 75%-a jelölt be.
A megértés szintje alatt azt értjük, hogy a felhasználó képes megfogalmazni, hogy a
különböző tevékenységekhez más-más eszközök társíthatóak, össze tudja foglalni az
eszközök sajátosságait és példát tud mutatni a kapcsolódó lehetőségekre és korlátokra
egyaránt. Ezen a szinten a már a névvel összepárosított eszközöknél kellett kiválasztani, hogy
milyen funkciókra nem alkalmasak. Az eszközök listáját úgy állítottuk össze, hogy
megtalálhatóak legyenek közöttük a digitális kommunikáció különböző - szöveges, képi,
videós - információkon alapuló formái. Igyekeztünk azokat az alkalmazásokat választani,
amelyek jelenleg az országban a legelterjedtebb felhasználói bázissal rendelkeznek a hasonló
típusú szolgáltatások közül. A feladat látszólag nagyobb fejtörést okozott a kitöltőknek az
előző szintnél.
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9. ábra: A pedagógus minta helyes válaszainak eloszlása az alkalmazások funkciói közé nem tartozó elemekkel
kapcsolatban

●

A YouTube kapcsán 87,5% felismerte, hogy dokumentumok megosztására nem
alkalmas, viszont 3,9% úgy hitte, hogy szöveges hozzászólásokat sem tudunk a
videókhoz fűzni.

●

A blogok esetében kiemelkedően magas, 11% jelezte azt, hogy nem ismeri az eszközt.
Míg 5,7% azt jelölte be, hogy a blog írója számára nem tudunk személyes üzenetet
küldeni. Ez az eset bizonyos blogszolgáltatóknál elképzelhető, azonban ebben a
feladatban az „ismerősök keresése, bejelölése” volt mindenképpen a kivétel, amelyet a
kitöltők 78%-a be is jelölt.

●

A Facebook közösségi oldalról 15% hitte azt, hogy ott nem lehet eseményt létrehozni,
ami valójában az oldal egyik fontos funkciója, hiszen indíthatunk publikus vagy privát
eseményeket, ahová meghívhatjuk az ismerőseinket és az ismerőseink ismerőseit. Így
szervezhetünk

például

osztálykirándulást,

vetélkedőt,

múzeumlátogatást

vagy

bármilyen iskolai rendezvényt. Még további 10% gondolta úgy, hogy nem lehet rajta
videókat közzétenni, pedig a videó linkjének a segítségével is megoszthatunk, és az
oldalon belül megtekinthetünk videós tartalmakat. Ezen kívül a fotók mellett saját
videókat is feltölthetünk a profilunk albumaiba. Érdekesség, hogy további 3,7% szerint
zárt csoportokat sem lehet létrehozni Facebookon, ami viszont egy fontos funkció lehet
a pedagógusok számára. Sok jó gyakorlatot bemutató előadásban lehet hallani, mikor
a tanárok a facebookos információcserét választják a diákokkal való kommunikációra,
például házi feladat, tananyaghoz kapcsolódó plusz információk vagy órai prezentáció
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megosztására. Ezekben az esetekben a közösségi oldalon belül a zárt csoportok
létrehozása lehet a legjobb megoldás, amelyet nem olvashatnak kívülálló felhasználók.
Emellett léteznek még titkos csoportok, mikor a közösségi oldal keresőjében sem
jelenik meg a csoport, hanem csak meghívásos alapon lehet bekerülni. Ennél a
kérdésnél a helyes válasz az volt, hogy az ismerőseinket nem tudjuk ABC rendbe
tenni, amit 69,5% tudott a kitöltők közül.
●

A LinkedIn-re vonatkozó feladat osztotta meg leginkább a pedagógus kitöltőket, mivel
valószínűleg nem sűrűn használják ezt az oldalt a szakmai kapcsolatok építésére. Ezt
mutatja az az adat is, hogy 37,7% jelezte, hogy nem ismeri az oldalt. A kérdésnél az
volt a helyes megoldás, hogy a LinkedIn-en nem tudunk chat beszélgetést folytatni az
ismerőseinkkel, de ezt mindössze 38,7% ismerte fel. Különösen érdekes, hogy 16,4%
szerint az oldalra nem lehet online önéletrajzot feltölteni, pedig valójában ez a legfőbb
funkciója.

●

A Picasa (vagy Google Fotók) népszerűségét mutatja, hogy a kitöltők 84,3%-a tudta,
hogy a fotós oldalon nem lehet ismerősöket bejelölni.

Az adatok alapján, a YouTube és a Picasa vagyis két olyan eszköz számít a legismertebbnek,
amely a média (videó, fotó) megosztására alkalmas, viszont meglepő módon e két közösségi
oldal funkcióit ismerték kevésbé a kitöltők.
Az alkalmazás szintjén a digitális állampolgároknak az élethelyzetekhez kapcsolódóan, akár
napi szinten is képesnek kell lenniük használni a megfelelő eszközt a céljaik elérésének
érdekében. Ennek mérésére képernyőfotókat osztottunk meg a felhasználókkal, amelyen
különböző tevékenységek láthatóak, és ezeket választhatták ki az előre megadott opciók
közül. A képernyők kiválasztása során igyekeztünk arra törekedni, hogy a kitöltőknek ne
kelljen ismerniük az adott oldalt a tevékenység felismeréséhez. Ennek ellenére a feladat
megoldása során nagyon változatos megoldások születtek.
Az első esetben a képen egy város neve, elhelyezkedése és adatai szerepeltek, mellette azzal
a jelzéssel, hogy különböző felhasználóktól összesen hány csillagos minősítést kapott. A
tevékenységek közül az „Értékel egy külföldi várost” bejelölése volt a helyes, amelyet
összesen 44% választott. Ennél többen hitték azt, méghozzá 45,2%, hogy valaki „különböző
minősítésű szállodákat keres szállásfoglaláshoz”. A fotó ugyan félrevezető lehetett, de a profil
összességében egy várost jelöl, és a csillagozás nem egy szálloda értékelésére utal. Ezen
kívül még 10% gondolta úgy, hogy valaki éppen azt osztja meg, hogy milyen városban
tartózkodik éppen, de ez a csillagozás miatt nem volt helyes.
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10. ábra: Képernyőrészlet egy közösségi oldal városértékelő funkciójáról

A következő képen az volt látható, ahogy valaki „egy közös megosztott mappában dolgozik”,
ami a mappa jelzésből, a két személy ikonjának megjelenéséből és a dokumentum nevének
feltüntetéséből következett. Ezt összesen 57,2% ismerte fel, míg 31,7% szerint az illető
„szöveges dokumentumot tölt fel az internetre”, ami esetleg akkor történhetett volna, ha a
„Létrehozás” gombra kattintást látjuk. 11,2% pedig úgy gondolta, hogy valaki „keresőoldal
segítségével angol nyelvű feladatlapot tölt le”, ami pedig akkor lett volna helyes, ha a sor
kijelölése után a letöltés ikonra való kattintást látjuk.

11. ábra: Képernyőrészlet egy megosztott mappában való közös munkáról

A harmadik képen ténylegesen egy letöltés volt látható, méghozzá az „internetes felhőből saját
gépére zeneszámot ment le” megoldást bejelölők válaszoltak helyesen, akik összesen 78,3%
arányban voltak. Ebben az esetben csak 16,6% hitte úgy, hogy épp egy torrent oldalról való
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letöltést látunk, amelyből a letöltés szintén igaz volt, de alaposan megfigyelve látható, hogy a
Dropbox nevű oldalról való kép, ahová a regisztrációra egy hirdetés is biztat az oldalon.

12. ábra: Képernyőrészlet egy fájl felhőből való letöltéséről

A következő esetben 20% tudta helyesen, hogy valaki éppen „videót tesz közzé előre
megadott kezdési idővel”, amire egyrészt a videós lejátszóból és főleg az alatta megjelenő
„Videó megosztása” feliratból, a bejelölt kezdőpont választónégyzetből és a perc adatból
következtethetünk. A többség, 48,2% szerint a videó kezdési ideje lett megadva előre, amire
talán a lejátszó aktuális állása miatt következtettek. (Valójában, ha az előre megadott kezdési
idővel rendelkező videót tekintjük meg, az a linkből vagyis URL-ből fog látszani.) További 31%
jelölte azt, hogy valaki éppen meghatározott hosszúságú videót keres az angol ABC-ről, de
akkor inkább egy összetett keresőmezőt látnánk a „hossz=1:06” kereső-kifejezéssel.
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13. ábra: Képernyőrészlet egy videó adott kezdési időponttól történő megosztásáról

Az ötödik képen az volt látható, hogy valaki „új könyvjelzőt vesz fel”, amihez megadott a link
beillesztésének a helye és az „Add link”, azaz a link hozzáadása gomb. Összesen 41,3%
ismerte fel, hogy a képen ténylegesen mi történik, míg 50% inkább arra gondolt, hogy valaki
egy blogbejegyzéshez szerkeszt linket. Ez utóbbi esetben egy blogos szerkesztőfelületet
látnánk, ahol egy szó van kijelölve és a felület tetején a hivatkozás kapcsos ikonja jelenne
meg. Ez esetben viszont a Delicious nevű közösségi könyvjelző oldalt látjuk, ahol a „My Links”
vagyis a saját linkjeim menüpontnál adunk hozzá egy új hivatkozást.

14. ábra: Képernyőrészlet egy link hozzáadásáról a Delicious nevű közösségi könyvjelző oldalon

A képernyőképek használata a kérdőív összeállításánál több szempontból is hasznosnak tűnt,
mivel ezekben az esetekben valós internetes tevékenységeket láthattunk. A helytelen
válaszok arányából azonban az következik, hogy a feladat nehéznek bizonyult a kitöltők
számára, akár a képernyőképek, akár a lehetséges válaszok szempontjából, vagy mert a
digitális alkalmazás területen a figyelmük nem terjed ki ezekre az eszközökre és
tevékenységekre. Ahogy az más kérdéseknél is látszik, a közösségi könyvjelzők és a
közösségi oldalak ismerete nem annyira elterjedt a kitöltők körében.
A létrehozás szintjén konkrét

digitális tevékenységekre kérdeztünk rá,

amelyekkel

kapcsolatban a kitöltőknek azt kellett bejelölniük, hogy mennyire jellemző rájuk ezeknek a
végzése. A grafikonról leolvashatóak a megnevezett tevékenységek, és hogy a válaszadók
átlagosan milyen értékeket jelöltek be.
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15. ábra: A pedagógus minta létrehozás szintjének átlagértéke a digitális eszközök használata alapján

Népszerűbb tevékenységek közé tartozik 4-es skálán a hírek olvasása az interneten
(átlagérték: 3,67), az utazástervezés (átlagérték: 3,62), a helyi/távolsági busz menetrendjének
ellenőrzése (átlagérték: 3,42), a videók nézése az interneten (átlagérték: 3,40) és még az
internetes ügyintézés is (átlagérték: 3,35). A felsorolt tevékenységekről elmondható, hogy
inkább a szabadidős elfoglaltságok közé vagy a mindennapi életvezetést segítő eszközök
közé tartoznak.
3 pont körüli értéket ért el a közösségi oldalak használata, de ennél még kevésbé jellemző a
jegyzetelés/óravázlat készítése (átlagérték: 2,10), az internetes naptár használata (átlagérték:
1,95) és a napi teendőlista írása az interneten (átlagérték: 1,56). A legkevésbé használt három
tevékenységekről elmondható, hogy a mindennapi élet megkönnyítése mellett szakmai
célokra is használhatóak lennének. Egy internetes naptár segítségével könnyen követhetőek a
kollégák és saját előre eltervezett elfoglaltságaink, például tanóráink, értekezleteink,
kirándulásaink. A naptár megosztásai könnyedén beállíthatóak, hogy csak azok lássák,
akiknek engedélyezzük. Ugyanígy az elkészített óravázlatainkat, a bevált feladatainkat vagy a
képzéseken készített jegyzeteinket is meg tudjuk osztani online formában a munkatársakkal.
Az előzőekben bemutatott eredmények szerint a pedagógus kitöltők kevésbé veszik igénybe
munkájuk során a digitális eszközöket, de az affektív szint legmagasabb része szerint nyitottak
lennének ezeknek a használatára, amelynek lehet egyik oka a kérdőívnek való megfelelési
vágy, illetve logikus következtetés is. Az érték alapú viselkedés területén a nyitottságra
vonatkozó skálás kérdést tettük fel a pedagógusoknak. Mindegyik állításra a 4-es skálán 3,1
feletti átlagérték keletkezett.
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16. ábra: A pedagógus minta érték alapú viselkedés szintjére vonatkozó átlagértékei a digitális eszközökkel
kapcsolatos attitűdkérdésben

Kiemelendő, hogy eszerint a pedagógusok törekszenek az új eszközök megismerésére
(átlagérték: 3,51) és fontosnak tartják ezeknek alkalmazását a munkájuk során (átlagérték:
3,64). Lényeges lenne annak felderítése, hogy ha alapvetően nyitottan állnak az eszközök
használatához, akkor miért nem ismerik és alkalmazzák többet a gyakorlatban. Érdekes
szempont még, hogy a 3-as értéket éppen csak meghaladja, hogy a kitöltők mennyire tartják
fontosnak a diákok internetezési szokásainak megismerését. Pedig a tanítás során lehetne
építeni azokra az alkalmazásokra, amelyeket a tanulók egyébként is kedvelnek, vagy arra a
módszertanra, ahogy az interneten keresztül az információkat fogadják és feldolgozzák.

6.2.2. Digitális hozzáférés
A kompetenciaterület emlékezés szintjén a digitális hozzáférés definíciójának részleteivel
kapcsolatban kérdeztük meg a pedagógusok véleményét, hogy szerintük a felsoroltak közül
mely elemek fontosak az internetezés kialakításához. A definíció rövid megfogalmazása
szerint „a digitális hozzáférés a társadalmi, életvezetési, munkafolyamatokban való
elektronikusan megvalósuló részvételt jelenti”.
A grafikonon az látható, hogy a kitöltők mekkora százalékban jelölték be az elemeket a
megadott listából. Több mint 80% választotta ki, hogy a technikai környezet, a technikai tudás,
a technikai eszközök fontosságának a felismerése és az eszközök használatára való
nyitottság fontos.
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17. ábra: A pedagógus minta hozzáférés területen adott válaszainak eloszlása az internetezés kialakításához
fontos elemekkel kapcsolatban

Az alkalmazás területen azt mérjük, hogy az egyén meg tudja-e teremteni a digitális részvétel
megvalósulásához szükséges feltételeket, ha a feladat úgy kívánja, vagy ő szükségét érzi.
Ebben az esetben szituációkat soroltunk fel a hétköznapokban és a tanórákon egyaránt, és
ennek kapcsán kértük a kitöltőket, hogy jelöljék be a szükséges feltételeket a megadott
listából.
Az egyik példában arra kérdeztünk rá, hogy a tanórai internetezéshez milyen feltételek
kellenek. A kitöltők 98%-a felismerte, hogy ehhez szükség van valamilyen internetkapcsolatra
(ami lehet akár wifi, vezetékes internet vagy mobilinternet), de azzal már csak 87,4% értett
egyet, hogy ismerni kell hozzá hogyan működik az internetezésre alkalmas eszköz. Az órai
feladatok elkezdéséhez minimális előzetes ismeret biztosan szükséges például arról, hogyan
indítsunk el egy készüléket, hogyan töltsünk le egy programot, adott esetben hogyan állítsuk
be rajta az internetet stb. Abban is többnyire nagy volt az egyetértés (88,3%), hogy az
internetezéshez nem feltétlenül van szükség interaktív táblára, hiszen bármilyen eszközt
(például laptop, tablet, mobiltelefon, okosóra) használhatunk.
Annak kapcsán viszont megoszlott a vélemény, hogy „tudni kell, kitől kérhetünk technikai
segítséget elakadás esetén”. A kitöltők több mint fele, pontosabban 57,4%-a szerint ez nem
fontos feltétel az órai internetezéshez. Valóban elképzelhetőek olyan feladatok, ahol a diákok
térképezhetik fel saját maguk egy-egy eszköz - általában szoftver - használatát, amit utána
akár megtaníthatnak egymásnak. Emellett azonban fontos lehet, hogy legyen egy olyan tanár
vagy más személy, akitől segítséget kérhetnek, ha problémába ütköznek. Elképzelhető, hogy
a pedagógusok magukra vonatkoztatták a kérdést, és számukra nem feltétlenül szükséges
egy másik személy állandó jelenléte. Azonban azt lényeges tudni, hogy a digitális hozzáférés
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egyik fontos eleme, hogy a technológiához jól értők tanácsokkal lássák el a többieket. Míg a
technológiában kevésbé járatosak befogadóan, nyitottan álljanak az újdonságokhoz, amikben
egy tapasztaltabb ember a segítségükre lehet.

18. ábra: A Pedagógus minta válaszainak eloszlása abban a kérdésben, hogy milyen elemek szükségesek a
tanórai internethasználathoz

Egy másik kérdésben pedig azt a mondatot kellett befejezni a megadott variációk alapján,
hogy „Olyan házi feladat megoldásához, amiben a diákoknak konkrét internetes oldalakat kell
meglátogatniuk…” milyen feltétekre van szükség. Ebben az esetben is három választ
fogadtunk el jó megoldásként. A pedagógus kitöltők 88%-a jelölte be azt a lehetőséget, hogy
ebben az esetben tudniuk kell, a diákok rendelkeznek-e a feladat megoldásához szükséges
technikai tudással. 88,5% értett egyet azzal, hogy a pedagógusnak ismernie kell azt az oldalt,
amit a diákoknak a feladathoz meg kell látogatniuk. Szinte mindenki (97,8%) tisztában van
azzal, hogy az oldal megtekintéséhez nem kell a diákoknak okostelefonnal rendelkezni, hiszen
azt más eszközről is megtehetik.
A szituáció kapcsán abban tértek el leginkább a vélemények, hogy biztosítani kell-e a
diákoknak számítógépet/laptopot és internetes hozzáférést az iskolában a házi feladat
megoldásához. 66,3% értett egyet ezzel az állítással a kérdőívben. Előfordulhat, hogy a
válaszadáskor az iskolai infrastruktúra helyzetére gondoltak, ami nem minden esetben teszi
lehetővé a tanóra utáni számítógépterem használatot. A diákok eltérő háttere és technológiai
lehetőségei miatt azonban fontos mérlegelni ezt a lehetőséget is a házi feladat megadásakor,
hogy nem biztos, hogy minden diáknál adottak a lehetőségek az otthoni internethasználatra.

45

19. ábra: A pedagógus minta válaszainak eloszlása annak kérdésében, hogy egy internetes oldalak meglátogatását
tartalmazó házi feladathoz milyen elemek szükségesek

A Bloom-taxonómiarendszer kiértékelés szintjén a jó digitális állampolgárnak a konkrét
élethelyzeteket a saját nézeteivel és gyakorlatával kell tudni összehasonlítania, ami a digitális
hozzáférés területén többek közt azt jelenti, hogy adott helyzetben mérlegelnie kell tudni a
hozzáférés előnyeit és hátrányait. Ezen a szinten egy összetettebb szituációt tártunk a kérdőív
kitöltői elé, melynek kapcsán egyrészt eldöntendő kérdéseket tettünk fel; másrészt
javaslatokat fogalmaztunk meg a főszereplő számára, amelyek közül kiválaszthatták, hogy
melyikkel tudnak azonosulni. A szituáció a következő:
„Feri egy gyorsétteremben leckét ír az osztálytársaival. A házi feladathoz tudniuk kellene, mikor
uralkodott Mátyás király, de bizonytalanok az évszámban. Feri telefonján nincs mobilinternet,
ezért Péter kezdi el keresni az évszámot. Feri eközben észreveszi, hogy a gyorsétteremben
van ingyenes wifi.”
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20. ábra: A pedagógus minta helyes válaszainak eloszlása a digitális hozzáféréssel kapcsolatos szituáció igaz és
hamis válaszainak kiértékelésében

A grafikonon megjelöltük, hogy mit tekintettünk igaz és hamis válasznak, és ennek
függvényében a válaszokat mekkora százalékban értelmeztük helyesnek. Ez alapján 78,6%
értett egyet velünk abban, hogy „Feri ismeri a saját internetes korlátait”, hiszen a szituáció
szerint Feri tudatában van annak, hogy nem rendelkezik mobilnettel. Sőt, a korláton kívül arra
is talál megoldást, hogyan szerezzen mégis internetes hozzáférést. Ebből következik az is,
hogy miért tekintettük hamisnak azt a választ, miszerint „Feri azért szeretne wifire csatlakozni,
mert a wifi ingyen van, szemben a mobilinternettel”. Hiszen a mi értelmezésünkben Feri azért
szeretne wifire csatlakozni, mert egyáltalán nem rendelkezik más lehetőséggel.
Ennél sokkal változatosabb a helyzet, ha a kérdés másik felét nézzük, amelyben a kitöltők
javaslatokat tehettek Feri számára. Az ábrán kékkel jelöltük azokat a lehetőségeket, amelyek
nem voltak helyesek, pirossal pedig a jó válaszokat.
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21. ábra: A pedagógus minta válaszainak eloszlása abban a kérdésben, hogy mit javasolnának Ferinek egy digitális
hozzáféréssel kapcsolatos szituációban

Ahogy a grafikonon is látszik, a pedagógusok 22,2%-a szerint Feri jól teszi, ha tétlen ül addig,
amíg a barátai kikeresik helyette a megoldást. 8,4% pedig kifejezetten azt javasolná, hogy a
mobilos keresés helyett nézze meg inkább az évszámot otthon a könyvében. Ezekből a
válaszokból esetleg következtethetünk a kitöltők humorára, vagy pedig az ellenállásukra a
digitális hozzáféréssel szemben. Mindemellett azok a válaszok is 70% alatt maradtak,
amelyek a hozzáférés növelését támogatnák azzal, hogy Peti (internetmegosztással) vagy a
dolgozók (wifivel) beállítják az internetet Feri telefonján. A hozzáférés kiértékelés szintjének
eredménye összességében mégis meghaladja a 6,5-ös abszolút átlagot a 10,44-es
átlagpontszámával (s=1,35).
Az affektív szintek közül a legmagasabb, érték alapú viselkedés szintet vizsgálva az látszik,
hogy a válaszok átlagértéke a 4-es skálán döntően 3,2 felett helyezkedik el. Köztük az is, hogy
a pedagógus bátorítja a diákjait a tanulási céllal történő internetezésre, elfogadja az
ajánlásaikat, és ő is ajánl jónak ítélt internetes lehetőségeket. Sőt, még a diákok technikai
felkészültségét is fontosnak tartja megismerni, de a diákok otthoni technikai hátterének
megismerése sokkal kevésbé tartozik a mindennapi gyakorlatba.
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22. ábra: A pedagógus minta érték alapú viselkedés szintjén kapott átlagértékei a digitális hozzáférés terület
attitűdkérdéseiben

A 2,74-os átlagértéket (s=0,787) elérő eredményt érdemesebb közelebbről is megvizsgálni.
Látszik, hogy a kitöltők leginkább a középértékeket választották, és ezek közül 47% inkább
szeretné megismerni a diákok otthoni technikai hátterét, míg 32% inkább nem szeretné
megismerni. Mindössze 5% választotta a legalsó értéket, akik egyáltalán nem tájékozódnának
ilyen irányban. Akik kevésbé kíváncsiak a diákok otthoni hátterére, valószínűleg nem
szeretnének internetet is igénylő feladatokat adni. 16% viszont kifejezetten szeretné tudni,
hogy milyen technológia adott otthon. A témakör minden bizonnyal tartozhat a kényes
kérdések közé, mivel a család anyagi hátterével is lehet összefüggésben. A tanórai internetes
feladatok kiadása során azonban érdemes tekintettel lenni arra, hogy a diákok mennyire
ismernek már egy-egy eszközt, és milyen mértékben felkészültek a használatával
kapcsolatban.
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23. ábra: A pedagógus minta válaszainak eloszlása abban a kérdésben, hogy mennyire ismerik diákjaik otthoni
technikai hátterét

6.2.3. Digitális kommunikáció
A kommunikáció megértés szintjén arra kerestük a választ, hogy a kitöltők képesek-e
kiválasztani, hogy egy adott kommunikációs helyzetben milyen eszközt érdemes használni
(tehát nem arra voltunk kíváncsiak, hogy mennyire jellemző saját tevékenységükre). Ennek
mérésére négy különböző helyzetet fogalmaztunk meg, ezen belül is 4-4 eszköz közül lehetett
dönteni, hogy melyiket venné igénybe az adott szituációban. Mindegyiknél többet is be lehetett
jelölni, mivel a megadott 4 eszköz közül minden esetben 3 eszközt tartottunk helyesnek. A
fejezetben a szituációk közül kettőt mutatunk be, ahol a legváltozatosabb eredmények
születtek.
„Egy hosszabb élménybeszámoló megírása, fotókkal” az eredmények alapján valószínűleg
blogon készülne el, mivel 90% bejelölte ezt az opciót. További 40-45% azok aránya, akik a
Facebook és Google+ használatát is megfontolnák. Mindkét eszköz alkalmas arra, hogy a
hosszabb beszámolót megírjuk, sőt szabályozhatjuk pontosan ismerősök vagy a Google+
esetében „körök” szerint (melyet mi állítunk össze az általunk követett személyekből, vagy akik
a mi megosztásainkat követik), hogy kinek szeretnénk láthatóvá tenni a tartalmat. Blog
esetében ez a fajta korlátozás például abban a formában lenne megvalósítható, ha
bejegyzésünket jelszóval védjük. A szituáció megfogalmazásakor direkt használtuk a
„hosszabb” kifejezést, mivel a Twitter mindössze 140 karakteres közlésekre használható,
kifejezetten rövid közléseket preferáló forma. Közel 20%-a a kitöltőknek mégis bejelölte ezt a
típust is, aminek valószínűleg azaz oka, hogy nem ismerik jól az eszközt vagy nem vették
figyelembe a terjedelmi utalást.
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24. ábra: A pedagógus minta válaszainak megoszlása abban a kérdésben, hogy egy hosszabb élménybeszámolót,
fotókkal együtt hol tennének közzé

„Egy prezentáció megosztása” során érdekes módon a legtöbb vizsgált pedagógus (88,7%) a
prezi.com szolgáltatását venné igénybe, amely sokat emlegetett eszköz, de jelenleg még
kevésbé használt (főleg a PowerPointhoz képest). Ennél jóval kevesebben (55%) jelölték be a
Slideshare alkalmazását,

amely kifejezetten prezentációk

és egyéb dokumentumok

megosztására szolgál. Segítségével megoszthatóak például ppt vagy pdf típusú prezentációk,
akár a pdf formában lementett Prezi diák is. A Slideshare felületén viszont nem tudunk
bemutatót szerkeszteni, ellentétben a Prezi alkalmazásával.
Azt többségében jól tudták (mindössze 1,5% jelölte be), hogy a moly.hu oldalon nem tudunk
prezentációkat megosztani, viszont a LinkedIn is aránylag kis szavazatot kapott (23,6%),
pedig ennek a segítségével megoszthatunk diákat a szakmai közösséggel. Az igaz, hogy a
LinkedIn nem rendelkezik külön tárhellyel a tárolásuk számára, de beágyazza a máshol
(például Slideshare, prezi.com) elhelyezett prezentációkat, amelyek így lapozhatóvá válnak a
saját profilunkon vagy a csoportokban közzétett bejegyzésekben. Korábbi kérdésekből kiderült
már, hogy ez a szakmai közösségi oldal nem tartozik a pedagógusok által gyakran használt
alkalmazások közé, tehát akár ennek is köszönhető az alacsony szavazati arány.
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25. ábra: A pedagógus minta válaszainak megoszlása abban a kérdésben, hogy egy prezentációt milyen felületen
osztanának meg

Az elemzés szintjén a digitális állampolgároknak azt kell tudniuk, hogy egy kommunikációs
helyzet milyen eszközzel, milyen módon, milyen céllal valósulhat meg, és utólag levonni a
következtetést, hogy mennyire volt hatékony a folyamat. Ezen a szinten állításokat
fogalmaztunk meg, amelyről azt kellett eldönteni, hogy igazak vagy hamisak.
Két esetben is a kitöltők több mint 90%-a felismerte az igaz állítást, jól beazonosították a vlog
vagyis videoblog definícióját („A vlog ugyanúgy működik, mint a blog, csak míg utóbbi
esetében a szöveg dominál, az elsőnél a videó a meghatározó.”), és azt, hogy a személyes
beszélgetéshez a videohívás interakciója áll a legközelebb. A harmadik igaz állításban
valószínűleg többen vitatkoznának velünk, ugyanis közel 30% állítja azt, hogy egy fotókkal
tarkított blogbejegyzés nem alkalmas egy konkrét élmény (például utazás, koncert)
elmesélésére. Bár az élményt tényleg nem adhatja vissza semmi, de a kérdőív
összeállításakor azt tartottuk szem előtt, hogy az interneten jelenleg rendelkezésre álló
eszközök közül egy blogbejegyzés jól helyettesíthet egy személyes élménybeszámolót, mivel
a kommunikáció több típusát is felhasználhatjuk benne egyszerre (a fotók és a szöveg mellett
akár videót, vagy hangfájlt is). Az online videoközvetítések (stream) ugyan alkalmasabbak
lehetnek egy élmény átadására, de az összefoglalt élménybeszámolót csak akkor
helyettesíthetik, ha összevágott kisfilm formájában kerülnek fel valamelyik videomegosztóra.
Meglepő adat, hogy a pedagógus kitöltők nagy része (41,3%) szerint „egy elküldött fotó nem
alkalmas a kommunikációs szándék megvalósítására”, pedig ahogy a mondás is tartja „egy
kép többet mond ezer szónál”. A fotót tehát ugyanúgy használhatjuk kommunikációs szándék
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megvalósítására, ahogy azt az Instagram alkalmazás, a Google Fotók vagy akár a Facebook
albumok is mutatják.
Ennél kisebb arányban, de a negyedik állításról sem találták ki a kitöltők, hogy hamisnak
szántuk. A mondat úgy hangzott, hogy „Ha azonnali választ szeretnénk, a legegyszerűbb, ha
privát személyes üzenetet küldünk valamelyik közösségi portálon”, és a válaszadók közül
45,2% ismerte fel, hogy más módon könnyebben felkereshetjük ismerősünket. Ilyen lehet
például a videohívás, hanghívás vagy esetleg az azonnali üzenetküldő eszköz, mivel ezek
szinkron kommunikációt tesznek lehetővé, szemben a közösségi oldalon elhelyezett üzenettel,
amelyet lehet, hogy csak később fog elolvasni (aszinkron kommunikáció).

26. ábra: A pedagógusok helyes válaszainak eloszlása a digitális kommunikációval kapcsolatos igaz (piros) és
hamis (kék) állításokkal kapcsolatban

Az érték alapú viselkedés szintjén ebben az esetben is attitűddel kapcsolatos kérdéseket
fogalmaztunk meg 4-es skálán, mellyel azt mérhetjük, hogy a kitöltő mennyire hajlandó a
digitális kommunikáció elvei mentén cselekedni.
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27. ábra: A pedagógus minta érték alapú viselkedés szintjén kapott válaszok átlagértékei a digitális
kommunikációval kapcsolatos attitűdkérdésekben

Az átlagértékek szokásosan a 2,5-es értéket meghaladóan alakulnak, egy állítás található
éppen csak az átlag felett (2,65), és a szórás is ebben a kérdésben a legmagasabb (s=0,92).
Eszerint a pedagógus kitöltők nem fektetnek arra nagyobb hangsúlyt, hogy az interneten
lezajlott beszélgetéseket utólag értékeljék. Érdemes erre figyelmet fordítani a jövőben, hogyha
például valamilyen nézeteltérést tapasztalunk a kommentelők között, akkor vizsgáljuk meg
ennek az okát, a lehetséges kimeneteleit és megoldásait. Az értékelést követően egy hasonló
helyzetet könnyebb megoldani (az interneten is), ha már vannak bevált sémáink.
Még két kérdés volt, amelyben viszonylag nagy szórás mutatkozott. Az egyik, hogy a
pedagógus kitöltők mennyire tartják fontosnak a kommunikáció többféle formájának
használatát, például emotikonok, képek alkalmazását (s=0,85), ami azért fontos, mert
interneten is úgy tudjuk elérni, hogy egy üzenet mindenképpen célba érjen, ha azt több
csatornán és különböző módokon kommunikáljuk. A másik nagyobb szórásértéket (s=0,82)
pont a különböző csatornák használata érte el, melyet ugyan sokan (41,6%) teljes mértékben
magukénak éreznek, de a középértékek mellett is sokan tették le a voksukat.
Összességében a legmagasabb affektív szinten az átlagérték 3,36 pontot ért el (s=0,46),
amely nagyon jó értéknek tekinthető a digitális kommunikáció területén.
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6.3. Digitális életvezetés
6.3.1. Digitális egészség
A digitális egészség részkompetencia emlékezés szintjén a megfelelő számítógép-használat
fizikai megvalósításával kapcsolatos állításokról, valamint néhány használati szokásról kellett
eldöntenie a pedagógusoknak, hogy igazak vagy hamisak.
A legtöbb állítás helyességét a megkérdezettek túlnyomó többsége meg tudta állapítani,
csupán egy kérdés esetében fordult elő, hogy a kérdezettek közel kétharmada (32,1%) rosszul
válaszolt. Ez a kérdés a monitor magasságának ideális helyzetéről szólt.
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Állítás

Igaz/hamis

Jól válaszolt
(%)

✓

Úgy egészséges a számítógép előtt ülni, ha a comb és

84,7

az alkar vízszintes helyzetben vannak.
✗

Úgy egészséges a számítógép előtt ülni, ha a monitor

32,1

középpontja a szemmel egy magasságban van.
✗

A különböző programok által küldött értesit́ ések (pl. e-

94,0

mail vagy Facebook üzenet) segítenek abban, hogy
megfelelő időközönként tartsunk szünetet a számítógép
előtt ülve.
✓

Ha saját szokásainkhoz igazit́ juk (testre szabjuk) a

83,7

programok, szoftverek, applikációk működését, azzal
hatékonyabbá tehetjük a számítógépes (digitális
eszközökön végzett) tevékenységeinket.
✓

Jó, ha a képernyőn lévő asztalon csak a gyakran

92,8

használt ikonok vannak.
✓

A billentyűparancsok a számit́ ógépes tevékenység

83,5

gyorsítását, hatékonyságának növelését szolgálhatják.
✗

A közösségi fórumok (pl. Facebook, Twitter stb.) saját

88,6

rendszerében érkező értesítéseket az e-mail
rendszerünk segítségével kapcsolhatjuk ki.
✓

Hosszan tartó digitális eszközzel végzett tevékenység

96,2

esetén fontos, hogy óránként tartsunk 5-10 perces
szüneteket.
✗

Számítógépezés / digitális eszközök használata közben

98,8

érdemes előre tolni a nyakunkat, hogy ne romoljon a
szemünk.
✓

Fontos, hogy időről időre legyenek olyan napjaink,

82,1

amikor nem töltünk hosszabb időt a digitális eszközök
használatával.
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1. táblázat: Az egészséges számítógép-használatról szóló állításokra adott helyes válaszok aránya a pedagógusok
körében

A részkompetenciához tartozó Bloom-taxonómia megértés szintjén különböző, felsorolt
tevékenységekről kellett eldönteni, hogy azok egészségfejlesztő hatásúak, a túlzott
számítógép-használat következményei, vagy a kettő közül egyikhez sem sorolhatók. A 17
elem között szerepeltek kifejezetten egészségügyi problémák (úgy, mint látásromlás,
kézfájdalom, derékfájás, étkezési zavarok stb.), valamint bizonyos alkalmazások használata
(például kalóriaszámláló, hangulatfigyelő, útvonaltervező, alvásfigyelő stb.). A 17 szerezhető
pontból a kitöltők átlagpontszáma 13,32, amely 78%-os eredményt jelent. A többség helyesen
felismerte a semlegesnek szánt elemeket, bár a hangulatfigyelő alkalmazás megvásárlása a
kérdezettek 17,9%-a szerint egészségfejlesztő hatású is lehet. Az egészségfejlesztő
alkalmazások esetében is 70% feletti volt a helyes válaszok aránya, a legnagyobb arányban a
folyadékbevitelre

figyelmeztető

alkalmazás

használatát

gondolták

egészségfejlesztő

hatásúnak (87%). A túlzott számítógép-használat következményei közül megosztó válaszok
születtek a koncentrációs zavar válaszlehetőségre. Ez a megkérdezett pedagógusok 55,8%-a
szerint a túlzott számítógép-használat eredménye, ugyanakkor 43,8% szerint az nem lehet a
következménye. Hasonlóan megosztó válaszokat láthatunk az erőtlenség és a folyamatos
fáradtságérzet kapcsán, amely a megkérdezettek fele (50,8%) szerint a túlzott számítógéphasználat eredménye. Legnagyobb arányban a látászavart (92%) és a hát- és derékfájást
(92,3%) jelölték meg a túlzott számítógép-használat következményeként.
A következő szint a digitális egészség kompetenciához tartozó jellemzők alkalmazásáról szól.
Ezt több kérdéssel is vizsgáltuk, melyek közül érdekes eredmény lehet az internetfüggőség
jeleinek felismerése. A válaszadóknak 8 elemről kellett megállapítaniuk, hogy az az
internetfüggőség jele vagy sem.
A mintába került pedagógusok a tényleges jeleket többségében helyesnek ítélték meg,
ugyanakkor internetfüggőnek titulálnának valakit, aki napi 10 óránál többet internetezik.
Utóbbira jó példa lehet egy 12 órás műszakban dolgozó személy, aki munkájához az
internetet használja.
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Igaz/hamis

✓

Állítás („Az internetfüggőség jele lehet, ha
valaki…”)

Jól válaszolt

rendszeresen hazudik az internetezéssel töltött

83,3

(%)

időről.
ingerlékeny vagy depressziós lesz, ha nem tud

✓

89,9

internetezni.
az előre eltervezettnél rendszeresen több időt tölt

✓

75,9

internetezéssel.
✗

pénze jelentős részét az interneten költi el.

60,0

✗

több mint napi tíz órát internetezik.

17,9

✓

azért internetezik, hogy jobb hangulatba kerüljön.

69,6

2. táblázat: Az internetfüggőség jeleit helyesen felismerők aránya a pedagógusok körében

Az alkalmazás szintjén maradva, a digitális stressz csökkentéséről szólt a következő kérdés,
melynél két megosztó állítást találtunk. A „legfeljebb napi kétszer-háromszor nyitjuk meg a
postaládánkat“ állítást - mellyel csökkenthető lenne a digitális stressz - a kérdezett
pedagógusok közel fele-fele arányban jelölték hamisnak (44,2%) vagy helyesnek (55,8%).
Hasonló arány született a „minél kevesebb közösségi profillal (például Twitter, Facebook,
Google +) rendelkezünk“ állításnál, mely nem befolyásolja a digitális stresszt, ám a válaszadók
40,6%-a szerint igen. A közösségi profilokon való jelenlét önmagában nem növeli a digitális
stresszt, azok tudatos használata és a beállítások személyre szabása sok esetben akár
támogathatja is a mindennapi életünket. A másik két válasz az internetmentes napok
beiktatása volt, amely a megkérdezettek 82,8%-a szerint csökkenti a digitális stresszt, míg az
egyszerre csak egy feladatra való koncentrálás a pedagógusok 77,9%-a szerint járul hozzá a
stressz csökkentéséhez.
A következő kérdésben az egészségünk fejlesztését támogató internetes tevékenységek
kerültek

a

középpontba.

