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Az IKT helyzete az oktatásban az 

európai országokban

Az iskolák felmérése: az IKT helyzete az oktatásban, 2013

 Az Európai Iskolahálózat és a Liègei Egyetem által végzett vizsgálat az

technológia jelenlétéről az osztálytermekben Európa szerte

 adatgyűjtés véletlenszerű mintavétellel 2011-12 során

 190 000 tanulói, tanári és igazgatói kérdőíves válaszok 31 európai országból

(27 EU tagállam, Horvátország, Izland, Norvégia és Törökország) az általános

iskolától a középiskola végéig

 http://www.eun.org/documents/411753/817341/Survey+of+Schools-

ICT+in+Education_summary2013/3e8082fc-7aaf-4e00-955f-dca445c9b53b



 A vizsgálat főbb eredményei:

 átlagosan 3 és 7 közötti tanuló osztozott egy számítógépen

 A 4. osztályosok (átlagéletkor 9,5 év) és 8. osztályosok (átlagéletkor 13,5 év)

csupán 25-35%-a, a 11. osztályosok (átlagéletkor 16,5 év) 50%-a járt jól

felszerelt iskolákba

 a tanárok és igazgatók szerint az IKT tanórai használatának fő akadálya az

elégtelen IKT felszereltség volt

 a 8. osztályosok 50%-a használt laptopot vagy asztali számítógépet a

tanórákon legalább heti rendszerességgel

 a 8. és 11. osztályosok 20%-a soha vagy szinte soha nem használt

számítógépet a tanórákon

 a diákok csak 25-30%-át tanították olyan tanárok, akik számára kötelező volt

az IKT képzés



Egy számítógépre jutó 11. osztályos tanulók az iskolákban



A 11. osztályos tanulók százalékos aránya a különböző IKT 

felszereltségű iskolákban

■ jó IKT felszereltségű
iskola

■ közepes IKT felszereletségű
iskola

■ gyenge IKT felszereltségű
iskola



A 11. osztályos tanulók százalékos aránya akiknek tanárai a 

tanórák legalább 25%-ában használnak IKT eszközöket



Az iskolák 2. felmérése: az IKT helyzete az oktatásban, 2019

 az 1. felmérésre épülő, az Európai Bizottság számára készült vizsgálat

 az iskola IKT használat mérése

 a jól felszerelt és internet-csatlakoztatott osztályterem („highly equipped
and connected classroom” HECC) elméleti modelljének kidolgozása és
kiépítési költségének meghatározása

 adatgyűjtés véletlenszerű mintavétellel 2017-18 során

 az 1. vizsgálathoz hasonlóan tanulói, tanári és igazgatói kérdőíves válaszok 31
európai országból 3 korosztályban: általános iskola, alsó-középiskola és felső-
középiskola

 https://data.europa.eu/data/datasets/2nd-survey-of-schools-ict-in-
education?locale=en



 A vizsgálat főbb eredményei:

 a diákok 52-59%-a használ laptopot vagy asztali számítógépet a tanórákon
legalább heti rendszerességgel a középiskolában

 továbbra is 4 ill. 5 európai középiskolás diák közül átlagosan 1 soha vagy
szinte soha nem használ számítógépet a tanórákon

 5-ből csupán 1 európai diák jár olyan iskolába, amely rendelkezik 100 mbps
feletti sebességű internettel

 a tanárok szerint továbbra is az IKT tanórai használatának fő akadálya az
elégtelen IKT felszereltség

 10-ből több, mint 6 európai diákot olyan tanárok tanítanak, akik saját
szabadidejükből áldoznak az IKT-vel kapcsolatos szakmai fejlődésükre

 egy átlagos tanteremből jól felszerelt és internet-csatlakoztatott
osztályterem kialakítása évente diákonként átlagosan 224-536 EUR



