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Bevezetés
A kutatások azt mutatják, hogy paradigmaváltás szükséges az oktatás módszertani
kultúrájában, a váltásban döntő szerepet kell kapnia az új tanulási környezetnek, a munkáltató
módszereknek és új eszköztárnak. A digitális technika fejlődése, a mobiltelefonok elterjedése
elősegítheti ezt a folyamatot. Új lehetőségeket, az információkhoz való szabad hozzáférést,
gyors visszaigazolás teremthet.
Megvizsgáltuk a lehetőségét a módszertani kultúra eszköztára okostelefon és tablet
használatával történő bővítésének. Az eszköztár bővítését elsősorban a tanítás-tanulás
folyamatában a tanórán kívüli tevékenységeknél (iskolanap, témanap, jeles napok, témahét) és
az iskolán kívüli lehetőségek (erdei iskola, a terepgyakorlatok, a tematikus táborok,
tanösvények kialakítása) során tartjuk fontosnak, mert ezen alkalmakor nyújt konkrét
valóságos tapasztalatokat a felelős, környezettudatos magatartás kialakítására.
Azt tapasztaltuk, hogy a Z generáció tagjai, akik szinte folyamatosan az okostelefont
használják bizonytalanok lesznek, ha a megszokott - közösségi kapcsolatok, nyelvtanulás,
játék - határon túllépünk és olyat kérdezünk, amivel eddig még nem találkoztak. A diákok
digitális kompetenciájának megismerése céljából elindítottunk egy online kérdőíves felmérést.
Digitális jártasság felmérés
Általános-, és középiskolások körében felmérést végeztünk az internet és a
mobilhasználatról. Az adatgyűjtéshez a kérdőív egy Google Űrlap segítségével készült, a
kitöltés Interneten keresztül történt.
Az űrlapon 39-zárt és 10+1 nyitott kérdés szerepel. Az alkalmazott kérdések típusai:
feleletválasztós, legördülő lista, jelölő négyzetek, lineáris skála, feleletválasztós rács. A
nyitott kérdésekre rövid válasz adható. A tapasztalatok szerint az űrlap 10-15 perc alatt
kitölthető.
Adatfelvétel
A felmérés az alábbi témaköröket érintette:
• alap adatok felvétele
Nem, kor, lakhely, háztartás létszáma, család jövedelmi helyzete.
• internethasználat
Hol használja, milyen eszközön, milyen gyakorisággal, mire használja, nyáron mire használta.
Hozott -e létre valamilyen tartalmat, blog stb.
• mobiltelefon
Milyen telefont használ, milyen a telefon operációs rendszere, hány éve, hány éves volt
amikor az első okostelefont kapta? Mire használja a mobiltelefont a telefonáláson kívül? Egy
átlagos napon körülbelül hány szöveges üzenetet küld és fogad, hány alkalmazást töltött le?
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• mobilhasználat mértéke
Közösségi oldalak látogatása (pl. Facebook, ...), olvasás
tartalom (pl. e-könyvek, cikkek stb., hírek olvasása, e-mail, szöveges üzenetek, információ
keresése. Útvonaltervezés, tartalom feltöltése, játékok, zenehallgatás vagy filmnézés, tanulás.
Használja-e a telefont az fényképezésre, filmfelvételre, hangfelvételre, felvételek
megosztására? Használja-e a GPS-t helyzet meghatározásához. Használja-e a telefont
időjárási előrejelzés, programok, menetrend keresésére, vásárlásra, csekk befizetésre.
Használja-e a telefont tanuláshoz, az internetes információkeresésen kívül? Ismer-e tanulást
segítő alkalmazásokat különböző tantárgyakhoz? Ismeri-e a beépített szenzorokat, fontosnak
tartja-e, használná-e? Milyen paraméterek szerint választ telefont (pl. ár, bővíthetőség,
processzor, RAM, akkumulátor, márkahűség stb.).
Tud-e kapcsolódni a számítógéphez: hogyan- wifi, bluetooth, usb kapcsolat, tud-e használni a
fájlkezelő alkalmazást, adatokat, képeket tud-e másolni? Viszonyulás a mobilhoz, fontos-e,
hiányzik-e, hiányozna-e? Attitűdök.
• közösségi oldalak
A közösségi terek közül melyiket ismeri, melyiken van regisztrációja, melyiket használta a
nyáron? Hány ismerőse, követője van a Facebookon, Twitteren, Instagramon stb., van-e
átfedés köztük? Viszonyulás a közösségi oldalakhoz. Blog létrehozása, blogolás, fórum
indítás, részvétel fórumokon. Weblap létrehozása, működtetése. Tartalom feltöltése, fájl
letöltése, feltöltése, fájlcsere.
• nyitott kérdések
Milyen tanulást segítő alkalmazásokat ismer, az iskolai tantárgyakhoz kapcsolódó
alkalmazások közül soroljon fel néhányat!
Milyen alkalmazásokat ismer közösségi oldalak látogatására, képszerkesztésre,
zenehallgatásra, helymeghatározásra , útvonaltervezésre, sportoláshoz, túrázásra.
A nyitott kérdések utolsó kérdése: „A kormány tervei szerint 2018-tól elkezdődhet az átállás
az újfajta digitális oktatásra. Könyv helyett tablet használata, okostelefonok használata stb.
Mi a véleményed?”
Az űrlapot 2016. október 3. – december 20. közti időszakban 807 diák töltötte ki.
Vannak olyan kérdések, ahol véletlenül, vagy szándékosan kimaradt egy-egy válasz, így az
összes kitöltő száma kérdéstől függően 806 körül mozog. A válaszadó 10-18 éves diákok egy
kistelepülési általános iskola, két kisvárosi általános iskola, egy megyeszékhelyen lévő
általános iskola, egy budapesti általános iskola, egy 4 és egy 8 osztályos gimnázium diákjai
voltak.
A cikkben a felmérés 1. részét, a zárt kérdésekre adott válaszok elemzését mutatom be.
A „Csak okosan? – 2. Tanuláshoz használt okostelefon alkalmazások és a digitális oktatáshoz
kapcsolódó vélemények felmérése a 10-18 éves diákok körében” című cikkben írjuk meg a
folytatást.
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Digitális jártasság felmérés adatainak elemzése
A mérési eredmények feldolgozása az Excel alkalmazás segítségével, statisztikai
próbák felhasználásával történt. Az általános és elfogadott gyakorlatnak megfelelően a
kimutatható eltéréseket szignifikánsnak p<0,05 esetben tekintettem.
Alapadatok
A mérésben az általános iskolás diákok vettek részt nagyobb arányban, összesen 677
fő. (1. ábra.)