Az

egyik

alkérdésben

az

alábbi

mondathoz

tartozó

mondatbefejezéseket kellett igaznak vagy hamisnak értékelni:
„Azért érdemes az egészségügyi intézményekkel (például orvosi rendelőkkel, kórházakkal) és
sportlétesítményekkel kapcsolatos tapasztalatainkat megosztanunk, mert…”.
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A válaszlehetőségek között két igaz és két hamis állítás szerepelt. Az igaz állításokat 69,7%
(„ha az egészségügyi intézmények, sportlétesítmények érzékenyek a visszajelzésekre, és
javítják a jelzett problémákat, digitális közreműködésünk hatására jobb szolgáltatást
kaphatunk.”), illetve 84,8% („ezzel segíthetünk másoknak az egészséggel kapcsolatos
döntéseik meghozatalában.”) helyesen jelölte meg. A hamis válaszok közül az egyik esetben a
válaszadók egyértelmű többsége (91,6%) jó választ adott meg („így könnyebben követhető,
hogy mikor merre járunk, mikor nem vagyunk otthon.”). A negyedik kérdésben azonban nagy
eltérés mutatkozott a kérdésre adott válaszokban: 58,7% hamisnak jelölte, míg 41,3%
helyesnek értékelte az „ezáltal használni tudjuk a tapasztalatok megosztására szolgáló
digitális eszközöket.” mondatbefejezést.
Összességében az alkalmazás szinten elérhető 18 pontból 12,57-es átlagpontszámot értek el
a kitöltők, amely 69%-os eredményt jelent.
Egy következő szint a Bloom-taxonómia mentén a kiértékelés, melynél egy komplex helyzet
felvázolása után kellett igaznak vagy hamisnak értékelni különböző mondatbefejezéseket. Az
alábbi szituációt olvasták el a kitöltők:
„Tímea elhatározta, hogy maratont fog futni. A neten a „maraton felkészülési terv” kifejezésre
keresve kiválasztotta a számára megfelelő edzéstervet. Átnézte néhány futással kapcsolatos
ingyenes telefonos alkalmazás leírását, és a legjobbnak tűnőt letöltötte a telefonjára. Rögtön
ezután beállította, milyen célt szeretne elérni, és végigolvasta egy maratonista teljes blogját két
évre visszamenőleg. A terv szerint kezdett edzeni, az alkalmazás segítségével mérte a
teljesített távokat és saját sebességét. A húsz kilométeres táv teljesítése után viszont úgy
érezte, némi motivációra lenne szüksége a folytatáshoz.“

Ezután három mondat lehetséges befejezéseit kellett egyenként értékelni, majd javaslatot
tenni, hogyan tudná Tímea növelni motivációját.
A három mondathoz kapcsolódóan a válaszadók többségében helyes válaszokat adtak.
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„Tímea az általa
használt
alkalmazás
segítségével…”

Jól
válaszolók
aránya (%)

Úgy tűnik,
hogy Tímea…

Jól
válaszolók
aránya (%)

Tímea azzal
segíthet
másoknak a
maratoni
felkészülésben,
ha…

Jól
válaszolók
aránya (%)

pontosan nyomon
tudja követni a
teljesített távokat.
✓

97,6

többet
foglalkozik az
internetezéssel,
mint az
egészségével.
✗

87,5

egyelőre nem
írja meg a
véleményét a
neten - még túl
kevés a
tapasztalata a
témával
kapcsolatban. ✗

66,5

látja, hétről hétre
mennyit fejlődik,
mennyivel javul a
tempója. ✓

96,6

minden
internetes
lehetőséget
kihasznált,
hogy
tájékozódjon a
maratonról. ✗

83,5

az általa olvasott
blog alatt
kommentekben
osztja meg saját
tapasztalatait
másokkal. ✓

90,9

futás közben
motiváló zenét tud
hallgatni a
telefonjáról. ✓

80,2

jól kihasználta
az ismerősöktől, barátoktól
szerezhető
információkat.
✗

66,8

nyilvános naplót
vezet a
felkészüléséről,
tapasztalatairól.
✓

87,6

3. táblázat: A pedagógusok digitális egészség kiértékelés szintjéhez tartozó helyes válaszainak aránya

A szituációhoz kapcsolódóan egy további kérdést vizsgáltunk, hogy a válaszadók mit
javasolnának Tímeának. A négy válaszlehetőség közül többet is meg lehetett jelölni, melyek
közül három számított jó válasznak. Az általunk hamisnak szánt válasz megosztó eredményt
hozott; a megkérdezettek fele (49,4%) szerint a telefonos alkalmazás helyett inkább az
edzésre kéne koncentrálnia Tímeának, ugyanakkor a korábbi kérdésekben a többség
egyetértett azzal, hogy az alkalmazás több előnnyel is jár (például a teljesített távok és a
fejlődés nyomon követése). Nagyobb arányban javasolnák azt, hogy érdemes lenne több
alkalmazást kipróbálnia, hátha akad olyan, amelyben több motivációs lehetőség rejlik (69,6%).
A többség javasolná egy motiváló futópartner keresését (87,4%), valamint a célok és
eredmények megosztását közösségi oldalakon a visszajelzések miatt (85,1%).
A fent leírt eredményeket tekintve láthatjuk, hogy a digitális egészség fogalmaival
kapcsolatban vannak ugyan hiányosságok, a kitöltők számára mégsem teljesen idegen ez a
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terület. Ugyanakkor úgy tűnik, hogy az ismert tevékenységek többsége a pedagógus kitöltő
számára még nem érett meg a mindennapi gyakorlatba való beépítésre. Erről árulkodik a
Bloom-taxonómia kognitív részének legfelső szintje, ahol a szerezhető 4 pontból csupán 1,79
lett a kitöltők átlagpontszáma.

28. ábra: A pedagógus kitöltők digitális egészség létrehozás szintjéhez tartozó válaszai a négyfokú Likert-skálán

A legnagyobb szórást (0,965) az első kérdésnél láthatjuk, a kérdezettek kétharmada
közepesen jellemzőnek tartja magára a digitális egészséggel kapcsolatos tanácsadást. A
konkrét tevékenységek ezzel szemben legtöbbek számára egyáltalán nem jellemzőek a
mindennapokra, a skálaátlagok 1,5 körül mozognak a további három kérdés kapcsán.
Ugyanennek a kérdésnek az affektív szinthez tartozó megfelelője mutatja a digitális
egészséghez való hozzáállást. Az itt felsorolt attitűdkérdések magasabb értékelést kaptak a
válaszadóktól, mint az előbb említett szokásokra vonatkozó skálakérdések. A legtöbb
kérdésre adott válasz közepes mértéket jelent. Legmagasabbra értékelték átlagosan a
hosszabb

számítógép-használat

esetén

tudatosan

beiktatott

szünetet

(3,42),

legalacsonyabbra pedig az edzéshez használt digitális eszközöket (2,06). Mivel az egyes
állítások erősen szituációfüggők, érdemes az eredményt távolabbról szemlélni, az összes
kérdést lefedve. Az így kapott átlagpontszám 2,86 lett (a megszerezhető négyből).
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Állítás

Átlag

Szórás

3,42

0,76

adódó esetleges fizikai kockázatokat.

3,23

0,741

Megfelelően el tudom kerülni a digitális stresszt.

3,3

0,715

3,08

0,77

tanácsokat a gyakorlatba ültetem.

2,77

0,771

Mozgásformákat, sportot tanulok az internet segítségével.

2,21

0,922

2,06

0,971

Hosszabb számítógép-használat esetén tudatosan szüneteket iktatok
be.
Teszek érte, hogy elkerüljem a digitális eszközök használatából

Új dolgokat próbálok ki és tanulok meg, hogy egészségesebben és
hatékonyabban

tudjam

használni

a

számítógépet/digitális

eszközöket.
Az

interneten

talált

egészséggel

kapcsolatos

információkat,

Edzéshez digitális eszközöket, programokat (TV, DVD, videotorna,
online jóga, pulzusmérő stb.) használok.

4. táblázat: A pedagógusok digitális egészséghez tartozó válaszainak átlaga és szórása az érték alapú viselkedés
szinten

6.3.2. Digitális énmegjelenítés
A digitális énmegjelenítés részkompetenciához kapcsolódó megértés szint esetében arra
kértük a pedagógusokat, hogy válasszák ki azokat a tevékenységeket, amelyek egy személy
digitális

lábnyomának

(az

interneten

vele

kapcsolatban

megtalálható

információk

összességének) részét képezik.
A felsorolásban összesen 15 állítás szerepelt, amelyek közül kilenc esetében a válaszadó
pedagógusoknak több mint a fele jó választ adott. Az állítások közül azt jelölték meg a
legtöbben jól, amely az egyén által közvetlenül közzétett tartalmat jelentett (például személy
által írt blogbejegyzések).
Azon tartalmakkal kapcsolatban, amelyek nem a személy által közvetlenül közzétett
információkat jelentették, több esetben inkább úgy gondolkodtak a kitöltők, hogy azok nem
képezik a személyes lábnyomuk részét. Érdemes kiemelni, hogy akik a közvetetten közzétett
tartalmakat vagy különböző csatornákon megadott információkat is a digitális lábnyom
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részének értelmezték, azok nagyobb valószínűséggel tudják ezeket a tartalmakat is
ellenőrzötten, szűrve elérhetővé tenni, és erre biztatni kollégáikat, tanítványaikat is.
A feladathoz kapcsolódó instrukció így szólt: „Válassza ki az alábbiak közül azokat az
elemeket, amelyek egy személy digitális lábnyomának (az interneten vele kapcsolatban
megtalálható információk összessége) részét képezik! Több válasz is lehetséges!”
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Igaz/hamis

Állítás

Jól
válaszolók
aránya (%)

✓

a személy által írt blogbejegyzések

95,1

✓

közösségi oldalakon, mikroblogokon (Facebook, Twitter,
Instagram) megosztott hangulatok, érzések (saját Facebook
posztok, tweetek, fotók stb.)

90,9

✓

fotók az interneten, melyeken a személy szerepel (mások által
a személy nevével megjelölt, taggelt fotók)

92,2

✓

internetes vásárlásainak adatai

36,7

✗

személyes adatai, születési dátuma, lakhelye, családi állapota

60,7

✓

a személy e-mail fiókjának adatai

✓

a személy magánéletéről szóló internetes kommentek
(hozzászólások)

71,3

✓

személyes skype (videochat) beszélgetéseinek adatai

24,3

✓

a személy Youtube csatornája

63,7

✗

főiskolai / egyetemi diplomája

88,2

✓

a személy saját Google keresései

41,3

✓

a személy online bankkártyás fizetéseinek adatai

22,8

✓

mások Google keresései a személyről

23,8

✓

a személy hírportálokon, weboldalakon tett kommentjei
(hozzászólásai)

87,7

✓

a személyről szóló LinkedIn-es, munkájával kapcsolatos
ajánlások (recommendations)

68
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5. táblázat: A személy digitális lábnyomának részei a pedagógusok szerint
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A digitális énmegjelenítés alkalmazás szintjének esetében arra voltunk kíváncsiak, hogy a
válaszadó pedagógusok a felsorolt tevékenységek közül mit tartanak elfogadottnak, és melyek
azok, amik véleményük szerint nem azok.

Állítás

Igaz/hamis

Jól válaszolók
aránya (%)

✓

Munkájával kapcsolatos eredményeit rendszeresen
megosztja szakmai fórumokon.

77,1

✗

Szakmai fórumon főként mókás hozzászólásokat tesz.

98,3

✓

Kollégáit rendszeresen tájékoztatja szakmai jellegű
tevékenységeiről, eredményeiről.

81,4

✗

Minden szakmai tevékenységét, viselkedését megosztja
kollégáival.

86,9

✗

Minden magánéleti tevékenységét, eredményét megosztja
barátaival, ismerőseivel.

99,4

✓

Megkéri barátját, hogy egy róla (a személyről) készült
fotót vegyen le a Facebookról.

38,4

✓

Az interneten megosztott gondolat, érzés, szöveg stílusát
a használt médiumhoz, internetes fórumhoz igazítja (pl.
más stílusban fogalmaz Facebookon, mint e-mailben).

61,4

✗

Minden társas fórumon, közösségi platformon rendelkezik
felhasználói fiókkal (accounttal).

99,4

✓

Kollégáitól interneten kér véleményt saját munkájával
kapcsolatban.

23

6. táblázat: A pedagógusok véleménye szerint kívánatosnak mondható online tevékenységek

Ehhez a szinthez fűződően, összesen kilenc állítással kapcsolatban kellett döntést hozniuk a
felhasználóknak, hogy melyek a kívánatos/elfogadott és nem kívánatos tevékenységek. A
kilenc állítás közül hét esetében, a válaszadók több mint 60%-a jelölte helyesen a válaszokat,
öt állítás esetében ez az arány 80% fölötti és három esetében 98% fölötti volt. Két állításnál
40% alatti arányban születtek helyes válaszok, a felhasználóknak - úgy tűnik, hogy - nincs
napi tapasztalatuk abban, hogy például közösségi oldalon más felhasználótól is kérhetnek
segítséget egy róluk készült, nem tetsző fénykép eltávolításában, illetve nem a bevett
gyakorlat részét képezi az sem, ha az interneten kérnek véleményt kollégáiktól, szakmai
tevékenységükkel kapcsolatban.
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Ehhez a szinthez kapcsolódóan, összességében tehát azt mondhatjuk, hogy a válaszadó
pedagógusok nagy része jól ítélte meg az interneten elfogadott és nem elfogadott
tevékenységeket, a digitális énmegjelenítés részkompetenciájához kapcsolódóan.
A digitális énmegjelenítés befogadás szintjénél, vagyis az első affektív szint esetében
kíváncsiak voltunk arra, hogy a kérdőívet kitöltő pedagógusokra milyen mértékben jellemzőek
az alábbi állítások. Az állításokat 1-4-ig terjedő skálán értékelhették a válaszadók, ahol az 1es érték jelentette az ’egyáltalán nem jellemző rám’ szintet és a 4-es a ’teljes mértékben
jellemző rám’ kijelentést.
Állítás

Átlag Szórás

Érdekel, milyen eszközök és technikák vannak az online megjelenésre,
én-bemutatásra.

2,73

,929

Kíváncsi vagyok, mások hogyan gondolkodnak a szakmai életünk,
eredményeink online megjelenítéséről.

2,85

,876

Szívesen megtudnám, mások mit gondolnak arról, ami nyilvánosan
elérhető rólam az interneten.

2,41

,975

Tanulságosnak gondolom a digitális lábnyommal kapcsolatos kudarcok,
rosszul végződött esetek megismerését.

3,07

,871

7. táblázat: A pedagógusokra jellemző, digitális lábnyommal kapcsolatos állítások átlagértékei

A négy felsorolt állítás közül a legmagasabb értéket az utolsó állítás esetében láthatjuk (3,07),
amely szerint a válaszadó pedagógusok nyitottak arra, hogy megismerjenek tanulságos
eseteket a digitális lábnyomhoz, a digitális énmegjelenítéshez kapcsolódóan. Alacsony értéket
kapott az az állítás, mely szerint a kitöltők kíváncsiak lennének arra, hogy mások hogyan látják
az ő digitális lábnyomukat. Ez az 1-4-ig terjedő skálán 2,41-os átlagértéket vett fel, pedig
azzal, ha másokat kérünk az általunk megosztott, közzétett tartalmakkal kapcsolatos
visszajelzésre, az olyan, mintha tükröt tartanánk magunk elé digitális tevékenységünkkel
kapcsolatosan. Természetesen ezt önmagunk is elvégezhetjük, időnként érdemes privát
böngészőmódban

rákeresni

a

saját

nevünkre

és

azokra

a

nyilvánosan

elérhető

tevékenységekre, megosztott tartalmakra, amelyekhez bárki hozzáférhet a nevünket a
keresőkbe gépelve. Ezáltal a keresés által könnyebben tudjuk azonosítani azokat a
nemkívánatos tartalmakat, amelyeket nem szeretnénk mások számára elérhetővé tenni.
Az 1-4-ig terjedő skálán magasabb értéket kapott az, hogy a válaszadó pedagógusok
szívesen megismernék mások - elsősorban pedagógusok - szakmai eredményeinek online
megjelenítéséről; valamint 2,73-os átlagponttal szerepel, hogy a válaszadók nyitottak arra,
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hogy

megismerjenek

olyan

technikákat

és

lehetőségeket,

amelyekkel

az

online

énmegjelenítés megvalósítható. Fontos kiemelni, hogy a válaszok alapján körvonalazódni
látszik az az igény, hogy a digitális énmegjelenítés területén is szükség van jó gyakorlatokra, a
pedagógusok tapasztalatainak megosztására.
A digitális énmegjelenítés, reagálás szintjénél négy különböző helyzetet soroltunk fel a
válaszadóknak, amelyekre két-két lehetőség közül választhatták ki a hozzájuk közelebb állót.
A reagálás szint esetében konkrét cselekvési hajlandóság vagy konkrét cselekvési szándék
jelenik meg egy adott helyzettel, technikával, információval vagy elvárással kapcsolatban. A
digitális énmegjelenítéshez kapcsolódó, reagálás szint esetében olyan együttműködési
hajlandóságra kérdeztünk rá, amely során nem feltétlenül a válaszadó pedagógus, hanem
esetenként a helyzetben megjelenő, fiktív kolléga a kezdeményező fél egy adott tevékenység
során.
1. „Kollégája LinkedIn profilt hoz létre, és bejelöli Önt.”
Erre a kezdeményező lépésre a válaszadó pedagógusok 81,9%-a azt jelölte meg, hogy
„Pozitív visszajelzést adnék neki - a közösségi oldal révén hasznos szakmai közösségek
tagjaivá válhatunk.” 18,1% azt jelölte meg, hogy „A személyes találkozáskor felhívnám
figyelmét a közösségi oldalak veszélyeire.”
Bár magasabb arányban szerepelnek a pozitív válaszok, mégis érdemes kiemelni, hogy a
pedagógusok közel egyötöde úgy gondolja, hogy inkább a közösségi oldalak veszélyeire
hívná fel a kollégája figyelmét. Természetesen léteznek árnyaltabb vélemények is. Arra
voltunk kíváncsiak, hogy affektív szinten, inkább nyitottan reagálnának-e a pedagógusok egy
ilyen helyzetben vagy elzárkózó magatartást tanúsítanának-e. Érdemes kiemelni, hogy a
közösségi oldalak veszélyeiről szóló diskurzusok nagy része az oldalak használati
lehetőségeinek nem ismeretéből fakad. Ha megismerjük egy-egy oldal részletes működési és
működtetési

szabályait,

felhasználási

feltételeit,

azáltal

személyesen,

tudatosan

csökkenthetjük a veszélyeket és a kockázatokat.
2. „Egy kollégájától meghívót kap egy Ön által eddig még nem ismert közösségi oldalra.”
Ebben az esetben is magasabb arányban jelentek meg pozitív válaszok, a pedagógusok
83,8%-a jelölte meg, hogy „Utánanéznék az interneten, hogy pontosan milyen közösségi
oldalról van szó.” Ezen válasz esetében a nyitottság mellett megjelenik a tudatos cselekvés is,
vagyis felhasználóként lehetőségünk van megismerni, tájékozódni azokról a szolgáltatásokról,
lehetőségekről, amelyek elérhetők számunkra. Ebben a helyzetben a válaszadók 16,2%-a
mondaná azt, hogy „Törölném a meghívót és nem regisztrálnék az oldalra”, vagyis a
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pedagógusok körülbelül hatoda elzárkózna az ilyen lehetőség elől, akkor is, ha a meghívót
nem ismeretlen személytől, hanem kollégájától kapná.
3.

„Egy kollégája felveti, hogy a tanári kar tagjai töltsenek fel magukról a jelenleginél
részletesebb, a kollégák tanítási elveit és hobbijait is tartalmazó bemutatkozást az
iskola honlapjára.”

Ezen állítás esetében már sokkal közelebb került egymáshoz a kétfajta, felkínált álláspont
aránya, hiszen a pedagógusok 45,2%-a azt jelölte meg, hogy „Nem szeretném magam ilyen
mértékben felfedni az interneten, így a kezdeményezés ellen szavaznék.” A válaszadók
54,8%-a pedig inkább nyitott lenne egy ilyen helyzetben, és ők az alábbi választ jelölték meg:
„A személyesség közelebb hozhatja az intézményünket a diákokhoz és a szülőkhöz, ezért
támogatnám a kezdeményezést.”
Érdemes kiemelni, hogy a fiktív helyzetben szerepel az is, hogy a tanítási elvek, valamint egy
személyesebb, de nem a privát szférát érintő információ is helyet kaphatna egy oldalon, a
pedagógusok szabadidős, kedvelt tevékenysége, mégis, ez a személyes információközzétételi lehetőség már nagyobb arányban osztotta meg a pedagógusokat.
4.

„Egy kollégája felveti, hogy Ön írjon egy bejegyzést saját szakmai tapasztalatairól a
kolléga blogjára.”

Hasonlóan - az előző helyzetre adott válaszokhoz - a pedagógusokat itt is megosztotta a
kérdés. 54,5% jelölte, hogy „Igent mondanék a felkérésre.”, míg 45,5% azt válaszolta, hogy
„Felajánlanék

neki

egy

személyes

beszélgetést,

melyben

megismerheti

szakmai

tapasztalataimat.” Ezen kérdés esetében elsősorban az online információ-megosztásra való
nyitottságra voltunk kíváncsiak, de ettől a válaszadók közel fele – a válaszok alapján – még
idegenkedne, annak ellenére, hogy a felkérő kolléga vélhetően elismeri a válaszadó
tevékenységét, és szeretné, ha az minél szélesebb kör számára ismert lehetne az online
csatornákon keresztül.
A digitális énmegjelenítés egy következő, affektív szintjénél, az értékszerveződés keretén
belül azt mértük fel, hogy milyen mértékben törekszenek arra a válaszadók, hogy az alábbi
tevékenységek megvalósuljanak. A válaszokat egy 1-4-ig terjedő skálán jelölhették a
pedagógusok, amely skálán az 1-es érték jelentette az ‘egyáltalán nem’, a 4-es pedig a ‘teljes
mértékben’ értéket.

68

Állítás

Átlag

Szórás

Reálisan pozitív képet mutassak magamról az interneten.

3,29

,908

Mások könnyen megtaláljanak az interneten.

2,55

,938

Mások könnyen kapcsolatba léphessenek velem az interneten található
információk segítségével.

2,68

,915

A munkámmal kapcsolatos eredményeimet megosszam szakmai
fórumokon.

2,45

,899

Minden, a szakmai tevékenységemről szóló információt megosszak a
szülőkkel.

2,05

,857

Minden magánéleti tevékenységemet, eredményemet megosszam a
barátaimmal, ismerőseimmel az interneten.

1,27

,526

Az éppen használt fórum vagy médium követelményeinek megfelelően
fogalmazzak.

3,15

,998

Minden társas fórumon, közösségi platformon legyen felhasználói
fiókom (accountom).

1,29

,564

A szülőktől, a diákoktól és a kollégáimtól interneten kérjek véleményt a
munkámmal kapcsolatban.

1,59

,758

8. táblázat: A pedagógusok digitális énmegjelenítéséhez kapcsolódó, értékszerveződés szintjén megjelenő válaszai

A legmagasabb értéket (3,29 átlagpont) az az állítás kapta, hogy a válaszadók törekszenek
arra, hogy reálisan pozitív képet mutassanak magukról az interneten, míg a legalacsonyabb
értéket a „minden magánéleti tevékenység megosztása az interneten”, illetve a „minden
közösségi oldalon megjelenő fiók üzemeltetése” sor kapta. Ezen két végpont alapján
megfogalmazhatjuk, hogy a digitális együttélés értékszerveződés szintje esetében a
válaszadó pedagógusok reálisan, helyesen törekszenek arra, ami a felsorolt helyzetekben
elvárható, kívánatos cselekmény.
Magasabb értékkel jelenik meg az adott online csatornán, fórumon a követelményeknek
megfelelő fogalmazás is (3,15 pont), amely jelzi, hogy a válaszadók tudatában vannak annak,
hogy a különböző online csatornákon írott és íratlan kommunikációs szabályoknak kell
megfelelniük.
Alacsonyabb értékkel jelenik meg a törekvés a pedagógusok szakmai eredményeivel
kapcsolatos információk online megosztása, pedig itt, az egyik korábbi kérdéssel ellentétben,
magánéleti tartalom nem is keveredett a megosztandó információk közé. Azt mondhatjuk,
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hogy a pedagógusok bizonyos esetekben várják, hogy jó gyakorlatokkal és más pedagógusok
szakmai álláspontjával, tapasztalatainak megosztásával találkozzanak, ők maguk viszont nem
minden esetben nyitottak és kezdeményezők egy ilyen helyzetben.
A digitális énmegjelenítés legmagasabb affektív szintje, az érték alapú viselkedés esetében
arra voltunk kíváncsiak, hogy milyen mértékben jellemzi a felhasználókat egy-egy állítás,
amikor már komplex, értékek alapján szerveződő, következetes viselkedésformákat
szeretnénk feltárni.

Állítás

Átlag

Szórás

Rendszeresen átnézem, mi érhető el rólam nyilvánosan az interneten.

2,16

,945

Előfordul, hogy mások visszajelzésének hatására változtatok a saját
digitális lábnyomomon.

2,12

,911

A nyilvános szerepléseimről, tanóráimról készült felvételeket vagy
szöveges összefoglalókat szívesen nyilvánossá teszem az interneten.

1,82

,866

A diákjaim és a szülők bármikor informálódhatnak a munkámról és a
szakmai elképzeléseimről az online nyomaim alapján.

2,18

,919

9. táblázat: A pedagógusok digitális énmegjelenítéséhez kapcsolódó, érték alapú viselkedés szintjén megjelenő
válaszai

A táblázatban látható állításokkal kapcsolatban egy 1-4-ig terjedő skálán azt kellett
megjelölniük a válaszadó pedagógusoknak, hogy milyen mértékben jellemzőek rájuk az
olvasható sorok. Az 1-es érték ebben az esetben is az ‘egyáltalán nem jellemző’, míg 4-es a
‘teljes mértékben jellemző’ végpontot jelentette.
A felsorolt állítások közül a legalacsonyabb átlagpontszámot az kapta, hogy „A nyilvános
szerepléseimről, tanóráimról készült felvételeket vagy szöveges összefoglalókat szívesen
nyilvánossá teszem az interneten.” Látható, hogy minden felsorolt állítás viszonylag alacsony
átlagpontszámot kapott, vagyis a válaszadó pedagógusok körében még nem terjedt el a
gyakorlat a különböző, digitális énmegjelenítéshez kapcsolódó tevékenységekben.

6.3.3. Digitális együttélés
A digitális együttélés megértés szintje azt vizsgálja, hogy az egyén
●

érti

az

online

normák,

szabályok

(megfélemlítés

és

károkozás,

plagizálás,

illemszabályok) jelentőségét;
●

képes saját szavaival megfogalmazni az online szabályokat, etikai normákat;
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●

érti és képes saját szavaival megfogalmazni tevékenységének, viselkedésének hatását
és következményeit;

●

képes saját szavaival megfogalmazni, hogy mit tehet az őt ért vagy az általuk
tapasztalt online zaklatás során;

●

meg tudja magyarázni, mely viselkedéselemek konstruktívak, destruktívak;

●

érti és meg tudja magyarázni a szerzői jogokra vonatkozó szabályok betartásának
szükségességét;

●

képes saját szavaival megfogalmazni a tartalom letöltésére, másolására, terjesztésére
átdolgozására vonatkozó szerzői jogokat.

A digitális együttélés megértés szintjéhez kapcsolódóan egy kiegészítendő mondatokból álló
feladat szerepelt a kérdőívben. A válaszadó pedagógusoknak összesen öt olyan mondatot
kellett kiegészíteniük 3-3 szólehetőség közül választva, amelyek a digitális együttélés írott és
íratlan szabályaival hozhatók kapcsolatba.
Az alábbi táblázatban láthatóak a kiegészítendő mondatok, félkövéren kiemelve a jó válaszok.
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Állítás

Válaszlehetőségek

Az internetes illemszabályok megértéséhez egyaránt jogszabályokat
ismernünk kell a hagyományos …..…...….. és a digitális
népszokásokat
környezetek sajátosságait.

Jó
válaszok
aránya %
7,8
0,4

illemszabályokat

91,8

A legfontosabb, hogy igyekezzünk mérlegelni kiváltó okait
cselekedeteink ………….…………, és online se
következményeit
tegyünk olyat másokkal, amit offline nem tennénk.

1,1

folyamatát
Az online környezetben folytatott vita alapszabálya, fejezzünk ki
hogy
maradjunk a témánál, semmiképp se érzelmeket
……….……….
váljunk passzívvá
személyeskedjünk
Ha konfliktusba keveredünk, azt – akárcsak az offline érzelemmentesen
konfliktusokat –, jobb, ha ……….……….. rendezzük.
négyszemközt
szóban

98,5
0,5
1,4

2,2
96,4
41,1
50,4
8,5

Ne feledjük, hogy a CSUPA NAGYBETŰ …..…...……. kiabálást
jelent!
fenyegetést

86,3

gúnyolódást

2,5

11,2

10. táblázat: A digitális együttélés megértés szintjéhez kapcsolódó feladat válaszainak eloszlása a pedagógusok
körében

Látható, hogy az öt állítás közül négy esetében a válaszadó pedagógusok több mint 80%-a jó
választ adott meg. Csupán egy kérdésnél oszlottak meg jobban a válaszok, de a válaszadók
fele abban az esetben is a jó választ jelölte meg, amikor arra kérdeztünk rá, hogy hogyan
tanácsos rendezni az online keletkezett nézeteltéréseket. Érdekes eredmény, hogy ebben az
esetben a válaszadók 41,1%-a szerint érdemes ezeket a konfliktusokat érzelemmentesen
rendezni. A felmért válaszok alapján megállapítható, hogy a válaszadó pedagógusok a
megértés szintjén jól teljesítettek a digitális együttélés részkompetencia területén.
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A digitális együttélés kiértékelés szintjéhez kapcsolódóan, a válaszadó pedagógusok egy
szituációt olvashattak, amelyhez különböző állításokat soroltunk. Az állításokról el kellett
dönteni, hogy azok igazak vagy hamisak.
A szituáció az alábbi volt:
„Tímea elhatározza, hogy a tudásmegosztás és a szakmai transzparencia jegyében szakmai
blog írásába kezd „Timi néni tanít - iskola kezdőknek és haladóknak” címmel. Mivel a közösség
számára értékes tudást akar átadni, első bejegyzésében a napszúrás elkerülésének gyakorlati
praktikáit gyűjti össze. Erről a témáról sokat olvasott, sok másik cikkből idézett szó szerint, de
mivel ezek közül többet már régebben mentett el, nem mindig tudta megjelölni a pontos forrást.
A Google képkeresőjében talált tartalmak szépségét nem csökkentették a fakó foltok és
vonalak - a tetszetős képekből több ideillőt is felhasznált bejegyzésében.”

Állítás

Válaszlehetőségek

Válaszok
helyessége

Igaz %

Hamis
%

Tímea
a
nem
ismert
forrású
szövegek
idézésénél jobban
tette volna, ha...

legalább idézőjelbe teszi a
szövegeket, ha forrást nem is
jelöl meg.

✓

76,8

23,2

nem ír le olyasmit, amiről nem
tudja, honnan származik.

✓

84,3

15,7

az idézett szövegre rákeresve
megpróbálja
felkutatni
az
eredeti forrást.

✓

97,3

2,7

hogy célja elsősorban az, hogy a
bejegyzése minél több lájkot
kapjon.

✗

50,7

49,3

a

✓

96,3

3,7

jó példát mutat diákjainak a
digitális értékteremtés terén.

✗

18,5

81,5

hozzáállásával fontos értékeket
képvisel.

✗

35,2

64,8

félrevezette olvasóit a blog
címéhez
nem
illeszkedő
témaválasztással.

✓

70,4

29,6

Úgy tűnik,
Tímea...

nem kezeli megfelelően
szerzői jogokat.
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A fakó foltok és vízjelek, amelyek a képek
vonalak
a eredetét jelölik.
felhasznált
képhibák, melyek a nem
képeken...
megfelelő
beillesztésből
fakadnak.

✓

49,1

50,9

✗

31,7

68,3

vízjelek, amelyek célja a képek
jogszerűtlen felhasználásának
kivédése.

✓

74,8

25,2

Nem
jelölte (%)

Jelölte
(%)

Ön mit javasol
Tímea Tanárnőnek
ebben
a
helyzetben? (Több
választ
is
megjelölhet!)

Egyeztesse össze a blogjának
címét a bejegyzései témájával a blogja jelenlegi állapotában
félrevezeti az olvasókat!

✓

22,8

77,2

Kérjen visszajelzést a blogjáról
egy régóta blogoló kollégájától!

✓

53,9

46,1

Keressen
fel
egy
online
ügyekkel foglalkozó ügyvédet!

✗

88,0

12

Használjon saját készítésű
képeket a blogjához!

✓

14,6

85,4

11. táblázat: A digitális együttélés kiértékelés szintjéhez kapcsolódó feladat válaszainak eloszlása a pedagógusok
körében

A digitális együttélés kiértékelés szintjéhez társított, komplex helyzet többségében jó
válaszokat eredményezett. A felsorolt tizenöt válaszlehetőség közül a pedagógusok több mint
70%-a tíz válasz esetében jól válaszolt. Két válasz esetében érezhető a válaszadó
pedagógusok attitűdjéből, hogy a blogon közzétett, idézett helyzethez nem tudják szervesen
kapcsolni az értékteremtés tevékenységét.
Megosztotta a pedagógusokat az a válaszlehetőség, hogy Tímea célja az, hogy minél több
lájkot kapjon. Ebben az esetben a pedagógusok fele válaszolt úgy, hogy ez igaz lenne, és fele
úgy, hogy ez hamis állítás.
Az utolsó négy állítás esetében a felsoroltak közül több választ is bejelölhettek, és látjuk, hogy
egy válasz kivételével itt is alapvetően megfelelően tájékozottak, és megfelelően értékelték ki
az adott szituációt a válaszadók. A régóta blogoló kollégától való visszajelzés kérése
megosztotta a pedagógusokat, körülbelül fele-fele arányban választották ezt a lehetőségeket.
Ebben az esetben kézenfekvő lenne egy olyan kolléga szakmai tanácsát kérni, aki régóta
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vezet online naplót, hiszen a kezdő próbálkozás esetében hasznos lehet egy ilyen kollegiális
támogatás.
A következő elemzett terület a létrehozás szintje. A digitális együttélés létrehozás szintje azt
mutatja meg, hogy az egyén
●

képes az online tevékenységre és viselkedésre vonatkozó normák és szabályok
létrehozására, bővítésére, pontosítására a már használt és az új felületek használata
során egyaránt;

●

képes egy online közösség/csoport létrehozására;

●

képes konstruktív online viselkedésével, tevékenységével egy online közösséget
konstruktívan fejleszteni, építeni, működtetésében részt venni;

●

fellép az online agresszív viselkedéssel szemben;

●

felold

egy

meglévő

normakonfliktust,

az

egymásnak

ellentmondó,

összeegyeztethetetlen online viselkedésre és tevékenységekre vonatkozó szabályok,
normák megváltoztatásával.
A digitális együttélés létrehozás szintjének esetében egy attitűdskála segítségével kérdeztük a
kitöltőket öt állítással kapcsolatban, hogy mennyire jellemzőjük rájuk a felsorolás. A
válaszadók egy 1-4-ig terjedő skálán határozhatták meg válaszaikat, ahol az 1-es érték jelölte
az ‘egyáltalán nem jellemző’, míg a 4-es érték a ‘teljes mértékben jellemző’ szintet.

Állítás

Átlag Szórás

Egy online csoport vagy kommunikációs közösség tagjaként
szabályokat javaslok az együttműködésre.

2,61

1,090

Ha online zaklatást látok, jelzem az elkövetőnek, hogy nem tartom
helyesnek a viselkedését.

3,00

1,030

Ha online agressziót tapasztalok, elhagyom az adott felületet /
beszélgetést.

3,46

,860

Ha valakit bántalmaznak online, jelzem neki, hogy blokkolhatja a
zaklatót vagy elhagyhatja az adott felületet / beszélgetést.

3,16

,966

Beszélgetek másokkal arról, hogyan tarthatjuk tiszteletben egymást a
digitális környezetekben

3,19

,889

12. táblázat: A digitális együttélés létrehozás szintjéhez kapcsolódó feladat válaszainak átlaga a pedagógusok
körében

75

A szinthez kapcsolódó felsorolás alapján látjuk, hogy a válaszadó pedagógusok minden
esetben a 2-es érték fölötti átlagot értek el, viszont magasabb értéket kaptak azok a
kijelentések, amelyek esetében passzív tevékenység jelenik meg (például egy csoport
elhagyása), mint a tevékeny, megelőző magatartás (például szabályok javaslata az
együttműködésre). A létrehozás szint esetében fontos az is, hogy az egyén aktív
tevékenységet végezzen, és a digitális együttélés terén ez kiemelt jelentőségű lehet
különböző zaklatások, kellemetlen párbeszédek megelőzéséhez kapcsolódóan is.
A digitális együttélés első affektív szintjének esetében, a befogadás szintnél is egy
attitűdskálán mértük a kitöltők véleményét, válaszait. A válaszadók egy 1-4-ig terjedő skálán
határozhatták meg válaszaikat, ahol az 1-es érték jelölte az ‘egyáltalán nem jellemző’, míg a
4-es érték a ‘teljes mértékben jellemző’ szintet. Az affektív területek első szintjénél mért
eredmények alapján azt állíthatjuk, hogy a pedagógusok alapvetően nyitottak a digitális
együttélés hatékony megoldásaira, és átérzik az online tevékenységgel és viselkedéssel
kapcsolatos szabályok, normák betartásának, figyelembevételének, be nem tartásának
közösségre gyakorolt hatását.

Állítás

Átlag Szórás

Érdekelnek a nem megfelelő online viselkedéssel kapcsolatos
tanulságos rossz példák.

2,62

,934

Érdekesnek találom az online illemszabályokkal kapcsolatos vitákat.

2,79

,909

Kíváncsi vagyok, hogyan tudja követni a jogalkotás a digitális
környezetek változásait.

3,16

,827

Fontosnak tartom, hogy minél többen tájékozódjanak az online zaklatás
jelenségével és megoldási módjaival kapcsolatban.

3,43

,760

13. táblázat: A digitális együttélés befogadás szintjéhez kapcsolódó feladat válaszainak átlaga a pedagógusok
körében

A négy felsorolt állítás közül egyiknél sem született 2,5 átlagérték alatti eredmény, és két
állítás esetében 3,1 fölötti értéket látunk. A válaszadó pedagógusok tehát alapvetően
érdeklődők, nyitottak a digitális együttélés, az online illemszabályok, normák betartására, a
legmagasabb értéket az online zaklatáshoz kapcsolódó tájékozódás kapta. Ez az állítás volt a
leginkább gyakorlatközeli, mert a pedagógus és a diákok között hétköznapi helyzetekben is
előkerülhet, és sok esetben a pedagógustól várható az ilyen helyzetek megoldása vagy a
megoldás felkutatása.
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A digitális együttélés egyik fejlettebb, affektív szintje, az értékszerveződés esetében már olyan
konkrét helyzetekhez kapcsolódó magatartásformákra, viselkedésre kérdeztünk rá, amelyeken
keresztül kiderül, hogy a pedagógus
●

elfogadja, hogy felelősséggel tartozik saját viselkedéséért és a közösség által
elfogadott szabályokat betartja, a normákat figyelembe veszi, szükség esetén elővezeti
azok módosításának szükségességét;

●

felismeri és elfogadja, hogy az online felületen egyensúlyra van szükség a szabadság
és a felelősség-kötelezettség tekintetében;

●

elfogadja, hogy felelősséggel tartozik másokért/közösségért, ezért tevékenysége során
törekszik a konstruktív online viselkedésre és a destruktív online viselkedés és
tevékenység minimalizálására.

A válaszadók egy 1-4-ig terjedő skálán határozhatták meg válaszaikat, ahol az 1-es érték
jelölte az ‘egyáltalán nem’, míg a 4-es érték a ‘teljes mértékben’ szintet.
Az értékszerveződésnél felsorolt állítások a kérdőívben megegyeztek az affektív szintek
legmagasabb területén adott felsorolásokkal, így a két szint eredményeit együttesen
elemezzük.
A digitális együttélés affektív szintjei közül, a legmagasabb szinten az érték alapú viselkedés
található.
Ezen a szinten azt mérhetjük, hogy az egyén
●

betartja, folyamatosan felülvizsgálja, szükség esetén konstruktív vitákat folytatva,
javaslatokat figyelembe véve módosítja az online viselkedésre és tevékenységre
vonatkozó szabályokat;

●

képes az önálló beilleszkedésre és sikeres részvételre egy online csoporton belül;

●

elkötelezettséget mutat az online viselkedésre és tevékenységre vonatkozó szabályok
és normák iránt, de mások véleményét figyelembe véve, képes online viselkedésének
és tevékenységének egy adott helyzetet vagy a közösség igényeit is figyelembe vevő
konstruktív irányú módosítására;

●

elfogadja, hogy felelősséggel tartozik másokért/közösségért, és fellép a destruktív
online viselkedés és tevékenység ellen.
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29. ábra: A digitális együttélés, az értékszerveződés és érték alapú viselkedés szintekhez kapcsolódó válaszok
átlagértékei a pedagógusok körében

Láthatjuk, hogy az értékszerveződés szintjénél közzétett lehetőségeknél törekvésre, egy adott
viselkedésminta irányába történő igyekezetre, míg az érték alapú viselkedés tekintetében már
a konkrét viselkedésre, magatartásra kérdeztünk rá.
Az állításokra adott válaszok tekintetében nincsen jelentős különbség az adott viselkedésre
való törekvés és a már elsajátított viselkedésforma értékei között, így ezeket összevetve
elemeztük.
Az állítások közül a legmagasabb átlagértéket az első állítás kapta: „Törekszem rá/jellemző
rám, hogy a témánál maradjak a digitális kommunikáció során.”, míg a legalacsonyabb
értéket - helyesen - az alábbi állítás kapta: „Törekszem rá/jellemző rám, hogy barátaim,
ismerőseim kritizálására inkább a nyilvános online felületeket használjam.”
A pedagógusok a digitális együttélés értékszerveződés szintjénél megjelenő kérdésekben
saját bevallásuk szerint konstruktív viselkedésre törekszenek és elfogadják, hogy az online
felületeken különböző írott és íratlan szabályok betartására van szükség. Ezt támasztja alá a
3,1 körüli értéket mutató állítás is: „Törekszem rá/jellemző rám, hogy negatív véleményeimet
csak konstruktív javaslatokkal együtt tegyem közzé az interneten.”
A digitális együttélés során való példamutatás is fontos tevékenység a pedagógus részéről, és
láthatóan magas értéket kapott az online információk megosztásának helyes módja is („Mindig
hivatkozással osszam meg a mások által készített tartalmakat.” - átlagérték: 3,46).
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6.4. Digitális produktivitás
6.4.1. Digitális értékteremtés
A digitális értékteremtés definícióját a pedagógusok eredményesen felismerték, mert 95,5%
választotta ki a felsorolt négy meghatározás közül a helyes definíciót. Azt viszont, hogy
mennyire értik a digitális értékteremtés fogalmát, és annak közösségi vonatkozását, egy másik
kérdéssel vizsgáltuk, amelyben különböző digitális tevékenységekről kellett eldönteniük a
pedagógusoknak, hogy az hasznos tevékenység-e a közösség számára vagy sem. Az alábbi
táblázatban a tevékenységek között vastaggal kiemeltük a helyes válaszokat, amiket a
digitális

értékteremtés

szempontjából

hasznos,

a

közösség

számára

követendő

tevékenységnek tekinthetünk. Dőlttel szedtük azokat a tevékenységeket, amelyek viszont
helytelen választ jelentettek, mert nem kifejezetten közösségi értékteremtő tevékenységek. A
százalékos értékek azt mutatják, hogy a megkérdezett pedagógusok hány százaléka válaszolt
helyesen.