Egy számítógépre jutó felső-középiskolás tanulók az iskolákban

2011-12

2017-18



Internetsebesség a felső-középiskolákban



A felső-középiskolai tanulók százalékos aránya a különböző IKT felszereltségű

iskolákban

■ digitálisan jól felszerelt és 

csatlakoztatott iskola

■ digitálisan részben felszerelt és 

csatlakoztatott iskola



A felső-középiskolai tanulók százalékos aránya akiknek tanárai a 

tanórák több, mint 25%-ában használnak IKT eszközöket

2011-12

2017-18



A jól felszerelt és internet-csatlakoztatott osztályterem („highly 

equipped and connected classroom” HECC) modelljének alapja



 A vizsgálat főbb eredményei (folytatás):

 a jól felszerelt és internet-csatlakoztatott osztályterem („highly equipped
and connected classroom” HECC) elméleti modelljének kidolgozása 3
szinten:

belépő szint: alapvető komponensek

haladó szint: pl. interaktív táblák, 3D nyomtató és modellező szoftver hozzá,
hozzáférés fizetős oktatási alkalmazásokhoz, e-könyvekhez is

csúcstechnológiai szint: pl. szélessávú, gyors internet (100 Mbps felett),
hozzáférés különböző szoftverekhez, személyes továbbképzési
lehetőségek a tanároknak stb.

 egy átlagos tanteremből jól felszerelt és internet-csatlakoztatott
osztályterem kialakítása évente diákonként átlagosan 224-536 EUR (kb. 80
000-190 000 HUF)



A jól felszerelt és internet-csatlakoztatott osztályterem („highly 

equipped and connected classroom” HECC) modelljének 3 szintje



IKT eszközök

Padlet

 egyfajta virtuális faliújság, amelyre posztokat helyezhetünk

 az együttműködésre helyezi a hangsúlyt

 többféle választható elrendezés, pl.

 térkép

 idővonal

 vászon

 választható háttér, szín, betűtípus stb.











 link megadásával tudják a diákok elérni

 beállítástól függően a diákok hozzászólásokat és posztokat írhatnak ill. a
meglévő posztokat szerkeszthetik

 különböző fájlokat (pl. audio fájl, videó, kép, prezentáció)tölthetnek fel a
posztokhoz

 a bejegyzéseket értékelhetik, like-olhatják

 hátrány: az ingyenes verzióval csak 4 padlet készíthető







Gimkit

 https://www.gimkit.com/

 digitális kvízes platform egy kis csavarral

 a kérdések újra és újra ismétlődnek

 a jó válaszokkal pénzt lehet gyűjteni, a hibás válaszok pénzlevonást
eredményeznek

 a legtöbb pénzt gyűjtő diák a nyertes

 a pénzen különböző segítségek vásárolhatók a játék közben, pl.

 megnöveli válaszokért járó összeget

 bizonyos összeget visszakap a diák a rossz válasz esetén a levontakból

 más játékosok lefagyaszthatók vagy képernyőjük elhomályosítható

 másoknak pénzösszeg ajándékozható

 adott ideig vagy adott pénzösszeg eléréséig tart a játék







 hasznos a tananyag legfontosabb sarokpontjainak rögzítésére

 hátránya: a próba időszak végeztével az ingyenes verzióval csak „live”

módban használható és csak korlátozott számú diák játszhat egyszerre



Educandy

 https://www.educandy.com/

 párokat tartalmazó tanulói szetteket kell megadni pl. fogalom és

meghatározása vagy magyar és megfelelő angol szavak, ill. kérdések és

válaszok stb.

 Quizlethez hasonló

 különböző játéktípust generál, pl:

 quiz kérdések

 keresztrejtvény

 memóriajáték

 szókereső

https://www.educandy.com/






 hasznos a tananyag elsajátítására, begyakorlására

 hátránya: egy ideje le kell tölteni az Educandy Studio programot új játék

készítéséhez (a diákok továbbra is játszhatnak vele online)



Pixton

 https://www.pixton.com/

 avatárok, képregények készíthetők vele gyorsan, egyszerűen

 rengeteg választható elem

 hátterek

 karakterek

 arckifejezések

 mozdulatok









Iskolalátogatás: Espoo, Mankkaa Iskola

 alsó-középiskola: 

7. , 8. és 9. osztályos 

diákok

 Helsinki közelében, Espoo

külvárosában



Tantárgyi óraszámok a különböző évfolyamokon



Tanári órarend



Tanári órarend



Tanári kötelező óraszámok teljes állás esetén

Általános iskola Középiskola

Osztálytanító 24

Finn 18 16

A-nyelv 20 18

B-nyelv 20 19

Matematika, fizika, kémia, IKT, művészetek, zene 21 20

Vallás, történelem, biológia, földrajz 23 21

Műhelyfoglalkozás 24 22

Sport 24 23



Aula

Bejárat



Tantermek



Zene terem



Tankonyha



Asztalos műhely



Textiles műhely

Fémmegmunkáló műhely



Ebédlő



Tanári szoba



Helsinki

Székesegyház

Suomenlinna erődítménye





Könyvtár