1. ábra: Életkor megoszlása a válaszadók közt

A gyerekkori lakóhely szerinti megoszlást a 2. ábra mutatja. A válaszoló lányok és fiúk
arányát az összes válaszoló közt mutatja a 3. ábra, (minden korcsoportban nagyjából hasonló
az arány).

2. ábra: A válaszadók száma lakóhely szerint.
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3. ábra: A válaszadó lányok és fiúk száma.

A gyerekek közel negyede bejáró, mint ahogy azt a 4. ábra mutatja.

4. ábra: Iskolába járás
A válaszadók közel háromnegyede él 4 fős, vagy ennél nagyobb családban, 5. ábra.
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5. ábra: A család mérete.

A többség nem tudja, vagy nem akarja megadni a család átlagjövedelmét, 6. ábra.

6. ábra: A válaszadók megoszlása a család jövedelme alapján.

Internet használat
Hol használod az internetet? A kérdésre több válasz is adható (7. ábra).
A többség otthoni hálózatot használ, emellett a diákok több mint harmada a
mobilneten keresztül is eléri az internetet. Nem egyértelmű az iskolai internethasználat
aránya, a válaszok szerint minden harmadik diák az iskolában is használja az internetet. Itt
közel 100%-os eredményt vártam, az informatika órák miatt. A válaszadók a kérdést úgy
értelmezhették, hogy saját eszközzel hol érik el a világhálót. Egy, a későbbiekben elemzett
kérdésre, a mobiltelefon iskolai használatára közel hasonló az eredmény.
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7. ábra: Internethasználat helye

Az internetezés eszközei. A kérdésre több válasz is adható, (8. ábra).
A válaszadók túlnyomó többsége, több mint 90%-a eléri az internetet a mobilján
keresztül és valószínű, hogy a saját számítógépen, tableten is hasonló arányban képesek az
internetet használni.