30. ábra: A digitális értékteremtés megértés szintjének eredményei: a helyes választ adók aránya az egyes
tevékenységek esetében

Kedvező,

pozitív

eredményként

értékelhetjük

azt,

hogy

a

valóban

értékteremtő

tevékenységeket a válaszadó pedagógusok 70-90%-a felismerte és helyes válasznak jelölte.
A közösségi szempontból nem értékteremtő tevékenységeknél viszont már vegyesebb képet
látunk, mert van olyan item, ahol majdnem 100%-os a helyesen válaszolók aránya, míg
máshol csak körülbelül a kitöltők egyharmada válaszolt helyesen. Összességében az
eredmények azt mutatják, hogy a digitális értékteremtés kompetencia megértésének szintjén a
pedagógusok átlag felett teljesítettek, mert az 5,5-es abszolút átlaghoz képest 7,54-os
átlagpontot értek el. Fejlesztési területként a tevékenységek mint értéket hordozó online
események megértését, és a nem értékteremtő tevékenységek alaposabb megismerését
sorolhatnánk fel.
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A Bloom-taxonómia szerinti következő kognitív szint az alkalmazás. Ezt a területet olyan
szituációk vázolásával mértünk fel, ahol a kitöltő, jelen esetben a pedagógus munkahelyi
világát kötöttük össze az internethasználat gyakorlatával.
Példa: „Katalin végzős osztálya számára szeretne jó tanácsokat adni arra vonatkozóan,
hogyan legyenek a diákok minél hasznosabbak leendő munkahelyükön, és hogyan használják
az internetet ehhez. Az alábbi tanácsok közül Ön melyikeket ajánlaná?
A céges továbbképzés után…



osszátok meg a közösségi oldalon, hogy aznap továbbképzésen voltatok!



írjátok meg a képzés vezetőjének, hogy nektek mi tetszett és mi nem tetszett a

továbbképzésen!



osszátok meg más kollégákkal, hogy miket tanultatok a továbbképzésen!”

Az ilyen és ehhez hasonló szituációkban a felsorolt három lehetőség közül az(oka)t a
tanácso(ka)t

kellett

kiválasztani,

amelyeket

a

kitöltő

pedagógus

helyesnek

vélt,

értékteremtőnek tartott. A kapott eredmények alapján azt mondhatjuk, hogy a pedagógusok
jóval átlag feletti pontszámot értek el: 3,21-os a mintaátlag, a 2,0-es abszolút átlaghoz képest.
Elégedettek lehetünk tehát azzal a tudással, amit a digitális értékteremtés alkalmazásáról
tudnak.
A rengeteg eredmény közül érdemes még kiemelni a Bloom-taxonómia legmagasabb kognitív
szintjén mért eredményt. Ez a szint - a létrehozás szintje - azt foglalja magába a digitális
értékteremtés esetében, hogy a pedagógus olyan tartalmakat hoz létre és olyan
tevékenységekben mutat példát, amelyek a közösség tagjai számára egyértelműen képviselik
az alkotó, teremtő folyamatban rejlő pozitív lehetőségeket: saját értékes gondolatait megosztja
annak érdekében, hogy formálja, alakítsa az őt körülvevő szűkebb, és azon keresztül a
szélesebb online közösséget is. Ezt a kompetenciaszintet attitűdskálás kérdés segítségével
mértük, amelyben a pedagógusok az 1-4-ig terjedő skálán döntötték el, hogy az egyes
tevékenységek mennyire jellemzőek rájuk.
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31. ábra: Átlagpontszámok a digitális értékteremtés létrehozás szintjén

A fenti grafikonon egyértelműen kirajzolódik, hogy a megkérdezett pedagógusok egyáltalán
nem vezetnek személyes és/vagy szakmai blogot. A leginkább jellemző tevékenységük nem
tantárgyi

vagy

professzionális

szakmai

tevékenység,

hanem

a

diákok

szabadidős

programjaihoz kapcsolódó megosztás. Természetesen ezt is nagyon fontosnak tartjuk,
ugyanakkor

az

eredmények

arra

figyelmeztetnek,

hogy

a

digitális

értékteremtés

kompetenciaterületén a pedagógusoknak szüksége van fejlődésre, önfejlesztésre: mégpedig a
saját szakmai és szaktárgyi reflexiók, tapasztalatok digitális megfogalmazása és megosztása
terén.
Azt, hogy ez iránt mennyire nyitottak, a Bloom-taxonómia szerinti affektív szinteken történt
mérések mutatják meg. A befogadás az első ilyen szint, ami arról árulkodik, hogy az egyén
mennyire érdeklődik az adott kompetencia tényezői, információi, újdonságai iránt. A digitális
értékteremtés kapcsán a pedagógusok motivációját, nyitottságát, érdeklődését egy olyan
kérdéssel mértük, amelyben álláspontot kellett foglalni kétvégű skálák mentén.
„Egyes tanórák videós rögzítése a szakmai közösség fejlesztése szempontjából…”

„Egy konferencián bemutatott előadás online megosztása…”

„Azonos szakos kollégáim blogjait … követem.”
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„A jó gyakorlatok megosztása szerintem…”

A fenti skálákon ábrázolt eredmények arról árulkodnak, hogy a megkérdezett pedagógusok
erősen nyitottak a digitális értékteremtő megoldások iránt. Némileg kivétel ez alól a
blogkövetés (átlagpontszám: 2,75), amiről már egy fentebbi eredmény kapcsán is láttuk, hogy
nem tartozik a pedagógusok gyakorlatához, azaz nem ismerik, nem használják a blogírást és követést.
Érdemes kiemelnünk az affektív szintek közül az értékelés szintjét is, amelynek mérésével
arról kaptunk információt, hogy a pedagógusok a digitális értékteremtésben mennyire
részesítik előnyben az értékes magatartást. Az attitűdkérdésekben mért átlagpontszám 3,42,
ami magasan meghaladja az abszolút átlagot (2,0). Úgy véljük, hogy a kapott eredmény
alapján a szakértő pedagógusokat nyitottnak, érdeklődőnek és motiváltnak nevezhetjük a
digitális értékteremtés területén. Ugyanakkor nem ennyire erősen jellemző rájuk az értékalapú
viselkedés, amelyben csak 3,00-os átlagpontszámot mértünk.

6.4.2. Digitális hatékonyság
Mint minden kompetencia esetében, itt is végeztünk mérést a Bloom-taxonómia megértés
szintjén, amivel azt vizsgáltuk, hogy a digitális hatékonyság fogalmát mennyire értik a
pedagógusok. Az alábbi táblázat soraiban láthatóak azok az itemek, tevékenységek,
amelyeket hatékonysági fok szerint kellett sorba rendezni. A helyes rangsor mellett a módusz
értékeket is tartalmazza a táblázat, amely azt mutatja meg, hogy az adott tevékenység melyik
rangsorbeli helyen szerepelt a legtöbbször a kitöltő pedagógusok válaszai szerint.

32. ábra: Módusz értékek a digitális hatékonyság megértés szintjén
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Az első három és az utolsó sorrendbeli helyen jó eredményeket látunk, mert a módusz értéke
megegyezik az eredeti rangsorral, vagyis ebben a négy esetben a pedagógusok
leggyakrabban arra a helyre sorolták a tevékenységet, ahova a helyes válasz szerint kellett. A
4., 5. és 6. helyen volt némi bizonytalanság, mert érdekes módon az e-mailben való küldést
kevésbé tartják hatékonynak a pedagógusok, mint a pendrive-os vagy CD-n való terjesztést.
Ennek oka talán az is lehet, hogy nem bíznak abban, hogy az iskolatitkár megfelelő helyre
továbbítja az e-mailt, hiszen nem feltétlenül él az a gyakorlat, hogy bevonják a titkárokat az
ilyen mélységű szakmai tevékenységekbe.
A kognitív Bloom-taxonómiában létezik egy olyan szint, amit kiértékelésnek hívunk: azt méri,
hogy az egyén egy konkrét élethelyzetet, feladatot vagy problémát hogyan ítél meg. Ahhoz,
hogy ezt meg tudja tenni, szükséges ennek az élethelyzetnek vagy problémának a saját
elképzeléseivel, szokásaival, nézeteivel való összehasonlítása. A kérdőívben mi is egy ilyen
problémaorientált szituációt vázoltunk fel a pedagógusoknak:
Példa: „Zsófi kiselőadást tart magyarórán két hét múlva, szerdán. Ehhez a feladathoz megfelelő
időbeosztást készít magának. Valami egészen újszerűt szeretne, ezért utánanéz, milyen
prezentációs eszközök léteznek. A legjobbak elérhetőségét posztolja Facebook-ra, ahol egyegy eszköz kapcsán élénk és izgalmas vita alakul ki. A kiválasztott program működésének
megtanulása közben elkészíti a prezentáció negyedét, de az egyik mentésnél eltűnik. Mivel már
kifutott a saját maga által szabott határidőkből, újrakezdi a prezentációkészítést azzal a
programmal, ami a legtöbb lájkot kapta a Facebook falán. Mivel a szerkesztés nehézkesen
megy, és alaposan szeretné megcsinálni az előadást, megkéri a tanárt, hogy egy héttel
halasszák el a kiselőadását.”

Ezt követően felsoroltunk többféle megoldási lehetőséget a pedagógusi kérdőívben, és arra
kértük a kitöltőket, hogy válasszák ki azokat, amelyeket hatékonynak tartanak.
„Ön mit javasolt volna Zsófinak ebben a helyzetben? (Több választ is megjelölhet!)
o

Használjon valamilyen feladat-nyilvántartó programot, vagy egy egyszerű Excel

táblázatot!
o

Ilyen rövid határidő mellett használjon olyan programot, amit már ismer!

o

Amíg dolgozik a feladaton, ne olvasson e-maileket!

o

Facebook bejegyzések helyett foglalja össze az eszközöket egy Excel táblázatba!”

Az eredmények a számok tükrében azt mutatják, hogy 4,79-os az átlagpontszám, ami átlagos
teljesítménynek mondható (0-8-ig skálán, ahol az abszolút átlag 4,00). A megkérdezett
pedagógusok

tehát

nem

mindig

a

leghatékonyabb

megoldásokat

választották

a

problémaorientált gyakorlati szituációban, ami azt jelzi, hogy ezen a területen még további
tudásra és fejlődésre van szükségük.
Nagyon befogadónak, nyitottnak látjuk a pedagógusokat a digitális hatékonyság területén,
mert a Bloom-taxonómia affektív szintjein kedvező eredményeket kaptunk a mérésben. A
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befogadást, érdeklődést mérő kérdéscsoportban például 3,71-os átlagpontszámot értek el a
pedagógusok, ami magasan az átlag felett van, közel a maximálisan elérhető 4,00-hoz.

33. ábra: Átlagpontszámok a digitális hatékonyság befogadás szintjén

A digitális hatékonyság tekintetében nagyon érdekes kérdés az, hogy vajon a pedagógusok
mennyire tudnak a saját értékítéleteik mentén viselkedni. Azaz képesek-e arra, hogy helyzettől
függetlenül érvényesítsék a saját „elveiket” és „szabályaikat” a lehető leghatékonyabb digitális
viselkedés érdekében. Az ezzel foglalkozó kérdéscsoportban kapott eredmények alapján
kijelenthetjük, hogy a megkérdezett pedagógusok átlagos szinten képesek erre, mert a felmért
átlagpontszámuk 2,96 (a 2,50-os abszolút átlaghoz képest). A kérdéscsoport alapján erősen
jellemző a pedagógusokra, hogy
●

a felállított sürgősségi sorrend mentén haladnak a feladatokkal (átlagpontszám: 3,43);

●

ha a fáradás miatt csökken a hatékonyságuk, akkor szünetet tartanak (átlagpontszám:
3,39);

●

a feladataik elvégzéséhez megfelelő digitális körülményeket teremtek maguknak
(például rendet tartanak a gépen, kikapcsolják az értesítéseket stb. (átlagpontszám:
3,21);

és kevésbé jellemző rájuk, hogy
●

a feladataik menedzseléséhez digitális eszközöket használnak (átlagpontszám: 2,26);

●

az adott időtartamra kitűzött szakmai célok elérését - digitális eszközökkel
támogatva - időről időre felülvizsgálják (átlagpontszám: 2,42).

Összességében tehát azt látjuk, hogy a pedagógusok képesek fegyelmezetten és rendezett
körülmények között dolgozni, de fejlődésre és segítségre van szükségük azon a téren, hogy
mindezt hogyan tudnák még hatékonyabbá tenni különböző digitális eszközök segítségével.
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6.4.3. Digitális tartalomszervezés
A digitális tartalomszervezés fogalmának megértését egy életközeli szituáció felvázolásával
kezdtük.
Példa: „Tibor szívesen keres olyan digitális forrásokat, amelyeket ő vagy pedagóguskollégái fel
tudnak használni a tanítás során. Tibor célja, hogy ezeket a forrásokat minél többen
megismerjék a tanári karból.”

A

szituáció

megismerése

után

a

szakértőknek

forrásmegosztási

tevékenységeket,

lehetőségeket kellett sorba állítaniuk aszerint, hogy melyiket javasolnák a leginkább és a
legkevésbé a kollégájuknak (Tibornak).

34. ábra: Módusz értékek a digitális tartalomszervezés megértés szintjén

A táblázatról leolvasható, hogy a rangsor első három helyét felcserélték a pedagógusok. A
módusz érték ugyanis azt mutatja meg, hogy az adott item melyik rangsorbeli helyet kapta a
leggyakrabban. A pedagógusok mentségére legyen mondva, hogy az első három item között
nincsen túl nagy különbség, így végül is elégedettek lehetünk a kapott eredménnyel.
A digitális tartalomszervezés gyakorlatban történő megvalósítását egy Likert-skálás kérdéssel
mértük, amelyben azt kellett bejelölnie a kitöltőnek, hogy mennyire jellemző rá egy-egy
információmenedzselési tevékenység. Az alábbi grafikon mutatja ezeket a tevékenységeket,
és az esetükben számolt átlagpontokat.
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35. ábra: Átlagpontszámok az információszervezési tevékenységek végzésének eloszlásáról

Ami egyáltalán nem jellemző a pedagógusokra, az az RSS olvasó és a közösségi könyvjelzők
használata. Könnyen lehet, hogy a pedagógusok többsége nem is ismeri ezeket az
alkalmazásokat, lehetőségeket, és ezért nem használja. Egyértelmű tehát, hogy ezen a téren
fejleszteni kell a tudásukat, és megismertetni őket ezzel a két hatékony tartalommenedzselési
technikával. A másik négy tevékenység mindegyike meghaladja az abszolút átlagpontot
(2,50), vagyis ezek használata inkább jellemző a pedagógusokra. Összesítve az eredményt, a
kérdéscsoportban

mért

átlagpontszám

2,62,

ami

átlagosnak

mondható.

Vagyis

a

pedagógusoknak szüksége van arra, hogy ezekkel az információszervező alkalmazásokkal
jobban megismerkedjenek, annak érdekében, hogy eredményesen és hatékonyan tudják
alkalmazni azokat.
A digitális tartalomszervezés része az is, amikor például döntést kell hozni bizonyos tartalmak
megbízhatóságáról, azaz meg kell ítélni az adott tartalom hitelességét. Ezt mérte az a
kérdéscsoport, amelyben 11 különböző tartalmat soroltunk fel, amelyeket kategorizálni kellett:
(1) megbízhatatlan, (2) megbízható, (3) nem ítélhető meg kategóriákba.
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36. ábra: A pedagógus minta eloszlása aszerint, hogy az egyes digitális tartalmakat mennyire tartják
megbízhatónak vagy sem

A

fenti

grafikonon

csak

néhány

érdekesebb

itemet

ábrázoltunk.

A

legjobb

és

legmegnyugtatóbb eredményt a legalsó itemnél látjuk, ahol a pedagógusok több mint 90%-a
(nagyon helyesen) megbízhatatlannak minősítette, ha a felhasználónevét és jelszavát
kell(ene) kiadnia. Maradva az e-mailek területén, kevésbé bizalmatlanok a pedagógusok
akkor, ha valaki visszahívást kér e-mailben. 42,1%-uk úgy véli, hogy ez nem ítélhető meg,
csak a konkrét szituációt ismerve. Ennél még sokkal többen, a kitöltők 65,9%-a nyilatkozott
úgy, hogy a több mint száz címzett egy levélben nem feltétlenül gyanús és megbízhatatlan,
hanem az adott szituáció dönti ezt el. Jól gondolkodik erről a pedagógusok kétharmada, de
figyeljünk oda arra a további 6,2%-ra is, akik viszont ezt megbízható tartalomnak tartják.
Szerencsére nagyon alacsony arányban vannak ezek a pedagógusok, akik megbíznak egy
ilyen e-mailben, de mindenképpen érdemes őket figyelmeztetni és óvatosságra inteni ezen a
téren. Végül vessünk egy pillantást arra az itemre is, amely a közösségi médiával foglalkozik:
a pedagógusok majdnem egyharmada (32,4%) megbízhatónak tartja, ha egy ismerőse
tartalmat tesz közzé az ő személyes profiloldalán. Megnyugtatóbb lenne ez az eredmény
akkor, ha ez az egyharmados arány kisebb lenne, mert véleményünk szerint ebben az
esetben a ’nem ítélhető meg’ válasz a helyes, hiszen az adott poszt, az adott tartalom dönti el,
hogy megbízható-e vagy sem. Sajnos ismerőseink is hozhatnak minket kellemetlen helyzetbe
egy oda nem illő poszttal, ezért az eredményeket látva úgy gondoljuk, hogy érdemes a
pedagógusokat a közösségi oldalak etikus használatáról és adatvédelmi beállításairól
részletesen és alaposan tájékoztatni.
Összességében ebben a kérdésben 6,71-os eredményt értek el a pedagógusok, ami ugyan
átlag feletti, de nem kiemelkedően magas vagy megnyugtató (az abszolút átlag 5,00). Ezért
úgy véljük, hogy a digitális tartalomszervezés esetében szükséges lenne a pedagógusokat
87

olyan tudással is felvértezni, ami kifejezetten a biztonságos internethasználattal, a tartalmak
hitelességével és megbízhatóságával foglalkozik.
Az attitűdök között itt is helyet kapott a befogadás mérése, amely a pedagógusok digitális
tartalomszervezés iránti nyitottságát, pozitív viszonyulását mérte. Három fontos item szerepelt
a kérdéscsoportban, amelyeket az alábbi grafikonon szemléltetünk.

37. ábra: Átlagpontszámok a digitális tartalomszervezés befogadás szintjén

A grafikonon az egyes kérdésekben mért átlagpontszámot jelenítettük meg. A leginkább arra
nyitottak a pedagógusok, ha valaki ajánl számukra egy hatékony információszervezési
eszközt. Ettől nem sokkal marad el az érdeklődés mértéke a különböző tartalomszervező
technikák iránt (átlagpontszám: 3,15). Ebben a két itemben tehát magasan átlag feletti
eredményt kaptunk, vagyis egyértelműen pozitív attitűd figyelhető meg a pedagógusok
körében a technológiai újdonságok iránt. Nagyon érdekes ehhez képest az az item, amelyben
a diákok tartalomszervezési stratégiái iránti nyitottságra kérdeztünk rá, mert itt csak 2,80-os
átlagpontszámot

mértünk.

Tehát

csak

átlagos

mértékben

mutatnak

érdeklődést

a

pedagógusok a diákok ilyen irányú tevékenysége iránt. Ennek több oka is lehet, amelyek közül
az egyik talán a „megszokott” hierarchia, ahol a diák tanul a pedagógustól, és nem fordítva.
Érdemes tehát erre az eredményre odafigyelnünk, mert a digitális világban nem ritka
gyakorlat, hogy a diákok tájékozottabbak egy-egy eszköz, alkalmazás, technológia terén, mint
a pedagógusok, és ilyen esetekben a pedagógusnak nyitottnak kell lenni arra is, ha a diákok
hoznak be olyan újításokat, amelyek a digitális kompetenciát fejlesztik.
Az

affektív

szintek

közül

említésre

méltónak

tartjuk

azt

a

kérdést,

amely

az

értékszerveződéssel foglalkozott. Ezen a szinten azt mértük fel, hogy az egyénnek van-e
határozott értékrendje, elképzelése arról, hogy a digitális tartalomszervezés fontos-e vagy sem
az életben. Mivel a digitális állampolgárság teljes rendszeréről úgy gondolkodunk, hogy az
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online és az offline életünk nem válik szét, hanem a kettő egységében értelmezhetőek a
digitális kompetenciák, ezért ebben a kérdésben nemcsak a számítógépes és internetes
tevékenységekre, hanem a nem számítógépes tevékenységekre is rákérdeztünk. Az alábbi
grafikon azt mutatja, hogy a pedagógusok mennyire tartják fontosnak az információk
rendszerezését az említett három, különböző tevékenységcsoportban.

38. ábra: A pedagógus minta eloszlása aszerint, hogy mennyire tartják fontosnak az információszervezést az egyes
tevékenységek kapcsán

Szerencsére szinte alig van olyan pedagógus, aki egyáltalán nem vagy inkább nem tartja
fontosnak az információszervezést. Ezt nagyon pozitív eredménynek tarjuk. Az ’inkább
fontos - nagyon fontos’ pólusoknál azonban szemmel látható különbségek vannak a három
tevékenységterületen. A számítógépes tevékenységeknél találjuk a legnagyobb arányt: ott a
pedagógusok 85,58%-a nyilatkozott úgy, hogy nagyon fontos a tartalomszervezés. Érdekes,
hogy ettől jóval elmaradva, csupán a pedagógusok 62,67%-a gondolja úgy, hogy az internetes
tevékenységekben nagyon fontos az információmenedzsment. Meglepőnek tartjuk ezt az
eredményt, hiszen az internet mint információs szupersztráda egyáltalán nem a rendezett
tartalmak

világa,

vagyis

véleményünk

szerint

itt

van

a

legnagyobb

szükség

a

tartalomszervezésre, -szűrésre, -rendezésre. Ehhez képest a pedagógusoknak kevesebb mint
kétharmada gondolja ezt így. Az okokat érdemes lenne a jövőben feltárni, hogy vajon miért
fontosabb

a

nem

számítógépes

és

a

számítógépes

tevékenységekben

a

tartalommenedzsment, mint az internetes felületeken.
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6.5. Összefüggés- és különbözőségvizsgálatok
Ebben a fejezetben azzal foglalkozunk, hogy a pedagógusok felmért egyéni jellemzői (életkor;
nem; milyen szakon/területen tanít; milyen továbbképzéseken vett részt stb.) hogyan függnek
össze a digitális állampolgárság területén mért kompetenciaszintekkel.
A minta nemek szerinti megoszlása - ahogy azt már korábban bemutattuk -, 25,8% férfi és
74,2% nő. Ha összehasonlítjuk a nemek szerinti két alminta átlagpontszámát, akkor nagyon
érdekes eredményt látunk: a digitális jelenlét és a digitális életvezetés kompetenciák esetében
nincsen szignifikáns különbség a női és a férfi alminta átlagpontszáma között (p>0,05).
Azonban a digitális produktivitás kompetenciát nézve szignifikáns különbséget látunk a nemek
átlagpontszáma között (p<0,05), és a férfiak érték el a magasabb pontszámot. A khi-négyzet
próba is ezt az eredményt erősíti, mely szerint a jelenlét és az életvezetés esetében akár a
véletlennek is köszönhetőek az eloszlásbeli különbségek a nemek szerinti alcsoportokban,
viszont a digitális produktivitás területén szignifikáns (p<0,05) kapcsolat van a két változó
között (átlagpontszám és nem). Az összefüggés azonban „csak” gyenge, amelyre a Cramer’s
V érték utal (0,052). Nehéz arra választ adni, hogy vajon miért teljesítettek jobban a férfiak a
digitális produktivitás területén, mindenesetre érdemes lenne erre nagyobb figyelmet szentelni,
és talán további kutatásokat végezni ahhoz, hogy kiderítsük, miért és miben jobb a férfiak
produktivitás kompetenciája, mint a nőké.
Az életkor kompetenciaszintekkel való összefüggése egy nagyon izgalmas kérdés, hiszen
gyakran hallottuk már azt a sztereotípiát, hogy a fiatalabb korosztály jártasabb a digitális
eszközök használatában, és ennél fogva feltételezhetően magasabb a digitális kompetenciája
is. Ebben a kutatásban ezt a sztereotípiát nem sikerült az empirikus eredményekkel
egyértelműen alátámasztani. Az alábbi grafikon szemlélteti a három felmért digitális
kompetenciát, és az azokban elért átlagpontszámokat életkori kategóriák szerint.
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39. ábra: A digitális állampolgárság részkompetenciáiban elért átlagpontszámok eloszlása életkori kategóriák
szerint

Az eredmények azt mutatják, hogy mindhárom kompetenciaterületen a 45-49 év közötti
korosztály teljesített a legjobban. Nem ők a legfiatalabbak a mintában, tehát ilyen értelemben
nem igaz az, hogy minél fiatalabbak a felhasználók, annál jobban „beszélik a digitális világ
nyelvét”. Ugyanakkor az 50 év feletti három korcsoportban az figyelhető meg, hogy az életkor
előrehaladtával csökkennek az átlagpontszámok: tehát ez a három korosztályi csoport igazolja
azt, hogy minél idősebbek a szakértők, annál alacsonyabb a digitális állampolgárság
kompetenciaszintjük. Az átlagok összehasonlításakor végzett F-próba alapján 0,000
szignifikancia értéket kaptunk, ami azt jelenti, hogy ez a két változó (életkor és átlagpontszám)
összefügg egymással. Az életkor változó a digitális jelenlét kompetencia átlagpontszámának
heterogenitásából 1,9 százalékot magyaráz meg; a digitális életvezetés kompetencia
átlagpontszámának heterogenitásából 1,7 százalékot és a digitális produktivitás esetében
pedig 0,6 százalékot.
Az életkori kategóriákat összevetettük a szakértők egyéni relatív szintekbe való besorolásával
is. Arra kerestük a választ, hogy a relatív szintek szerinti részminták egymástól jelentősen
különböznek-e aszerint, hogy milyen az életkori eloszlásuk. A khi-négyzet próba alapján
szignifikáns (p<0,05) összefüggést találtunk az alábbi változók között:
●

digitális jelenlét kompetencia kognitív területén lévő relatív szintek - életkor (p=0,000),

●

digitális életvezetés kompetencia kognitív területén lévő relatív szintek - életkor
(p=0,014),

●

digitális életvezetés kompetencia affektív területén lévő relatív szintek - életkor
(p=0,000),
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●

digitális produktivitás kompetencia kognitív területén lévő relatív szintek - életkor
(p=0,011).

Következésképpen kijelenthetjük, hogy a digitális állampolgárság kompetencia kognitív
területén jelentős különbség van az egyes relatív szintek életkori eloszlása között. Ez azt
jelenti, hogy az életkori heterogenitás együtt jár a digitális kompetencia szintjének
heterogenitásával. Vagyis nem mondhatjuk azt, hogy bármelyik kompetenciaszint homogén
lenne életkor tekintetében. Ha ezt nem mondhatjuk az adatok alapján, akkor azt sem
mondhatjuk, hogy a fiatalok magasabb digitális állampolgárság kompetenciával rendelkeznek,
mint az idősebbek.
Szintén különbséget kerestünk abban a számításban, amikor a különböző műveltségterületen
dolgozó szakértő pedagógusok digitális állampolgárság kompetenciájának mértékét vetettük
össze.

40. ábra: A digitális állampolgárság részkompetenciáiban mért átlagpontszámok eloszlása a pedagógusok
műveltségi terület szerinti kategóriáiban

A fenti grafikonon egy dolog nagyon világosan kirajzolódik: az informatika műveltségterületen
dolgozó szakértők mindhárom részkompetencia-területen jóval magasabb átlagpontszámot
értek el, mint a többi műveltségterületet képviselő pedagógus. Könnyen belátható, hogy a
digitális állampolgárság kompetencia közel áll az informatikához, ugyanakkor előzetes
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hipotéziseink szerint nem ezt az eredményt vártuk. Azt gondoltuk, hogy egy matematika vagy
egy magyar szakos pedagógus éppen olyan magas kompetenciaszinttel rendelkezhet, mint
egy informatika szakos. A számok azonban nem pont ezt mutatják, hanem azt, hogy az
átlagok összehasonlításakor végzett F-próba alapján 0,000 szignifikancia értéket kaptunk,
vagyis a műveltségterület szerinti kategóriaátlagok között szignifikáns különbség van. Ennek
vélhetően több oka is van, többek között az, hogy minden műveltségterület és minden
pedagógus más-más mértékben kötődik a digitális technológiához, más-más mértékben nyitott
erre. Nem véletlen talán, hogy a „testnevelés és sport” műveltségterület pedagógusai érték el
a legalacsonyabb átlagpontszámokat. Szándékosan nem szeretnénk azt a sztereotípiát
kiemelni, mely szerint a testnevelés és sport területen tanító pedagógusoknak a mindennapi
tanári munkájukhoz kevés digitális kompetenciára van szükségük. Már csak azért sem, mert
az egészségtudatos életmódnak kiváló szakértői lehetnek, így aztán jogosan várhatnánk el,
hogy a digitális életvezetés kompetenciaterületén, ami pontosan ezt fedi le, kimagaslóan
teljesítsenek. Másrészt pedig arról se feledkezzünk meg, hogy ez a mérés szándékoltan nem
tesz különbséget az online és az offline életünk között. Hiszen a digitális állampolgárság
kompetencia nemcsak az online tevékenységünket és attitűdünket méri, hanem annak offline
vonatkozását is. Ilyen értelemben tehát nem lenne indokolt, hogy a műveltségterületek szerint
szignifikáns különbségek legyenek a pedagóguscsoportok szerint. Az, hogy mégis van, talán
annak a gyakran hallható iskolai sztereotípiának a jelenlétét is jelzi, amely szerint „a digitális
kompetencia fejlesztése az informatika tanár / informatika műveltségterület feladata”.
A műveltségterületek kategóriáit összevetettük a szakértők egyéni relatív szintekbe való
besorolásával is. Arra kerestük a választ, hogy a relatív szintek szerinti részminták egymástól
jelentősen különböznek-e aszerint, hogy milyen a műveltségterület szerinti eloszlásuk. A khinégyzet próba alapján szignifikáns (p=0,000) különbséget találtunk, vagyis szinte nulla az
esélye annak, hogy az eredmény a véletlennek köszönhető. A mérés szerint tehát van
összefüggés a műveltségterületek és a relatív szintek között.
A pedagógus minta általános jellemzésekor kitértünk azokra az adatokra, amelyek a szakmai
továbbképzéseken vagy programokon való részvételről szóltak. Ezek között szerepelt a
digitális kompetenciát fejlesztő továbbképzés is, amelyen a minta majdnem háromnegyede
részt vett (74,8%). Adódik a kérdés, hogy vajon azok a szakértők, akik már résztvevői voltak
digitális

kompetenciát

fejlesztő

továbbképzésnek,

vajon

magasabb

szintű

digitális

állampolgárság kompetenciával rendelkeznek-e, mint azok, akik még nem voltak részesei
ilyen típusú képzésnek. A válasz első felét az átlagpontszámok összehasonlításával adjuk
meg.
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41. ábra: A digitális állampolgárság részkompetenciáiban mért átlagpontszámok eloszlása a pedagógusok két
csoportjában (digitális kompetenciát fejlesztő továbbképzést végzett vagy nem végzett)

A grafikonon jól láthatóan kirajzolódik a két alcsoport közötti különbség: mindhárom
részkompetencia esetében magasabb átlagpontszámot értek el azok a pedagógusok, akik
végeztek már digitális kompetenciát fejlesztő továbbképzést. Az F-próba 0,000 szignifikancia
értéket mutat, ami azt jelzi, hogy a két mért változó (kompetencia átlagpontszám és
továbbképzésen való részvétel) szignifikáns mértékben összefügg.
A válasz másik felét pedig ismét egy khi-négyzet próba elvégzésével adjuk meg. Azt
feltételezzük, hogy a digitális kompetenciát fejlesztő továbbképzés elvégzése és a digitális
állampolgárság kompetenciában elért átlagpontszámok között összefüggés van. A vizsgálat
azt mutatja, hogy ez a feltételezés beigazolódott, mert a khi-négyzet próbában p=0,000
szignifikancia értéket kaptunk. Ez azt jelenti, hogy az átlagpontszámok eloszlása a két
almintában nem a véletlennek köszönhető, hanem szoros kapcsolat van a továbbképzés
elvégzése és az átlagpontszámok között. Meg kell említenünk azonban egy kivételt, a digitális
életvezetés részkompetencia kognitív szintjét. Itt ugyanis a p>0,05, azaz az életvezetés
részkompetenciában elért eredmény és a továbbképzés elvégzése nem függ össze
egymással. Ennek egyik oka talán abban kereshető, hogy a digitális kompetenciát fejlesztő
továbbképzések tematikája inkább illeszkedik a digitális jelenlét és a digitális produktivitás
kompetenciájához, mint a digitális életvezetéshez. A kapott eredmény tehát több fontos dolgot
is üzen számunkra: az egyik, hogy a digitális kompetenciafejlesztő továbbképzések
hasznosak a digitális állampolgárság kompetenciái szempontjából, hiszen látható különbség
jelentkezik a kompetencia fejlettségének mértékében a továbbképzést végzettek körében. A
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másik fontos üzenet pedig az, hogy az ilyen irányú továbbképzéseken érdemes lenne kitérni a
digitális életvezetéssel kapcsolatos ismeretekre is.

6.6. Összegzés
A digitális jelenlét eszközhasználati részkompetenciájából az látszik, hogy a pedagógusok
nagyrészt tisztában vannak azzal, hogy milyen alkalmazások vannak és ezek mire
használhatók, de ez az ismeret nem terjed ki a kisebb funkciókra. Érdemes lenne a fontosabb
eszközöket ennél alaposabban is megismerni, hogy megértsék, miért lehet hasznos ezeknek
a használata a tanítás során. A válaszok szerint a hétköznapi teendőikbe jól beépítik az
internetes lehetőségeket, de sokkal kevésbé használják őket a munkájukban vagy a feladataik
megkönnyítésére. Ugyanakkor az affektív szinten adott válaszok szerint nyitottak az új
eszközök megismerésére, sőt alkalmazására a munkában. Azon lehetne még fejleszteni, hogy
a diákok aktuális internetezési szokásait is megismerjék, és így aktuálisabban tudjanak
reagálni az őket érdeklő kérdésekre. A digitális hozzáféréshez szükséges feltételekkel
nagyjából tisztában vannak, de több hangsúlyt kellene fordítani az iskolában a támogató
légkör megteremtésére és a segítségnyújtásra. A válaszokból az tűnik ki, hogy jelenleg ezeket
az elemeket kevésbé érzik a saját feladatkörükbe tartozónak. Az affektív szintek szerint is
nyitottak a javaslatokra és a diákok bátorítására az internethasználattal kapcsolatban, de nem
ismerik eléggé a jelenlegi technológiai hátterüket és az ismereteiket. A digitális kommunikáció
területén némi ellenállás tapasztalható a közösségi oldalak használatával kapcsolatban,
melyet érdemes lenne átgondolni. A válaszok szerint a pedagógusok jobban preferálják a már
korábban, jól megismert alkalmazásokat, és ezen belül is a szöveges üzeneteket. A kognitív
és az affektív szinteken adott válaszok is arra mutatnak rá, hogy például az interneten
megjelenő képeket kevésbé tartják jó információközvetítőnek, és nem törekednek arra, hogy
többféle módon adják át az információkat az interneten.
A digitális életvezetés digitális egészség részkompetenciájához kapcsolódó kérdések olyan
lehetőségekre és tevékenységekre kérdeztek rá, amelyek a mindennapi élethelyzetek során,
párbeszédek keretében is gyakran előkerülnek. A digitális egészség témaköre nem egy
hosszú múltra visszatekintő, mérési terület, azonban a különböző digitális eszközök
használatával a kérdéskör jelentősége felértékelődik. A válaszadó pedagógusok alapvetően
ismerték a felsorolt lehetőségeket és az arra adandó válaszokat (70%-os jó teljesítmény
jellemző a legtöbb kérdésnél), és nyitottak is ezen a területen új lehetőségek megismerésére.
Néhány kérdés esetében azonban félreértések kerültek felszínre, és a napi gyakorlatban nem
terjedtek el még a válaszadó pedagógusok által kezdeményezett jó megoldások.
A digitális énmegjelenítés részkompetencia keretében a válaszadó pedagógusok az alapvető
fogalmakat felismerték, és azokat jól tudták azonosítani. Érdemes kiemelni, hogy ezen a téren
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egyértelmű igény jelent meg arra vonatkozóan, hogy tapasztalt kollégáktól ismerjenek meg jó
gyakorlatokat. A pedagógusok a digitális énmegjelenítés terén inkább zárkózottnak tűnnek, de
ennek oka lehet a terület felszínes ismerete és a kevés, számukra elérhető jó példa. Ezen a
területen szükséges olyan nemzetközi és hazai jó gyakorlatokat megismerni, és megfelelő
alkalmazhatóság

esetén

átemelni,

amelyek

erősíthetik

a

pedagógusok

online

énmegjelenítését (például szakmai blogok vezetése, nyílt kurzusok szervezése).
A digitális együttélés részkompetencia keretében megjelenő kérdéseken keresztül látható,
hogy a válaszadó pedagógusok ezen a területen széles körű ismeretekkel rendelkeznek és
alapvetően nyitottak arra, hogy megismerjenek a gyakorlatba átültethető megoldásokat is.
Ezzel a területtel azután kezdtek szélesebb körben foglalkozni a közösségek, a média, miután
napvilágot láttak online zaklatáshoz kapcsolódó esetek. A digitális együttélésnek azonban a
zaklatást követő megoldáskeresésen túl szerves része a megelőzés, a helyes viselkedésre
való figyelemfelhívás, a különböző szabályok kialakítása, betartása és betartatása, hiszen a
gyakorlatban ezek követésével előzhetőek meg a kellemetlen esetek.
A digitális produktivitás értékteremtés részkompetenciájának területén a legtöbb eredmény
átlag feletti. Nemcsak a kompetenciával kapcsolatos ismeretek kapcsán, de az attitűdök
szintjén is. Ami fejlesztendő területként megfogalmazható, az egyrészt az értékteremtő
tevékenységek pontosabb megértése és elkülönítése a nem értékteremtő tevékenységektől,
másrészt pedig az önfejlesztés a szakmai reflexiók, tapasztalatok digitális megfogalmazása és
megosztása terén. A hatékonyság részkompetencia mérésében átlagos eredményeket
kaptunk a kognitív területen. Úgy véljük, hogy a problémaorientált szituációk hatékony
megoldásában még további ismeretekre van szüksége a szakértőknek ahhoz, hogy hatékony
digitális megoldásokat alkalmazhassanak. Szintén fejlesztendő terület a digitális eszközök
munkavégzésben való felhasználása a hatékonyság érdekében. Az attitűdök területén átlag
feletti eredményeket kaptunk, vagyis nagyon befogadónak, nyitottnak látjuk a pedagógusokat
a digitális hatékonyság részterület iránt is. A tartalomszervezés részkompetenciában
jelentkező átlagos eredmények alapján úgy látjuk, hogy a pedagógusoknak a gyakorlati
megvalósítást

tekintve

további

ismeretekre

van

szükségük

az

információszervező

alkalmazásokról, a biztonságos internethasználatról és a digitális tartalmak hitelességéről,
megbízhatóságáról. A nyitottság átlag feletti szinten megvan mind a társak, kollégák ajánlásai,
mind pedig a különböző tartalomszervező technikák iránt. Szükség van még némi
attitűdformálásra azonban azon a téren, hogy a pedagógusok a diákok digitális
tartalomszervezési tevékenysége iránt is nyitottabbak legyenek.
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7. Az óvodapedagógusok digitális állampolgárság kompetenciája
a számok tükrében
7.1. A minta általános jellemzése
A digitális állampolgárság felmérésben 519 fő, a pedagógus előmeneteli rendszerben
óvodapedagógusként dolgozó szakértő vett részt. Közülük csupán 1 férfi van, tehát a minta
99,8%-a nő nemű. Ezért a statisztikai eljárások szabálya szerint a nemmel mint változóval
nem végezhetünk, és nem végeztünk összefüggésvizsgálatokat.
A kitöltők életkori eloszlását az alábbi diagramon szemléltetjük.

42. ábra: Az óvodapedagógus minta életkori eloszlása

A legfiatalabb kitöltő az óvodapedagógusok közül 36 éves volt, a legidősebb pedig 68. 36
évnél fiatalabb kitöltője nem is lehetett a kérdőívnek, hiszen a tanfelügyeleti és pedagógusminősítési szakértői munka feltétele a minimum 14 év gyakorlat. Emiatt a 40 év alatti
korosztály nagyon alacsony százalékban képviselteti magát a mintában. Szintén kevesen
vannak a 60 év feletti korosztályból is, vagyis a nyugdíjhoz közel állók már viszonylag kevesen
vállalták a szakértői munkával járó plusz feladatokat. A minta 94%-a tehát 41-60 év közötti, de
legerősebben az ötvenes éveikben járók képviseltették magukat (47,8%). Az életkornak mint
háttérváltozónak az összefüggésvizsgálatokban lesz szerepe, mert kíváncsiak vagyunk rá,
hogy az egyes kompetenciákban mért eredmények összefüggenek-e az egyén életkorával.
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7.2. Digitális jelenlét
7.2.1. Digitális eszközhasználat
Az

óvodapedagógus

kitöltőknél

a

digitális

jelenlét

kompetenciát

a

Bloom-

taxonómiarendszer emlékezés, megértés, alkalmazás, kiértékelés és érték alapú viselkedés
szintjein mértük.
Az emlékezés szintjén előre megadott logókhoz kellett párosítani az alkalmazás nevét.
Az eszközöket és a hozzájuk tartozó logókat úgy választottuk ki, hogy megtalálhatóak
legyenek közöttük a digitális kommunikáció különböző formái (főleg szöveges-, képi-, videós
információkon alapuló kommunikáció). Igyekeztünk azokat az alkalmazásokat előtérbe
helyezni, amelyek jelenleg a legnépszerűbbek közé tartoznak. A kitöltők magas százaléka
helyes választ is adott a logók és az eszközök párosítása során. Néhány esetben azonban az
óvodapedagógusok viszonylag nagy aránya jelezte, hogy nem ismeri az eszközt: a blogoknál
15,4%, a LinkedIn-nél 22,4% és még a Google Fotóknál (Picasa) is 9%. A megértés szintjén a
digitális állampolgároknak már az egyes eszközök tulajdonságait is ismerniük kell, ezért a
felsorolt alkalmazásokkal kapcsolatban azt a kérdést tettük fel, hogy a felsorolt tevékenységek
közül mire nem alkalmasak. Az ábrán a logók és a nevük mellett olvasható, hogy mi volt a
helyes válasz és ezt hányan jelölték be jól a kitöltők közül.

43. ábra: Az óvodapedagógus minta helyes válaszainak eloszlása az alkalmazások funkciói közé nem tartozó
elemekkel kapcsolatban

●

A YouTube-bal kapcsolatban 87,5% ismerte fel helyesen, hogy dokumentumokat nem
lehet megosztani vele. Azonban 7,1% nyilatkozott úgy, hogy szöveges hozzászólások
nem írhatóak a videomegosztó segítségével, ami csak bizonyos beállítások között
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igaz, ha a videó feltöltője nem engedélyezi a kommenteket. További 4,2% jelölte be,
hogy a YouTube-on videók nem tekinthetőek meg, ami az eszköz ismeretének
hiányára is engedhetne következtetni (a logópárosításnál, és ebben az esetben is csak
1-2 fő jelölte, hogy nem ismeri), de valószínűbb, hogy a kitöltők ebben az esetben a
feladatot értelmezték félre, és a fő funkciót jelölték be.
●

A blogoknál ebben a feladatban az emlékezés szintjéhez képest még több
óvodapedagógus, összesen 23,7% jelezte, hogy nem ismeri ezt az információmegosztási formát. 63,4% jelölte be megfelelően, hogy ismerősök keresésére nem
alkalmas. A fennmaradó 3-4% pedig helytelenül azt jelölte, hogy fotókat, videókat nem
tudunk megosztani ezen keresztül, illetve hosszabb bejegyzéseket sem írhatunk. 6%nak pedig részben igazat adhatunk abban, hogy a blog szerzője számára nem
küldhetünk személyes üzenetet, ami blogszolgáltató függő tulajdonság is.

●

A Facebook oldallal kapcsolatban a kitöltők 74,4%-a jelölte be a jó választ, miszerint az
ismerőseink nem rendezhetőek ABC-sorrendbe az oldalon. Viszont egészen magas,
11,2% nyilatkozott úgy, hogy szerinte eseményeket nem lehet létrehozni a közösségi
oldalon keresztül. Pedig ez a funkció óvodapedagógusok esetében is jó lehetőséget
nyújthatna a szülőkkel való kapcsolattartásra, például szülői értekezlet, anyák napja,
kirándulás szervezésére. Az esemény oldalán folyamatosan lehetne informálni a
szülőket a részletekről (helyszín, időpont, költségek stb.), és esetleg fotókat közzétenni
az esemény után.

●

Az emlékezés szintjén adott válaszokhoz képest szinte megduplázódott (43,4%-ra)
azoknak a száma, akik LinkedIn nevű szakmai közösségi oldalról úgy nyilatkoztak,
hogy nem ismerik. 9,6% jelölte be, hogy online önéletrajzként nem használható, ami
ebben az esetben is esetleg a feladat félreértését jelentheti, mivel ez az oldal legfőbb
jellemzője. Ebben az esetben kiemelkedően alacsony 39,1% válaszolt megfelelően a
kérdésre.

●

A Google Fotók (Picasa) szolgáltatásával kapcsolatban 75% jól tudja, hogy
ismerősöket

nem

jelölhetünk

be

a

képeken

keresztül.

Viszont

7,3%

(a

videomegosztóhoz hasonlóan) a képmegosztónál gondolja úgy, hogy hozzászólásokat
nem tehetünk közzé, ami ebben az esetben sem igaz. Az emlékezés szintnél valamivel
magasabban, 11,8% döntött úgy, hogy nem ismeri ezt az eszközt.
A helyes válaszok számát összességében vizsgálva az állapítható meg, hogy az
óvodapedagógusok legkevésbé a LinkedIn szakmai közösségi oldalát ismerik, amely a
pedagógusok körében valószínűleg kevésbé elterjedt közösségépítési forma, és a szakmai
véleménycserét más online vagy offline fórumokon folytatják. A második legkevésbé ismert
eszköz a blogok, amely szintén alkalmas lehetne az információk és jó gyakorlatok
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megosztására az óvodapedagógusok között. A legismertebb eszköz a felsoroltak közül ebben
az esetben a YouTube volt, ahonnan sok mese, vers, gyerekeknek szóló zene is elérhető,
amit jól használhatnak a munkájuk során.
A Bloom-taxonómiarendszer alkalmazás szintjén eszközökről készített képernyőfotókat
osztottunk meg a kitöltőkkel, amelyen valamilyen tevékenységet kellett felismerniük a
megadott opciók közül. A kiválasztásakor arra törekedtünk, hogy az óvodapedagógusok
munkájához esetleg hozzátartozó oldalakat, illetve példákat nézzünk.
Az első képen az egyszervolt.hu portál értékelő funkcióját mutattuk be, és 87% megfelelően
jelölte be, hogy a személy éppen „értékel egy internetes játékot”. 9% gondolta úgy, hogy a
képen valaki éppen megosztja, hogy mivel játszik. Erre utalhatnak a közösségi oldalak ikonjai
a jobb felső sarokban, de nem a gombra kattintás utáni megosztás fázist látjuk, hanem
hangsúlyosabb a „Szavazás” felirat és a maximálisan 4 virágsziromból bejelölt 3-as értékelési
szám. Azt viszont csak 4% jelölte be, hogy a képen egy mondóka keresése lenne látható,
mivel az oldalon több helyen szerepel a felirat, hogy játékról van szó ebben az esetben.

44. ábra: Képernyőrészlet az egyszervolt.hu oldal játékértékelő funkciójáról

A következő képernyőnél jobban megoszlottak a vélemények, ahol egy megosztott mappában
való munkát lehetett látni. Ezt a kitöltők 60,7%-a jelölte be helyesen, míg 30,1% gondolt arra,
hogy épp egy szöveges fájlt töltenek fel az internetre, 9,2% szerint pedig a keresőoldalon
angol nyelvű feladatlapot töltenek le. Bár elismerhető, hogy a feladat nem volt túl egyszerű, de
a képernyőrészleten sem a létrehozás gomb megnyomása, sem a letöltés folyamata nem
látszik; ellenben a két személy által szerkeszthető „Tünde English 2014” nevű mappával.
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45. ábra: Képernyőrészlet egy megosztott mappáról

A harmadik képernyőn a böngészési előzményekben a Kutya-tár vers keresése volt látható,
mely tevékenységet az óvodapedagógus kitöltők 85%-a jól felismerte. További 7-7% gondolta
úgy, hogy a képen a böngészőbe mentett könyvjelzők tartalmaiban való keresés vagy a
letöltött fájlok közötti keresés látható.
A következő képen Gryllus Vilmos Maszkabál című videóját kerestük ki a YouTube-ról, és a
megosztási beállítások között bejelöltük, hogy 1:03-tól szeretnénk a videót megosztani
valakivel. A kitöltőknek mindössze 30,3%-a ismerte fel ezt a tevékenységet. A többség, 63%
azt hitte, hogy videót játszunk le előre megadott kezdési idővel, ami valójában a
böngészősávban elhelyezett URL-ből lenne látható (ahol ilyenkor meg van adva az időpont),
és ebben az esetben nem a megosztási beállítások lennének nyitva. További 6,7%-nak pedig
úgy tűnt, hogy az óvónő előre meghatározott hosszúságú videót keres.

46. ábra: Képernyőrészlet egy videó megadott kezdési idővel történő megosztásáról
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Az ötödik képernyőrészleten az oldalhoz tartozó elfelejtett jelszavát kereste a felhasználó,
amelyet a kitöltők 86,3%-a felismert. Ehhez képest 13,3% gondolta úgy, hogy a képen az illető
éppen beállítja, hogy az oldal jegyezze meg a jelszavát. Annak ellenére, hogy a képen
szerepelt a „Jelszó emlékeztető” kifejezés, és az e-mail cím mezője, ahová a rendszer újra
elküldheti levélben a jelszavunkat.

47. ábra: Képernyőrészlet a Sulinet jelszó emlékeztető funkciójáról

Az óvodapedagógusok esetében az alkalmazás területéről elmondható, hogy összességében
jó eredménnyel teljesítettek. Az ötből mindössze egy példánál, a videó megosztásánál jelölt be
a többség helytelen választ, de az előre megadott kezdési idővel való megosztás már a
haladó beállítások közé tartozik, és nem feltétlenül része a mindennapi tevékenységeknek.
Ezen kívül még a megosztott mappákra vonatkozó kérdésben kaptunk viszonylag alacsony,
60% körüli számot a jó válaszokra, de az összes többi kérdésben 80% fölötti volt a helyes
válaszok aránya.
A Bloom-taxonómiarendszer affektív szintjei közül csak a legmagasabb területre, az érték
alapú viselkedésre kérdeztünk rá az óvodapedagógusok esetében. Ezen a szinten nemcsak
azt mérjük, hogy mennyire nyitott valaki az eszközök használatára, hanem hogy ennek
megfelelően alakítja-e saját cselekedeteit.
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48. ábra: Az óvodapedagógus minta válaszainak eloszlása a digitális eszközhasználattal kapcsolatos
attitűdkérdésekkel kapcsolatban

Ebben a kérdésben meglepően alacsony értéket kapott az az állítás, hogy „Megosztom
tapasztalataimat az általam használt internetes eszközökről”. A kérdés átlaga ugyan
meghaladja a 2,50-os abszolút átlagot a 2,90-os szinttel, de a többi itemhez képest kisebb
értéket mutat. A kitöltők 11,2%-a kifejezetten úgy nyilatkozott, hogy egyáltalán nem osztja meg
a tapasztalatait, és 19,8% inkább nem osztja meg tapasztalatait az eszközökről, pedig az erről
folytatott kommunikáció alakíthatná ki többek közt a jó gyakorlatokat.
Ezen kívül még a „Törekszem megismerni az óvodás korosztály érdeklődési körének
megfelelő internetes lehetőségeket” állítás ért el a többihez képest viszonylag alacsony 3,38os átlagot. Erre a kérdésre érdemes lenne még odafigyelni, hiszen az óvodapedagógus akkor
mutathat megfelelő példát az óvodások számára, ha tisztában van az óvodások számára
megfelelően fejlesztő internetes eszközökkel, és ezen belül ismeri azt is, hogy mi tartozhat
érdeklődési körükbe.
A további állítások mind 3,6 és afölötti értékeket értek el átlagban a 4-es skálán, tehát az
óvodapedagógusok törekednek az új eszközök megismerésére, ezek használatára a
munkában és a mindennapokban, illetve az eszközök segítségével történő kapcsolattartásra.
Visszautalva az előző szintekben bemutatott eredményekre, érdemes lenne jobban fontolóra
venni akár a blogok, a LinkedIn és a Facebook funkcióinak használatát is a munkával
kapcsolatban történő szakmai és szülőkkel való kapcsolattartásra.
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7.2.2. Digitális hozzáférés
Az

óvodapedagógusok

részére

összeállított

rövidített

kérdőív

digitális

hozzáférés

kompetenciaterületén a Bloom-taxonómiarendszer megértés, alkalmazás, kiértékelés és érték
alapú viselkedés szintjein mértük fel a kitöltők teljesítményét.
Az alkalmazás szintjén a digitális állampolgároknak azt kell felismerniük, hogy egy konkrét
helyzetben hogyan tudnák megoldani, kivitelezni az internetes hozzáférést. Ennek mérésére
különböző élethelyzeteket vázoltunk fel a hétköznapokban és a munkában egyaránt, és arra
kértük az óvodapedagógusokat, hogy megadott listából válasszanak, hogyan cselekednének.
Az egyik kérdésben az szerepelt, hogy milyen feltételek szükségesek „olyan óvodai
foglalkozáshoz, amiben a gyerekek konkrét számítógépes fejlesztő játékot használnak”.
Abban 100% volt az egyetértés, amely kakukktojásként szerepelt a válaszok között, hogy
okostelefon nem kell egy ilyen foglalkozás lebonyolításához. Abban is szinte mindenki biztos
volt (93,4%), hogy ismerni kell a játékot, amit a gyerekek használni fognak. Meglepő módon,
két további kérdésben eltértek

a vélemények,

amelyeknél egyébként

egyetértésre

számítottunk. 78,4% jelölte be, hogy az óvodai foglalkozáson a számítógépes játék
használatához „biztosítani kell a gyerekeknek a számítógépet/laptopot és internet-hozzáférést
az óvodában”. Ennek talán az lehet az oka , hogy a kitöltők nem értenek egyet az óvodai
számítógép-használattal vagy nem tudják elképzelni, hogy az óvoda megfelelő eszközöket
biztosítson a gyerekeknek (bár a kérdés nem a gyakorlatra, hanem az elméletre vonatkozott),
esetleg nem vették figyelembe, hogy óvodai foglalkozásról van szó, ami helyben igényli a
számítógép- és internethasználatot. Továbbá 72,6% szerint „szükséges tudni, hogy a
gyerekek rendelkeznek-e a játék használatához szükséges technikai tudással”, amelynek
hátterében esetleg az állhat, hogy a fennmaradó óvodapedagógusok inkább helyben,
használat közben mérnék fel az óvodások ismereteit, vagy ők szeretnék megtanítani a helyes
technikai használatot.
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49. ábra: Az óvodapedagógus minta által megadott válaszok eloszlása egy óvodai foglalkozáson szükséges
internetes elemekről

A következő munkával kapcsolatos kérdés arra vonatkozott, hogy egy óvodai foglalkozásra
való internetes felkészüléshez mire lenne szükség. Több mint 90% egyetértett abban, hogy az
internetnek valamilyen formában jelen kell lennie hozzá (mobilnet, wifi, vezetékes internet), és
ismerni kell, hogyan működik az internetezésre alkalmas eszköz. Valamiért a kitöltők 12% úgy
gondolta, hogy a felkészüléshez szükség van projektorra is, ami esetleg akkor fordulhat elő,
ha egy projektoros internetes bemutatót szeretnénk elpróbálni. A legnagyobb különbség
abban mutatkozott - akárcsak a tanteremben tanító pedagógusoknál -, hogy tudnunk kell-e,
kitől kérhetünk technikai segítséget elakadás esetén. Erre a kitöltők kevesebb mint fele (48%)
szerint van szükség, pedig a digitális hozzáférésnek az is része, hogy tisztában kell lenni az
adott területen több ismerettel rendelkező személyekkel, akikhez segítségért fordulhatunk.
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50. ábra: Az óvodapedagógus minta által megadott válaszok eloszlása egy foglalkozásra való felkészüléshez
szükséges elemekről

A kiértékelés szintjén a digitális állampolgárnak egy-egy adott élethelyzeten belül meg kell
tudnia állapítani a hozzáférés aktuális előnyeit és hátrányait, illetve következtetéseket levonni
saját maga és mások digitális hozzáférésben betöltött szerepéről. Az óvodapedagógusok
számára Klára óvónő élethelyzetét mutattuk be, és megkértük őket, hogy értékeljenek néhány
momentumot, és adjanak tanácsot számára. A helyzet a következőképp volt megfogalmazva:
„A művelődési házban tartanak közös óvodai ünnepséget, de az utolsó pillanatban kiderül, hogy
elfelejtettek egy fontos szövegrészletet az óvónők közös műsorában. Klári óvónő telefonján
nincs mobilinternet, ezért Ági óvónő kezdi el keresni a szöveget. Közben Klári óvónő
észreveszi, hogy a művelődési házban elérhető az ingyenes wifi kapcsolat.”

51. ábra: Az óvodapedagógus kitöltők helyes válaszainak aránya egy előre megadott, digitális hozzáférésről szóló
szituációval kapcsolatban, százalékban kifejezve

Ahogy a grafikonon is látszik, az óvodapedagógus kitöltők több mint 90%-a helyes választ
adott a kérdésekre, amelyek közt igaz és hamis állításokat is elhelyeztünk. Nagyobb
bizonytalanság abban mutatkozott, hogy Klári óvónő miért szeretne a wifire kapcsolódni.
Meglátásunk szerint Klári óvónő azért kapcsolódna ebben az esetben wifire, mert egyáltalán
nem rendelkezik internet-hozzáféréssel, és ebből a szemszögből nem a wifi gyorsasága vagy
költsége az oka. Ennek ellenére úgy tűnt, hogy a kitöltők a két okozat közül próbálnak
választani, mivel a gyorsaságot 25% jelölte igaznak, az ingyenességet pedig 80,2%, pedig a
helyzettől eltekintve sem tekinthetjük ezt a két állítást feltétlenül igaznak.
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Ám azt a kitöltők közül csak 82,7% jelölte hamisnak, hogy Ági óvónő azért lenne
tájékozottabb, mert rendelkezik mobilinternettel. A digitális hozzáférés megteremtésének
képessége alatt nem azt értjük, hogy mindenképpen birtokolni kell a szükséges eszközöket,
hanem ismerni kell annak módját, hogyan lehet az internethez adott esetben hozzáférni.
Egy kapcsolódó kérdés arra vonatkozott, hogy mit javasolnának Klári óvónőnek a megadott
helyzetben, az általunk előre megfogalmazott állítások közül.

52. ábra: Az óvodapedagógus kitöltők helyes válaszainak eloszlása annak kapcsán, hogy mit javasolnának egy
internetes hozzáférésről szóló szituációban

Abban szinte mindenki biztos volt a kérdőív kitöltői közül, hogy Klári óvónőnek nem kellene
hazamennie, hogy a szövegrészletet megnézze a füzetében. Viszont 26,6% inkább azt a
kényelmes szituációt választotta volna, hogy a kolléganő keresse ki a helyes megoldást. A
másik két válasz vonatkozott a megfelelő viselkedésre a digitális hozzáférés területén, amikor
a kolléganőtől kérjük az internetmegosztást (65,3%) vagy a helyi dolgozókat kérjük meg a wifi
beállítására (80,5%). Mindkettőt helyesnek fogadtuk el, de az utóbbihoz több jelölés érkezett,
aminek talán a költség szempontok figyelembevétele lehet az oka, ahogy azt már a korábbi
megoldásnál is láthattuk.
Az érték alapú viselkedés szintjén azt vizsgáljuk, hogy a vizsgált személy tudatosan számba
veszi-e saját lehetőségeit a hozzáférésre, ennek megfelelően cselekszik-e, és másokat is
támogat-e ebben a tevékenységben. Digitális hozzáférést érintő állításokat fogalmaztunk meg,
és ezekkel kapcsolatban kértük, hogy 4-es fokozatú skálán jelöljék be, mennyire jellemző rájuk
az adott tevékenység.
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53. ábra: Az óvodapedagógus minta érték alapú viselkedés szintjén kapott átlagértékei a digitális hozzáférés
területén

Bár egy kivételével minden állításnál abszolút átlag (2,5) feletti eredményt láthatunk, de a
szórást megvizsgálva azt tapasztaljuk, hogy 2-3 esetben is a többihez képest magasabb az
érték. Az „Óvodásaim szüleit bátorítom a gyerekekkel közös internetezésre” érte el a
legkisebb átlagértéket (2,78) és egyben az egyik legmagasabb szórást (s=0,94). A legtöbben
a középső értéket jelölték be ennél a kérdésnél, inkább támogatná 29,3% és inkább nem
támogatná 36,8% ezt a tevékenységet. Meglepően magas (23%) azoknak az aránya is, akik
egyáltalán nem támogatnák a gyerekekkel közös internetezést. Akik ezt az értéket jelölték be,
valószínűleg arra gondoltak, hogy eleve nem támogatnák a gyerekek internethasználatát. Az
állítás megfogalmazásakor mi viszont arra gondoltunk, hogy a szülőkkel közös internetezés
sokkal fejlesztőbb hatású lehet, mintha a szülő felügyelet nélkül engedi meg a számítógép
vagy a mobiltelefon használatát a gyerekének.
A legmagasabb szórást (s=0,97) az az állítás érte el (átlagérték: 2,8), hogy „Fontosnak tartom
megismerni, hogy az óvodásaim rendelkeznek-e tapasztalattal a digitális eszközök használata
terén”. Ebben a kérdésben nagyjából egyenlő arányban szavaztak arra, hogy inkább nem
szeretnék megismerni (28,3), inkább szeretnék (32,6) és teljes mértékben egyetértenek (29)
azzal, hogy fontos ismerni a gyerekeknél a jártasság szintjét. A tantermi környezetben dolgozó
pedagógusokkal ellentétben ez a kérdés nemcsak a foglalkozások tervezése miatt fontos,
hanem a gyerekek családi hátterének, szabadidős elfoglaltságainak megismerése miatt is.
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Ebből is következik, hogy a harmadik legnagyobb szórást (s=0,88) az „Ismerem az óvodásaim
technológiai hátterét (pl. van-e otthon számítógép, internetkapcsolat, okostelefon)” érte el.
Ezzel szemben viszonylag kicsi a szórás és magas az átlagérték azoknál a kérdéseknél, hogy
az óvodapedagógusok kihasználják az internetes lehetőséget a foglalkozásra való
felkészüléskor, ajánlanak jónak ítélt internetes lehetőségeket a kollégáknak, és el is fogadják a
kollégák ajánlásait az internetezéssel kapcsolatban, amelyek mind fontosnak és jónak ítélhető
momentumok a digitális hozzáférés területén.

7.2.3. Digitális kommunikáció
Az óvodapedagógusok számára összeállított rövidített kérdőívben a digitális kommunikáció
területén a megértés, az alkalmazás, a kiértékelés és az érték alapú viselkedés szintjeire
vonatkozó kérdéseket használtuk.
A megértés szintjén arra voltunk kíváncsiak, hogy fel tudják-e ismerni, melyik kommunikációs
helyzetben milyen eszközt érdemes használni, ezért különböző helyzeteket írtunk le, ahol 4-4
eszköz közül választhattak, többet is bejelölve. Minden esetben három eszközt fogadtunk el
helyesnek és egy kakukktojást helyeztünk el. A legérdekesebb eredmény a hosszabb
élménybeszámoló közlésére és a prezentáció megosztására vonatkozott (akárcsak a tantermi
környezetben dolgozó pedagógusoknál).
A helyzet úgy hangzott „Egy hosszabb élménybeszámoló megírása, fotókkal” a feladat, amit a
túlnyomó többség (92,7%) blogbejegyzésben tenne közzé. Sokan választanának emellett
közösségi oldalakat is, azonban az jól látszik, hogy Facebookra sokkal többen (54%)
töltenének fel ilyen beszámolót, mint a Google+ oldalra (40%). A kakukktojás ebben a
kérdésben a Twitter volt, ahová nem lehet hosszabb élménybeszámolókat elhelyezni, csak
140 karaktereseket, mégis 33% úgy döntött, hogy itt is elhelyezné élményeinek leírását. Ők
valószínűleg nem ismerik ezt a fajta „mikroblogot”, vagy nem vették figyelembe, hogy
hosszabb írásról volt szó a kérdésben.
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54. ábra: Az óvodapedagógus minta által megadott válaszok eloszlása abban a kérdésben, hogyan tennének közzé
egy képekkel illusztrált élménybeszámolót

Egy másik kérdés a prezentáció megosztásra vonatkozott, melyben 91,5% döntött úgy, hogy a
prezi.com erre a legalkalmasabb forma. Ennél sokkal kevesebben szavaztak arra, hogy a
Slideshare-en (45,5%) vagy a LinkedIn-en (29,7%) tennék közzé az érdekes prezentációt. A
Slideshare fontos tulajdonsága, hogy pont a prezentációk megosztásával vált népszerűvé, bár
más dokumentumok is feltölthetők és megoszthatók a segítségével. A LinkedIn pedig azért
fontos felület a megosztásra, mert szakmai közösségi oldalnak is szokták nevezni, ahol a
hasonló munkakörben dolgozók oszthatnak meg egymással érdekes információkat, többek
közt prezentációkat is. Azt szinte mindenki jól tudta (98,3%), hogy a moly.hu szerepe nem a
prezentációk megosztásában lényeges.

55. ábra: Az óvodapedagógus minta által megadott válaszok eloszlása abban a kérdésben, hol osztanának meg
prezentációt
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Összességében a megértés szintjén elért átlageredmény (11,67) meghaladja valamivel az
abszolút átlagot (8), viszonylag nagy szórás (s=2,05) mellett.
Az érték alapú viselkedés szintje mutatja meg az affektív oldalon, hogy a válaszadó mennyire
tartja be

a kommunikációs

normákat,

tudatosan

és folyamatosan

alakítja-e saját

kommunikációját, és mennyire törekszik ezzel együtt az értékteremtésre. A megfogalmazott
állításainkra 4-es skálán adhatták meg válaszaikat.

56. ábra: Az óvodapedagógus minta érték alapú viselkedés szintjén kapott átlagértékei a digitális kommunikációval
kapcsolatos attitűdkérdésekben

A hét állítás közül csak egyre adott válasz múlta alul az abszolút átlagot (2,5) a 2,31-os
átlagértékkel, amelynek alapján azt láthatjuk, hogy a többség nem szokott gondolkodni az
interneten lezajlott kommunikáció következményein. Ennek kapcsán nem feltétlen a
hétköznapi csevegésre kell gondolni, hanem a fontosabb beszélgetésekre, amelyek
kifejezetten jó vagy rossz következményekkel zárultak akár vitáról, netikett kérdésről, akár
együttműködés során történő kommunikációról van szó. Ezekből érdemes levonni a
következtetéseket, amiket a későbbiekben alkalmazni tudunk. Erre a kérdésre jelenleg 23%
válaszolta azt, hogy egyáltalán nem szokott ilyeneken gondolkodni, míg 32-33% a
középértéket jelölte be, és csak 10% nyilatkozott úgy, hogy ez teljesen jellemző rá.
Hasonlóan nagy szórást ért el még két kérdés, amelyeknek az átlagértéke 3 pont körüli, de
szintén alacsonyabb a többi kérdés pontszámánál. Ezek szerint változó annak a mértéke,
hogy ki mennyre szeret a helyzetnek megfelelően többféle alkalmazást kipróbálni (s=0,94) és
a kommunikáció többféle formáját használni (s=0,92). Ez a két szempont azért fontos, hogy az
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információközlésünk az interneten keresztül is változatos legyen, és ne csak szövegesen
adjunk át információkat, hanem képek, videók és hang segítségével is.
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7.3. Digitális életvezetés
7.3.1. Digitális egészség
A digitális egészség részkompetencia megértés szintjénél az óvodapedagógus kitöltők
esetében is rákérdeztünk egy bizonyos lista kapcsán, hogy véleményük szerint az
egészségfejlesztő hatású-e vagy a túlzott számítógép-használat következményeként alakulhat
ki, vagy egyik sem a felsorolt kettő közül. A táblázatban egy kis pipa jelöli a helyes válaszokat.

Egészségfejlesztő
hatású lehet

Túlzott számítógéphasználat
következménye
lehet

Egyik
sem

túlzott folyadékbevitel

25,40%

1,50%

✓ 73%

a szemizmok gyengülése, látásromlás

0,20%

✓ 96,9%

2,90%

koncentrációs zavarok

0,60%

✓ 63,8%

35,60%

kézfájdalom, a kéz ízületeinek
fájdalma

0,80%

✓ 78,4%

20,80%

mozgáshiány, elhízás, keringési
zavarok

0,60%

✓ 91,1%

8,30%

izomláz karokban és a csípőben

17%

17,50%

✓65,50%

erőtlenség, folyamatos fáradtságérzet

1%

✓ 45,7%

53,40%

hát- és derékfájás

1,20%

✓ 91,7%

7,10%

étkezési zavarok (pl. anorexia,
bulimia)

1,70%

9,20%

✓ 89%

kalóriaszámláló rendszeres
használata

✓ 87,5%

1%

11,60%

saját lépések számlálása telefonos
alkalmazással

✓ 81,1%

2,30%

16,60%

internetes vitaminlexikon használata

✓ 91,5%

1,30%

7,10%
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folyadékbevitelre emlékeztető
alkalmazás használata

✓ 95,2%

1,50%

3,30%

futósebesség-mérő alkalmazás
használata

✓ 89,8%

0,60%

9,60%

digitális alvásfigyelő program
használata

✓ 74%

2,30%

23,70%

telefonos útvonaltervező használata

5,40%

1,50%

✓ 93,1%

26%

5,80%

✓ 68,2%

hangulatfigyelő alkalmazás
megvásárlása

14. táblázat: Különböző tevékenységek, események egészségfejlesztő/egészségkárosító szerepének felismerése
az óvodapedagógusok körében

Az eredmények arra engednek következtetni, hogy a válaszadó óvodapedagógusok
alapvetően jól felismerték a különböző testi tünetek jellemző kapcsolódási pontjait, a felsorolt
17 állítás közül 11 esetében 80% fölötti jó válasz érkezett. A legmegosztóbb állítás az
erőtlenséghez és a folyamatos fáradtságérzethez kapcsolódott, hiszen ebben az esetben a
válaszadó pedagógusok 45,7%-a gondolta úgy, hogy ez a túlzott számítógép-használat
következménye lehet, míg az óvodapedagógusok több mint fele úgy gondolta, hogy sem
fejlesztő, sem károsító tevékenység következménye ez a tünet. A megértés szintjén elért
eredmények biztatóak lehetnek, ugyanis amennyiben a válaszadó óvodapedagógusok
felismerik, értik ezen funkciókat és tudatában vannak annak, hogy mi az, ami egészségüket
fejlesztheti, úgy könnyebben tudnak erre a hétköznapjaikban és szakmai tevékenységük során
is figyelmet fordítani.
Az alkalmazás szint esetében arra kérdeztünk rá, hogy melyek lehetnek egy felsorolt lista
közül azok az elemek, amelyek az internetfüggőséghez tartozhatnak. A táblázat első oszlopa
jelöli a helyes megoldások ikonját. A válaszok között láthatjuk, hogy a hat felsorolt
mondatbefejezés közül ötöt magas arányban jól választottak az óvodapedagógusok, kettő
viszont alacsonyabb értéket mutat. A válaszok alapján úgy tűnik, hogy a minta fele nem
feltétlenül gondolja úgy, hogy az interneten való pénzköltés nem az internetfüggés jele. Nem
határoztuk meg a kérdőívben, hogy mire költi a pénzét a fiktív felhasználó, de érdemes abba
belegondolni, hogy időt és sok esetben pénzt is megtakaríthatunk azáltal, ha például
könyveket, kikapcsolódási lehetőségeket (színházjegy, mozijegy, koncertjegy), hétköznapi
bevásárlást online fizetéssel egyenlítünk ki.
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Egyetlen állítás esetében válaszoltak helyesen 10%-os aránnyal a kitöltők. A válaszadók 90%a úgy ítélte meg, hogy az internetfüggőség jele lehet, ha valaki több mint napi tíz órát
internetezik, pedig ebben az esetben érdemes abba belegondolni, hogy valakinek a
munkaeszköze a számítógép és az internet, amely nélkül nem tudja szakmai tevékenységét
elvégezni.

Igaz/hamis

Állítás („Az internetfüggőség jele lehet, ha valaki…”)

Jól
válaszolt
(%)

✓

rendszeresen hazudik az internetezéssel töltött időről.

91,50%

✓

ingerlékeny vagy depressziós lesz, ha nem tud internetezni.

97,50%

✓

az előre eltervezettnél rendszeresen több időt tölt
internetezéssel.

83%

✗

pénze jelentős részét az interneten költi el.

49,70%

✗

több mint napi tíz órát internetezik.

10%

✓

azért internetezik, hogy jobb hangulatba kerüljön.

75,10%

15. táblázat: Az internetfüggőség jeleit helyesen felismerők aránya az óvodapedagógus mintában

A következő táblázat is az alkalmazás szinthez kapcsolódó válaszokat tartalmazza, ebben az
esetben a digitális stressz csökkentésének lehetőségeire kérdeztünk rá. A négy állítás közül
az első három igaz volt, a negyedik hamis. A két középső állítást magas arányban jó
válaszokat eredményezett, vagyis felismerték a kitöltők, hogy milyen módon tehetnek azért,
hogy a túlzott információtartalom és inger ne frusztrálja őket. A negyedik állítás esetében közel
70% vélte úgy, hogy a stressz azáltal is csökkenthető, ha kevés online oldalon van fiókunk.
Azonban érdemes megjegyezni, hogy tudatosabb felhasználói magatartást jelent az, ha egy
adott oldalon szabályozzuk az értesítéseket, vagy csak meghatározott időközönként látogatjuk
az oldalakat. Fontos tudni, hogy a digitális stressz elkerülése alapvetően a felhasználói
magatartáson múlik, és nem pedig az alkalmazás a felelős azért, ha túlterheltnek érezzük
magunkat az onnan érkező információktól.

115

Igaz/hamis

Állítás („A digitális stressz csökkenthető például azzal,
ha…”)

Jól válaszolt
(%)

✓

legfeljebb napi kétszer-háromszor nyitjuk meg a
postaládánkat.

59,2%

✓

egyszerre csak egy feladatra koncentrálunk.

87,7%

✓

internet- és digitális eszköz mentes napokat tartunk.

88,1%

✗

minél kevesebb közösségi profillal (pl. Twitter, Facebook,
Google +) rendelkezünk.

32,8%

16. táblázat: A digitális stressz csökkentésének lehetséges módjai az óvodapedagógusok válaszai alapján

A

következő

diagramon

már

egy

affektív

szint

látható

a

digitális

egészség

részkompetenciához kapcsolódóan. Ezen a szinten azt kérdeztük a válaszadóktól, hogy
milyen mértékben jellemzi őket egy 1-4-ig terjedő skálán egy-egy felsorolt állítás. A skála 1-es
végpontja jelentette az ‘egyáltalán nem jellemző’, míg a 4-es végpont a ‘teljes mértékben
jellemző’ értéket.

57. ábra: A digitális egészség érték alapú viselkedés szintjéhez kapcsolódó állítások átlagértékei az
óvodapedagógus mintában

Láthatjuk, hogy az állítások közül azok kaptak magasabb értéket a négyfokú skálán, amelyek
az egészségkárosító hatás elkerülését célozzák meg, azonban alacsonyabb értéket kaptak az
egészségmegőrző, a betegségek és a káros hatások kialakulásának elkerülését célzó
lehetőségek. Alapvetően azt mondhatjuk, hogy ez egy passzívabb felhasználói magatartást
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jelent a digitális egészség részkompetencia keretén belül, viszont a kezdeményező szerep, az
aktív tevékenység még kevésbé alakult ki ezen a területen.

7.3.2. Digitális énmegjelenítés
A digitális énmegjelenítéshez kapcsolódóan az óvodapedagógusok esetében is rákérdeztünk
a digitális lábnyom jelei közé sorolható elemekre. A felsorolt listából a válaszadók alapvetően
jól ítélték meg, hogy mi tartozik a rólunk elérhető információk közé és mi az, ami nem
sorolható ide.
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Igaz/hamis

Állítás

Jól válaszolt (%)

✓

a személy által írt blogbejegyzések

93,4%

✓

közösségi oldalakon, mikroblogokon (Facebook,
Twitter, Instagram) megosztott hangulatok,
érzések (saját Facebook posztok, tweetek, fotók
stb.)

89,2%

✓

fotók az interneten, melyeken a személy szerepel
(mások által a személy nevével megjelölt, taggelt
fotók)

87,3%

✓

internetes vásárlásainak adatai

37,6%

✗

személyes adatai, születési dátuma, lakhelye,
családi állapota

55,7%

✓

a személy e-mail fiókjának adatai

36,0%

✓

a személy magánéletéről szóló internetes
kommentek (hozzászólások)

70,9%

✓

személyes skype (videochat) beszélgetéseinek
adatai

28,1%

✓

a személy Youtube csatornája

63,4%

✗

főiskolai / egyetemi diplomája

87,9%

✓

a személy saját Google keresései

43,4%

✓

a személy online bankkártyás fizetéseinek adatai

27,9%

✓

mások Google keresései a személyről

18,3%

✓

a személy hírportálokon, weboldalakon tett
kommentjei (hozzászólásai)

84,2%

✓

a személyről szóló LinkedIn-es, munkájával
kapcsolatos ajánlások (recommendations)

63,8%

17. táblázat: A személy digitális lábnyomának részei az óvodapedagógusok szerint
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A pedagógus kitöltők válaszaihoz hasonlóan itt is az figyelhető meg, hogy sokkal nagyobb
arányban jelölték meg a digitális lábnyom elemének a kitöltők azokat a tartalmakat, amelyek a
személy által közvetlenül közzétett információkat jelentik. Kevesebben gondoltak abba bele,
hogy például az online, bankkártyás fizetés adatai, a saját keresési tartalmak is ennek a
képnek az egészét színesítik.

Igaz/hamis

Állítás

Jól
válaszolt
(%)

✓

Munkájával kapcsolatos eredményeit rendszeresen
megosztja szakmai fórumokon.

73,6%

✗

Szakmai fórumon főként mókás hozzászólásokat tesz.

99,2%

✓

Kollégáit rendszeresen tájékoztatja szakmai jellegű
tevékenységeiről, eredményeiről.

88,2%

✗

Minden szakmai tevékenységét, viselkedését megosztja
kollégáival.

79,8%

✗

Minden magánéleti tevékenységét, eredményét megosztja
barátaival, ismerőseivel.

99,6%

✓

Megkéri barátját, hogy egy róla (a személyről) készült fotót
vegyen le a Facebookról.

28,3%

✓

Az interneten megosztott gondolat, érzés, szöveg stílusát a
használt médiumhoz, internetes fórumhoz igazítja (pl. más
stílusban fogalmaz Facebookon, mint e-mailben).

53,9%

✗

Minden társas fórumon, közösségi platformon rendelkezik
felhasználói fiókkal (accounttal).

96,3%

✓

Kollégáitól interneten kér véleményt saját munkájával
kapcsolatban.

18,1%

18. táblázat: Az óvodapedagógusok véleménye szerint kívánatosnak mondható, online tevékenységek

A digitális énmegjelenítés alkalmazás szintjéhez kapcsolódóan arra kérdeztünk rá, hogy mely
tevékenységek és viselkedési formák lehetnek azok, amelyek a kitöltők szerint átlagos
körülmények között elfogadottnak, kívánatosnak mondhatóak. Két állítás kivételével a kitöltők
jól ítélték meg, hogy melyek az elfogadható tevékenységek. A másoktól való segítségkérés,
online tartalmakhoz való kapcsolódás a válaszok alapján még idegen a kitöltők számára. A
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megkérdezett óvodapedagógusok 28,3%-a gondolja úgy, hogy elfogadható lehet, ha
megkérjük barátunkat, hogy levegyen egy rólunk készült képet a közösségi oldalról, pedig erre
több esetben szükség lehet, hogy a szabályozás ilyen formáját is tudjuk alkalmazni. A
kollégáktól való véleménykérés a válaszadók közel ötöde szerint elfogadott, kívánatos
tevékenység, pedig az információcserének ez a formája is több esetben szabályozható:
beállítható, hogy a véleményt csak mi, egy szűkebb, egy tágabb vagy a nagyvilág olvashassae.
A digitális énmegjelenítés egy fejlett, affektív szintjének esetében arra kérdeztünk rá, hogy
mennyire jellemzik a válaszadó pedagógusokat a felsorolt állítások. A válaszokat egy
négyfokú attitűdskálán lehetett megjelölni, ahol az 1-es érték jelölte az ‘egyáltalán nem’
végpontot és a 4-es a ‘teljes mértékben’ lehetőséget.

Állítás

Átlag

Szórás

Rendszeresen átnézem, mi érhető el rólam nyilvánosan az interneten.

2,2987 1,06968

Előfordul, hogy mások visszajelzésének hatására változtatok a saját
digitális lábnyomomon.

2,1985 ,98105

Az óvodai ünnepségekről készült felvételeket vagy szöveges
összefoglalókat szívesen nyilvánossá teszem az interneten.

1,9345 1,03582

A szülők bármikor informálódhatnak a munkámról és a szakmai
elképzeléseimről az online lábnyomaim alapján.

2,2139 ,99153

19. táblázat: Az óvodapedagógusokra jellemző, digitális lábnyommal kapcsolatos állítások átlagértékei

Azt látjuk, hogy alacsonyabb értéket kaptak az állítások, mind a négy felsorolt lehetőség az
’inkább nem jellemző’ értékhez közelít. Elképzelhető, hogy ezek szándékos cselekedetek, és
nem is szeretnék a kitöltők, ha a felsorolt lehetőségek magasabb mértékben valósulnának
meg, azonban érdemes kihasználni az online lehetőségeket olyan szempontból, hogy a rólunk
megjelenő információk a szűkebb és tágabb szakmai és érdeklődő közeg számára is
hasznosak, tartalmasak, érdemiek legyenek.