8. ábra: Internethasználat eszköze.

Az internethasználat gyakoriságát a 9. ábra mutatja. Megállapítható, hogy a diákok
háromnegyede naponta internetezik, Több, mint fele napi 2-3 órát, vagy több időt tölt az
internet használatával.
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9. ábra: Az internethasználattal eltöltött idő

Mire használod az internetet? A kérdésre több válasz is adható.
A 10. ábra szerint: főként a zenék, filmek letöltése és a közösségi oldalak látogatása
népszerű. Meglepően magas az Internet használata iskolai feladatokhoz.

10. ábra: Internethasználat során végzett tevékenységek

Jelmagyarázat: 1 Fájlmegosztó oldalak használata. 2 Üzenet, hozzászólás küldése weboldalon keresztül.3
Chat-szoba látogatása. 4 Időtöltés "virtuális világokban". 5 Hírek olvasása, nézése. 6 Fotók, videók vagy zene
megosztása másokkal.7 Zenék és filmek letöltése.8 Email küldése/fogadása. 9 Online játék másokkal. 10
Közösségi oldal látogatása. 11 Az Internet használata iskolai feladatokhoz. 12 Egyéb.
Az internetezés során, foglalkoztál-e az alábbi tevékenységekkel? Több válasz is megadható.
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A 11. ábra szerint az aktív használat: blog létrehozása, fórum indítása, részvétel
fórumokon, weblap létrehozása, működtetése 10% alatti. A diákok inkább passzív fogyasztók,
mint létrehozók. Magas, majdnem 50 % a nem válaszok aránya, főként a fájlcsere jelenik meg
a válaszokban.

11. ábra: Aktív internet használat megoszlása

Mobiltelefonok használata
Milyen telefont használsz? 12. ábra
A kérdés a telefon operációs rendszerére vonatkozik. A diákok közel 95 %-a rendelkezik
mobiltelefonnal, 93% körüli az okostelefonok aránya. Az okostelefonok közt az Android
telefonok a legnépszerűbbek, arányuk az okostelefonok közt 75,9 % 13. ábra.
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12. ábra: Mobiltelefonok megoszlása operációs rendszerek szerint

13. ábra: Okostelefon operációs rendszerek

14. ábra: 5-6. osztály nincs okostelefonja.

A 14. ábra mutatja, hogy az okostelefonnal nem rendelkezők és a „nem tudom” választ adók
jelentős része 5-6. osztályba jár.
Hány éve használsz okostelefont? (15. ábra)
A válaszadók közel fele több mint 3 éve okostelefont használ és ezt már nagyon fiatalon
kezdte. A 16. ábra szerint a Hány éves voltál amikor az első okostelefont kaptad? - kérdésre
válaszolók 43,3 %-a már 10 éves kora előtt megkapta az első okostelefont! Ezek alapján
elmondható, hogy már az általános iskola alsó tagozaton, az 1-4. osztályokba járó diákok
jelentős része rendelkezik okostelefonnal, ez a felsős diákok esetében több mint 90%.
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15. ábra: Okostelefon használat ideje.

16. ábra: Hány évesen kaptad az első okostelefont?

Mire használod a mobiltelefont a telefonáláson kívül? - kérdésre a zenehallgatás, internetezés,
kapcsolattartás és szöveges üzenetek küldése, fogadása volt a leggyakoribb válasz. Az email
küldés, fogadás lehetőséget közel 40% jelölte meg.
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17. ábra: Egyes tevékenységek gyakorisága az okostelefon használat során.
Jelmagyarázat: 1 Zenehallgatás. 2 Internet elérés. 3 Alkalmazások letöltése. 4 Szöveges üzenetek
küldése, fogadása. 5 Email küldése, fogadása. 6 Helymeghatározás, helyhez kötődő információk
7 Bejelentkezés, helymegosztás. 8 Nincs okostelefonom.