7.3.3. Digitális együttélés
A digitális együttélés megértés szintjéhez kapcsolódóan egy kiegészítendő mondatokból álló
feladat szerepelt a kérdőívben. A válaszadó óvodapedagógusoknak összesen öt olyan
mondatot kellett kiegészíteniük 3-3 szólehetőség közül választva, amelyek a digitális
együttélés írott és íratlan szabályaival hozhatóak kapcsolatba.
Az alábbi táblázatban láthatóak a kiegészítendő mondatok, félkövéren kiemelve a jó válaszok.
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Állítás

A legfontosabb, hogy igyekezzünk
mérlegelni cselekedeteink
………….…………, és online se tegyünk
olyat másokkal, amit offline nem tennénk.

Az online környezetben folytatott vita
alapszabálya, hogy maradjunk a témánál,
semmiképp se ……….……….

Ha konfliktusba keveredünk, azt –
akárcsak az offline konfliktusokat –, jobb,
ha ……….……….. rendezzük.

Ne feledjük, hogy a CSUPA NAGYBETŰ
…..…...……. jelent!

Válaszlehetőségek

Válaszok
Jó
helyessége válaszok
aránya
%

kiváltó okait

✗

1,2%

következményeit

✓

97,5%

folyamatát

✗

1,3%

fejezzünk ki
érzelmeket

✗

4,0%

váljunk passzívvá

✗

1,9%

személyeskedjünk

✓

97,7%

érzelemmentesen

✗

18,9%

négyszemközt

✓

69,6%

szóban

✗

11,6%

kiabálást

✓

83,4%

fenyegetést

✗

12,9%

gúnyolódást

✗

3,7%

20. táblázat: A digitális együttélés megértés szintjéhez kapcsolódó feladat válaszainak eloszlása az
óvodapedagógusok körében

Látható, hogy a négy állítás közül három esetében a válaszadó pedagógusok több mint 80%-a
jó választ adott meg, két állítás során pedig közel 100%-os eredménnyel tudták a helyes
választ a kitöltők. Egy kérdés esetében oszlottak meg jobban a válaszok, de a válaszadók
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közel 70%-a akkor is a jó választ jelölte meg, amikor arra kérdeztünk rá, hogy hogyan
tanácsos rendezni az online keletkezett nézeteltéréseket. Érdekes eredmény, hogy ebben az
esetben a válaszadók egyötöde szerint érdemes ezeket a konfliktusokat érzelemmentesen
rendezni.
A digitális együttélés kiértékelés szintjéhez kapcsolódóan olyan helyzetet tártunk a kitöltők elé,
amelyben egy óvónő blogot kezd vezetni, szakmai tartalommal. A fiktív helyzet így szólt:
„Klára óvónő elhatározza, hogy a tudásmegosztás jegyében szakmai blog írásába kezd „Óvodáskor
kezdőknek és haladóknak” címmel. Mivel a közösség számára értékes tudást akar átadni, első
bejegyzésében a kreatív lakásdekorációs ötleteket gyűjti össze. Erről a témáról sokat olvasott, sok
másik cikkből idézett szó szerint, de mivel ezek közül többet már régebben mentett el, nem mindig
tudta megjelölni a pontos forrást. A Google képkeresőjében talált tartalmak szépségét nem
csökkentették a fakó foltok és vonalak - a tetszetős képekből több ideillőt is felhasznált
bejegyzésében.”
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Állítás

Válaszlehetőségek

Válaszok
helyessége

IGAZ %

HAMIS
%

Klára óvónő a nem
ismert forrású
szövegek idézésénél
jobban tette volna,
ha...

legalább idézőjelbe teszi a
szövegeket, ha forrást nem
is jelöl meg.

✓

79,8

20,2

nem ír le olyasmit, amiről
nem tudja, honnan
származik.

✓

79,0

21,0

az idézett szövegre
rákeresve megpróbálja
felkutatni az eredeti forrást.

✓

98,1

1,9

nem kezeli megfelelően a
szerzői jogokat.

✓

89,0

11,0

jó példát mutat a digitális
értékteremtés terén.

✗

29,5

70,5

Jelölték
(%)

Nem
jelölték
(%)

Úgy tűnik, hogy Klára
óvónő...

Ön mit javasol Klára
óvónőnek ebben a
helyzetben? Több
választ is
megjelölhet!

Kérjen visszajelzést a
blogjáról egy régóta blogoló
kollégájától!

✓

34,5

65,5

Mindig jegyezze fel egy
adott internetes információ
forrását!

✓

85,4

14,6

A könnyebb kereshetőség
érdekében használjon
címkéket a bejegyzéseihez!

✓

82,7

17,3

21. táblázat: A digitális együttélés kiértékelés szintjéhez kapcsolódó feladat válaszainak eloszlása az
óvodapedagógusok körében

Látható, hogy a megadott helyzetben az óvónő jó szándékkal ugyan, de mégsem teljesen
szakszerűen kezdett bele az online naplóírásba. A válaszadó óvodapedagógusok az esetek
többségében felismerték a válaszlehetőségek közül, hogy mi volt kifogásolható és helyes a
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fiktív kolléganő tevékenységében. A felsorolt válaszok közül egy kivételével 70%-nál
magasabb arányban születtek jó megoldások. A javaslatok megfogalmazásánál a válaszadó
óvodapedagógusoknak csupán 34,5%-a jelölte meg, hogy jó ötlet lenne egy régóta blogoló
kollégától véleményt kérni.
A digitális együttélés affektív szintjei közül, a legmagasabb szinten az érték alapú viselkedés
található.
Ezen a szinten azt mérhetjük, hogy az egyén
●

betartja, folyamatosan felülvizsgálja, szükség esetén konstruktív vitákat folytatva,
javaslatokat figyelembe véve módosítja az online viselkedésre és tevékenységre
vonatkozó szabályokat;

●

képes az önálló beilleszkedésre és sikeres részvételre egy online csoporton belül;

●

elkötelezettséget mutat az online viselkedésre és tevékenységre vonatkozó szabályok
és normák iránt, de mások véleményét figyelembe véve képes online viselkedésének
és tevékenységének egy adott helyzetet vagy a közösség igényeit is figyelembe vevő
konstruktív irányú módosítására;

●

elfogadja, hogy felelősséggel tartozik másokért/közösségért, és a destruktív online
viselkedés és tevékenység ellen fellép.

58. ábra: A digitális együttélés érték alapú viselkedés szinthez kapcsolódó válaszok átlagértékei az
óvodapedagógusok körében
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Míg az értékszerveződés szintjénél közzétett lehetőségeknél törekvésre, egy adott
viselkedésminta irányába történő igyekezetre, addig az érték alapú viselkedés tekintetében
már a konkrét viselkedésre, magatartásra kérdeztünk rá.
Az állítások közül a legmagasabb átlagértéket ez az állítás kapta: „Jellemző rám, hogy mindig
hivatkozással osztom meg a mások által készített tartalmakat.” Ezt követte a „Jellemző rám,
hogy a témánál maradjak a digitális kommunikáció során.”, míg a legalacsonyabb
értéket - helyesen - az alábbi állítás kapta: „Jellemző rám, hogy barátaim, ismerőseim
kritizálására inkább a nyilvános online felületeket használjam.”
A digitális együttélés során való példamutatás is fontos tevékenység az óvodapedagógusok
részéről, ezért biztató eredmény, hogy a legmagasabb értéket kapta az online információk
megosztásának helyes módja.
Az óvodapedagógusokra a digitális együttélés érték alapú viselkedés szintjénél megjelenő
kérdésekben saját bevallásuk szerint konstruktív viselkedés jellemző, és elfogadják, hogy az
online felületeken különböző írott és íratlan szabályok betartására van szükség. Ezt támasztja
alá a 2,9 átlagértéket mutató állítás is: „Jellemző rám, hogy negatív véleményeimet csak
konstruktív javaslatokkal együtt tegyem közzé az interneten.”

7.4. Digitális produktivitás
7.4.1. Digitális értékteremtés
Az óvodapedagógusok digitális értékteremtés kompetenciáját a Bloom-taxonómia szerint két
kognitív és két affektív szinten mértük.
A digitális értékteremtés fogalmának megértését egy olyan kérdéssel vizsgáltuk, amelyben
különböző digitális tevékenységekről kellett eldöntenie a kitöltőnek, hogy az hasznos
tevékenység-e a közösség számára vagy sem. Az alábbi táblázatban a tevékenységek között
vastaggal szedett, amely helyes válasz volt, azaz a digitális értékteremtés szempontjából
hasznos, a közösség számára követendő tevékenységnek tekinthetjük. Dőlttel szedtük azokat
a tevékenységeket, amelyek viszont helytelen választ jelentettek. A százalékos értékek azt
mutatják, hogy a megkérdezett óvodapedagógusok hány százaléka válaszolt helyesen.
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59. ábra: A digitális értékteremtés megértés szintjének válaszai az óvodapedagógusok körében

A fenti 11 tevékenység közül csupán három esetében látjuk azt, hogy a megkérdezettek
meggyőző többsége (80-90%-a), helyesen válaszolt. A többi, nagyon vegyes százalékos érték
arról árulkodik számunkra, hogy nincs megbízható tudás a megkérdezett óvodapedagógusok
körében arról, hogy mely online tevékenységeket tekinthetjük a közösség számára is
értékesnek. Ezért azt javasoljuk, hogy az óvodapedagógusok ezen a téren ismeretbővítést, új
tudást kapjanak, mert nagyon fontos tudni azt, hogy a digitális világban végezhető rengeteg
tevékenység közül melyik hordoz a közösség számára is értéket, és melyik nem.
A fenti kérdésben, hibátlan válasz esetén maximum 11 pontot lehetett elérni. Ehhez képest a
válaszadók átlagpontszáma 5,71 pont, ami majdnem megegyezik az abszolút átlaggal (5,5).
Vagyis elmondhatjuk, hogy a digitális értékteremtéssel kapcsolatos tudásukat érdemes lenne
még bővíteni, fejleszteni, különös tekintettel az online lexikonok, az online videomegosztó
portálok és a blogírás területén.
Némileg jobb eredményt látunk a digitális értékteremtés alkalmazásának területén. A
maximálisan elérhető 4 ponthoz képest, a kitöltők átlagpontszáma 2,93. Azokban a
kérdésekben tehát, ahol konkrét gyakorlati példák alapján kellett a közösség számára hasznos
online megosztásokról nyilatkozni, viszonylag sok pozitív, helyes választ kaptunk.
Az affektív szintek közül két területen végeztünk méréseket. Az egyik területet, az értékelés
szintjét úgy mértük fel, hogy felvázoltunk egy életközeli szituációt.
Példa: „Klára az óvodapedagógus diploma megszerzését követően több továbbképzésen is
részt vett. Számára ezek a továbbképzések hasznosak voltak, ezért úgy döntött, hogy nyilvános
blogot vezet az ott szerzett élményeiről, valamint azok óvodai felhasználhatóságáról.”

Ezután arra kérdeztünk rá, hogy ehhez hogyan viszonyul a megkérdezett szakértő. Azt a
kedvező eredményt kaptuk, amely szerint a 0-5-ig terjedő skálán 4,37-os a válaszadók
átlagpontszáma. Ez igen magasnak tekinthető, ezért elmondhatjuk, hogy a megkérdezett
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óvodai szakemberek pozitív attitűddel viszonyulnak a digitális értékteremtéshez, a szakmai
blogok irányában motiváltak, érdeklődőek.
A másik felmért affektív terület az értékalapú viselkedés volt, amikor a válaszadóknak már
nem mások online tevékenységeit kellett megítélniük, hanem saját magukról kellett
eldönteniük az 1-4-ig tartó skála segítségével, hogy mennyire jellemző rájuk egy-egy digitális
értékteremtést képviselő tevékenység, állítás.
Példa: „Kollégáimat bátorítom a pedagógiai tevékenységük minél sokszínűbb (szöveges, képi,
videós) megosztására.”

„Kipróbálok olyan új lehetőségeket is, amelyekkel szélesebb közönséghez eljuttathatom óvodai
tevékenységem lenyomatát.”

„Az óvodások szükségleteinek megfelelő mennyiségben alkalmazok digitális lehetőségeket.”
A pozitív attitűd ebben a kérdésben is jól tükröződik, mert a minta átlagpontszáma 3,15.

7.4.2. Digitális hatékonyság
A digitális hatékonyság fogalmának megértését egy rangsorolásos kérdéssel mértük,
amelyben a kitöltőknek egy óvodai munkaanyag kollégákkal való megosztásának lehetőségeit
kellett a hatékonyság szerinti sorrendbe állítaniuk.

60. ábra: Módusz értékek a digitális hatékonyság megértés szintjén

A fenti táblázatban a rangsorolt itemek láthatóak helyes sorrendben, valamint az itemekhez
tartozó módusz értékek. A módusz azt mutatja meg, hogy a kitöltők az adott itemhez melyik
ranghelyet jelölték meg a leggyakrabban. Például a rangsorban első helyet elfoglaló „Az anyag
feltöltése nemzetközi, szakmai weboldalra.” item a válaszadó óvodapedagógusok szerint a
legkevésbé hatékony módja a szakmai anyagok megosztásának, hiszen a leggyakrabban a 7.,
azaz utolsó ranghelyre sorolták. Az olyan „hagyományosnak” mondható megoldásokat, mint
például a pendrive-on vagy faliújságon való megosztást a megkérdezett óvodapedagógusok
127

mindig előrébb helyezték a rangsorban az online megosztást használó tevékenységeknél.
Talán azért, mert a jelenlegi napi gyakorlatukhoz ezek állnak közelebb. Vagy talán azért, mert
a digitális hatékonyság megértésének szintjén némileg hiányzik a válaszadóknak az a tudása,
amely

a

webkettes

lehetőségeket

kihasználó,

online

megosztási

tevékenységekkel

kapcsolatos. Ezen a téren ismeretbővítésre lenne szükség.
A digitális hatékonyság affektív területén többek között azt mértük, hogy az egyén mennyire
képes a hatékonyság melletti értékválasztások mentén viselkedni, és ehhez az 1-4-ig tartó
skálán kellett eldöntenie, hogy mennyire jellemzőek rá bizonyos állítások. Az eredmények
alapján látszik, hogy a minta 2,74-os átlagpontot ért el, ami pozitívnak tekinthető, hiszen
meghaladja az abszolút átlagot. A kérdéscsoport alapján érdemes kiemelni, hogy a
válaszadókra erősen jellemző a fegyelmezett és ezáltal hatékony munkavégzés:
●

nem jellemző, hogy megszakítják a munkát a beérkezett e-mailek figyelésével,
olvasásával (átlag: 1,77);

●

a felállított sürgősségi sorrend mentén haladnak a feladataikkal (átlag: 3,45); és
fáradtság esetén szünetet tartanak (átlag: 3,48).

7.4.3. Digitális tartalomszervezés
Ahogy a digitális hatékonyság vizsgálatánál, úgy a digitális tartalomszervezés fogalmi
megértésének esetében is egy rangsorolásos kérdést használtunk, amelynek előzményeként
az óvodapedagógus kitöltőknek egy szituációt vázoltuk.
Példa: „Tibor szívesen keres olyan digitális forrásokat, amelyeket ő vagy óvodapedagógus
kollégái fel tudnak használni a foglalkozások során. Tibor célja, hogy ezeket a forrásokat minél
többen megismerjék az óvodában dolgozók közül.”

A

szituáció

megismerése

után

a

szakértőknek

forrásmegosztási

tevékenységeket,

lehetőségeket kellett sorba állítaniuk aszerint, hogy melyiket javasolnák a leginkább és a
legkevésbé a kollégájuknak (Tibornak).

61. ábra: Módusz értékek a digitális tartalomszervezés megértésének szintjén
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A táblázatban látszik a helyes sorrend, valamint az egyes itemek móduszai. Ez alapján
elmondható, hogy az óvodapedagógusok többségének (68,8%) sikerült kiválasztania az első
helyre a helyes megoldást, és a sorrendben második helyet elfoglaló itemhez is a legtöbben a
2. sorszámot rendelték. Az utolsó két, kevésbé „korszerű” tevékenységnél pedig nehezen
döntötték el, hogy melyik a kedvezőbb, ezért látjuk azt, hogy mindkettő esetében a
leggyakrabban társított sorszám a négyes.
Arra is kíváncsiak voltunk, hogy a tartalomszervezés milyen mértékben része az
óvodapedagógusok gyakorlati életének, ezért a tartalomszervezés gyakorlati alkalmazásával
kapcsolatban különböző információmenedzselési tevékenységről kellett eldönteniük, hogy az
mennyire igaz rájuk.

62. ábra: Átlagpontszámok az információszervezési tevékenységek végzésének eloszlásáról

A grafikonról leolvasható, hogy az RSS olvasó használata szinte egyáltalán nem jellemző a
mintára, de az összes többi tevékenység igen: átlagos, illetve átlag feletti szinten. Talán nem
meglepő, hogy a Facebook használata a legjellemzőbb: ezek szerint az alkalmazást sokan
használják úgy is, mint információszűrő lehetőséget, hiszen a hírfolyamban történő szűrések
és

egyéni

beállítások

lehetővé

teszik

ezt.

Összesítve

a

fenti eredményeket,

az

óvodapedagógusok digitális tartalomszervezés alkalmazásában 2,92-os átlagpontszámot
értek el, amely átlagos eredménynek tekinthető (a 2,50-os abszolút átlaghoz képest). További
információkra és gyakorlati tanácsokra van szükségük az RSS olvasóról, a hírlevelekre való
feliratkozásról és a könyvjelzőzés módszeréről is.
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Azt, hogy mennyire törekszenek a megkérdezett óvodapedagógusok arra, hogy a digitális
tartalomszervezésben képviselt értékválasztások mentén viselkedjenek, ismét egy 1-4-ig tartó
skálán értelmezett állítás sorozattal mértük fel.
Példa: „Törekszem rá, hogy…



az általam kezelt digitális tartalmak név (és esetleg dátum) szerint legyenek
elnevezve, a könnyebb azonosíthatóság érdekében.



a digitális tartalmakat mappába rendezzem.



a digitális tartalmakat ne csak egy helyen mentsem el, hanem azoknak a
másolata is elérhető legyen.”

Ebben a kérdésben összességében nagyon jó eredményt értek el a válaszadók, 3,33-os
átlagpontszámmal.

7.5. Összefüggés- és különbözőségvizsgálatok
Az óvodapedagógusokról kevesebb háttéradatunk van, mint a pedagógusokról, ezért ebben a
fejezetben csak azt vizsgáljuk részletesen, hogy az életkor összefügg-e a digitális
állampolgárság területén mért kompetenciaszintekkel.
A pedagógusokról szóló fejezetben (6.5. alfejezet) már említettük, hogy többek között a
közgondolkodásban élő sztereotípia miatt érdemes az életkorral kapcsolatos összefüggéseket
megvizsgálni. Ebben a kutatásban ezt a sztereotípiát nem sikerült az empirikus
eredményekkel egyértelműen alátámasztani. Az alábbi grafikon szemlélteti a három felmért
digitális kompetenciát, és az azokban elért átlagpontszámokat, életkori kategóriák szerint.
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63. ábra: A digitális állampolgárság részkompetenciáiban elért átlagpontszámok eloszlása életkori kategóriák
szerint

A grafikonon szemléltetett átlageredményekre tekintve első ránézésre úgy tűnhet, hogy a
sztereotípia

igazolódott:

a

legmagasabb

átlagpontszámot

ugyanis

mindhárom

részkompetencia esetében a legfiatalabb korosztály érte el. Azonban ha továbbnézzük az
átlagpontszámokat összekötő vonalakat, akkor több fel-leugrást is látunk benne, vagyis nem
azt láthatjuk, hogy minél inkább haladunk az x tengelyen jobbra, annál inkább ereszkedik a
vonal az y tengelyen lefelé. Hanem például a 46-50 éves korosztály teljesítménye minden
esetben meghaladja a nála fiatalabb, 41-45 éves korosztály átlagpontszámát. Az F-próba
tanúsága szerint p<0,05 szignifikancia értéket kaptunk, ami azt jelenti, hogy ez a két változó
(életkor és átlagpontszám) összefügg egymással. Az életkor változó a digitális jelenlét
kompetencia átlagpontszámának heterogenitásából 4 százalékot magyaráz meg, a digitális
életvezetés kompetencia átlagpontszámának heterogenitásából 2,8 százalékot és a digitális
produktivitás esetében pedig 2,5 százalékot.
A számolásokat tovább folytatva, érdemes megnézni azt is, hogy az óvodapedagógusok
egyéni relatív szintek szerinti besorolása hogy függ össze az életkorral. Azt feltételezzük, hogy
a relatív szintek szerint alkotott részminták egymástól nem különböznek az életkori eloszlást
tekintve. A khi-négyzet próba alapján elmondhatjuk, hogy a nullhipotézist nem vethetjük el,
mert nincsen szignifikáns összefüggés (p>0,05) a relatív szintek és az életkor között. Vagyis
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az egyes részminták között nincsen lényeges különbség az átlagpontszámok eloszlásában, az
eltérések akár a véletlennek is köszönhetőek. Körülbelül ugyanolyan arányban vannak jelen
az egyes életkori kategóriák a relatív szintek szerinti alcsoportokban.
Az eredmények tehát egyértelműen jelzik, hogy a hétköznapi sztereotípia nem
igazolható az óvodapedagógusok esetében: változó, hogy a jobb vagy a gyengébb
teljesítményt elért szakértő melyik életkori kategóriába tartozik, ezek együtt járása nem
támasztható alá statisztikailag.

7.6. Összegzés
A digitális jelenlét eszközhasználati részkompetenciáján belül az tapasztalható, hogy az
óvodapedagógusok több olyan eszközt nem ismernek, amelyek használata alapvetően
elterjedtnek tekinthető, és így természetesen a hasznos funkcióikkal sincsenek tisztában.
Praktikus lenne, ha bővíteni tudnák az eszközökre vonatkozó ismereteiket, hogy a
használatuk segíteni tudja őket a munkájukban, például a foglalkozásokra való felkészülésben
az információgyűjtéssel vagy a jó gyakorlatok megosztásával. Az affektív szinten mért
eredményből látszik, hogy kevésbé osztják meg egymással az internetes eszközökkel
kapcsolatos tapasztalataikat, pedig alapvetően nyitottak a használatukra. A digitális
hozzáférés területén is feltűnő, hogy a felkészüléshez nem igénylik másoktól a technikai
segítséget, ami olykor mindenkinek fontos lehet a munkájában. Az óvodai számítógép- és
internethasználattal szemben valamelyest ellenállás érzékelhető kognitív és affektív szinteken
egyaránt. Kevésbé tartják fontosnak, hogy megismerjék az óvodások technológiai hátterét,
tapasztalatait, és nem bátorítják a szülőket a gyerekkel közösen történő internetezésre. A
digitális kommunikáció területén nagyobb különbségek fedezhetőek fel a kommunikációs
eszközök ismeretében, melynek kapcsán szintén ismeretbővítésre lenne szükség. Az affektív
értékek szerint nagyobb hangsúlyt kellene fektetni az internetes beszélgetések kiértékelésére
és az információközlési formák változatosságára.
A digitális életvezetés kompetenciakörön belül, az óvodapedagógus kitöltők körében a
digitális egészség részkompetencia kapcsán megfigyelhető, hogy számos alkalmazást,
fogalmat ismernek a válaszadók, és tudatában vannak annak, hogy bizonyos, digitális
környezetben végzett tevékenységek egészségkárosító hatásúak lehetnek. Azt még kevésbé
ismerik fel, hogy ugyanebben a környezetben számos lehetőségünk van arra, hogy
egészségünket fejlesszük, vagyis ezen a területen érdemes célzottan keresni és megismerni
ezeket az irányokat is.
A digitális énmegjelenítés részkompetencia keretében a válaszadó óvodapedagógusok az
alapvető fogalmakat felismerték, azokat jól tudták azonosítani, de a kezdeményező nyitottság
nem jellemző részükről. Alapvetően szükséges lehet olyan minták, gyakorlatok megismerése,
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amelyek szakmabeli kollégák digitális énmegjelenítésére jó példát kínálnak, de megfelelő lehet
a következtetések megfogalmazása céljából más, kevésbé pozitív gyakorlatok megismerése
is, hogy a válaszadók azonosítani tudják a kívánt és nem kívánt viselkedésformákat és
tevékenységeket ezen a területen.
A digitális együttélés részkompetencia keretében megjelenő kérdéseken keresztül látható,
hogy a válaszadó óvodapedagógusok ezen a területen széleskörű ismeretekkel rendelkeznek
és alapvetően nyitottak arra, hogy gyakorlatba átültethető megoldásokat is megismerjenek.
A digitális produktivitás értékteremtés részkompetenciájának mérésében az volt a
legfeltűnőbb, hogy nincs megbízható tudás a megkérdezett óvodapedagógusok körében arról,
hogy mely online tevékenységeket tekinthetjük a közösség számára is értékesnek. Ezen a
téren tehát mindenképpen javasolt az ismeretbővítés akár elméleti, akár gyakorlati síkon.
Nagyon pozitív azonban, hogy nyitott attitűddel viszonyulnak a digitális értékteremtéshez,
amiből külön kiemelendő, hogy a szakmai blogok irányában is motiváltak, érdeklődőek. A
digitális hatékonyság megértésének szintjén ismét találtunk olyan területet, aminek
megismerése az óvodapedagógusok hasznára válna: fontos lenne, hogy a webkettes
lehetőségeket kihasználó, online megosztási tevékenységekkel kapcsolatosan több ismeretük,
nagyobb gyakorlatuk legyen. A digitális tartalomszervezés kognitív területén átlagos
eredményeket mértünk, míg az affektív szinteken mért attitűdök jóval átlag felettiek.
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8. A nem közvetlenül tantermi környezetben dolgozó
pedagógusok digitális állampolgárság kompetenciája a számok
tükrében (I. számú alminta)
8.1. A minta általános jellemzése
A nem közvetlenül tantermi környezetben dolgozó pedagógusok sajátos helyzetbe kerültek.
Egy részük (N=403) a tantermi környezetben dolgozó pedagógusoknak szóló kérdőívet töltötte
ki, míg kisebb részük (N=69) a rövidített, külön erre a célcsoportra szabott kérdőív kitöltését
választotta. Ebben a fejezetben a speciálisan az ezen a területen dolgozó pedagógusok
számára készült kérdőívet kitöltő csoporttal, azaz az I. számú almintával foglalkozunk, az ő
eredményeiket elemezzük.
A kitöltőknek csupán 13%-a férfi (9 fő) és 87%-a nő (60 fő). Ezért a nemtől mint
háttérváltozótól az elemzések során eltekintünk.
Az életkori eloszlást egy kördiagramon szemléltettük.

64. ábra: Életkori eloszlás a nem közvetlenül tantermi környezetben dolgozó pedagógusok I. számú almintájában

A minta legfiatalabb személye 39 éves, a legidősebb 70 éves, az átlagéletkor pedig 50,55 év.
Itt is elmondhatjuk azt, amit az óvodapedagógus mintánál láttunk, hogy közel a kitöltők fele az
50-es éveiben jár.
A munkakörüket tekintve nagyon vegyes a csoport: a 69 fő 18 különbözőféle munkakört
képvisel. A legnagyobb arányban (26,9%) gyógypedagógusok vannak köztük, őket követik a
logopédusok (14,9%), majd azonos arányban a pszichológusok és a pedagógiai szakértők
(10,4%). De van köztük gyermekotthon-vezető, gyógytestnevelő, pedagógiai előadó stb. Mivel
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túlságosan sokféle a 69 ember munkaköre, és így az egyes munkakörben lévők elemszáma
alacsony, ezért az összefüggésvizsgálatokban nem használjuk ezt a háttérváltozót.

8.2. Digitális jelenlét
8.2.1. Digitális eszközhasználat
A

nem

közvetlenül

tantermi

környezetben

dolgozó

pedagógusok

számára

(az

óvodapedagógusokhoz hasonlóan) a rövidített kérdőívet küldtük ki, amely a digitális jelenlét
kompetenciaterületen

a

Bloom-taxonómiarendszer

emlékezés,

megértés,

alkalmazás,

kiértékelés és érték alapú viselkedés szintjeihez tartozó kérdéseket tartalmazta.
Az emlékezés szintjén logókat kellett párosítani a megadott digitális eszközök neveihez, ami a
kitöltők döntő többségének nem okozott problémát. Az alkalmazásokat igyekeztünk úgy
kiválogatni, hogy a legnépszerűbbeket említsük a jelenleg használt szöveges, képi, videós
információn alapuló kommunikációs eszközök közül. A célcsoportnak szánt kérdőívben (N=69)
arra is lehetőség volt, hogy bejelöljék, ha az adott eszközt nem ismerik. Így a LinkedIn
esetében ezt 14,5% jelezte, a blogokkal kapcsolatban 11,6% és a Picasa (Google fotók)
logójának felismerésekor még 7,2%.
A megértés szintjén ezeknél az eszközöknél kellett felismerni a megadott szempontok közül,
hogy melyik nem tartozik a funkcióik közé. Az ábrán látható a helyes válaszadás százalékos
nagysága.

65. ábra: A nem közvetlenül tantermi környezetben dolgozók helyes válaszainak aránya az alkalmazáshoz nem
párosítható funkciók kapcsán
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●

A YouTube videomegosztónál a második leggyakoribb jelölést az érte el, hogy a
kitöltők szerint a videók mellé nem lehet szöveges hozzászólásokat fűzni (17,4%).
Pedig valójában azoknál a videóknál, ahol engedélyezik a kommenteket, sokszor
érdemes megtekinteni ezeket a megjegyzéseket is, amelyek hozzáadott értékkel,
kiegészítő információkkal rendelkezhetnek a videóval kapcsolatban.

●

A blogoknál érdekesség, hogy az emlékezés szinthez képest 21,7%-ra megnőtt
azoknak a kitöltőknek az aránya, akik nem ismerik az adott eszközt. Azonban a
kérdésre válaszolók többsége a helyes megoldást jelölte be.

●

A Facebookkal kapcsolatban nagyon meglepő a jó válaszok csekély mértéke, hiszen
még mindig ezt tekinthetjük a legnépszerűbb közösségi oldalnak az országban. Azok,
akik nem a helyes választ jelölték be, leginkább úgy gondolták, hogy eseményeket
nem tudunk létrehozni az oldal segítségével (20,3%), illetve azt, hogy videók
megosztására nem alkalmas (13%). Arra lehet következtetni, hogy az oldalt nem túl
gyakran használják azok a kitöltők, akik ezeket a válaszokat adták, vagy ők és
ismerőseik csak a szöveges közlésre szoktak hagyatkozni.

●

A legkevésbé ismert eszköznek ebben a mintában is a LinkedIn számít (akárcsak a
pedagógusoknál és az óvodapedagógusoknál). A kérdőív kitöltőinek 39% jelölte be,
hogy nem ismeri ezt az eszközt. A jó válasz mellett többen azt választották, hogy az
oldal az online önéletrajzok közzétételére nem alkalmas (13%), pedig valójában a
szakmai kapcsolatépítésre szolgáló oldalt „online CV”-ként is szokták emlegetni.

●

A Picasa (Google Fotók) esetében szintén viszonylag nagy arányban jelölték be, hogy
nem ismerik az oldalt (13%). A képmegosztó szolgáltatást azért érdemes ismerni, mert
az egyik legnagyobb ingyen tárhelyet biztosítja az albumokba rendezhető fotóink
számára, amelyet az általunk beállított jogosultságokkal lehet megtekinteni. Emellett
saját képszerkesztő alkalmazással is rendelkezik, amely szintén ingyenesen letölthető
a számítógépünkre.

Összességében a LinkedIn a legkevésbé ismert a nem közvetlenül tantermi környezetben
dolgozó pedagógusok számára is, az azonban figyelemre méltó, hogy a Facebook és a blogok
is kisebb népszerűségnek örvendenek a megértés szinten mutatott eredmények szerint.
Az alkalmazás szintjén képernyőfotókat tettünk közzé, melynek kapcsán fel kellett ismerni a
rajtuk látható tevékenységeket. Az első képernyőn egy külföldi város értékelését szimuláló
tevékenységet mutattunk be. Valamivel többen jelölték be a megfelelő választ (50,7%), de
nagy arányban (42%) gondoltak arra is, hogy esetleg különböző minősítésű szállodák közül
válogat a felhasználó. A képernyőn ugyan apró betűvel, de olvasható a „város” felirat is,
viszont a hotel szó nem jelenik meg. A képről megtudjuk, hogy El pilar de la Mola
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Spanyolországban található, a térképen bejelölték a pontos elhelyezkedését, és átlagban 4,8ra értékelték a várost az ötös skálán.

66. ábra: Képernyőrészlet egy közösségi oldal városértékelő funkciójáról

A második képen egy közös Google Drive mappa jelent meg, amely két személlyel van
megosztva. 58% jelölte be a helyes választ, ezzel szemben a „szöveges dokumentumot tölt fel
az internetre” válaszra 34,8% kattintott. Az oldalon azonban nem utal arra jel, hogy jelenleg is
feltöltene valaki dokumentumot, hanem az látható, hogy a mappában jelenleg egy
dokumentum található.

67. ábra: Képernyőrészlet egy megosztott mappában való közös munkáról

A harmadik példában egy böngészőből vett előzménylistát jelenítettük meg. A válaszadók
88,4%-a jól jelölte be, hogy a felhasználó éppen a „böngészési előzmények között keresi a
Digitális pedagógus konferenciát”, amit a jobb felső sarokban megjelenő keresőmező mutat.
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68. ábra: Képernyőrészlet a böngészési adatokban való keresésről

A negyedik példában (a pedagógus és óvodapedagógus kérdőívhez hasonlóan) egy
YouTube-ról választott videó illusztrációját tettük közzé, ahol a megosztási beállítások között
bepipáltuk a „Kezdőpont” nevű választónégyzetet. A kitöltők egyik minta esetében sem a
helyes megoldást jelölték be nagyobb arányban. 39% szavazott a megosztásra, 59,4% pedig
arra, hogy lejátszás történik előre megadott kezdési idővel. Bár a lejátszás is lehetett volna
megfelelő válasz, de ebben az esetben a megosztási beállítások helyett az URL címet
mutattuk volna. Ennél érdekesebb megfigyelni, hogy egészen kis arányban (1,4%) jelölték be
azt a lehetőséget, miszerint valaki éppen meghatározott hosszúságú videót keres. A
különbség oka esetleg abban kereshető, hogy az itt látható képről levágtuk a keresőt.

138

69. ábra: Képernyőrészlet egy videó adott kezdési idővel való megosztásáról

Az utolsó képernyőn a Sulinet jelszó emlékeztető oldala szerepelt, és a kitöltők 84%-a
helyesen ismerte fel, hogy valaki az oldalhoz tartozó jelszaváról szeretne emlékeztetőt kérni.
11,6% viszont úgy gondolta, hogy a képen valaki azt állítja be, hogy az oldal jegyezze meg a
jelszavát. Ez utóbbira esetleg a „jelszó” felirat és a „Bejelentkezve maradok” jelölőnégyzete
utal, de a képen az emlékeztető rész volt bekarikázva.
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70. ábra: Képernyőrészlet a Sulinet portál jelszó emlékeztető funkciójáról

A kitöltők egészen magas arányban helyesen ismerték fel az alkalmazás szintjén bemutatott
funkciókat, kiemelkedően az olyan hétköznapi tevékenységeket, mint a böngészési
előzményekben történő keresés és a jelszó emlékeztető kérése. A Facebook és a Google
Drive egy-egy funkciójára utaló képernyőrészleteket már kisebb százalék ismerte fel, és
egyedül a YouTube egy kevésbé ismert funkciójával kapcsolatban nem a helyes választ adók
voltak többségben.

8.2.2. Digitális hozzáférés
A nem közvetlenül tantermi környezetben dolgozó pedagógusok részére összeállított rövidített
kérdőív digitális hozzáférés kompetenciaterületén a Bloom-taxonómiarendszer megértés,
alkalmazás, kiértékelés és érték alapú viselkedés szintjeit mértük fel.
Az alkalmazás szerinti szinten a kitöltőknek azt kell ismerniük, hogy egy konkrét helyzetben
hogyan tudnák megoldani, kivitelezni az internetes hozzáférést. Ennek mérésére több
élethelyzetet írtunk le, amelyek a hétköznapokban és a munkában előfordulhatnak, majd arra
kértük a kitöltőket, hogy az általunk összeírt listából válasszanak helyes viselkedési módokat.
Az egyik kérdésben az szerepelt, hogy mi szükséges „egy átlagos munkanap során az
internetezéshez”. Abban teljes volt az egyetértés, amely eleve kakukktojásként szerepelt a
válaszok között, hogy projektorra nincs szükség egy átlagos munkanapon. Továbbá szintén
100%-ban bejelölték, hogy ehhez szükség van wifire, vezetékes vagy mobilinternetre. További
két kérdésben valamelyest eltértek a vélemények, csak 72,5% gondolja úgy, hogy ismernie
kell, hogyan működik az internetezésre alkalmas eszköz. Előfordulhatnak olyan alkalmak,
mikor egy teljesen új eszközzel kell megismerkednünk, melynek a használatára betanítanak a
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feladat előtt vagy magunknak kell megismerkedni vele, de a feladatban egy átlagos nap
szerepelt, feltételezve, hogy a mindennapos feladataink során dolgozunk ezzel az eszközzel
és ismerjük a használatát. A legnagyobb különbség abban mutatkozott (akárcsak a
tanteremben tanító pedagógusoknál és az óvodapedagógusoknál), hogy tudnunk kell-e, kitől
kérhetünk technikai segítséget elakadás esetén. Ez a kitöltők kevesebb mint fele (43,5%)
szerint szükséges, pedig a digitális hozzáférésnek az is része, hogy tisztában kell lenni az
adott területen több ismerettel rendelkező személyekkel, akikhez segítségért fordulhatunk.

71. ábra: A nem közvetlenül tantermi környezetben dolgozó pedagógus minta által megadott válaszok eloszlása
egy átlagos munkanapon szükséges internetes elemekről

A másik munkával kapcsolatos kérdésben abba a szituációba kellett belehelyezkedni, hogy
„olyan feladat megoldásához, amiben a főnökük utasítására a kollégáknak konkrét internetes
oldalakat kell meglátogatniuk” milyen feltételek szükségesek. Abban mindenki biztos volt, hogy
okostelefonra nincs szükség egy ilyen feladathoz. Ezt mi is hamis megoldásként helyeztük el
jelenleg a kérdőívben, de a jövőben számolhatunk ezzel a lehetőséggel is, hogy az oldalakat
többnyire már okostelefonon fogjuk meglátogatni. Abban is 80% fölötti volt az egyetértés, hogy
biztosítani kell a számítógépet/laptopot és az internet-hozzáférést a munkahelyen (90%), a
főnöknek pedig tudni kell, hogy a kollégák rendelkeznek-e a feladat megoldásához szükséges
technikai ismerettel (82,6%). Ezt a két állítást pedig igaznak fogadtuk el, de itt is érdemes
megjegyezni a BYOD vagyis „Bring Your Own Device” fogalmát, amelynek keretében a
munkahelyen akár a saját, megszokott eszközeinket fogjuk használni a munkahely által
biztosítottak helyett. A legnagyobb eltérés abban a kérdésben mutatkozott, hogy a főnöknek
ismernie kell-e azt az oldalt, amit a kollégák látogatni fognak. Erre a kitöltők 55%-a szerint van
szükség, melyet izgalmas összevetni azzal az adattal, hogy hasonló kérdésre a tantermi
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környezetben

dolgozó

pedagógusok

(oldal ismerete

88,5%

szerint

fontos)

és

az

óvodapedagógusok (gyerekek által használt játék ismerete 93,4% szerint fontos) mennyivel
nagyobb arányban szavaztak.

72. ábra: A nem közvetlenül tantermi környezetben dolgozó pedagógus minta által megadott válaszok eloszlása
egy konkrét internetes oldal meglátogatásához szükséges elemekről

Az érték alapú viselkedés szintjén azt vizsgáljuk, hogy a kitöltő személy tudatosan számba
veszi-e saját lehetőségeit a hozzáférésre, ennek megfelelően cselekszik-e, és másokat is
támogat-e ebben a tevékenységben. Digitális hozzáférést érintő állításokat fogalmaztunk meg,
és ezekkel kapcsolatban kértük, hogy 4-es fokozatú skálán jelöljék be, mennyire jellemző rájuk
az adott tevékenység.
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73. ábra: A nem közvetlenül tantermi környezetben dolgozó pedagógus minta érték alapú viselkedés szintjén kapott
átlagértékei a digitális hozzáférés területén

Minden állítás abszolút átlag (2,5) feletti eredményt ért el, de a szórást vizsgálva 3 esetben
találhatunk a többihez képest magasabb értéket. Az „Ismerem a velem együtt dolgozók
technológia-használati szokásait.” érte el a legkisebb átlagértéket (2,72) és az egyik
magasabb szórás értéket (s=0,84). A legtöbben a középső értéket jelölték be ennél a
kérdésnél, inkább ismeri 49,3% és inkább nem ismeri 26%. A válaszadás természetesen
ebben az esetben függ a munkaköri feladatoktól, és hogy milyen mértékben kell a kollégákkal
együtt dolgozni, de azért is érdemes tájékozódni mások technológiahasználatáról, hogy
tudjuk, kitől miben kérhetünk majd segítséget.
A legmagasabb szórást (s=0,96) az az állítás érte el (átlagérték: 3,4), hogy „Kollégáimat
bátorítom a szakmai céllal történő internetezésre.”, amelyet egészen magas arány (62,3%)
támogat, és sokan inkább támogatnak (24,6%), de megjelenik egy erős 10%-os csoport, akik
egyáltalán nem szeretnék bátorítani a kollégáikat. A harmadik magas szórás (s=0,92) és
viszonylag kis átlagérték (2,96) annál a kérdésnél mutatkozott, mely szerint „Fontosnak tartom
megismerni a velem együtt dolgozók technológiai felkészültségét.” Ebben a kérdésben is
megjelent az a 10%, akik egyáltalán nem tartják ezt a kérdést fontosnak. Előfordulhat, hogy
nem olyan helyen dolgoznak, ahol erre lehetőség lenne vagy nem olyan a munkahelyi kultúra,
de a többi válaszból az látszik, hogy alapvetően nem az internetezést ellenzőkről van szó, és
a további kérdésekből úgy tűnik, hogy fontosnak tartják az internet használatát a munkájuk
során, ajánlják a jónak ítélt alkalmazásokat és elfogadják mások ajánlásait.