Egy átlagos napon körülbelül hány szöveges üzenetet küldesz és fogadsz a mobilon? –
kérdésre meglepően nagy számokat jelöltek meg a válaszadók: a válaszadók több mint 11 %-a
nem küld szöveges üzenetet, negyede 1-10 közötti küldést választott, ez egyben a
leggyakoribb válasz. A válaszadók háromnegyede napi 100 üzenetváltás alatti értéket jelölt
meg.

18. ábra: Napi üzenetek számának megoszlása a válaszadók körében.

A 400 fölötti küldést viszonylag kevesen írták, ez elég nagy szám, ha 8 órai alvással
számolunk kevesebb, mint 3 percenként történő egész napon át tartó információcserét jelent,
egyetemisták szerint a 2000 körüli üzenetváltás is előfordul. 19. ábra.
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Hány alkalmazást töltöttél le a mobil telefonra? – 20. ábra.
A válaszadók meglepően kevés alkalmazás letöltését jelölték. 10 letöltést vagy kevesebbet
jelölt meg a diákok 60%-a.

19. ábra: Válaszadók letöltött alkalmazások szerinti megoszlása.

Milyen mértékben használod csak a mobilt az alábbi tevékenységekre? - 47. ábra.

20. ábra: Tevékenységek csak okostelefon használatával.

A kérdésnél a feleletválasztós rács kérdéstípust használtam, az egyes tevékenységekre
5 lehetséges választ lehetett megjelölni, soha-néha-alkalmanként-gyakran-mindig. A jobb
kiértékelhetőség miatt a soha-néha és a gyakran-mindig választásokra adott válaszokat
összevontam. Az okostelefonon használat: a legnagyobb arányban a zenehallgatás, a játék és a
közösségi oldalak látogatása témaköröket jelölték meg. Legkevésbé tartalom feltöltésre,
útvonal tervezésre, olvasásra és email küldésre használják a mobilt.
Használod-e a telefont az iskolában? (21. ábra)
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21. ábra: Telefonhasználat az iskolában.

Néhány tanóra kivételével a telefon nem használható az iskolák többségében, az
intézmények több mint 39 %-a tiltja, kikapcsoltatja, vagy elzárja a készüléket. A tiltás
ellenére az tanórák alatt titokban használják a diákok, a válaszok arányát vizsgálva ez közel
olyan gyakori, mint az órák alatti tanulást segítő használat. A szünetekben használom
válaszok aránya magas.
Használtad-e a telefont z alábbi tevékenységekre? – 22-24. ábra.
A kérdés 11 tevékenységről gyűjt adatokat a feleletválasztós rács kérdéstípus
segítségével, egy három fokozatú skálán adhatók a válaszok. A válaszokat 3 grafikon
segítségével mutatom be. A 22. ábra a halmozott sáv diagram segítségével, az egyes
tevékenységek esetén a választható három lehetőségre a százalékos arányokat mutatja összes
válasz figyelembevételével.
A 23. ábra azt mutatja, ahol a nem használta válaszok előfordulását vizsgáltam a diákok
körében korcsoportok szerint, az 5-6. osztályos diákoktól a 11-12. osztályos
középiskolásokig. A 24. ábra hasonló, de éppen az ellenkező értelmű gyakran használta
válaszok előfordulási arányait mutatja.
Mindhárom ábra alapján megállapítható, hogy a választható lehetőségek közül a
legtöbben fényképezésre, időjárás előrejelzés megtekintésére, személyek keresésére és
menetrend böngészésére használták a telefont. A legritkább használat, mint várható volt a
csekkek befizetése.
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22. ábra: Mobilhasználat.

A „nem használta” a telefont erre a célra válaszok korcsoportok szerinti vizsgálata
óriási különbséget mutat. Minél idősebbek a diákok, minél több tapasztalattal rendelkeznek a
mobilhasználatban egyre kevesebb a „nem” válasz, különösen igaz ez a bonyolultabb
tevékenységekre, mint film és hangfelvétel, megosztás, GPS használat. A vásárlás és a
csekkek befizetése szintén erősen korfüggő.
A függetlenség vizsgálat azt mutatja, hogy szignifikáns különbség van, a diákok életkorától
függ az eszközhasználat.

23. ábra. Nem használta a mobilt erre a célra.
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A 24. ábrán bemutatott „gyakran használta” válaszok megoszlása, korfüggése nem
egyszerűen ellentéte a 23. ábra alapján tett megállapításoknak. Például a filmkészítésre
érkezett válaszok közt a 11-12. osztályos csoportban nagyon kevés olyan van, aki nem
használta, de a legkisebb gyakoriságú a használat.
A függetlenség vizsgálat azt mutatja, hogy szignifikáns különbség van, a diákok életkorától
függ az eszközhasználat.

24. ábra: Gyakran használta a mobilt erre a célra.

Ismersz-e a tanulást segítő alkalmazásokat az alábbi tantárgyakhoz?
A kérdés 8 témakörben, tantárgyakhoz és tevékenységekhez kapcsolódó telefonos
alkalmazás ismeretéről gyűjt adatokat a feleletválasztós rács kérdéstípus segítségével, a
válaszok egy öt fokozatú skálán adhatók. A jobb kiértékelhetőség miatt a nem- hallottam róla
és a letöltöttem-használom választásokra adott válaszokat összevontam.
A 26. ábrán bemutatom a „Nem ismer tanulást segítő alkalmazásokat” válaszok
előfordulását. Ezt vizsgáltam a diákok körében korcsoportok szerint. A függetlenség vizsgálat
azt mutatja, hogy szignifikáns különbség van, a diákok életkorától függ a tanulást segítő
alkalmazások használata.
A 25-26. ábra szerint a legtöbb tanulást segítő alkalmazást a nyelvtanuláshoz
használják a diákok. Ezeknek a legnagyobb az ismertsége, már az 5-6. osztályos
korcsoportban is. A terepi tájékozódáshoz, csillagászathoz földrajzhoz, biológiához nagyszerű
magyar nyelvű alkalmazások léteznek, a válaszok szerint nem nagy az ismertségük. A kémia
és a fizika tantárgyakat sok jól használható alkalmazás segíthetné, de mint a szakirodalmi
feldolgozás során is kiderült ezeket a tárgyakat a diákok nem kedvelik és a válaszok is azt
mutatják, hogy telefonos alkalmazásokat sem ismernek.
A 26. ábra szerint a „nem ismer” válaszok gyakorisága az 5-6. osztálytól a 11-12.
osztály fele haladva csökken.
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25. ábra: Tanulást segítő alkalmazások használata, tantárgyanként.

26. ábra: Nem ismer tanulást segítő alkalmazásokat, tantárgyanként és kor szerint.

Közösségi oldalak látogatása
A 27-30. ábrák alapján a közösségi média használatot vizsgálom. Az egyes kérdések a
közösségi média ismertségére, az oldalakon történt regisztrációra és a látogatottságra
vonatkoznak. A 30. ábra a három témakörre adott válaszokat összegzi.
Az alábbi közösségi terek közül melyiket ismered? (27. ábra)
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27. ábra: Közösségi média ismerete.

Az alábbi közösségi terek közül melyiken rendelkezel regisztrációval? (28. ábra)

28. ábra: Közösségi média regisztráció

Az alábbi közösségi terek közül, melyiket látogattad meg ebben a hónapban? (29. ábra)
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29. ábra: Közösségi média látogatottság.

30. ábra: Közösségi média használat.

Lényeges, 15-30 % különbség figyelhető meg az egyes oldalak ismertsége és az
oldalakra történt regisztráció között. Legtöbben a Facebook alkalmazást ismerik, a legtöbben
erre az oldalra regisztráltak és aki regisztrált, használja az oldalt. A többi alkalmazásnál az
ismertség nagy, de a tényleges használat 50% alatti. A közösségi média használat érdekesen
alakul a Twitter esetében, ismertsége nagy, de ehhez viszonyítva a diákok csak harmada
regisztrált és közülük is csak a fele használja.
A közösségi oldalak attitűd. Több válasz is megadható. (31. ábra)
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31. ábra: Közösségi oldalak attitűd