8.2.3. Digitális kommunikáció
A nem közvetlenül tantermi környezetben dolgozó pedagógusok számára összeállított
rövidített kérdőívben a digitális kommunikáció területén a megértés, alkalmazás, kiértékelés és
az érték alapú viselkedés szintjeire vonatkozó kérdéseket használtuk.
A megértés szintjén arra voltunk kíváncsiak, hogy fel tudják-e ismerni, melyik kommunikációs
helyzetben milyen eszközt érdemes használni, ezért különböző helyzeteket írtunk le, ahol 4-4
eszköz közül választhattak, többet is bejelölve. Minden esetben 3 eszközt fogadtunk el
helyesnek és egy kakukktojást helyeztünk el.
Nagyon jó arányban kaptunk jó válaszokat az első két kérdésre, mivel szinte senki nem jelölte
(1,4%) a kakukktojást, hogy a Skype-on keresztül szeretne fotóalbumot megosztani.
Ugyanakkor több mint 80% jelölte be a Google+ Fotókat (97%) és a Facebookot (80%)
lehetőségként. A Google Drive kapott kevesebb szavazatot (51,4%), ahová ugyan szintén
lehet képeket feltölteni, de képnézegetés helyett inkább csak a másik féllel történő egyszerű
megosztásra alkalmas. Teljesen hasonló volt a helyzet a táblázatba foglalt programterv
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megosztásánál, ahol senki nem jelölte be a YouTube-ot, ellenben 80% feletti szavazatot
kapott a Google Drive (84,3%) és az e-mail (81,4%).
A legérdekesebb eredmény ebben az esetben is a hosszabb élménybeszámoló közlésére és
a prezentáció megosztására vonatkozott (akárcsak a tantermi környezetben dolgozó
pedagógusoknál és az óvodapedagógusoknál). A helyzet úgy hangzott „Egy hosszabb
élménybeszámoló megírása, fotókkal”, amit a túlnyomó többség (93%) blogbejegyzésben
tenne közzé. A többi eszközre szinte egyenlő arányban érkezett szavazat. Facebookra és
Google+-ra is csak a kitöltők kb. 40%-a töltene fel élménybeszámolót, és még Twitterre is
37%, akiknek viszont azért nem adtunk igazat a kérdésben, mert az oldalra nem lehet
hosszabb - csak 140 karakteres - élménybeszámolókat elhelyezni. Ők valószínűleg nem
ismerik ezt a fajta „mikroblogot” vagy nem vették figyelembe, hogy hosszabb írásról volt szó a
kérdésben.

74. ábra: A nem közvetlenül tantermi környezetben dolgozó pedagógus minta által megadott válaszok eloszlása
abban a kérdésben, hogyan tennének közzé egy képekkel illusztrált élménybeszámolót

Egy másik kérdés a prezentáció megosztásra vonatkozott, melyben 91,4% döntött úgy, hogy a
prezi.com erre a legjobb megoldás. Senki nem szavazott a kakukktojásra, amely ebben az
esetben a moly.hu oldala volt. Ebben a mintában viszont a másik két állítást teljesen egyenlő
arányban, 44,3%-ban jelölték be. Vagyis a Slideshare-en és a LinkedIn-en egyaránt szívesen
tennének közzé prezentációt. A Slideshare lényege pont a prezentációk megosztása, de
egyéb dokumentumok is közzétehetőek vele. A LinkedIn pedig a szakmai közösségek egyik
kedvelt

oldala,

ahol

a

hasonló

munkakörben

dolgozók

megoszthatnak

egymással

információkat és akár prezentációkat is.

144

75. ábra: A nem közvetlenül tantermi környezetben dolgozó pedagógus minta által megadott válaszok eloszlása
abban a kérdésben, hol osztanának meg prezentációt

Az érték alapú viselkedés szintje mutatja meg az affektív oldalon, hogy a válaszadó mennyire
tartja be

a kommunikációs

normákat,

tudatosan

és folyamatosan

alakítja-e saját

kommunikációját, és mennyire törekszik ezzel együtt az értékteremtésre. A megfogalmazott
állításainkra 4-es skálán adhatták meg válaszaikat a kitöltők.

76. ábra: A nem közvetlenül tantermi környezetben dolgozó pedagógus minta érték alapú viselkedés szintjén kapott
átlagértékei a digitális kommunikációval kapcsolatos attitűdkérdésekben

A hét állítás közül ebben a mintában is csak egy nem érte el az abszolút átlagot (2,5) a 2,32os átlagértékkel, amelynek alapján azt láthatjuk, hogy a többség nem szokott gondolkodni az
interneten lezajlott kommunikáció következményein. Pedig az internetes beszélgetésekből is
érdemes

olykor

levonni

a

következtetéseket,

hogy

hasonló

szituációkban

később
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egyszerűbben tudjunk reagálni, főleg konfliktusokkal, vitákkal kapcsolatban, mivel interneten
sokszor szélsőségesebben fogalmaznak a hozzászólók (terjedelmi vagy időkorlátok miatt,
vagy azért, mert nem mindig látjuk egymás gesztikulációját és reakcióit). A kérdésre 23,2%
válaszolta azt, hogy egyáltalán nem szokott rajta gondolkodni, és 17,4% jelölte be, hogy teljes
mértékben kiértékeli utólag a beszélgetéseit.
Még két kérdés ért el 0,9 feletti szórást és 3 pont körüli átlagértéket. Ezek alapján eltérő, hogy
ki mennyire szeret a helyzetnek megfelelően többféle alkalmazást kipróbálni és a
kommunikáció különböző formáit használni, például emotikonok, képek. Fontos odafigyelni
erre a változatosságra is, hogy a közlésformáinkkal az interneten is változatosan bánjunk,
ahogy a való életben magyarázunk, szemléltetünk, és elfogadjuk mások ajánlásait. Biztató
azonban a 3,5 pont körüli átlagérték, miszerint a válaszadóink átgondolják, hogy hasznos
tartalmakat osztanak-e meg az interneten, szívesen fogadják mások tanácsait és fontosnak
tartják megismerni az internetes kommunikáció szabályait.

8.3. Digitális életvezetés
8.3.1. Digitális egészség
A digitális egészség egyik kognitív szintjének (alkalmazás) esetében azt kértük a nem
közvetlenül tantermi környezetben dolgozó pedagógusoktól, hogy fejezzenek be négy
mondatot különböző végződések közül választva. A mondatok mindegyike az egészséghez,
egészségfejlesztéshez,

betegségmegelőzéshez

kapcsolódott,

és

a

részkompetencia

keretében azt mértük fel, hogy az egyén
●

hogyan használja a digitális eszközöket, szolgáltatásokat testi vagy lelki betegségek
esetén (például neten utánanéz a tüneteknek, orvosoknak, gyógymódoknak, ügyeletes
gyógyszertáraknak, kórházaknak, felhívja orvos ismerősét);

●

hogyan használja a digitális eszközöket testi/lelki egészségének fejlesztése céljából
(például fogyókúrás alkalmazást használ, neten megnézi, melyik étel mennyi kalóriát
tartalmaz)..
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Állítás („Az internetfüggőség jele lehet, ha valaki…”)

Jól válaszolt
(%)

✓

rendszeresen valótlant állít az internetezéssel töltött időről.

89,9%

✓

ingerlékeny vagy depressziós lesz, ha nem tud
internetezni.

97,1%

✓

az előre eltervezettnél rendszeresen több időt tölt
internetezéssel.

78,3%

✗

pénze jelentős részét az interneten költi el.

39,1%

✗

több mint napi tíz órát internetezik.

8,7%

✓

azért internetezik, hogy jobb hangulatba kerüljön.

78,3%

Igaz/hamis

Igaz/hamis

Állítás („A digitális stressz csökkenthető például azzal,
ha…”)

Jól válaszolt
(%)

✓

legfeljebb napi kétszer-háromszor nyitjuk meg a
postaládánkat.

68,1%

✓

egyszerre csak egy feladatra koncentrálunk.

84,1%

✓

internet- és digitális eszköz mentes napokat tartunk.

88,4%

✗

minél kevesebb közösségi profillal (pl. Twitter, Facebook,
Google +) rendelkezünk.

60,9%

22. táblázat: Az internetfüggőség jeleit helyesen felismerők aránya a nem közvetlenül tantermi környezetben
dolgozó pedagógusok 69 fős mintájában

Az internetfüggőséghez kapcsolódó állítás esetében a hat mondatbefejezésből négy
alkalommal magas százalékban jelöltek meg jó válaszokat a kitöltők, azonban két lehetőség
esetében alacsony értékek születtek. A két válaszlehetőség már a pedagógusok és
óvodapedagógusok

esetében

is

alacsony

értéket

kapott.

Vélhetőleg

a

kitöltők

internetfüggőségként értelmezik, ha valaki napi 10 órát interneten tölt, vagy jelentős összeget
költ el neten keresztül, pedig, ahogyan korábban is kitértünk rá, ezek lehetnek munkahelyi
elfoglaltságból adódó nethasználati időszakok, szakmai tevékenységhez kapcsolódó online
ügyintézések, valamint online intézett bevásárlás, költekezés, amely a hétköznapi életvitelt
segítheti.
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A digitális stressz csökkentésének lehetőségei közül négy állításból kellett megítélni, hogy
melyek igazak és melyek hamisak. A négy tagmondatból az első három igaz volt, az utolsó
hamis, és ezeket mind a négy esetben 60% fölötti eredménnyel jelölték meg helyesen a
kitöltők. Két állítás 84% fölötti értéket kapott, vagyis az alkalmazás szintjén a kitöltő
pedagógusok jól ismernek olyan lehetőségeket, amelyekkel megelőzhető a digitális
környezetekben megjelenő stresszhatás.
Alacsonyabb arányban jelölték meg jól a válaszadók a napi korlátozott alkalommal történő email fiók megtekintését, pedig a folyamatos online készenlét, figyelem ugyanúgy vezethet
stressz kialakulásához, mint a közösségi oldalakon megjelenő értesítések, amelyek online
tevékenységre ösztönöznek, „feladatot” szabnak számunkra. Ahogyan a pedagógusok és
óvodapedagógusok esetében láttuk, a nem közvetlenül tantermi környezetben dolgozó
pedagógusok közül is csupán közel 61% jelölte meg helyesen, hogy nem feltétlenül
csökkenthető azzal a digitális stressz, ha kevés közösségi oldalon, szolgáltatáson
rendelkezünk felhasználói fiókkal. Sokkal inkább érdemes ezeken az oldalakon tudatos,
célirányos információszerzésre és -megosztásra törekedni és az értesítések különféle
beállításait használni. A különböző közösségi oldalak, szolgáltatások más-más tartalom
szempontjából lehetnek hasznosak az egyénnek, és más a célközönség is egy-egy ilyen
oldalon, ezért ezek általában nem párhuzamos lehetőségei egymásnak, hanem egymás
mellett létező, de különféle célokból létrejött oldalak.
A digitális egészség, érték alapú viselkedés szintjéhez kapcsolódóan a nem közvetlenül
tantermi környezetben dolgozó pedagógusoktól azt kérdeztük, hogy mennyire jellemzőek rájuk
egy 1-4-ig terjedő skálán a felsorolt állítások. Az 1-es volt a skála negatív végpontja
‘egyáltalán nem jellemző’ értékkel, míg a 4-es volt a skála pozitív végpontja ‘teljes mértékben
jellemző rám’ értékkel.
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77. ábra: A digitális egészség érték alapú viselkedés szintjéhez kapcsolódó állítások átlagértékei a nem közvetlenül
tantermi környezetben dolgozó pedagógusok 69 fős mintájában

A diagramról leolvasható, hogy a legmagasabb (3,2-es átlagpontot) értéket kapta az utolsó
állítás: „Hosszabb számítógép-használat esetén tudatosan szüneteket iktatok be.” A
diagramon láthatjuk, hogy a legalacsonyabb érték a digitális környezet használata az
egészségfejlesztés során. Egészségük megőrzése érdekében sokkal nagyobb arányban védik
magukat - saját bevallásuk szerint - a digitális környezetben megjelenő káros hatásoktól.

8.3.2. Digitális énmegjelenítés
A digitális énmegjelenítés megértés szintjének esetében azt mértük, hogy az egyén ismeri-e a
digitális lábnyom „összetevőit" - például tudja-e, hogy nem csak az általa feltett tartalmakból
rajzolódik ki a lábnyom, vagy akár azt, hogy többnyire az offline tevékenységekkel
összefüggésben alakulnak ki a másodlagos negatív (vagy akár pozitív) lábnyomtartalmak.
A megértés szinthez kapcsolódóan egy felsorolásból választhatták ki a kitöltők, hogy mely
elemek számítanak a digitális lábnyom részének, és melyek nem.
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Igaz/hamis

Állítás

Jól válaszolt
(%)

✓

a személy által írt blogbejegyzések

95,7%

✓

közösségi oldalakon, mikroblogokon (Facebook,
Twitter, Instagram) megosztott hangulatok,
érzések (saját Facebook posztok, tweetek, fotók
stb.)

94,2%

✓

fotók az interneten, melyeken a személy szerepel
(mások által a személy nevével megjelölt, taggelt
fotók)

94,2%

✓

internetes vásárlásainak adatai

40,6%

✗

személyes adatai, születési dátuma, lakhelye,
családi állapota

37,7%

✓

a személy e-mail fiókjának adatai

34,8%

✓

a személy magánéletéről szóló internetes
kommentek (hozzászólások)

75,4%

✓

személyes skype (videochat) beszélgetéseinek
adatai

26,1%

✓

a személy Youtube csatornája

63,8%

✗

főiskolai / egyetemi diplomája

11,6%

✓

a személy saját Google keresései

56,5%

✓

a személy online bankkártyás fizetéseinek adatai

24,6%

✓

mások Google keresései a személyről

17,4%

✓

a személy hírportálokon, weboldalakon tett
kommentjei (hozzászólásai)

91,3%

✓

a személyről szóló LinkedIn-es, munkájával
kapcsolatos ajánlások (recommendations)

72,5%

23. táblázat: A személy digitális lábnyomának részei a nem közvetlenül tantermi környezetben dolgozó
pedagógusok 69 fős mintája szerint
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A pedagógus és óvodapedagógus kitöltők válaszaihoz hasonlóan, itt is az figyelhető meg,
hogy sokkal nagyobb arányban jelölték meg a digitális lábnyom elemének a kitöltők azokat a
tartalmakat, amelyek a személy által közvetlenül közzétett információkat jelentik. Kevesebben
gondoltak bele abba, hogy például az online, bankkártyás fizetés adatai, a saját keresési
tartalmak is a digitális lábnyom részét képezhetik.
A felsorolt 15 állításból 4 esetében 90% fölötti arányban születtek jó válaszok, két válasznál
70% fölötti, de 90% alatti jó megoldás született, és összesen 9 állítás esetében 65% alatti jó
megoldások születtek. Az eredményekből látható, hogy a kitöltő pedagógusok az alapvető,
legelterjedtebb meghatározását ismerik a digitális lábnyom fogalmának, azonban ismereteik
nem széles körűek ezen a területen.
A digitális énmegjelenítés alkalmazás szintjének esetében azt mértük, hogy a felhasználó
vajon tudatosan és folyamatosan monitorozza-e saját digitális lábnyomát. Kíváncsiak voltunk
arra, hogy vajon az egyén tudja-e, hogy melyik fórumon való megnyilvánulását ki látja; ki tudja,
hogy mi érhető el róla a neten, milyen biztonsági beállításokat használ, és milyen mértékben
figyel arra, hogy a fentieknek megfelelően alakítsa a saját digitális lábnyomát.
A feladathoz kapcsolódó instrukció így szólt: „Jelölje meg az alábbi tevékenységek,
viselkedések közül azokat, amelyek Ön szerint (átlagos körülmények között) kívánatosnak
mondhatók!”
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Igaz/hamis

Állítás

Jól
válaszolt
(%)

✓

Munkájával kapcsolatos eredményeit rendszeresen
megosztja szakmai fórumokon.

78,3%

✗

Szakmai fórumon főként mókás hozzászólásokat tesz.

98,6%

✓

Kollégáit rendszeresen tájékoztatja szakmai jellegű
tevékenységeiről, eredményeiről.

82,6%

✗

Minden szakmai tevékenységét, viselkedését megosztja
kollégáival.

50,7%

✗

Minden magánéleti tevékenységét, eredményét megosztja
barátaival, ismerőseivel.

95,7%

✓

Megkéri barátját, hogy egy róla (a személyről) készült fotót
vegyen le a Facebookról.

24,6%

✓

Az interneten megosztott gondolat, érzés, szöveg stílusát a
használt médiumhoz, internetes fórumhoz igazítja (pl. más
stílusban fogalmaz Facebookon, mint e-mailben).

60,9%

✗

Minden társas fórumon, közösségi platformon rendelkezik
felhasználói fiókkal (accounttal).

89,9%

✓

Kollégáitól interneten kér véleményt saját munkájával
kapcsolatban.

24,6%

24. táblázat: A nem közvetlenül tantermi környezetben dolgozó pedagógusok 69 fős mintájának véleménye szerint
kívánatosnak mondható online tevékenységek

Az alkalmazás szinthez kapcsolódóan, így összesen kilenc állítással kapcsolatban kellett
eldönteniük a felhasználóknak, hogy azok igazak vagy hamisak.
A pedagógus és óvodapedagógus mintában látható eredményekhez hasonlóan, ennél a
célcsoportnál is azokhoz az állításokhoz kapcsolódik kevesebb jó megoldás, amelyek
esetében az egyén egy ismerősétől, kollégájától kér segítséget abban, hogy például egy róla
készült fényképet eltávolítson az oldaláról vagy véleményezze a munkáját interneten
keresztül.
A legmagasabb arányú jó megoldások azokban az esetekben születtek, ahol inkább
valamilyen nemkívánatos tevékenységet kellett megítélni. A kitöltők jó aránnyal oldották meg
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helyesen, hogy nem szerencsés minden magánéleti tevékenységünket megosztani online
oldalakon, nem előnyös szakmai fórumokon főként vicces megnyilvánulásokat tenni.
A digitális énmegjelenítés érték alapú viselkedés szintjénél, a legmagasabb affektív szintnél az
alábbiakat mértük: Az egyén betartja, folyamatosan felülvizsgálja, szükség esetén konstruktív
vitákat folytatva, javaslatokat figyelembe véve módosítja az online viselkedésre és
tevékenységre vonatkozó szabályokat. Képes az önálló beilleszkedésre és sikeres részvételre
egy online csoporton belül. Elkötelezettséget mutat az online viselkedésre és tevékenységre
vonatkozó szabályok és normák iránt, és mások véleményét figyelembe véve képes online
viselkedésének és tevékenységének egy adott helyzetet, vagy a közösség igényeit is
figyelembe vevő konstruktív irányú módosítására. Elfogadja, hogy felelősséggel tartozik
másokért/közösségért, és a destruktív online viselkedés és tevékenység ellen fellép.
Ehhez a szinthez kapcsolódóan következzen egy négy állításból álló, attitűdskálán jelölendő
feladat.

78. ábra: A nem közvetlenül tantermi környezetben dolgozó pedagógusok 69 fős mintájának digitális
énmegjelenítéséhez kapcsolódó, érték alapú viselkedés szintjén megjelenő válaszai

A négyfokú skálán az 1-es érték jelentette az ‘egyáltalán nem jellemző’ szintet és a 4-es a
‘teljes mértékben jellemző’ végpontot. A négy állítás közül egyik esetében sem született 2,5-es
átlagértéknél magasabb pontszám a kitöltők válaszai alapján, azonban 2,2-nél alacsonyabb
sem. A kitöltők körében kevésbé jellemző a digitális lábnyom tudatos formálása és mások
visszajelzésére történő módosítása, azonban a kitöltőkről - saját bevallásuk szerint - a
kollégák bármikor informálódhatnak a szakmai tevékenységüket illetően, az online
lábnyomokat követve.
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8.3.3. Digitális együttélés
A digitális együttélés megértés szintjéhez kapcsolódóan egy kiegészítendő mondatokból álló
feladat szerepelt a kérdőívben. A válaszadó pedagógusoknak összesen öt olyan mondatot
kellett kiegészíteniük szavakkal 3-3 lehetőség közül választva, amelyek a digitális együttélés
írott és íratlan szabályaival hozhatók kapcsolatba. Az öt felsorolt mondat közül, ezen
elemzésben három kiválasztott mondathoz tartozó eredményeket mutatjuk be.
Az alábbi táblázatban láthatóak a kiegészítendő mondatok, félkövéren kiemelve a jó válaszok.

Állítás

Az online környezetben folytatott vita alapszabálya,
hogy maradjunk a témánál, semmiképp se
……….……….

Ha konfliktusba keveredünk, azt – akárcsak az offline
konfliktusokat –, jobb, ha ……….……….. rendezzük.

Ne feledjük, hogy a CSUPA NAGYBETŰ
…..…...……. jelent!

Válaszlehetőségek Jó válaszok
aránya %
fejezzünk ki
érzelmeket

1,4

váljunk passzívvá

2,9

személyeskedjünk

95,7

érzelemmentesen

30,4

négyszemközt

58,0

szóban

11,6

kiabálást

81,2

fenyegetést

15,9

gúnyolódást

2,9

25. táblázat: A digitális együttélés megértés szintjéhez kapcsolódó feladat válaszainak eloszlása a nem közvetlenül
tantermi környezetben dolgozó pedagógusok 69 fős mintájában

Látható, hogy a három állítás közül kettő esetében a válaszadó pedagógusok több mint 80%-a
jó választ adott meg. Egy kérdésnél oszlottak meg jobban a válaszok, de a válaszadóknak
több mint a fele abban az esetben is a jó választ jelölte meg, amikor arra kérdeztünk rá, hogy
hogyan tanácsos rendezni az online keletkezett nézeteltéréseket. Érdekes eredmény, hogy
ebben az esetben a válaszadók 30,4%-a szerint érdemes ezeket a konfliktusokat
érzelemmentesen rendezni.
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A felmért válaszok alapján megállapítható, hogy a válaszadó pedagógusok a megértés
szintjén megfelelően teljesítettek a digitális együttélés részkompetencia területén.
A digitális együttélés kiértékelés szintjéhez kapcsolódóan, a válaszadó pedagógusok egy
szituációt olvashattak, amelyhez különböző állításokat soroltunk. Az állításokról el kellett
dönteni, hogy azok igazak vagy hamisak.
A szituáció az alábbi volt:
„Tímea elhatározza, hogy a tudásmegosztás jegyében szakmai blog írásába kezd „Az
oktatás-nevelés aktuális problémái” címmel. Mivel a közösség számára értékes tudást akar
átadni, első bejegyzésében az iskolaválasztás nehézségeit gyűjti össze. Erről a témáról sokat
olvasott, sok másik cikkből idézett szó szerint, de mivel ezek közül többet már régebben
mentett el, nem mindig tudta megjelölni a pontos forrást.”
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Állítás

Válaszlehetőségek

Tímea a nem
ismert forrású
szövegek
idézésénél
jobban tette
volna, ha...

Úgy tűnik, hogy
Tímea...

Ön mit javasol
Tímeának
ebben a
helyzetben?
Több válasz is
lehetséges!

Válaszok
helyessége

IGAZ %

HAMIS %

legalább idézőjelbe teszi a
szövegeket, ha forrást nem is
jelöl meg.

✓

78,3

21,7

nem ír le olyasmit, amiről
nem tudja, honnan
származik.

✓

79,7

20,3

az idézett szövegre
rákeresve megpróbálja
felkutatni az eredeti forrást.

✓

97,1

2,9

célja elsősorban az, hogy a
bejegyzése minél több lájkot
kapjon.

✗

37,7

62,3

nem kezeli megfelelően a
szerzői jogokat.

✓

91,3

8,7

jó példát mutat diákjainak a
digitális értékteremtés terén.

✗

30,4

69,6

hozzáállásával fontos
értékeket képvisel.

✗

49,3

50,7

félrevezette olvasóit a blog
címéhez nem illeszkedő
témaválasztással.

✓

31,9

68,1

Jelölték
(%)

Nem
jelölték (%)

Egyeztesse össze a
blogjának címét a
bejegyzései témájával!

✓

47,8

52,2

Kérjen visszajelzést a
blogjáról egy régóta blogoló
kollégájától!

✓

72,5

27,5

Keressen fel egy online
ügyekkel foglalkozó
ügyvédet!

✗

20,3

79,7
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26. táblázat: A digitális együttélés kiértékelés szintjéhez kapcsolódó feladat válaszainak eloszlása a nem
közvetlenül tantermi környezetben dolgozó pedagógusok 69 fős mintájában

A digitális együttélés kiértékelés szintjéhez társított, komplex helyzet többségében jó
válaszokat eredményezett. A felsorolt nyolc válaszlehetőség közül a pedagógusok 70%-a hat
válasz esetében jól válaszolt.
Egy állítás megosztotta a kitöltőket, hiszen a válaszadók közel fele igaznak, a másik fele pedig
hamisnak jelölte a „hozzáállásával fontos értékeket képvisel” - állítást. Önmagában a blogon
való szakmai tartalom megosztásával fontos értéket képviselhet egy pedagógus, de fontos
kiemelni, hogy mivel az online napló széles közönséghez ér el, ezért példamutatással is elöl
kell járnunk, ha így szeretnénk megosztani másokkal a tapasztalatainkat.
Az utolsó négy állítás esetében a felsoroltak közül több választ is bejelölhettek a
pedagógusok,

és

látjuk,

hogy

a

korábbi

elemzések

során

(pedagógusok

és

óvodapedagógusok esetében) kisebb arányban jelent meg a kollégától való visszajelzésre
való igény. A nem közvetlenül tantermi környezetben dolgozó pedagógusok elemzett
mintájának esetében ez 72,5%-ban jelölt állítás volt, amely egy valós helyzetben fontos
reflexió lehetne a blogolásba kezdő, lelkes pedagóguskolléga számára.
A digitális együttélés érték alapú viselkedés szintje a legmagasabb affektív szint ezen a
területen. Ez a szint azt méri, hogy az egyén
●

betartja, folyamatosan felülvizsgálja, szükség esetén konstruktív vitákat folytatva,
javaslatokat figyelembe véve módosítja az online viselkedésre és tevékenységre
vonatkozó szabályokat;

●

képes az önálló beilleszkedésre és sikeres részvételre egy online csoporton belül;

●

elkötelezettséget mutat az online viselkedésre és tevékenységre vonatkozó szabályok
és normák iránt, de mások véleményét figyelembe véve, képes online viselkedésének
és tevékenységének egy adott helyzetet vagy a közösség igényeit is figyelembe vevő
konstruktív irányú módosítására;

●

elfogadja, hogy felelősséggel tartozik másokért/közösségért, és a destruktív online
viselkedés és tevékenység ellen fellép.

Ezekhez kapcsolódóan szerepelt kiemelt példaként az alábbi diagramon látható feladat, amely
egy kilenc állításból álló felsorolás négyfokú skálán való megjelölését jelentette.
A válaszadó pedagógusoktól azt kértük, jelöljék meg, hogy milyen mértékben jellemző rájuk a
felsorolt állítások sora.
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79. ábra: A digitális együttélés, érték alapú viselkedés szintekhez kapcsolódó válaszok átlagértékei a nem
közvetlenül tantermi környezetben dolgozó pedagógusok 69 fős mintájában

A diagramról kitűnik, hogy a legmagasabb átlagpontszámot az utolsó sorban található állítás
kapta, mely szerint „Jellemző rám, hogy a témánál maradok a digitális kommunikáció során.”
Ez a tárgyilagos, fontos értéket képviselő hozzáállás sok esetben megkönnyíti a digitális
együttélés lehetőségeit. Ehhez kapcsolódik, hogy a válaszadókra nem jellemző, hogy
ismerőseiket online, nyilvános felületen kritizálnák, valamint a negatív véleményeket általában,
jellemzőbben konstruktív javaslatokkal együtt osztják meg a mintába került pedagógusok.

8.4. Digitális produktivitás
8.4.1. Digitális értékteremtés
Az értékteremtés fogalmának megértését vizsgáló kérdésben a válaszadók átlag felett
teljesítettek, mert a 0-11-ig tartó skálán 7,00-os átlagpontot szereztek. A lenti táblázatban
látszik is ez az eredmény, amennyiben a helyes választ adók százalékos aránya csak két
itemet kivéve esik jelentősen 50% alá, a többi esetben akörül mozog vagy magasan
meghaladja azt.
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80. ábra: Digitális értékteremtés, megértés szint

A digitális értékteremtés alkalmazásának területén hasonlóan átlag feletti teljesítményt látunk.
Arra kértük a szakértőket, hogy a leírt szituációkba helyezkedve döntsék el, hogy ők milyen
tevékenységeket végeznének az interneten.
Példa: „A kollégákkal szervezett, közös hétvégi kirándulás után

 írjatok blogbejegyzést, amiben bemutatjátok hol jártatok, milyen volt a hely, mit
érdemes megnézni arrafelé!
 töltsétek fel a képeket a kollégák belső oldalára, hogy mindenkihez eljussanak!
 osszátok meg a közösségi portálon a szálláshely weboldalát!”

A kérdéscsoportban a válaszadók 3,19-os átlagpontot értek a 0-4-ig skálán, ami kedvező
eredménynek tekinthető. A szakértők nagy része tehát jól ítéli meg az internetes
tevékenységeket abból a szempontból, hogy melyik lenne a közösség számára is hasznos,
értékteremtő.
Szintén pozitív eredményt látunk a válaszadók digitális értékteremtésben mért affektív
szintjének mutatóinál is. Egy nyilvános szakmai blog vezetésével kapcsolatban egyértelműen
pozitív viszonyulást látunk (a 0-5-ig terjedő skálán 4,35-os átlag); a digitális értékteremtés
mentén való viselkedés esetében pedig az mutatható ki, hogy ez inkább jellemző, mint nem
jellemző a vizsgált mintára (0-4-ig tartó skálán 3,01-os átlag).

8.4.2. Digitális hatékonyság
A digitális hatékonyság kompetencia esetében is fontosnak tartjuk elemezni a Bloomtaxonómia szerinti „megértés” szintjét. Ezzel azt vizsgáltuk, hogy a digitális hatékonyság
fogalmát mennyire értik a pedagógusok. Az alábbi táblázat soraiban láthatóak azok az itemek,
tevékenységek, amelyeket sorba kellett rendezni hatékonysági fok szerint. A helyes rangsor
mellett a módusz értékeket tartalmazza a táblázat, amely érték azt mutatja meg, hogy az adott
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tevékenység melyik rangsorbeli helyen szerepelt a legtöbbször a kitöltő pedagógusok válaszai
szerint.

81. ábra: Módusz értékek a digitális hatékonyság megértés szintjén

A táblázatban foglalt eredményt kedvezőnek tekinthetjük, mert négy itemnél is megegyezik a
helyes és a leggyakrabban megjelölt sorrendi pozíció. Érdekes, hogy milyen hatékonynak
tartják a kör e-mailes megoldást, mert ez az item került a leggyakrabban az 1. sorrendi helyre.
Az eredmények alapján azt mondhatjuk, hogy a szakértők digitális hatékonyságról való
fogalma nem teljesen pontos, de elfogadhatónak mondható.
A digitális hatékonyság affektív területén többek között azt mértük, hogy az egyén
mennyire képes a hatékonyság melletti értékválasztások mentén viselkedni, és ehhez az 1-4ig tartó skálán kellett eldöntenie, hogy mennyire jellemzőek rá bizonyos állítások. Az
eredmények alapján az látszik, hogy a minta 2,97-os átlagpontot ért el, ami pozitívnak
tekinthető, hiszen meghaladja az abszolút átlagot (2,5). A megkérdezett szakértőkre
●

kevésbé jellemző, hogy a feladataik számontartására és követésére digitális
eszközöket használnak (átlag: 2,41);

●

erősen jellemző, hogy a használt digitális eszközök működését saját igényeire szabják
(átlag: 3,49).

Érdemes lenne tehát figyelmet szentelni erre a területre, és segítséget, információt, gyakorlati
tanácsokat adni a szakértőknek azon a területen, hogy milyen digitális eszközök,
alkalmazások, technológiák segítségével tudják menedzselni a mindennapi feladataikat, azok
elvégzését.
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8.4.3. Digitális tartalomszervezés
Az egyes kompetenciák esetében mindig azzal a kérdéssel kezdődött a mérés, amely a
kitöltők

adott

kompetenciával

kapcsolatos

fogalmi

tudását

vizsgálta.

A

digitális

tartalomszervezésnél ez egy rangsorolásos kérdés volt, amelyben a válaszadóknak
forrásmegosztási tevékenységeket kellett sorba rendezniük aszerint, hogy melyiket javasolnák
leginkább munkatársuknak.

82. ábra: Módusz értékek a digitális tartalomszervezés megértés szintjén

A táblázatban nagyon jó eredményt látunk, mert mind a 4 item azt a rangsorban elfoglalt
helyet kapta a leggyakrabban (módusz), amely a helyes megoldásban elfoglalt helye is. Ez
alapján tehát jónak tartjuk a nem közvetlenül tantermi környezetben dolgozó szakértők digitális
tartalomszervezéssel kapcsolatos tudását.
A fenti kedvező eredménytől némileg elmarad az alábbi grafikonon szemléltetett eredmény,
ami a digitális tartalomszervezés alkalmazásáról szól.
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83. ábra: Átlagpontszámok az információszervezési tevékenységek végzésének eloszlásáról

A grafikon alapján az alábbi megállapításokat tehetjük a nem közvetlenül tantermi
környezetben dolgozó pedagógusok szokásairól:
●

szinte senki nem használ közösségi könyvjelzőket vagy RSS olvasót;

●

az információszűrésben is magasan vezet a Facebook használata, vagyis ezek szerint
a megkérdezett szakértők felismerték és alkalmazzák a hírfolyamot mint szűrőt,
amelyben egyéni beállítások szerint szabályozható, hogy kiről és miről szeretnénk látni
híreket.

Összességében a minta átlagpontszáma ebben a kérdésben 2,60 (az 1-4-ig terjedő skálán),
ami éppenhogy meghaladja az abszolút átlagot (2,50), ezért azt gondoljuk, hogy a
szakértőknek további információra van szükségük, tudásra és gyakorlati segítségre annak
érdekében, hogy az internetes tartalmak végtelen mennyiségét jól és hatékonyan tudják szűrni
a saját érdeklődésüknek megfelelően.
Azt, hogy mennyire törekszenek a megkérdezett szakértők arra, hogy a digitális
tartalomszervezésben képviselt értékválasztások mentén viselkedjenek, ismét egy 1-4-ig tartó
skálán értelmezett állítássorozattal mértük fel.
Példa: „Törekszem rá, hogy
 az általam kezelt digitális tartalmak név (és esetleg dátum) szerint legyenek
elnevezve, a könnyebb azonosíthatóság érdekében.
 a digitális tartalmakat mappába rendezzem.
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 a digitális tartalmakat ne csak egy helyen mentsem el, hanem azoknak a másolata is
elérhető legyen.”

Ebben összességében a 3,27-os átlagpontszámmal nagyon jó eredményt értek el a
válaszadók.

8.5. Összefüggés- és különbözőségvizsgálatok
A nem közvetlenül tantermi környezetben dolgozó pedagógusok I. számú almintájáról szintén
kevés

háttéradatunk

van,

ezért

itt

is

a

digitális

állampolgárság

területén

mért

kompetenciaszintek életkorral való összefüggését elemezzük részletesen. Az alábbi grafikon
szemlélteti a három felmért digitális kompetenciát, és az azokban elért átlagpontszámokat,
életkori kategóriák szerint.

84. ábra: A digitális állampolgárság részkompetenciáiban elért átlagpontszámok eloszlása életkori kategóriák
szerint

Az ábrára tekintve érdekes mintázatokat látunk. Nem is elemezhetjük együtt a három
kompetenciát, mert a digitális produktivitás más mintázatot mutat, mint a jelenlét és az
életvezetés. Ez utóbbi két kompetencia esetében a legmagasabb átlagpontszámot a 48-51 év
közöttiek érték el. A digitális jelenlét esetében a legfiatalabb, 39-43 év közöttiek a második
legmagasabb pontszámot elérők, míg a digitális életvezetésnél a legidősebb, azaz a 60 év
felettiek a másodikak. Ehhez képest a digitális produktivitás kompetenciában a legfiatalabbak
a legjobbak, akiket a 48-51 év közöttiek csoportja követ. A statisztikai mutatók alátámasztják a
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grafikonon látható vonalak hektikus alakulását, mert azt jelzik, hogy nincsen szignifikáns
összefüggés az életkor és a kompetencia átlagpontszám között (F-próba; p>0,05).
De muszáj azt is megvizsgálnunk, hogy vajon van-e szignifikáns különbség a relatív szintek
szerint alkotott részminták között a tekintetben, hogy milyen az életkori eloszlásuk. A khinégyzet próba alapján elmondhatjuk, hogy a nullhipotézist nem vethetjük el, mert nincsen
szignifikáns összefüggés (p>0,05) a relatív szintek és az életkor között. Vagyis az egyes
részminták között nincs lényeges különbség az átlagpontszámok eloszlásában, az eltérések
akár a véletlennek is köszönhetőek. Körülbelül ugyanolyan arányban vannak jelen az egyes
életkori kategóriák a relatív szintek szerinti alcsoportokban.
Az eredmények tehát egyértelműen jelzik, hogy a hétköznapi sztereotípia nem
igazolható a nem közvetlenül tantermi környezetben dolgozó pedagógusok esetében sem:
változó, hogy a jobb teljesítményt vagy gyengébb teljesítményt elérő szakértő melyik életkori
kategóriába tartozik.

8.6. Összegzés
A digitális jelenlét eszközhasználat részkompetenciájának elemzése alapján arra lehet
következtetni, hogy a célcsoport kevésbé ismeri az általunk népszerűnek tartott eszközöket,
és ezen belül is meglepő, hogy a közösségi oldalak funkcióival kevésbé vannak tisztában.
Érdemes lenne bővíteniük az ismereteiket ezeken a területeken, hogy a munkához szükséges
alkalmazásokat és funkciókat is meg tudjanak ismerni. Az affektív értékek szerint többnyire
nyitottak az új eszközök megismerésére és használatára a munkában, viszont kevésbé
osztják meg erről szerzett tapasztalataikat, és nem próbálják megismerni a kollégáik
internethasználati szokásait. A digitális hozzáférés kompetenciaterületen is érzékelhető, hogy
nem tartják fontosnak a technikai segítségkérést a munkájuk során, és akár úgy is elkezdenek
dolgozni egy főnök által adott feladaton, hogy nem kaptak tanácsot a használatához. Az
affektív területen szintén megjelent, hogy nem igazán ismerik a velük együtt dolgozók
technológiai felkészültségét és szokásait, amin érdemes lenne változtatni, hogy a digitális
hozzáférésüket

növeljék,

és

ellássák

egymást

a

munkához

szükséges

hasznos

információkkal. Az eszközhasználattal ellentétben, a digitális kommunikáció kognitív területén
kiemelkedően jó eredményeket kaptunk, csak a közösségi oldalak kisebb használati aránya
nyilvánult meg valamelyest. Az affektív szinten elért eredmény alapján ez a célcsoport is
nyitott lenne a másoktól érkező jó tanácsokra a kommunikációval kapcsolatban.
A digitális életvezetés digitális egészség részkompetenciája a 69 nem közvetlenül tantermi
környezetben dolgozó pedagógus körében átlagos szinten van az ismereteket illetően. A
részkompetencia két nagy területe (digitális egészségfejlesztés és betegségelkerülés) az
eredmények alapján elkülönül, és a kitöltők nagyobb figyelmet fordítanak a betegségük
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elkerülésére, káros hatások kiküszöbölésére,

mint

az egészségük tudatos,

célzott

fejlesztésére - digitális környezetben.
A digitális énmegjelenítéshez kapcsolódó kérdések elemzése után, a nem közvetlenül
tantermi környezetben dolgozó pedagógusok körében arra a következtetésre juthatunk, hogy
alapfogalmakat ismernek a pedagógusok ezen részkompetenciához kapcsolódóan, de
mélyebb ismeretek kevésbé jelennek meg ehhez a területhez fűződően.
A digitális együttélés részkompetencia keretében a nem közvetlenül tantermi környezetben
dolgozó pedagógusok alapvetően tájékozottnak és nyitottnak bizonyultak az írott és íratlan
online szabályokkal és viselkedésformákkal kapcsolatban.
A digitális produktivitás első részkompetenciája, a digitális értékteremtés esetében kiváló
eredmények születtek: mind a kognitív szinteken (például megértés, alkalmazás), mind az
affektív szinteken átlag feletti teljesítményt nyújtottak a pedagógusok. A digitális hatékonyság
részkompetenciát nézve viszont az eredmények azt mutatják, hogy a szakértők digitális
hatékonyságról való fogalma nem teljesen pontos, és a hatékonyság iránti attitűdjük is „csak”
átlagos. A digitális tartalomszervezés területén szintén átlagos eredményeket kaptunk, már
ami a kognitív területeket illeti. Érdemes odafigyelni arra, hogy a nem közvetlen tantermi
környezetben dolgozó pedagógusoknak további információra, tudásra és gyakorlati segítségre
lenne szüksége annak érdekében, hogy az internetes tartalmak végtelen mennyiségét jól és
hatékonyan tudják szűrni a saját érdeklődésüknek megfelelően. Az attitűdjük talán kellően
magas ehhez (átlag feletti értékeket mértünk), és az is biztosnak tűnik, hogy az
értékválasztásaik mentén történő viselkedésre törekszenek a digitális tartalomszervezés
területén. Érdemes elgondolkodni rajta, hogy van-e megfelelő digitális kompetenciafejlesztő
továbbképzés az adott célterületen dolgozó pedagógusok számára!?
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9.