Jelmagyarázat: A. Hidegen hagynak a közösségi oldalak. B. Ha néhány napig nem lépek be közösségi

oldalakra, úgy érzem, sok mindenből kimaradok. C. Kevesebb időt töltök a közösségi oldalakon, mint korábban.
D. Gyakrabban lépek be mobilról közösségi oldalakra, mint számítógépről/laptopról. E. Sok vállalkozásnak jó
lehetőség a közösségi oldalakon való hirdetés. F. Zavarnak a közösségi oldalakon megjelenő reklámok. G.
Iskolában is látogatom a közösségi oldalakat. H. Gyakrabban használom ezeket az oldalakat üzenetküldésre,
mint az e-mail fiókomat. I. Napi szinten használom valamelyik közösségi oldalt.
J. Több regisztrációm van egy közösségi oldalon.

Majdnem minden második diák naponta használja valamelyik közösségi oldalt. 40%
fölötti azoknak a diákoknak az aránya, akik gyakrabban lépnek be mobilról közösségi
oldalakra, mint számítógépről és szintén ilyen arányban használják gyakrabban a közösségi
oldalakat üzenet küldésére, mint az email fiókot.
Mobiltelefon, internet
Jellemzők-e rád az alábbi tevékenységek az interneten? (32. ábra)
Négy lehetséges válasz közül egy választ gyűjt 5 témakörben, halmozott sáv
diagramon ábrázoltam a válaszok gyakoriságát. Hasonló kérdés az internethasználatról a
felmérés első részében is szerepelt, ott több válasz is adható volt, a 11. ábrán szerepel
eredmény. Az aktív használat: blog létrehozása, fórum indítása, részvétel fórumokon, weblap
létrehozása, 10% alatti. A diákok inkább passzív fogyasztók, mint létrehozók. A fájlok
letöltése és a tartalom feltöltése haladja meg az 50 %-os gyakoriságot.
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32. ábra: Tevékenységek mobilon

Az okostelefon által biztosított lehetőségek közül melyik hiányozna legjobban? (33. ábra)
Legtöbb válaszadónak az internet csatlakozás lehetősége hiányozna, csak a második
helyen áll a telefonálás. A kamera, az alkalmazások futtatásának lehetősége 10% alatti arányban szerepel, a GPS és fura módon a mikrofon, ami a felsorolt lehetőségek közül a legkevésbé
hiányozna. Az „egyéb” kategóriában a leggyakoribb válasz a játékok, és a zenehallgatás.
Több válaszadónál előfordul, hogy az űrlapon kiválasztható egy lehetőség mellé az „egyéb”
felületen beírt még néhány az űrlapon szintén választható lehetőséget, ez is az egyéb válaszok
arányát növelte.
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33. ábra: Lehetőségek hiánya

Fontos szempontok egy új telefon kiválasztásánál. (34. ábra) Több válasz is megadható.
A választható lehetőségek közül a memória nagyságát a diákok közel kétharmada
jelölte meg. A memória szerepe fontos a játékoknál és meghatározza a telepíthető
alkalmazások számát is. Második leggyakoribb említés a telefon ára. Szorosan követi a
használhatóság idejét meghatározó akkumulátor. Ezután a processzor sebesség, a márkahűség
és a bővíthetőség következik. A válaszadók közel negyede tartja fontosnak, hogy „menő”
legyen a telefon. Az „egyéb” válaszok közt szerepel a „szép”, „biztonságos” és a „nem
tudom” is.

34. ábra: Új telefon

Tudsz-e adatokat, képeket másolni a telefonról a számítógépre és fordítva? (35. ábra)
A mobiltelefon adatgyűjtésre, fénykép- és film készítésre történő felhasználásánál
alapvető ismeret az adatok átvitele a telefon és a számítógép között. A válaszadók több, mint
80 %-a ismeri az adatcsere valamilyen módját. Legtöbben a bonyolultabb, de gyorsabb USB
kábelen keresztüli átvitelt jelölik meg.
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35. ábra: Adatátvitel.

Egy okostelefonba, a működtetéshez, tájékozódáshoz, játékokhoz sok érzékelőt/szenzort
építettek be, ismered-e ezeket? (36-37. ábra)

36. ábra: Szenzorok ismertsége.
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37. ábra: Szenzorok ismertsége.

A diákok többsége nem ismeri és tudatosan nem használta ezeket a szenzorokat. Az
általános felhasználásban és a játékokban a szenzorok által mért értékek alapján történik
valami.
Az ábrák alapján megállapítható, hogy a fényszenzor ismertsége viszonylag nagy, a
képernyő megvilágítása a szenzor által mért fényerősségtől függ. A hőmérséklet és
páratartalom érzékelőket viszonylag sokan, a válaszadók majdnem fele jelölte meg ismertnek,
annak ellenére, hogy csak néhány telefontípusban használják. A mágneses érzékelők
ismertsége kicsi.
Meglepő, a giroszenzorok alacsony ismertsége, hiszen a játékok, a virtuális valóság és
kiterjesztett valóság alkalmazások használják. Bizonyára érzékelte mindenki a közelség
szenzor működésének eredményét (telefonálás közben nem világít a képernyő) de nem
kapcsolta össze a változást egy szenzor által szolgáltatott jellel.
Összefoglalás:
A felmérés szerint a diákok többsége otthoni hálózatot használ, több mint 90%-a képes
elérni az internetet a mobilján keresztül és valószínű, hogy számítógépen, tableten is hasonló
az arány.
A diákok háromnegyede naponta internetezik. Több mint fele napi 2-3 órát vagy több
időt tölt az internet használatával. Az internetet sokan, közel 50% használja iskolai feladatok
megoldására. A BYOD elv alkalmazásának feltételei adottak a diákoknál. A felmérés szerint a
diákok közel 95 %-a rendelkezik mobiltelefonnal, 93% körüli az okostelefonok aránya.
Az okostelefonok közt az Android telefonok a legnépszerűbbek, arányuk 75,9 %. A
válaszadók közel fele több mint 3 éve okostelefont használ és ezt már nagyon fiatalon kezdte.
A diákok 43,3 %-a már 10 éves kora előtt megkapta az első okostelefont.
A felmérés szerint zenehallgatás, internetezés, kapcsolattartás és szöveges üzenetek
küldése, fogadása a mobilon a leggyakoribb tevékenység. Az email küldés, fogadás
lehetőséget közel 40%-uk jelölte meg.
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A közösségi média használata főként mobiltelefonon keresztül történik. Majdnem
minden második diák naponta használja valamelyik közösségi oldalt. Az okostelefonon
használt alkalmazások többsége a közösségi kapcsolatok fenntartásához kapcsolódik. A
diákok többsége az internethasználat során passzív felhasználó, tartalmat nem hoz létre.
Érdekes és izgalmas kérdés az okostelefon iskolai használata. Néhány tanóra
kivételével a telefon nem használható a felmérésben szereplő iskolák többségében. Az
intézményekben a válaszadók több mint 39 %-a szerint tiltják, kikapcsoltatják, vagy elzárják a
készüléket. A tiltás ellenére az tanórák alatt titokban használják a diákok, a válaszok arányát
vizsgálva ez közel olyan gyakori, mint az órák alatti tanulást segítő használat. A szünetekben
a válaszadók több, mint harmada használja a mobilt.
A közösségi oldalak, különösen a Facebook népszerűsége óriási a diákok és a
felnőttek körében. A nyitott kérdésekből kiderül, hogy a közösségi média alkalmazásait
választaná a legtöbb diák, ha csak egy alkalmazást használhatna. Lényeges, 15-30 %
különbség figyelhető meg az egyes oldalak ismertsége és az oldalakra történt regisztráció
között. Legtöbben a Facebook alkalmazást ismerik és a legtöbben erre az oldalra regisztráltak
és aki regisztrált, a válaszadók közel 75%-a használja is az oldalt. A többi alkalmazásnál az
ismertség nagy, de a tényleges használat 50% alatti. A közösségi média használat érdekesen