A

nem

közvetlenül

tantermi

környezetben

dolgozó

pedagógusok digitális állampolgárság kompetenciája a számok
tükrében (II. számú alminta)
9.1. A minta általános jellemzése
A nem közvetlenül tantermi környezetben dolgozó pedagógusok II. számú almintája
403 főből áll, és ők azok, akik a tantermi környezetben dolgozó pedagógusoknak szóló
kérdőívet töltötték ki. Az alminta nemek szerinti megoszlását tekintve azt látjuk, hogy 15,1%-a
férfi, és 84,9%-a nő.
A 403 fő életkori megoszlását az alábbi diagram szemlélteti.

85. ábra: Életkori eloszlás a nem közvetlenül tantermi környezetben dolgozó pedagógusok II. számú almintájában

Viszonylag kevesen vannak a 40 év körüliek, aminek az az elsődleges oka, hogy a szakértővé
váláshoz elengedhetetlen feltétel a minimum 14 év gyakorlat. Így 36 évnél fiatalabb kitöltő
nem is lehetne a mintában. Kevesen, 6,2%-os arányt alkotva vannak jelen a 60 év felettiek is,
ami mögött az az ok húzódhat meg, hogy a nyugdíjhoz közel állók nem éreznek kellő
motivációt magukban a szakértői feladatokhoz. Fontos még kiemelni, hogy a csoportnak
majdnem a fele (49,1%) az 50-es éveiben jár, ők alkotják tehát a legnagyobb életkori hányadot
a kitöltők között.
A pedagógusokat jellemző leírásban már olvashattunk azokról az adatokról, amelyek a
szakmai önfejlesztésre irányuló képzéseken való részvételről szóltak. A nem közvetlenül
tantermi környezetben dolgozó pedagógusokról is van ilyen adatunk, amit az alábbi grafikonon
szemléltetünk.
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86. ábra: A nem közvetlenül tantermi környezetben dolgozó pedagógusok II. számú almintájának eloszlása
aszerint, hogy milyen szakmai továbbképzéseken vettek részt

A grafikonról leolvasható, hogy egy tevékenység nagyon kiemelkedik a többi közül, mégpedig
a konferencián való részvétel (ez így volt a pedagógusok esetében is). Ezt követi a
személyiségfejlesztő tréningen való részvétel, vagyis a második legnagyobb arányban (60%)
ilyen típusú képzésen vettek részt az alminta tagjai. Pozitív dolognak tartjuk, hogy a harmadik
helyre a digitális kompetenciát fejlesztő képzések kerültek: a megkérdezetteknek majdnem a
fele (47,6%) részesült ilyen típusú képzésben. Ehhez kapcsolódik, kapcsolódhat valamiféle
elvárás is a kutató részéről, mely szerint azt várhatnánk, hogy ha ilyen irányú képzésen már
részt vettek a kitöltők, akkor vélhetően az átlagnál jobb kompetenciával rendelkeznek, vagy
legalábbis azoknál jobban teljesítenek, akik nem vettek részt digitális kompetenciát fejlesztő
képzésen. A különbözőségvizsgálatokban erre ki fogunk térni, és az előzetes feltételezésünket
statisztikai eljárásokkal támasztjuk majd alá. A kitöltők egynegyede (25,3%) írt egyéb
tevékenységet, képzést, programot, amelyek között szerepel többek között az alternatív
pedagógia,

az

egyetemi

tanulmányok,

a

gyógypedagógiai

továbbképzések,

a

konfliktuskezelés, az ECDL vizsga és így tovább.

9.2. Digitális jelenlét
9.2.1. Digitális eszközhasználat
Az emlékezés szintjén logókat kellett párosítani a megadott digitális eszközök neveihez, ami a
kitöltők döntő többségének nem okozott problémát. Az alkalmazásokat igyekeztünk úgy
kiválogatni, hogy a legnépszerűbbeket említsük a jelenleg használt szöveges, képi, videós
információn alapuló kommunikációs eszközök közül. A megértés szintjén ezeknél az
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eszközöknél kellett felismerni a megadott szempontok közül, hogy melyik nem tartozik a
funkcióik közé. Az ábrán látható a helyes válaszadás százalékos nagysága.

87. ábra: A nem közvetlenül tantermi környezetben dolgozók (II. számú alminta) helyes válaszai az eszközökhöz
nem párosítható funkciókkal kapcsolatban

●

A YouTube videomegosztónál, a helyes válasz utáni legmagasabb jelölést az érte el,
hogy a videók mellé nem lehet szöveges hozzászólásokat fűzni (10,4%), miközben
ezek a hozzászólások általában nagyon népszerűek és hozzáadott információkkal is
rendelkezhetnek a videóval kapcsolatban.

●

A blogoknál megjelent az a szempont, hogy nem ismerik az eszközt, mely egészen
magas, 13,4%-os értéket ért el a mintában. Mindemellett a kérdésre válaszolók nagy
arányban a helyes megoldást jelölték be.

●

A Facebookkal kapcsolatban egészen meglepő, hogy kevesebb jó választ kaptunk,
mivel még mindig ezt tekinthetjük a legismertebb közösségi oldalnak az országban.
Sokan azt a választ jelölték be, hogy nem tudunk eseményeket létrehozni az oldalon
(17,6%) vagy azt, hogy videók megosztására nem alkalmas (7,9%). Valószínű, hogy
az oldalt nem használják aktívan, esetleg más funkciókat használnak inkább a
Facebookon.

●

Szintén a legkevésbé ismert eszköz a LinkedIn lett, mint ahogy minden korábbi
mintában is. 36,7% volt az aránya azoknak, akik azt jelölték, hogy nem ismerik az
oldalt. A válaszadásokból az látszik, hogy még ennél is többen nincsenek tisztában a
funkcióival, mivel azt jelölték be, hogy az oldal az online önéletrajzok közzétételére
nem alkalmas (14%), ami valójában a szakmai közösségi oldal fő funkciója.
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●

A Picasa (Google Fotók) esetében szintén viszonylag magas számban jelölték be,
hogy nem ismerik (8,2%), pedig a nem közvetlenül tantermi környezetben dolgozók
számára is segítséget nyújthat a képszerkesztő lehetőség és a nagyméretű ingyenes
tárhely a fényképeknek.

Összességében a LinkedIn a legkevésbé ismert a nem közvetlenül tantermi környezetben
dolgozó pedagógusok számára is, az azonban figyelemre méltó, hogy a Facebook és a blogok
is kisebb népszerűségnek örvendenek a megértés szinten mutatott eredmények szerint.
Az alkalmazás szintjén képernyőfotókat tettünk közzé, amelynek kapcsán fel kellett ismerni a
rajtuk látható tevékenységeket. Az első képernyőn egy külföldi város értékelését szimuláló
tevékenységet mutattunk be. Ebben az esetben többen (45,9%) jelölték be a rossz megoldást,
miszerint különböző minősítésű szállodák közül válogat a felhasználó, míg a jó megoldást
csak 41,4% jelölte be. A képernyőn szerepel a „város” felirat, ellentétben a hotellel, melynél
esetleg a fotó lehetett megtévesztő.

88. ábra: Képernyőrészlet egy közösségi oldal városértékelő funkciójáról

A második képen egy közös Google Drive mappa jelent meg, amely két személlyel van
megosztva. 59,6% szavazott arra a jó megoldásra, hogy valaki „egy közös, megosztott
mappában dolgozik”. Ezzel szemben a „szöveges dokumentumot tölt fel az internetre”
válaszra 30,5% kattintott. Az oldalon azonban nem utal arra jel, hogy jelenleg is feltöltene
valaki dokumentumot, hanem az látható, hogy a mappában jelenleg egy dokumentum
található.
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89. ábra: Képernyőrészlet egy megosztott mappában való közös munkáról

A következő ábrán a kérdőívben a felhőből történő dokumentumletöltés volt látható, amit
72,7% jelölt be helyesen, tehát akik az „internetes felhőből saját gépére zeneszámot ment le”
megoldást választották. Megfigyelve a képet, látható, hogy a Dropbox nevű oldalról való,
ahová a regisztrációra egy hirdetés is biztat az oldalon.

90. ábra: Képernyőrészlet a felhőből történő fájlletöltésről

A negyedik példában egy YouTube videót tettünk közzé, ahol a megosztási beállítások között
bepipáltuk a „Kezdőpont” nevű választónégyzetet. A kitöltők egyik minta esetében sem a
helyes megoldást jelölték be nagyobb arányban. Mindössze 18,4% választott megfelelően a
lehetőségek közül, és 45,4% tette le a voksát amellett, hogy adott kezdési idővel történő
lejátszás történik. Bár utóbbi is lehetett volna megfelelő válasz, de abban az esetben a
megosztási beállítások helyett az URL címet mutattuk volna. Ennél még érdekesebb
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megfigyelni, hogy a nagyobb mintán 36,2% jelölte be a harmadik lehetőséget is, miszerint
valaki éppen meghatározott hosszúságú videót keres, míg más mintákban ez az arány sokkal
kisebb volt. A különbség oka esetleg abban kereshető, hogy a pedagógus kérdőívben
szereplő

képernyőképen

a

keresőmező

is

megjelent,

és

félrevezetésként

a

válaszlehetőségben szerepelt a videón látható téma, de a többi képről levágtuk a keresőt és a
témát kevésbé határoltuk körbe a „meghatározott hosszúságú videót keres az angol ABC-ről”
válaszlehetőséggel.

91. ábra: Képernyőrészlet egy videó adott kezdési idővel való megosztásáról

Az utolsó képernyőn egy közösségi könyvjelző oldala szerepelt, ahová a kép szerint egy új
könyvjelzőt készültünk felvenni. Ezt a kitöltők közül összesen 35,2% ismerte fel, míg a
többség (51,4%) azt hitte, hogy egy blogbejegyzéshez készülünk linket beilleszteni. A
feltételezés az alapján is születhetett, hogy sem a blogok (lásd emlékezés és megértés szint),
sem a közösségi könyvjelzők használata nem túl elterjedt a célcsoport körében.

92. ábra: Képernyőrészlet egy közösségi könyvjelző oldalon a link hozzáadás funkciójáról
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Az alkalmazás szintjén bemutatott képernyőkkel és a rajtuk keresztül illusztrált funkciókkal
kapcsolatban viszonylag magas volt a helytelen válaszok aránya. Többségben voltak a rossz
válaszok a Facebook, a YouTube és a Delicious esetében is, ami arra utalhat, hogy a digitális
eszközök, és ezen belül különösen a közösségi oldalak használatára több időt lenne érdemes
fordítania célcsoportnak.

9.2.2. Digitális hozzáférés
A digitális hozzáférés alkalmazás területén azt mérjük, hogy az egyén meg tudja-e teremteni a
digitális részvétel megvalósulásához szükséges feltételeket, ha a feladat úgy kívánja, vagy ő
szükségét érzi. Ebben az esetben szituációkat soroltunk fel a hétköznapokban és a munkával
kapcsolatban egyaránt, és a kitöltőknek ezzel összefüggésben kellett bejelölniük a szükséges
feltételeket a megadott listából. Mivel az ebben a mintában vizsgált személyek a pedagógus
kérdőívet töltötték ki, de nem közvetlenül tantermi környezetben dolgoznak, ezért a hétköznapi
tevékenységre vonatkozó kérdéseket mutatjuk be.
Az első szituációban arra kérdeztünk rá, hogy „a nyaralás során az internetes eszköz
használata” mikor lehetséges, és a kitöltők döntő többsége helyesen választott a feltételek
közül. 90% jelölte be, hogy ehhez mindenképp szükség van egy internetezésre alkalmas
eszközre, és közel ennyien tudták azt is, hogy szükséges valahol a közelben (például
strandon, étteremben, szállodában) wifi vagy vezetékes kapcsolat (86,4%), és ha ez védett
wifi hálózat, akkor ismernünk kell a jelszavát (88%). Még ennél is többen ismerték fel (94%),
hogy az internetezéshez nem lesz feltétlenül szükség telefonra. Bár az internetezés
okostelefonon egyre inkább terjed, de természetesen más eszközökön is internetezhetünk.

93. ábra: A nem közvetlenül tantermi környezetben dolgozó pedagógusok (II. számú alminta) által megadott
válaszok eloszlása abban a kérdésben, hogy a nyaralás során milyen elemek szükségesek az internetezéshez
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Egy másik kérdésben pedig azt a mondatot kellett befejezni a megadott variációk alapján,
hogy „egy internetes hívás lebonyolításához…” milyen feltétekre van szükség. Ebben az
esetben is három választ fogadtunk el jó megoldásként, de itt már nagyobb bizonytalanság
volt érzékelhető. Stabil ismeretekre utal a hozzáférés szempontjából, hogy 93,5% felismerte,
hogy ehhez mindenképp szükség lesz internetkapcsolatra a hívó és a fogadó fél oldalán is.
Arra az állításra viszont már kevesebb jelölés érkezett (73,4%), hogy szükség lesz mikrofonra
és hangszóróra vagy fülhallgatóra. Mivel hanghívásról van szó, ezért a hang és a beszéd is
hozzátartozik a kommunikációs formához, ha nem egyoldalú beszélgetést szeretnénk.
Ugyanígy kevesebben jelölték be (77,7%), hogy szükségesek lesznek az alkalmazásba való
belépési adatok is, ha internetes hívást szeretnénk indítani. Előfordulhatnak olyan hangalapú
alkalmazások, amelyek regisztráció nélkül is működnek, de az általunk ismertekhez szükség
van a regisztrációra, és így a belépésre is, például Viber, Hangouts, Skype. Az egy másik
kérdés, hogy ha a rendszer megjegyezte az adatainkat és automatikusan belép, esetleg
valamilyen autentikációval működik. Aránylag magas azoknak a száma is, akik a kakukktojást
bejelölték (10,7%), és azt feltételezték, hogy a hanghíváshoz webkamera is szükséges. A
híváshoz kötődő alkalmazások nagy része biztosítja azt a lehetőséget is, hogy webkamera
segítségével lássuk egymást hívás közben, de ez nem feltétele a beszélgetésnek.

94. ábra: A nem közvetlenül tantermi környezetben dolgozó pedagógusok (II. számú alminta) által megadott
válaszok eloszlása annak kérdésében, hogy egy internetes híváshoz milyen elemek szükségesek

Az affektív szintek közül ebben az esetben az értékszerveződést vizsgáljuk, amelyben
kevesebb arányban fordultak elő a tantermi környezetre utaló kifejezések. Ezen a szinten
elfogadja a digitális hozzáférés technikai, társadalmi és személyes korlátait, képes a digitális
hozzáférést e hármas egységeként kezelni. Emellett kialakítja azokat az értékeket, amelyek
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mentén a digitális állampolgár a változás irányába tud elmozdulni a szűkebb és tágabb
környezetén belül megjelenő hozzáférési kérdések esetén.
A vizsgált skálás kérdések mindegyike 3,1 és 3,5 átlagértékek között mozog, aránylag nagy
szórás mellett.

95. ábra: A nem közvetlenül tantermi környezetben dolgozó pedagógus minta (II. számú alminta) értékszerveződés
szinten kapott átlagértékei a digitális hozzáférés terület attitűdkérdéseiben

A legnagyobb szórást az iskolával kapcsolatos kérdés érte el (s=0,934), mely nem feltétlenül
releváns a minta szempontjából. Ezen kívül s=0,85 szórásérték körül mozog további három
skálás kérdés is. A kitöltők 50%-ának fontos, hogy mindig tudjon kapcsolódni az internetre, és
további 33,3%-nak is inkább fontos a hozzáférés. Mindössze 4,2% nyilatkozott úgy, hogy
nekik nem fontos az állandó internet, vagyis az „always on” kapcsolat.
Nagyjából egyenlő arányú eloszlás mutatkozik két kérdésen belül, hogy mennyire szeretnék
mások felé közvetíteni az internet szükségességét és az ismerőseik felé a szolgáltatások
előnyeit. Mindkettőt 40-40%-ban jelölték teljes mértékben fontosnak és inkább fontosnak,
illetve kb. 20% jelölte a kérdést kevésbé fontosnak.
Az viszont a döntő többség számára fontos, hogy folyamatosan bővítsék az internetezéssel
kapcsolatos ismereteiket.

9.2.3. Digitális kommunikáció
A kommunikáció megértés szintje azt mutatja meg, hogy a kitöltők mennyire képesek
kiválasztani egy adott kommunikációs helyzethez fontos eszközöket. Ennek mérésére négy
különböző helyzetet fogalmaztunk meg, ezen belül is 4-4 eszköz közül lehetett dönteni, hogy
melyiket venné igénybe adott szituációban. Mindegyiknél többet is bejelölhetett, mivel a
megadott eszközök közül 3-3 választ tartottunk helyesnek. A szituációk megfogalmazásakor
figyelmet fordítottunk rá, hogy több kommunikátum is megjelenjen.
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Egy táblázatba foglalt programtervhez a többség (84,6%) leginkább a Google Drive-ot
szeretné igénybe venni, és emellett még sokan (71,7%) e-mailben küldenék el. A Facebook is
az elfogadott opciók között szerepelt, de ezt a lehetőséget csak 30,8% választaná. A
Facebook csoportjai ugyan nem a legjobbak a közös munkára, de alkalmasak lehetnek rá.
Érdemes tudni, hogy a csoport tagjai számára fájlokat is feltölthetünk, vagy akár
létrehozhatunk és közösen szerkeszthetünk, de a szerkesztő inkább a szöveges
dokumentumokat támogatja.
A fotóalbum feltöltését az ebben a mintában szereplők is leginkább a Google Fotók
szolgáltatásával tennék közzé (97,8%). További 74,2% a Facebook használatát is fontolóra
venné emellett, ahol szintén szabályozhatjuk, hogy milyen ismerőseinkkel osztjuk meg a
tartalmainkat. Ezen kívül 51,4% még a Google Drive szolgáltatását is bejelölte, amellyel
fotókat is megoszthatunk a szöveges, táblázatos dokumentumok vagy prezentációk mellett.
„Egy hosszabb élménybeszámoló megírása, fotókkal” - ennek a mintának az eredményei
alapján is - blogon készülne el, mivel 89% jelölte be válaszként. További 40% töltené fel az
élményt Facebookra, 32,8% pedig a Google+ profiljára. Mindkét eszköz alkalmas arra, hogy a
hosszabb beszámolót megírjuk és beállítsuk, hogy kinek szeretnénk láthatóvá tenni. A kérdőív
összeállításakor szándékosan használtuk a „hosszabb” kifejezést, mivel a Twitter mindössze
140 karakteres közlésekre használható. A kitöltők 17,6%-a mégis bejelölte ezt a típust is,
aminek valószínűleg az az oka, hogy nem ismerik jól az eszközt vagy nem vették figyelembe a
terjedelmi utalást.

96. ábra: A nem közvetlenül tantermi környezetben dolgozó pedagógus minta (II. számú alminta) által megadott
válaszok megoszlása abban a kérdésben, hogy egy hosszabb élménybeszámolót, fotókkal együtt hol tennének
közzé
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„Egy prezentáció megosztása” során a legtöbben ebben a mintában is a prezi.com
szolgáltatását vennék igénybe (89,6%). Sokkal kevesebben (53%) jelölték be a Slideshare
alkalmazását, amellyel prezentációkat és egyéb dokumentumokat tudunk megosztani, de nem
alkalmas a szerkesztésükre. A LinkedIn nem meglepő módon ennél a kérdésnél is viszonylag
kis szavazatot kapott (24,3%), mivel láthattuk a korábbi kérdésekben, hogy kevésbé ismerik
ezt a portált. Érdemes megjegyezni ezt a közösségi oldalt, mert a segítségével
megismerkedhetünk a munkánkhoz szorosan vagy csak érintőlegesen kapcsolódó más
szakértőkkel.

97. ábra: A nem közvetlenül tantermi környezetben dolgozó pedagógusok (II. számú alminta) által megadott
válaszok megoszlása a kérdésben, hogy egy prezentációt milyen felületen osztanának meg

Az érték alapú viselkedés szintjén ebben az esetben is attitűddel kapcsolatos kérdéseket
fogalmaztunk meg 4-es skálán, amellyel azt mérhetjük, hogy a kitöltő mennyire hajlandó a
digitális kommunikáció elvei mentén cselekedni.
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98. ábra: A nem közvetlenül tantermi környezetben dolgozó pedagógusok (II. számú alminta) érték alapú
viselkedés szinten kapott átlagértékei a digitális kommunikációval kapcsolatos attitűdkérdésekben

Az átlagértékek szokásosan a 2,5-es átlagértéket meghaladóan alakulnak, mindössze egy
állítás az, amely éppen csak felette van (2,64) az átlagnak, és a szórás is ebben a kérdésben
a legmagasabb (s=0,981). Eszerint a nem közvetlenül tantermi környezetben dolgozó
pedagógus (II. számú alminta) kitöltők sem fektetnek arra nagyobb hangsúlyt, hogy az
interneten lezajlott beszélgetéseket utólag értékeljék. Erre azért fontos figyelmet fordítani,
hogy az értékelést követően egy jövőbeli hasonló helyzetben gyorsabban és hatékonyabban
tudjunk reagálni.
Két kérdés volt még ezen kívül, ahol szokásosan nagy szórás mutatkozott más mintáknál, és
ebben az esetben is. Az egyik, hogy a válaszadók mennyire tartják fontosnak a kommunikáció
több különböző formájának használatát, például emotikonok, képek alkalmazását (s=0,851) és
a különböző csatornák használatára mennyire törekszünk (s=0,877).
Egészen magas, 3,6 feletti átlagértéket ért el három kérdés esetében is a skálás eredmény,
amely lényeges a digitális kommunikáció szempontjából. Ezek alapján a válaszadók fontosnak
tartják az internetes kommunikáció szabályait, átgondolják, hogy fontos-e az általuk
megosztott tartalom és szívesen fogadnak tanácsokat másoktól.

177

9.3. Digitális életvezetés
9.3.1. Digitális egészség
A nem közvetlenül tantermi környezetben dolgozó pedagógusok (II. számú alminta) esetében
is megkérdeztük a válaszadókat arról, hogy egy felsorolt lista elemei közül melyek lehetnek az
internetfüggőség jelei.

Igaz/hamis Állítás („Az internetfügőség jele lehet, ha valaki…”)

Jól válaszolt
(%)

✓

rendszeresen hazudik az internetezéssel töltött időről.

83,1%

✓

ingerlékeny vagy depressziós lesz, ha nem tud internetezni.

88,8%

✓

az előre eltervezettnél rendszeresen több időt tölt
internetezéssel.

77,2%

✗

pénze jelentős részét az interneten költi el.

39,2%

✗

több mint napi tíz órát internetezik.

84,1%

✓

azért internetezik, hogy jobb hangulatba kerüljön.

64,0%

27. táblázat: Az internetfüggőség jeleit helyesen felismerők aránya a nem közvetlenül tantermi környezetben
dolgozó pedagógusok 403 fős mintájában

Érdekes eredményt látunk a „több mint napi tíz órát internetezik” sorban, a korábbi minták
eredményeivel összevetve ezt az arányt. A helyesen válaszolók aránya ebben a
célcsoportban 84,1% volt, míg sem a pedagógusok, sem az óvodapedagógusok, sem pedig a
nem közvetlenül tantermi környezetben dolgozó pedagógusok 69 fős mintájában ezen a soron
nem született 18%-nál magasabb arányban jó megoldás. Ebben az esetben azt mondhatjuk,
hogy itt született a legtöbb jó eredmény az internetfüggőséghez kapcsolódó, alkalmazás szint
kérdései között.
A további eredmények közel azonosak a már korábban ismertetett eredményekkel, vagyis
ebben az esetben is kevesen jelölték meg, hogy nem feltétlenül az internetfüggőség jele, ha
valaki a pénze jelentős részét a neten költi el. Ez természetesen nem azt jelenti, hogy online
alkalmazásokra, szolgáltatásokra költi a pénzét, hanem azt, hogy az internet ugyanolyan
csatorna lehet a pénzköltésre (bevásárlás, számlák kiegyenlítése), mint a hagyományos
kifizetés.
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Egy következő szint a Bloom-taxonómia mentén a kiértékelés, amelynél egy komplex helyzet
felvázolása után kellett igaznak vagy hamisnak értékelni különböző mondatbefejezéseket. Az
alábbi szituációt olvasták el a kitöltők:
„Tímea elhatározta, hogy maratont fog futni. A neten a „maraton felkészülési terv” kifejezésre
keresve kiválasztotta a számára megfelelő edzéstervet. Átnézte néhány futással kapcsolatos
ingyenes telefonos alkalmazás leírását, és a legjobbnak tűnőt letöltötte a telefonjára. Rögtön
ezután beállította, milyen célt szeretne elérni, és végigolvasta egy maratonista teljes blogját két
évre visszamenőleg. A terv szerint kezdett edzeni, az alkalmazás segítségével mérte a
teljesített távokat és saját sebességét. A húsz kilométeres táv teljesítése után viszont úgy
érezte, némi motivációra lenne szüksége a folytatáshoz.“

Ezután három mondat lehetséges befejezéseit kellett egyenként értékelni.

„Tímea az
általa használt
alkalmazás
segítségével…”

Jól
válaszolók
aránya (%)

Úgy tűnik,
hogy Tímea…

Jól
válaszolók
aránya (%)

Tímea azzal
segíthet
másoknak a
maratoni
felkészülésben,
ha…

Jól
válaszolók
aránya (%)

pontosan
nyomon tudja
követni a
teljesített
távokat. ✓

95,8

többet
foglalkozik az
internetezéssel,
mint az
egészségével.
✗

88,8

egyelőre nem
írja meg a
véleményét a
neten - még túl
kevés a
tapasztalata a
témával
kapcsolatban. ✗

69,5

látja, hétről hétre
mennyit fejlődik,
mennyivel javul
a tempója. ✓

96,3

minden
internetes
lehetőséget
kihasznált,
hogy
tájékozódjon a
maratonról. ✗

88,1

az általa
olvasott blog
alatt
kommentekben
osztja meg saját
tapasztalatait
másokkal. ✓

90,1

futás közben
motiváló zenét
tud hallgatni a
telefonjáról. ✓

81,1

jól kihasználta
az
ismerősöktől,
barátoktól
szerezhető
információkat.
✗

70

nyilvános naplót
vezet a
felkészüléséről,
tapasztalatairól.
✓

88,6

28. táblázat: A digitális egészség kiértékelés szintjéhez kapcsolódó állítások átlagértékei a nem közvetlenül
tantermi környezetben dolgozó pedagógusok 403 fős II. számú almintájában
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Láthatjuk, hogy az első mondathoz kapcsolódó befejezések közül mindhárom igaz volt,
melyekre a válaszadók nagy arányban helyes válaszokat adtak. A második mondat esetében
három hamis válasz volt olvasható, melyeket szintén helyesen válaszolt meg a többség. A
harmadik mondat első befejezése hamis volt, míg a másik kettő igaz. Ebben az esetben is a
helyes válaszok voltak nagyobb arányban. Fontos kiemelni, hogy a válaszadás során nem
csupán többségében jó válaszok születtek, hanem ehhez a helyzethez kapcsolódóan
kimagasló arányban jelölték meg a helyes válaszokat a kitöltők.
A digitális egészség következő szintje már egy affektív szintet, az érték alapú viselkedést
mérte. A felsorolt állításokhoz kapcsolódóan azt kértük a kitöltőktől, hogy egy négyfokú skálán
jelöljék meg, hogy milyen mértékben jellemző rájuk a felsorolt tevékenység.

99. ábra: A digitális egészség érték alapú viselkedés szintjéhez kapcsolódó állítások átlagértékei a nem közvetlenül
tantermi környezetben dolgozó pedagógusok 403 fős II. számú almintája szerint

Az állításokra kapott átlagpontok itt növekvő sorrendben szerepelnek a diagramon. Látható,
hogy sem 2,1-nél alacsonyabb, sem 3,4-nél magasabb átlagpont nem született az egyes
tevékenységek

kapcsán.

Az

alacsonyabb

értékek

az

egészségmegőrzéshez,

egészségfejlesztéshez kapcsolódó, digitális tevékenységek mellett jelentek meg, míg a
magasabbak a kockázatok, sérülések, betegségek kivédéséhez kapcsolódtak.
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9.3.2. Digitális énmegjelenítés
A digitális énmegjelenítés megértés szintjénél arra kérdeztünk rá - többek között -, hogy
melyek lehetnek egy felsorolt lista tagjai közül a digitális lábnyom részei.
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Igaz/hamis

Válassza ki az alábbiak közül azokat az elemeket,
amelyek egy személy digitális lábnyomának részét
képezik!

Jól
válaszolt
(%)

✓

a személy által írt blogbejegyzések

94,8%

✓

közösségi oldalakon, mikroblogokon (Facebook, Twitter,
Instagram) megosztott hangulatok, érzések (saját
Facebook posztok, tweetek, fotók stb.)

88,6%

✓

fotók az interneten, melyeken a személy szerepel
(mások által a személy nevével megjelölt, taggelt fotók)

90,1%

✓

internetes vásárlásainak adatai

32,0%

✗

személyes adatai, születési dátuma, lakhelye, családi
állapota

59,6%

✓

a személy e-mail fiókjának adatai

29,0%

✓

a személy magánéletéről szóló internetes kommentek
(hozzászólások)

73,0%

✓

személyes skype (videochat) beszélgetéseinek adatai

24,8%

✓

a személy Youtube csatornája

61,5%

✗

főiskolai / egyetemi diplomája

87,6%

✓

a személy saját Google keresései

40,9%

✓

a személy online bankkártyás fizetéseinek adatai

18,9%

✓

mások Google keresései a személyről

20,1%

✓

a személy hírportálokon, weboldalakon tett kommentjei
(hozzászólásai)

87,6%

✓

a személyről szóló LinkedIn-es, munkájával kapcsolatos
ajánlások (recommendations)

72,7%

29. táblázat: A személy digitális lábnyomának részei a nem közvetlenül tantermi környezetben dolgozó
pedagógusok 403 fős II. számú almintája szerint
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A felsorolt 15 elemből 7 esetében több mint 60%-ban születtek jó megoldások, ez viszont a
felsorolt tartalmi elemek felére nem igaz. A válaszadók akkor jelölték meg jól nagyobb
arányban a kiválasztandó elemeket, ha azok a felhasználó által közvetlenül közzétett
tartalmakat jelentettek. Ugyan az instrukcióban szerepelt, hogy mi a digitális lábnyom
fogalmának meghatározása, mégis talán ettől eltérő definíciók vezethették a kitöltőket akkor,
amikor a válaszaikat bejelölték. Ez eredményezhette azt, hogy olyan elemek kisebb arányban
kerültek a jól megoldott tartalmak közé, amelyek nem közvetlenül a felhasználó által közzétett
információkat, hanem mások által megosztott, a felhasználóról szóló tartalmakat jelöltek.
A digitális együttélés legmagasabb affektív szintje esetében arra kérdeztünk rá, hogy
mennyire jellemzőek a válaszadó pedagógusokra a felsorolt állítások. A négyfokú skálán
inkább alacsonyabb átlagértékek születtek, vagyis nem mondhatjuk azt, hogy a célcsoport
átlageredménye alapján a nyitott, kezdeményező, mások előtt jó példával elöljáró tevékenység
lenne jellemző rájuk a digitális együttélés terén.

100. ábra: A nem közvetlenül tantermi környezetben dolgozó pedagógusok 403 fős II. számú almintájának, digitális
énmegjelenítéséhez kapcsolódó, érték alapú viselkedés szintjén megjelenő válaszai

Fontos, hogy a digitális együttélés területéhez tartozó ismeretek megértése mellett a
pedagógusokat nyitottság jellemezze ezen a téren, hiszen ezáltal adódhat arra lehetőség,
hogy saját maguk is fejlődjenek ezen a területen, illetve kollégáik, diákjaik, szűkebb és tágabb
környezetük számára is jó példát tudjanak mutatni, megelőzve ezzel a kellemetlen, online
térben kialakult eseteket, konfliktusokat.
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9.3.3. Digitális együttélés
A digitális együttélés részkompetencia keretében, a megértés szinten azt mértük, hogy a
kitöltő képes saját szavaival megfogalmazni az online szabályokat, etikai normákat, illetve érti
és képes saját szavaival megfogalmazni tevékenységének, viselkedésének hatását és
következményeit.
A szinthez kapcsolódóan összesen öt mondatot kellett egy-egy szóval kiegészíteni a megadott
három lehetőség közül kiválasztva a jó megoldást.
Az alábbi táblázatban láthatóak a kiegészítendő mondatok, félkövéren kiemelve a jó válaszok.
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Állítás

Válaszlehetőségek

Az internetes illemszabályok megértéséhez
egyaránt ismernünk kell a hagyományos
…..…...….. és a digitális környezetek sajátosságait.

jogszabályokat

7,1%

népszokásokat

1,1%

illemszabályokat

91,3%

A legfontosabb, hogy igyekezzünk mérlegelni
cselekedeteink ………….…………, és online se
tegyünk olyat másokkal, amit offline nem tennénk.

Az online környezetben folytatott vita alapszabálya,
hogy maradjunk a témánál, semmiképp se
……….……….

Ha konfliktusba keveredünk, azt – akárcsak az
offline konfliktusokat –, jobb, ha ……….………..
rendezzük.

Ne feledjük, hogy a CSUPA NAGYBETŰ
…..…...……. jelent!

Jó válaszok
aránya %

kiváltó okait

1,2

következményeit

98,3

folyamatát

,5

fejezzünk ki
érzelmeket

1,7

váljunk passzívvá

3,0

személyeskedjünk

95,3

érzelemmentesen

41,2

négyszemközt

48,9

szóban

9,9

kiabálást

84,9

fenyegetést

12,2

gúnyolódást

3,0

30. táblázat: A digitális együttélés megértés szintjéhez kapcsolódó feladat válaszainak eloszlása a nem közvetlenül
tantermi környezetben dolgozó pedagógusok 403 fős II. számú almintájában

Az eredmények alapján azt láthatjuk, hogy a legtöbb esetben közel 90%-os arányban
születtek jó válaszok. Az online előkerülő konfliktusok rendezéséhez kapcsolódóan
megosztotta a kitöltőket a lehetséges válaszok sora, de a válaszadó pedagógusok közel fele
jó megoldást választott.
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A digitális együttélés kiértékelés szint esetében a kitöltőktől azt kértük, hogy egy adott
helyzethez kapcsolódó állításokról döntsék el, hogy azok igazak-e vagy hamisak.
A szituáció így hangzott:
„Tímea elhatározza, hogy a tudásmegosztás jegyében szakmai blog írásába kezd „Az oktatásnevelés aktuális problémái” címmel. Mivel a közösség számára értékes tudást akar átadni, első
bejegyzésében az iskolaválasztás nehézségeit gyűjti össze. Erről a témáról sokat olvasott, sok másik
cikkből idézett szó szerint, de mivel ezek közül többet már régebben mentett el, nem mindig tudta
megjelölni a pontos forrást.”

Állítás

Tímea a nem ismert
forrású szövegek
idézésénél jobban
tette volna, ha...

Úgy tűnik, hogy
Tímea...

Válaszlehetőségek

Válaszok
IGAZ %
helyessége

HAMIS
%

legalább idézőjelbe teszi a
szövegeket, ha forrást nem is
jelöl meg.

✓

78,7

21,3

nem ír le olyasmit, amiről nem
tudja, honnan származik.

✓

80,9

19,1

az idézett szövegre rákeresve
megpróbálja felkutatni az eredeti
forrást.

✓

97,5

2,5

célja elsősorban az, hogy a
bejegyzése minél több lájkot
kapjon.

✗

54,1

45,9

nem kezeli megfelelően a
szerzői jogokat.

✓

96,8

3,2

jó példát mutat diákjainak a
digitális értékteremtés terén.

✗

22,3

77,7

hozzáállásával fontos értékeket
képvisel.

✗

38,5

61,5

félrevezette olvasóit a blog
címéhez nem illeszkedő
témaválasztással.

✓

72,7

27,3
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✓

47,6

52,4

képhibák, melyek a nem
megfelelő beillesztésből
fakadnak.

✗

36,7

63,3

vízjelek, amelyek célja a képek
jogszerűtlen felhasználásának
kivédése.

✓

73,4

26,6

Jelölték
(%)

Nem
jelölték
(%)

vízjelek, amelyek a képek
eredetét jelölik.
A fakó foltok és
vonalak a
felhasznált
képeken...

Ön mit javasol
Tímea Tanárnőnek
ebben a
helyzetben? (Több
választ is
megjelölhet!)

Egyeztesse össze a blogjának
címét a bejegyzései témájával a blogja jelenlegi állapotában
félrevezeti az olvasókat!

✓

78,2

21,8

Kérjen visszajelzést a blogjáról
egy régóta blogoló kollégájától!

✓

48,1

51,9

Keressen fel egy online
ügyekkel foglalkozó ügyvédet!

✗

12,1

87,9

Használjon saját készítésű
képeket a blogjához!

✓

86,4

13,6

31. táblázat: A digitális együttélés kiértékelés szintjéhez kapcsolódó feladat válaszainak eloszlása a nem
közvetlenül tantermi környezetben dolgozó pedagógusok 403 fős II. számú almintájában

A táblázat alapján láthatjuk, hogy a digitális együttélés kiértékelés szintjéhez társított, komplex
helyzetelemzés többségében jó válaszokat eredményezett.
Az utolsó négy állítás esetében a felsoroltak közül több választ is bejelölhettek a
pedagógusok, és látjuk, hogy az elemzett minta nagy arányban válaszolt jól az online ügyvéd
felkeresésének

szükségességéről.

A

korábbi

elemzések

során

(pedagógusok

és

óvodapedagógusok esetében) ez a „tanács” magasabb arányban lett megjelölve, a
pedagógusok esetében éppen fordított arányban jelentek meg jó és rossz válaszok erre a
kérdésre, mint az elemzett mintában.
A régóta blogoló kollégától való visszajelzés kérése - ugyanúgy, ahogy a pedagógus minta
esetében láttuk - megosztotta a pedagógusokat, körülbelül fele-fele arányban választották a
lehetőségeket. Ebben az esetben kézenfekvő lenne egy olyan kolléga szakmai tanácsát kérni,
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aki régóta vezet online naplót, hiszen a kezdő próbálkozás esetében hasznos lehet egy ilyen
kollegiális támogatás.
A digitális együttélés érték alapú viselkedés szintje azért kiemelten elemzett szint, mert ezen a
területen kapott eredmények jelzik a leginkább, hogy egy adott egyén
●

betartja, folyamatosan felülvizsgálja, szükség esetén konstruktív vitákat folytatva,
javaslatokat figyelembe véve módosítja az online viselkedésre és tevékenységre
vonatkozó szabályokat;

●

képes az önálló beilleszkedésre és sikeres részvételre egy online csoporton belül;

●

elkötelezettséget mutat az online viselkedésre és tevékenységre vonatkozó szabályok
és normák iránt, de mások véleményét figyelembe véve képes online viselkedésének
és tevékenységének egy adott helyzetet vagy a közösség igényeit is figyelembe vevő
konstruktív irányú módosítására;

●

elfogadja, hogy felelősséggel tartozik másokért/közösségért, és a destruktív online
viselkedés és tevékenység ellen fellép.

A szinthez kapcsolódóan egy négyfokú Likert-skálán jelölhették meg a kitöltők, hogy mennyire
jellemző rájuk egy-egy adott állítás.

101. ábra: A digitális együttélés, érték alapú viselkedés szintekhez kapcsolódó válaszok átlagértékei a nem
közvetlenül tantermi környezetben dolgozó pedagógusok 403 fős II. számú almintájában

Az érték alapú viselkedés szintjén a digitális együttélés terén a kitöltő pedagógusok nyitottnak,
tudatosnak, konstruktívnak mutatkoztak, azok az állítások kaptak magasabb értéket, amelyek
előremutató szándékkal közelítenek egy adott helyzet megoldásához. A két legmagasabb
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értékkel megjelenő állítás olyan, a köznapi gondolkodásban is elterjedt területeket jelöl,
amelyekről ma már tudjuk, hogy a digitális környezetekben kiemelt jelentőségük van.
A legalacsonyabb értéket kapott állítások olyan mondatvégződések voltak, amelyek nem
kívánatos viselkedéseket foglalnak magukban (például: „a barátaim, ismerőseim kritizálására
nyilvános, online felületeket használok”), így azt állapíthatjuk meg, hogy az ezekre kapott
alacsony átlagérték jó eredménynek mondható.

9.4. Digitális produktivitás
9.4.1. Digitális értékteremtés
A digitális értékteremtés definícióját a nem közvetlenül tantermi környezetben dolgozó
pedagógusok eredményesen felismerték, 94,5% választotta ki a felsorolt négy meghatározás
közül a helyes definíciót. Arra is kíváncsiak voltunk, hogy mennyire értik a digitális
értékteremtés fogalmát, és annak közösségi vonatkozását, ezért egy olyan kérdés is szerepelt
a felmérésben, amelyben különböző digitális tevékenységekről kellett eldönteniük a
megkérdezetteknek, hogy hasznos tevékenység-e a közösség számára vagy sem. Az alábbi
táblázatban a tevékenységek között vastaggal szedettek a helyes válaszok, amiket a digitális
értékteremtés szempontjából hasznos, a közösség számára követendő tevékenységnek
tekinthetünk. Dőlttel szedtük azokat a tevékenységeket, amelyek helytelen választ jelentettek,
mert nem kifejezetten közösségi értékteremtő tevékenységek. A százalékos értékek azt
mutatják, hogy a megkérdezett szakértők hány százaléka válaszolt helyesen.

102. ábra: Digitális értékteremtés, megértés szint

Kedvező,

pozitív

eredményként

értékelhetjük

azt,

hogy

a

valóban

értékteremtő

tevékenységeket a válaszadók 70-90%-a felismerte és helyes válasznak jelölte. A dőlttel
szedett, közösségi szempontból nem kifejezetten értékteremtő tevékenységeknél viszont már
vegyesebb eredményeket látunk, mert van olyan item, ahol majdnem 100%-os a helyesen
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válaszolók aránya, míg máshol csak körülbelül a kitöltők egyharmada válaszolt helyesen.
Összesítve a kérdésben nyújtott teljesítményt, a digitális értékteremtés kompetencia
megértésének szintjén a nem közvetlenül tantermi környezetben dolgozó pedagógusok (II.
számú alminta) átlag felett teljesítettek, mert az 5,5-es abszolút átlaghoz képest 7,51-os
átlagpontot értek el. A Bloom-taxonómia szerinti következő kognitív szint az „alkalmazás”. Ezt
a területet olyan szituációk vázolásával mértünk fel, ahol a munka világát kötöttük össze az
internethasználat gyakorlatával.
Példa: „Katalin kollégái számára szeretne jó tanácsokat adni arra vonatkozóan, hogyan
legyenek minél hasznosabbak munkahelyükön, és hogyan használják az internetet ehhez. Az
alábbi tanácsok közül Ön melyikeket ajánlaná?
Egy munkahelyi továbbképzés után
●

osszátok meg a közösségi oldalon, hogy aznap továbbképzésen voltatok!

●

írjátok meg a képzés vezetőjének, hogy nektek mi tetszett és mi nem tetszett a
továbbképzésen!

●

osszátok meg más kollégákkal, hogy miket tanultatok a továbbképzésen!”

Az ilyen és ehhez hasonló szituációkban az(oka)t a tanácso(ka)t kellett kiválasztani,
amelyeket a kitöltő pedagógus helyesnek vélt. A megkérdezett nem közvetlenül tantermi
környezetben dolgozó pedagógusok körében 3,15-os mintaátlagot mértünk, amely a 2,0-es
abszolút átlaghoz képest jóval magasabb. Ezért összességében elégedettek lehetünk azzal a
tudással, amit a digitális értékteremtés alkalmazásáról tudnak.
A rengeteg eredmény közül érdemes még kiemelni a Bloom-taxonómia legmagasabb kognitív
szintjén mért eredményt. Ez a szint - a létrehozás szintje - azt foglalja magába a digitális
értékteremtés

esetében,

hogy

az

egyén

olyan

tartalmakat

hoz

létre

és

olyan

tevékenységekben mutat példát, amelyek a közösség tagjai számára egyértelműen képviselik
az alkotó, teremtő folyamatban rejlő pozitív lehetőségeket: saját értékes gondolatait megosztja
annak érdekében, hogy formálja, alakítsa az őt körülvevő szűkebb, és azon keresztül a
szélesebb online közösséget is. Ezt a kompetenciaszintet attitűdskálás kérdés segítségével
mértük, amelyben a kitöltők az 1-4-ig terjedő skálán döntötték el, hogy egyes tevékenységek
mennyire jellemzőek rájuk.
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103. ábra: Átlagpontszámok a digitális értékteremtés létrehozás szintjén

A grafikon jól szemlélteti, hogy a nem közvetlen tantermi környezetben dolgozó szakértők II.
számú almintát alkotó csoportjára szinte egyáltalán nem jellemző az értékes gondolatok,
szakmai anyagok vagy magánvélemények megosztása. Az egyetlen, átlagosan jellemző
tevékenységük

a

prezentációk

vagy

jegyzetek

megosztása,

amit

nagyon

fontos

tevékenységnek tartunk. Emellett a kapott eredmények azért felhívják a figyelmünket arra,
hogy a digitális értékteremtés kompetenciaterületén a nem közvetlenül tantermi környezetben
dolgozó pedagógusoknak (is) szüksége van fejlődésre, önfejlesztésre: akár a saját szakmai és
szaktárgyi reflexiók, akár a magánjellegű tapasztalatok digitális megfogalmazása és
megosztása terén.
Azt, hogy ez iránt vajon kellően nyitottak-e, azt a Bloom-taxonómia szerinti affektív szinteken
történt mérések mutatják meg. A befogadás az első ilyen szint, ami arról árulkodik, hogy az
egyén mennyire érdeklődik az adott kompetencia tényezői, információi, újdonságai iránt. A
digitális értékteremtés kapcsán, a pedagógusok motivációját, nyitottságát, érdeklődését egy
olyan kérdéssel mértük, amelyben álláspontot kellett foglalni kétvégű skálák mentén.
„Egyes tanórák videós rögzítése a szakmai közösség fejlesztése szempontjából…”

„Egy konferencián bemutatott előadás online megosztása…”

191

„Azonos szakos kollégáim blogjait … követem.”

„A jó gyakorlatok megosztása szerintem…”

A kétvégű skálákon ábrázolt átlageredmények alapján a megkérdezett szakértőket erősen
nyitottnak tekinthetjük a digitális értékteremtő megoldások iránt. Némileg kilóg a sorból a
blogkövetés (átlagpontszám: 2,86), amiről már egy fentebbi eredmény kapcsán kiderült, hogy
nem tartozik a szakértők általános gyakorlatához, azaz nem ismerik, és nem használják a
blogírást és -követést.
Az affektív szintek közül az értékelés szintjét érdemes még kiemelnünk, mert ennek
mérésével kaptunk arról információt, hogy a digitális értékteremtésben milyen mértékben
motiváltak, nyitottak az értékes magatartás iránt. Az attitűdkérdésekben mért átlagpontszám
3,23, ami magasan meghaladja az abszolút átlagot (2,0), ezért a szakértő pedagógusokat
kellően nyitottnak, érdeklődőnek és motiváltnak nevezhetjük a digitális értékteremtés területén.
Ugyanakkor nem ennyire erősen jellemző rájuk az értékalapú viselkedés, amelyben csak a
relatív átlaghoz közeli, 2,62-os mintaátlagot mértünk.
Példa: „Fontosnak tartom megismerni azokat az internetes lehetőségeket, amelyek a közösség
számára hasznosak, követendőek.
Kollégáimat bátorítom a pedagógiai tevékenységük minél sokszínűbb (szöveges, képi, videós)
megosztására.”

9.4.2. Digitális hatékonyság
A digitális hatékonyság kompetencia esetében is fontosnak tartjuk elemezni a Bloomtaxonómia szerinti „megértés” szintjét. Ezzel azt vizsgáltuk, hogy a digitális hatékonyság
fogalmát mennyire értik a pedagógusok. Az alábbi táblázat soraiban láthatóak azok az itemek,
tevékenységek, amelyeket sorba kellett rendezni hatékonysági fok szerint. A helyes rangsor
mellett a módusz értékeket tartalmazza a táblázat, amely érték azt mutatja meg, hogy az adott
tevékenység melyik rangsorbeli helyen szerepelt a legtöbbször a kitöltő pedagógusok válaszai
szerint.
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104. ábra: Módusz értékek a digitális hatékonyság megértés szintjén

Az első három és az utolsó, hetedik sorrendbeli helyen jó eredményeket látunk, mert a
módusz értéke megegyezik az eredeti rangsorral, vagyis ezekben az esetekben a
pedagógusok leggyakrabban arra a helyre sorolták a tevékenységet, ahova a helyes válasz
szerint kellett. A 4., 5. és 6. helyeken volt némi bizonytalanság, mert a pendrive-on keresztüli
terjesztést hatékonyabbnak gondolták az iskolatitkár bevonásánál. Ennek oka valószínűleg a
mindennapi iskolai gyakorlaton alapszik, mely szerint az iskolatitkár nem feltétlenül vonódik be
ilyen mélységekben a szakmai munkába. Ha ettől az apró eltéréstől eltekintünk, akkor
elégedettek lehetünk a kapott eredményekkel, vagyis a nem közvetlenül tantermi
környezetben dolgozó pedagógusok (II. alminta) tisztában vannak a digitális hatékonyság
fogalmával.
A kognitív Bloom-taxonómiában létezik egy olyan szint, amit „kiértékelés”-nek hívunk: azt méri,
hogy az egyén egy konkrét élethelyzetet, feladatot vagy problémát hogyan ítél meg. Az
élethelyzet vagy probléma megítéléséhez szükséges, hogy bevonja a saját elképzeléseit,
nézeteit és szokásait a gondolkodásba, és ezekkel hasonlítsa össze a fiktív szituációt. A
kérdőívben ezért mi is felvázoltunk egy viszonylag életközeli, iskolai helyzetet a
pedagógusoknak:
Példa: „Zsófi kiselőadást tart magyarórán két hét múlva, szerdán. Ehhez a feladathoz
megfelelő időbeosztást készít magának. Valami egészen újszerűt szeretne, ezért
utánanéz, milyen prezentációs eszközök léteznek. A legjobbak elérhetőségét posztolja
Facebook-ra, ahol egy-egy eszköz kapcsán élénk és izgalmas vita alakul ki. A
kiválasztott program működésének megtanulása közben elkészíti a prezentáció
negyedét, de az egyik mentésnél eltűnik. Mivel már kifutott a saját maga által szabott
határidőkből, újrakezdi a prezentációkészítést azzal a programmal, ami a legtöbb lájkot
kapta a Facebook falán. Mivel a szerkesztés nehézkesen megy, és alaposan szeretné
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megcsinálni az előadást, megkéri a tanárt, hogy egy héttel halasszák el a
kiselőadását.”

A szituáció felvázolását követően többféle megoldási lehetőséget soroltunk fel a kérdőívben,
és arra kértük a kitöltőket, hogy válasszák ki azokat, amelyeket hatékonynak tartanak.
„Ön mit javasolt volna Zsófinak ebben a helyzetben? (Több választ is megjelölhet!)
o

Használjon valamilyen feladat-nyilvántartó programot, vagy egy egyszerű Excel
táblázatot!

o

Ilyen rövid határidő mellett használjon olyan programot, amit már ismer!

o

Amíg dolgozik a feladaton, ne olvasson e-maileket!

o

Facebook bejegyzések helyett foglalja össze az eszközöket egy Excel táblázatba!”

Az eredmények a számok tükrében azt mutatják, hogy 4,90-os az átlagpontszám, ami átlagos
teljesítménynek mondható (0-8-ig terjedő skálán, ahol az abszolút átlag 4,00). A megkérdezett
szakértők tehát néhány esetben nem a leghatékonyabb megoldásokat választották a
problémaorientált gyakorlati szituációban, ami arra utal, hogy ezen a területen még további
tudásra és fejlődésre van szükségük.
Nagyon befogadónak, nyitottnak látjuk a nem közvetlenül tantermi környezetben dolgozó
pedagógusokat a digitális hatékonyság területén, mert a Bloom-taxonómia affektív szintjein
kedvező

eredményeket

kaptunk

a

mérésben.

A

befogadást,

érdeklődést

mérő

kérdéscsoportban például 3,61-os átlagpontszámot mértünk, ami magasan az átlag felett van,
közel a maximálisan elérhető 4,00-hoz.

105. ábra: Átlagpontszámok a digitális hatékonyság befogadás szintjén

Szintén az affektív területek közé tartozik az a kérdéskör, hogy a megkérdezett szakértők
milyen mértékben tudnak a saját értékítéleteik mentén viselkedni. Azaz képesek-e arra, hogy
helyzettől

függetlenül

érvényesítsék

a

saját

„elveiket”

és

„szabályaikat”

a

lehető
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leghatékonyabb digitális viselkedés érdekében. A nem közvetlen tantermi környezetben
dolgozó szakértők II. számú almintát alkotó csoportja átlagos szinten képes erre – legalábbis a
mérésben kapott átlagpontszám, a 2,89 erről árulkodik. Részletesebben kifejtve ezt az
átlagpontszámot, elmondhatjuk, hogy a szakértőkre erősen jellemző az, hogy


ha fáradás miatt csökken a hatékonyságuk, akkor szünetet tartanak (átlagpontszám:
3,41);



a felállított sürgősségi sorrend mentén haladnak a feladatokkal (átlagpontszám: 3,38);



a feladataik elvégzéséhez megfelelő digitális körülményeket teremtek maguknak
(például rendet tartanak a gépen, kikapcsolják az értesítéseket stb.(átlagpontszám:
3,11);

és kevésbé jellemző rájuk, hogy


a feladataik menedzseléséhez digitális eszközöket használnak (átlagpontszám: 2,28);



az adott időtartamra kitűzött szakmai célok elérését - digitális eszközökkel
támogatva - időről időre felülvizsgálják (átlagpontszám: 2,39).

A nem közvetlenül tantermi környezetben dolgozó pedagógusok nagymértékben képesek
fegyelmezetten és rendezett körülmények között dolgozni, de segítségre, további ismeretekre
és fejlődésre van szükségük azon a téren, hogy mindezt hogyan tudnák még hatékonyabbá
tenni különböző digitális eszközök segítségével.

9.4.3. Digitális tartalomszervezés
A digitális tartalomszervezés fogalmának megértését egy életközeli helyzet felvázolásával
kezdtük.
Példa: „Tibor szívesen keres olyan digitális forrásokat, amelyeket ő vagy pedagóguskollégái fel
tudnak használni a tanítás során. Tibor célja, hogy ezeket a forrásokat minél többen
megismerjék a tanári karból.”

A

szituáció

megismerése

után

a

szakértőknek

forrásmegosztási

tevékenységeket,

lehetőségeket kellett sorba állítaniuk aszerint, hogy melyiket javasolnák a leginkább és a
legkevésbé a kollégájuknak (Tibornak).
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106. ábra: Módusz értékek a digitális tartalomszervezés megértés szintjén

A táblázatról leolvasható, hogy a negyedik és ötödik ranghelyet jól ítélték meg a szakértők, de
a rangsor első három helyét felcserélték. A módusz érték azt mutatja meg, hogy a kitöltők, az
adott itemet melyik rangsorbeli helyre tették a leggyakrabban. A megkérdezett pedagógusok
mentségére legyen mondva, hogy valójában az első három item között viszonylag kicsi a
különbség a hatékonyság tekintetében, ezért úgy véljük, hogy összességében elégedettek
lehetünk a kapott eredménnyel: a nem közvetlenül tantermi környezetben dolgozó
pedagógusok értik a digitális hatékonyság fogalmát, lényegét.
A digitális tartalomszervezés gyakorlatban történő megvalósítását egy Likert-skálás kérdéssel
mértük, amelyben azt kellett bejelölnie a kitöltőnek, hogy mennyire jellemző rá egy-egy
információmenedzselési tevékenység. Az alábbi grafikon mutatja ezeket a tevékenységeket,
és az esetükben számolt átlagpontokat.
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107. ábra: Átlagpontszámok az információszervezési tevékenységek végzésének eloszlásáról

Ami egyáltalán nem jellemző a mintára, az az RSS olvasó és a közösségi könyvjelzők
használata. Elképzelhetőnek tartjuk, hogy a pedagógusok többsége nem is ismeri ezeket az
alkalmazásokat, lehetőségeket, és ezért nem jellemző rájuk a használata. Egyértelmű tehát,
hogy ezen a téren fejleszteni kell a tudásukat, és megismertetni őket ezzel a két hatékony
tartalommenedzselési technikával. A másik négy tevékenység mindegyike meghaladja az
abszolút átlagpontot (2,50), vagyis ezek használata inkább jellemző a pedagógusokra, átlagos
szinten. Összesítve az eredményt, a kérdéscsoportban mért átlagpontszám 2,55, ami az
átlagszintnek felel meg. A szakértőknek ezért feltétlenül szüksége van ezen a területen
további információkra akár elméleti, akár gyakorlati szinten. Ha alaposan megismerkednek a
fenti, kérdésben szereplő információszervező alkalmazásokkal, akkor eredményesebbek,
hatékonyabbak lehetnek a digitális tartalomszervezés terén.
A kompetenciák részét képezi az úgynevezett „kiértékelés” szintje is. A digitális
tartalomszervezés esetében ezt a szintet úgy mértük, hogy a kitöltőt olyan „gyanús” digitális
tartalmakkal szembesítettünk, amelyekről meg kellett ítélni, hogy az adott tartalom hiteles-e
vagy sem. Tizenegy különböző tartalmat szerepeltettünk ebben a kérdésben, amelyeket
három kategóriába kellett besorolni: (1) megbízhatatlan, (2) megbízható, (3) nem ítélhető meg
kategóriákba.
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108. ábra: A nem közvetlenül tantermi környezetben dolgozó pedagógusok II. számú almintájának eloszlása
aszerint, hogy az egyes digitális tartalmakat mennyire tartják megbízhatónak vagy sem

A grafikonon csak néhány érdekesebb itemet ábrázoltunk. A legjobb és legmegnyugtatóbb
eredményt a legalsó itemnél látjuk, ahol a nem közvetlenül tantermi környezetben dolgozó
pedagógusok több mint 90%-a (nagyon helyesen) megbízhatatlannak minősítette, ha a
felhasználónevét és jelszavát kell(ene) kiadnia. Maradva az e-mailek területén, kevésbé
bizalmatlanok a pedagógusok akkor, ha valaki visszahívást kér e-mailben. Ezt az esetet
ugyanis csak 41,7%-uk vélte megbízhatatlannak, emellett azonban minden tizedik szakértő
megbízhatónak vélte. Vagyis ezen a területen talán már nem kellően óvatosak és
elővigyázatosak az alminta tagjai. Erről árulkodik az is, hogy a kitöltők 65,9%-a nyilatkozott
úgy, hogy a több mint száz címzett egy levélben nem feltétlenül gyanús és megbízhatatlan,
hanem az adott szituáció dönti ezt el. Jól gondolkodik erről a pedagógusok kétharmada, de
figyeljünk oda arra a további 6,0%-ra is, akik viszont ezt megbízható tartalomnak tartják.
Szerencsére nagyon alacsony arányban vannak ezek a pedagógusok, akik megbíznak egy
ilyen e-mailben, de mindenképpen érdemes őket figyelmeztetni, és óvatosságra inteni ezen a
téren. Végül vessünk egy pillantást arra az itemre is, ami a közösségi médiával foglalkozik: a
szakértők több mint egyharmada (35,7%) megbízhatónak tartja, ha egy ismerőse tartalmat
tesz közzé az ő személyes profiloldalán. Megnyugtatóbb lenne ez az eredmény akkor, ha ez
az egyharmados arány kisebb lenne, mert véleményünk szerint ebben az esetben a ’nem
ítélhető meg’ válasz a helyes, hiszen az adott poszt, az adott tartalom dönti el, hogy
megbízható-e vagy sem. Sajnos ismerőseink is hozhatnak minket kellemetlen helyzetbe egy
oda nem illő poszttal, ezért az eredményeket látva úgy gondoljuk, hogy érdemes a nem
közvetlenül tantermi környezetben dolgozó pedagógusokat is részletesen és alaposan
tájékoztatni a közösségi oldalak etikus használatáról és adatvédelmi beállításairól.
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Összességében ebben a kérdésben 6,60-os eredményt értek el a pedagógusok. Ez ugyan
meghaladja az 5,5 pontos abszolút átlagot, de nem tartjuk megnyugtatóan magasnak. Ezért
mindenképpen javasolnánk, hogy a digitális tartalomszervezés esetében olyan tudásbővítést
kapjanak a nem közvetlenül tantermi környezetben dolgozó pedagógusok, ami kifejezetten a
biztonságos

internethasználattal,

a

tartalmak

hitelességével

és

megbízhatóságával

foglalkozik.
A digitális tartalomszervezés iránti nyitottságot, pozitív viszonyulást a Bloom-taxonómia
szerinti

affektív

szinteken

mértük.

A

legelső

szint,

a

befogadás

szintje,

amely

kérdéscsoportban három fontos item kapott helyet; ezeket szemlélteti az alábbi grafikon.

109. ábra: Átlagpontszámok a digitális tartalomszervezés befogadás szintjén

A grafikonon az egyes kérdésekben mért átlagpontszámot jelenítettük meg. Leginkább arra
nyitottak a pedagógusok, ha valaki ajánl számukra egy hatékony információszervezési eszközt
(átlagpontszám: 3,38; abszolút átlag: 2,50). Ettől nem sokkal marad el az érdeklődés mértéke
a különböző tartalomszervező technikák iránt (átlagpontszám: 3,15). Ebben a két itemben
tehát magasan átlag feletti eredményt kaptunk, vagyis egyértelműen pozitív attitűd figyelhető
meg a nem közvetlenül tantermi környezetben dolgozó pedagógusok (II. számú alminta)
körében a technológiai újdonságok iránt. Az eddigi pozitív eredményekhez képest meglepő,
hogy jócskán átlag alatti, 1,94-os átlagpontszámot mértünk abban az itemben, amelyben arra
kérdeztünk rá, hogy a szakértők menyire nyitottak a diákok tartalomszervezési stratégiái iránt.
Ezt negatív eredménynek tartjuk, mert a digitális világban nem ritka az a gyakorlat, hogy a
diákok tájékozottabbak egy-egy eszköz, alkalmazás, technológia terén, mint a pedagógusok.
Ezért kívánatos, hogy a pedagógusok nyitottak legyenek arra is, ha a diákok hoznak be olyan
újításokat, amelyek a digitális kompetenciát fejlesztik. Érdemes lenne tehát ezen a téren az
attitűdformálásra, a pozitív hozzáállásra odafigyelnünk.
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Az

affektív

szintek

közül

említésre

méltónak

tartjuk

azt

a

kérdést,

amely

az

értékszerveződéssel foglalkozott. Ezen a szinten azt mértük fel, hogy az egyénnek van-e
határozott értékrendje, elképzelése arról, hogy a digitális tartalomszervezés fontos-e vagy sem
az életben. Mivel a digitális állampolgárság teljes rendszeréről úgy gondolkodunk, hogy az
online és az offline életünk nem válik szét, hanem a kettő egységében értelmezhetőek a
digitális kompetenciák, ezért ebben a kérdésben nemcsak a számítógépes és internetes
tevékenységekre, hanem a nem számítógépes tevékenységekre is rákérdeztünk. Az alábbi
grafikon azt mutatja, hogy a pedagógusok mennyire tartják fontosnak az információk
rendszerezését az említett három, különböző tevékenységcsoportban.

110. ábra: A nem közvetlenül tantermi környezetben dolgozó pedagógusok II. számú almintájának eloszlása
aszerint, hogy mennyire tartják fontosnak az információszervezést az egyes tevékenységek kapcsán

Pozitív eredménynek tekintjük, hogy szinte alig van olyan nem közvetlenül tantermi
környezetben dolgozó pedagógus (a II. számú almintában), aki egyáltalán nem, vagy inkább
nem tartja fontosnak az információszervezést. Az „inkább fontos - nagyon fontos”
kategóriáknál azonban szemmel látható különbségek vannak a három tevékenységterületen.
A legtöbb kitöltő (83,1%) a számítógépes tevékenységeknél tartja nagyon fontosnak a
tartalomszervezést, majd ezt követi a nem számítógépes tevékenység, ahol a megkérdezettek
76,7%-a tartja nagyon fontosnak az információmenedzsmentet. Érdekes, hogy ettől jóval
elmaradva,

csupán

a

pedagógusok

64,3%-a

gondolja

úgy,

hogy

az

internetes

tevékenységekben is nagyon fontos a tartalomszervezés. Meglepőnek tartjuk ezt az
eredményt, hiszen az internet mint információs szupersztráda egyáltalán nem a rendezett
tartalmak

világa,

vagyis

véleményünk

szerint

itt

van

a

legnagyobb

szükség

a

tartalomszervezésre, -szűrésre és -rendezésre. Ehhez képest a szakértőknek kevesebb mint
kétharmada gondolja ezt így. A jövőben az érdemes lenne okokat feltárni, hogy vajon miért
fontosabb

a

nem

számítógépes

és

a

számítógépes

tevékenységekben

a
200

tartalommenedzsment, mint az internetes tevékenységekben. Addig is fontos lenne, hogy az
internetes tartalomszervezés iránti nyitottságra és a tevékenység fontosságára felhívjuk a
célcsoport figyelmét.

9.5. Összefüggés- és különbözőségvizsgálatok
A nem közvetlenül tantermi környezetben dolgozó pedagógusok II. számú almintájáról (a
részletesebb kérdőívnek köszönhetően) elég sok háttéradatunk van. Ezért ebben a fejezetben
azzal foglalkozunk, hogy a szakértők olyan jellemzői, mint az életkor, a nem és a
továbbképzéseken való részvétel, hogyan függenek össze a digitális állampolgárság területén
mért kompetenciaszintekkel.
Elsőként hasonlítsuk össze a minta nemek szerinti átlagpontszámát. A digitális jelenlét és a
digitális életvezetés kompetenciák esetében nincsen szignifikáns különbség a női és a férfi
alminta átlagpontszáma között (p>0,05). Azonban a digitális produktivitás kompetenciát nézve
szignifikáns különbséget látunk a nemek átlagpontszáma között (p<0,05), és a férfiak érték el
a magasabb pontszámot. Nem könnyű megmagyarázni ezt az eredményt, hogy miért
teljesítettek jobban a férfiak a digitális produktivitás kompetenciaterületén. A digitális
produktivitásban

kiemelkedő

emberre

a

digitális

környezetben

való

értékteremtő

tevékenykedés, a hatékony munkavégzés és az eredményes tartalommenedzsment jellemző.
Ebben a három tevékenységben tehát a nem közvetlen tantermi környezetben dolgozó
szakértők II. számú almintát alkotó csoportjában a férfiak jobb eredményt értek el.
Az életkor kompetenciaszintekkel való összefüggése egy nagyon izgalmas kérdés, hiszen
gyakran hallottuk már azt a sztereotípiát, hogy a fiatalabb korosztály jártasabb a digitális
eszközök használatában, és ennél fogva feltételezhetően magasabb a digitális kompetenciája
is. Az alábbi grafikon a három felmért digitális kompetenciát és az azokban elért
átlagpontszámokat szemlélteti, életkori kategóriák szerint.
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111. ábra: A digitális állampolgárság részkompetenciáiban elért átlagpontszámok eloszlása életkori kategóriák
szerint

Mindhárom kompetencia esetében igaz, hogy a legfiatalabb korosztály, azaz a 44 évesek
vagy annál fiatalabbak teljesítettek a legjobban, ők érték el a legmagasabb átlagpontszámot. A
digitális jelenlét és a digitális életvezetés esetében az életkor előrehaladtával csökken az
átlagpontszám, tehát íme, egy olyan minta, ahol a sokat emlegetett sztereotípia igazolódni
látszik. A digitális jelenlét és a digitális életvezetés kompetenciaterületre igaz, hogy minél
fiatalabb a szakértő, annál magasabb kompetenciaszinttel rendelkezik. Az átlagok
összehasonlításakor végzett F-próba is alátámasztja ezt, mert p<0,05 szignifikancia értéket
kaptunk, ami azt jelenti, hogy az életkor és átlagpontszám összefügg egymással a digitális
jelenlét és a digitális életvezetés kompetencia esetében. Ami a digitális produktivitást illeti, ott
nem egyértelmű ez az összefüggés, már a vonaldiagramot nézve sem. Hullámzik a vonal,
vagyis nem feltétlenül jár együtt az idősebb kor a gyengébb teljesítménnyel. Az F-próba
elvégzése is igazolja ezt, mert a p>0,05 szignifikancia érték azt jelenti, hogy a digitális
produktivitás esetében nincs összefüggés az életkor és az átlagpontszám között.
Az életkori kategóriákat összevetettük a szakértők egyéni relatív szintekbe való besorolásával
is. Arra kerestük a választ, hogy a relatív szintek szerinti részminták egymástól jelentősen
különböznek-e aszerint, hogy milyen az életkori eloszlásuk. A khi-négyzet próba alapján
szignifikáns (p<0,05) összefüggést találtunk az alábbi változók között:
●

digitális jelenlét kompetencia kognitív területén lévő relatív szintek - életkor (p=0,007);

●

digitális életvezetés kompetencia kognitív területén lévő relatív szintek - életkor
(p=0,022).
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Tehát a jelenlét és az életvezetés kompetencia kognitív területén jelentős különbség van az
egyes relatív szintek életkori eloszlása között, itt szignifikánsan összefügg az életkor és az
átlagpontszám. Az F-próba tehát finomított az eredményeken, és azt is kimutatta az
átlagpontszámok összehasonlításán túl, hogy a Bloom-taxonómia szerinti kognitív területen
összefüggés van az életkor és a kompetencia között.
A nem közvetlenül tantermi környezetben dolgozó pedagógusok II. számú almintájáról is
tudjuk, hogy milyen továbbképzéseken, szakmai önfejlesztő programokon vettek részt. A
digitális kompetenciát fejlesztő továbbképzésen saját bevallásuk szerint a minta majdnem fele
részt vett (47,6%). A pedagógusok mintáján elvégzett vizsgálat kimutatta, hogy azok, akik
részt vettek ilyen típusú továbbképzésen, magasabb szintű digitális állampolgárság
kompetenciával rendelkeznek, mint azok, akik még nem voltak részesei ilyen típusú
képzésnek. Nézzük meg, hogy erre a mintára is igaz-e ez az összefüggés.

112. ábra: A digitális állampolgárság részkompetenciáiban mért átlagpontszámok eloszlása a pedagógusok két
csoportjában (digitális kompetenciát fejlesztő továbbképzést végzett vagy nem végzett)

A grafikonon jól láthatóan kirajzolódik a két alcsoport közötti különbség: mindhárom
részkompetencia esetében magasabb átlagpontszámot értek el azok a pedagógusok, akik
végeztek már digitális kompetenciát fejlesztő továbbképzést. Az F-próba 0,000 szignifikancia
értéket mutat, ami azt jelzi, hogy a két mért változó (kompetencia átlagpontszám és
továbbképzésen való részvétel) szignifikáns mértékben összefügg. A digitális kompetenciát
fejlesztő

képzéseknek

tehát

vitathatatlanul

hatása

van

a

digitális

állampolgárság

kompetenciára is. Ezért javasoljuk a szakértőknek, hogy minél nagyobb arányban vegyenek
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részt digitális kompetenciát fejlesztő továbbképzésen, mert a digitális állampolgárság
kompetencia indirekt fejlesztésének ez egy kiváló útja.

9.6. Összegzés
A digitális jelenlét eszközhasználati részkompetenciájában tapasztalható eredmények szerint
a nem közvetlen tantermi környezetben dolgozó szakértők II. számú almintát alkotó
csoportjában szereplők kevésbé ismerik az általunk népszerűnek tartott eszközöket, és így a
funkciókkal sincsenek tisztában, részleteiben. Az affektív szintek szerint nyitottak lennének
ezeknek megismerésére, úgyhogy érdemes lenne a használati szokásaikba beépíteni
rendszeresen egy-egy új eszköz kipróbálását. A digitális hozzáférés kognitív szintjén jó
eredményeket kaptunk, amellett, hogy a kitöltők egyik kisebbik részének még érdemes lenne
bővíteni

az

internetes hívásokhoz kötődő

tapasztalatait.

Az affektív szinten

mért

átlageredmény kiemelkedően magas volt, ami alapján a kitöltők többségének fontos, hogy
folyamatosan kapcsolódni tudjon az internetre és bővítse az internetről szóló ismereteit. A
digitális kommunikáció területén szintén jó eredmények születtek, de úgy látszik, hogy a
közösségi oldalak használata kevésbé kedvelt ebben a mintában, amin érdemes lenne
változtatni. Az affektív szinten nagyobb szórás mutatkozik abban a kérdésben, hogy kik
szokták értékelni az interneten lezajlott beszélgetéseiket vagy, hogy mennyire változatosan
igyekeznek az információt közölni, ezért az új kommunikációs eszközök megismerésére, és
ezen belül a formára is érdemes odafigyelni a jövőben, például több képes, videós, hangalapú
tartalmat közzétenni.
A digitális életvezetés digitális egészség részkompetencia kapcsán a nem közvetlenül
tantermi környezetben dolgozó pedagógusok 403 fős körében azt láthatjuk, hogy alapvető
ismeretekkel rendelkeznek a kitöltők a digitális egészség fogalmáról, de ez sokkal inkább
jelenti számukra a betegségek elkerülésének szándékát, mint a tudatos egészségmegőrzéssel
kapcsolatos lehetőségek megismerését.
A digitális énmegjelenítés területén - az eredmények alapján - további fejlesztésre van
szükség, kiemelten az affektív területen.
A digitális együttélés részkompetencia keretében a nem közvetlenül tantermi környezetben
dolgozó pedagógusok alapvetően tájékozottnak és nyitottnak bizonyultak az írott és íratlan
online szabályokkal és viselkedésformákkal kapcsolatban.
A digitális produktivitás értékteremtés részkompetenciájában minden téren kiváló
eredmények születtek. A kognitív szinteken (például felismerés, megértés, alkalmazás) átlag
feletti teljesítményt nyújtottak a nem közvetlenül tantermi környezetben dolgozó pedagógusok,
és többnyire erősen nyitottnak is láttuk őket a digitális értékteremtő tevékenységek iránt.
Kivéve egy területet, amely a saját szaktárgyi reflexiók digitális megfogalmazását és
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megosztását foglalja magában, kapcsolódva a blogírás és blogkövetés tevékenységéhez is.
Ezen a téren a szakértőknek mindenképpen szükségük van további fejlődésre. A digitális
hatékonyság részkompetencia kognitív szintjein inkább átlagos eredményeket mértünk, ami
megmutatkozott abban is, hogy a problémaorientált helyzetben nem mindig a leghatékonyabb
megoldást választották a kitöltők. Fejlődésre van tehát szükségük a digitális eszközök
hatékonyságba való bevonásának megvalósításában. Ehhez megvan a kellően pozitív
hozzáállás, amit az affektív szinteken mért eredmények támasztanak alá. A megkérdezett
nem közvetlenül tantermi környezetben dolgozó pedagógusok (II. számú almintában)
tartalomszervezési tevékenysége átlagosnak mondható a mérés alapján, és különösen
szükséges azon a téren a tudásbővítés, amely a biztonságos internethasználattal, a tartalmak
hitelességével és megbízhatóságával foglalkozik.
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10. Szakmai javaslatok, ajánlások megfogalmazása
Az Oktatási Hivatal keretei között alakult Digitális állampolgárság munkacsoport 2014-es
mérésének

és

elemzésének

eredményeképpen,

a

mérésben

részt

vevő

szakértő

pedagógusok a kérdőíves felméréshez kapcsolódóan egyéni értékelést és képzési javaslatot,
valamint egy globális visszajelzést kaptak a folyamat során.
A globális visszajelzést a beérkezett kérdőívek elemzését követően, a munkacsoport tagjai a
Moodle felületen publikálták. Ebben szerepelt minden egyes részkompetencia részletes
leírása,

minden

célcsoport

elért

átlageredménye

az

egyes

részkompetenciákhoz

kapcsolódóan, valamint az elérhető legalacsonyabb és az elérhető legmagasabb pontszám is.
A minimum-maximum és az átlagpontszámok mellett közzétettük a kognitív és affektív
szinteken elért eredményeket is az egyes részkompetenciákhoz kötődően, így ez egyfajta
általános áttekintést nyújtott az érdeklődők számára.

10.1. Az Educatio által szervezett képzések ajánlása a szakértők számára
A digitális állampolgárság felméréshez kapcsolódóan, az elért, relatív (a kitöltők egymáshoz
viszonyított) eredmények alapján mindhárom célcsoport válaszadóit három csoportba soroltuk
az alábbiak alapján:
1. csoport: 0-15%-os eredményt elérők köre
2. csoport: 16-75%-os eredményt elérők köre
3. csoport: 76-100%-os eredményt elérők köre
A szakértők számára az Educatio Társadalmi Szolgáltató Nonprofit Kft. által meghirdetett
digitális kompetenciafejlesztő képzések közül ajánlottuk azokat, amelyek a beosztásuk, elért
eredményük alapján megfelelőnek bizonyult. A legjobb eredményeket elért szakértőknek
felkínáltuk azt a lehetőséget, hogy trénerként vegyenek részt az Educatio Társadalmi
Szolgáltató Nonprofit Kft. IKT-s képzésein. Mind a tanfolyamokon való részvétel, mind pedig a
tréneri feladatok ellátása továbbképzési lehetőség volt, amelyeket ajánlásként küldtünk ki a
tanfelügyeleti és pedagógus-minősítési szakértői kör számára.

10.2. Egyéni, fejlesztő visszajelzések a szakértők számára
A képzésajánláshoz hasonlóan, az egyéni, fejlesztő visszajelzések során is az alábbi relatív
eredményeloszlást vettük figyelembe mindhárom célcsoport esetében:
1. csoport: 0-15%-os eredményt elérők köre
2. csoport: 16-75%-os eredményt elérők köre
3. csoport: 76-100%-os eredményt elérők köre

206

A különböző (összesen kilenc) részkompetenciákhoz kapcsolódóan alakítottunk ki szöveges,
fejlesztő visszajelzéseket a szakértők számára, így összesen huszonhét kiinduló szövegből
tudtuk összeszerkeszteni a 39-en lehetséges variációjú (19 683) különböző visszajelzést. Ezek
a visszajelzések minden esetben fejlesztő, konstruktív, előremutató szövegeket jelentettek,
nem a jelenlegi eredményt minősítettük, hanem azt hangsúlyoztuk, hogy milyen irányban
érdemes fejlődni.
A digitális kommunikáció esetében például így alakult a három szint visszajelző szövege:
1. szint: Javasoljuk, hogy legyen nyitottabb a digitális kommunikáció eszközeinek
használatára, és tekintsen meg jó példákat arra, hogy mások hogyan cserélnek
információt az interneten keresztül! Vegye sorra a különböző típusú kommunikációs
eszközöket (szöveg, kép, hang, videó), és hogy ezeket milyen esetekben lehet
célszerű alkalmazni az interneten!
2. szint: Amennyiben ezen a területen szeretné fejleszteni digitális kompetenciáit,
javasoljuk, hogy próbálja meg tudatosan kezelni, hogy milyen helyzetben mely
kommunikációs eszközöket érdemes alkalmazni, és milyen információt pontosan
milyen csoporttal célszerű megosztani. Figyelje meg saját maga és mások
kommunikációs szokásait, és értékelje ki ezeknek a kimenetelét!
3. szint: Konklúzió: Eredménye alapján kommunikációja az interneten sokszínű és
átgondolt. Tudja, hogy mikor melyik csatornát kell választani az információk megfelelő
eljuttatása érdekében. Saját internetes kommunikációjának fejlesztésén kívül segítsen
másoknak is az új lehetőségek megismerésében! Amennyiben lehetősége adódik,
reflektáljon mások különböző online kommunikációs helyzeteire, segítse őket ezzel
digitális kommunikációjuk fejlesztésében!

10.3. Jövőbeli tervek, további kutatási lehetőségek
Az előző pontban olvasható, hogy a 2014-es mérés eredményeként olyan fejlesztő
visszajelzéseket

kaptak

a

pedagógusok,

amelyek

orientálhatják

őket

a

digitális

kompetenciájuk fejlesztéseként megtett lépéseikben. A visszajelzések mellett hangsúlyos
szerepe lehet a felkínált képzéseknek is, amelyek hatékonyságát egy következő kutatási
szakaszban zajló méréssel lehetne biztosan megismerni. Ezekből kiindulva a jövőben további
cél lehet a képzéseket elvégző pedagógusok újbóli mérése, a szervezett képzések
hatékonyságvizsgálata,

valamint

a

pályán

dolgozó

szakértők

hétköznapi,

szakmai

tevékenységének nyomon követése abból a szempontból, hogy milyen mértékben és
területeken tudják alkalmazni a digitális állampolgársághoz kapcsolódó, újonnan megismert
információkat.
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Az eddigi digitális állampolgárság-mérések azt mutatják, hogy ezen vizsgálatokkal
megcáfolhatók olyan tévképzetek, amelyek a hétköznapi vélekedésben elterjedtek (például a
digitális kompetencia szoros összefüggésben van az életkorral). A vizsgálatok rávilágítanak
arra, hogy nem elegendő egy adott részkompetenciát ismeret szinten birtokolni, hanem
emellett hangsúlyos szerepe van az attitűdnek, a viszonyulásnak is. Éppen ezért fontos, hogy
a különböző digitális kompetenciafejlesztő képzéseken a részt

vevő pedagógusok

megismerjenek olyan digitális jó gyakorlatokat, amelyeket pedagógustársaik fejlesztettek ki,
illetve már alkalmaznak. A kérdőívből egyértelműen kiderül, hogy bizonyos részkompetenciák
esetében a pedagógusok az átlagosnál nyitottabbak arra, hogy működő, bevált gyakorlatokkal
ismerkedjenek, jó tapasztalatokat osszanak meg egymással.
A digitális állampolgársághoz kapcsolódó eddigi méréseket a jövőben érdemes lenne
kiterjeszteni a gyakornoki státuszban lévő

pedagógusokra,

valamint

a kutató- és

mesterpedagógusokra is, hiszen az első említett csoport esetében nagy esély van arra, hogy
minél előbb megfelelő szinten birtokolják ezeket a kompetenciákat, szervesen beépítve azokat
hétköznapi tevékenységükbe, és ezzel eredményesen hatva a diákokkal és kollégákkal való
együttműködésre.
A jövőben érdemes lehet kifejezetten a digitális állampolgárság részkompetenciáihoz
kapcsolódó képzések kidolgozására, valamint olyan segédanyagok elkészítésére fókuszálni,
amelyek irányelvként szolgálhatnak a pedagógusok fejlődéséhez.
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