alakul a Twitter esetében, ismertsége nagy, de ehhez viszonyítva a diákok csak harmada
regisztrált és közülük is csak a fele használja. Egyre több intézménynek létezik Facebook
oldala, a szakirodalom szerint működnek Facebook csoportok tanár-szülő-diák kapcsolat
fenntartására.
Az okostelefon által biztosított lehetőségek közül legtöbb válaszadónak az internet
csatlakozás lehetősége hiányozna, csak a második helyen áll a telefonálás. A kamera, az
alkalmazások futtatásának lehetősége 10% alatti arányban szerepel, a GPS és fura módon a
mikrofon, ami a felsorolt lehetőségek közül a legkevésbé hiányozna.
Egy új telefon vásárlásánál a diákok közel kétharmada a legfontosabb szempontnak a
memória nagyságát jelölte meg. A memória szerepe fontos a játékoknál és meghatározza a
telepíthető alkalmazások számát is. Második leggyakoribb említés a telefon ára. Szorosan
követi a használhatóság idejét meghatározó akkumulátor. Ezután a processzor sebesség, a
márkahűség és a bővíthetőség következik. A válaszadók közel negyede tartja fontosnak, hogy
„menő” legyen a telefon. Az „egyéb” válaszok közt szerepel a „szép”, „biztonságos” és a
„nem tudom” is.
A diákok életkorától jelentősen függ, hogy egy-egy tevékenységre milyen arányban
használják a mobilt. Minél idősebbek, minél több tapasztalattal rendelkeznek a
mobilhasználatban egyre kevesebb a „nem használtam az alkalmazást” válasz, különösen igaz
ez a bonyolultabb tevékenységekre, mint film és hangfelvétel, megosztás, GPS használat. A
vásárlás és a csekkek befizetése szintén erősen korfüggő. A diákok kevésbé ismerik a tanulást
segítő alkalmazásokat, de nyitottak a tanulást segítő applikációk használatára.
A terepi tájékozódáshoz, csillagászathoz, földrajzhoz, biológiához nagyszerű magyar
nyelvű alkalmazások léteznek, a válaszok szerint nem nagy az ismertségük. A kémia és a
fizika tantárgyakat sok jól használható alkalmazás segíthetné, de mint a szakirodalmi
kutatások is igazolják, ezeket a tárgyakat a diákok nem kedvelik és a válaszok is azt mutatják,
hogy telefonos alkalmazásokat sem ismernek. A függetlenség vizsgálat szerint a diákok
életkorától függ a tanulást segítő alkalmazások használata is. A „nem ismer” ilyen
alkalmazásokat válaszok gyakorisága az 5-6. osztálytól a 11-12. osztály fele haladva csökken.
A tanárok kevésbé ismerik a tanulást segítő alkalmazásokat, a hipotézis nem
bizonyítható, csak valószínűsíthető, hiszen a felmérésben a diákok csak elvétve említenek
olyan órákat, ahol okostelefont, tabletet használtak.
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A tanulást támogató applikációk közül a legtöbb alkalmazást a nyelvtanuláshoz
használják. Ezeknek a legnagyobb az ismertsége, már az 5-6. osztályos korcsoportban is. A
nyitott kérdésekre adott válaszokban tanulást segítő applikációkat több mint 500 felhasználó
nevezett meg. A többség a nyelvtanulást segítő alkalmazásokat említi. A mobiltelefon
adatgyűjtésre, fénykép- és film készítésre történő felhasználásánál alapvető ismeret az adatok
átvitele a telefon és a számítógép között. A válaszadók több, mint 80 %-a ismeri az adatcsere
valamilyen módját. Legtöbben a bonyolultabb, de gyorsabb USB kábelen keresztüli átvitelt
jelölik meg. A telefonban lévő érzékelőket a diákok többsége nem ismeri és tudatosan nem
használta.
Kedves Olvasó! A mellékletben bemutatom a felméréshez használt űrlapot.
Amennyiben szeretné elvégezni az online felmérést, kérem írjon egy emailt. Levélben küldök
egy hozzáférést a kérdőívhez, ha szükséges változtathat is a kérdéseken. A kérésem az, hogy
az eredményekről tájékoztassanak.

MELLÉKLET
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