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Rezümé. tanulmányunk egy on-
line kérdőíves kutatás eredményeit 
összegzi, mely által arról kapunk 
képet, hogy a jászsági kistérség 
pedagógusai (n=70) milyen mo-
tivációkkal és attitűdökkel ren-
delkeznek egy virtuális szakmai 
közösségi fórum létrehozását ille-
tően. Vizsgáltuk a pedagógusok 
egy esetlegesen a jövőben megva-
lósuló, felsőoktatásban szervezett 
online kurzusról alkotott vélemé-
nyüket. Vizsgálatunk egyik szem-
betűnő tapasztalata, hogy a meg-
kérdezettek a jászság pedagógusait 
tömörítő fórumot mind on- mind 
offline formában üdvözölnék. ez 
a megfogalmazódott igény össz-
hangban van Ollé és lévai (2014) 
meglátásaival is.

Abstract. this study reveals the 
findings of an online question-
naire survey, carried out in jászság 
micro region in hungary, to gain 
insights into the motivation pat-
terns and attitudes of teachers of 
the region (n=70) with regard to 
the creation and development of a 
virtual professional social forum. 
We highlighted the participant 
teachers’ beliefs and opinions on 
an online course to be developed 
within the framework of  higher 
education. One of major results 
is that the respondents welcome a 
virtual forum for jászság teachers 
both in online and offline format. 
this demand is in line with the 
findings of Ollé and lévai (2014) 
as well.

Резюме. у статті узагаль-
нено результати он-лайн 
анкетного опитування, яке 
дало можливість з’ясувати, 
як педагоги (кількість рес-
пондентів = 70) Ясшагського 
району (угорщина) ставлять-
ся до створення віртуального 
професійного форуму. також 
було з’ясовано думку педаго-
гів про можливо створені в 
майбутньому он-лайн курси 
на базі певного внЗ. резуль-
тати засвідчують, що респон-
денти вітають створення фо-
руму, який об’єднає педагогів 
району, як в он-лайн, так і в 
оф-лайн формі. така потреба 
співпадає і з баченням олле і 
Леваі (2014).
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Bevezetés

Az elmúlt évtizedben az infokommunikációs technológia terjedéséről, társa-
dalmi, gazdasági hatásáról a nemzetközi kutatásokkal párhuzamosan készültek 
hazai, országos és az egyes térségeket, például a jászságot érintő elemzések 
is. ezek a kutatások különböző tudományterületek és az infokommunikációs 
technológia kapcsolatára koncentráltak. Az egyes területek a saját vizsgála-
ti módszereiket alkalmazva elemezték az újonnan létrejött kutatási területet. 
kimondottan a jászságra, mint kistérségre vonatkozó vizsgálatok között em-
líthetjük például a digitális közösség, az információs társadalom földrajzi as-
pektusból történő áttekintését (sinka 2011). 

tanulmányunkban1 egy online kérdőíves kutatás eredményeit ismertetjük, 
melyet a jászság pedagógusai körében végeztünk azzal a céllal, hogy adatokat 
gyűjtsünk a kistérség pedagógusainak Információs és kommunikációs techni-
kák (Ikt) eszközhasználatáról, online tevékenységeiről, illetve egy esetlege-
sen a jövőben megvalósuló, virtuális egyetemi kereteken belül zajló kurzusso-
rozat iránti attitűdjeikről. 

A kutatás körülményei, helyszíne

A kutatás tervezését, szervezését és lebonyolítását, valamint az adatok feldol-
gozását és kiértékelését az eszterházy károly egyetem (a kutatás időpontjában 
szent István egyetem Alkalmazott Bölcsészeti és pedagógiai kar) öt oktató-
kutatója végezte 2015 novemberében. A vizsgálat során alapvetően kvantitatív 
kutatási módszert alkalmaztunk: az írásbeli kikérdezés eszközével szólítottuk 
meg a vizsgálni kívánt populáció tagjait. A kérdőív zárt és nyílt végű kérdé-
seket egyaránt tartalmazott. Az online, google+ Űrlapok2 segítségével szer-
kesztett kérdőívet elektronikusan juttattuk el a jászság intézményvezetőinek, 
valamint I. és II. évfolyamos közoktatási vezető és pedagógus szakvizsga szak-
irányú továbbképzési szakjára járó hallgatóknak, és összesen 70 értékelésre 
alkalmas online kitöltés történt.

A kutatás központi helyszíne, a jászság jász-nagykun-szolnok megye má-
sodik legnépesebb kistérsége (népessége 2013. január 1-jén 84 088 fő3), mely-
nek központja jászberény. A jászság nem egyszerűen egy tájegység, hanem 
önálló történelmi múlttal, sajátos kultúrával és hagyományokkal rendelkező 
emberek közössége. Az alábbi térképen (1. ábra) az adatgyűjtés területe látható. 

1 szakértői tanulmány, támOp-4.1.2.F-15/1-2015-0001 memOOc angol és magyar nyelvű on-line 
képzési központ létrehozása és üzemeltetése
2 https://docs.google.com/forms/d/10W9x0cq0rmWq7IX8z0oajmFrpp8_ldjjjxtVyr3ph4e/
viewform?ts=563c7c23&edit_requested=true
3 http://www.ksh.hu/ 
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1. ábra. Kutatás területe

A válaszadók

A kérdőívet kitöltők között a nemek megoszlásának aránya 15% férfi, 85% nő. 
Bár nem reprezentatív kutatásról van szó, láthatóan a pedagóguspályán dolgozó 
pedagógusok nemek szerinti megoszlásától nem tér el nagyban. ez a trend várha-
tóan a közeljövőben sem változik jelentősen, hiszen a 2014/15-ben tanárképzésre 
felvettek százalékos aránya is hasonlóan alakult. A ksh 2015-ös adatai szerint a 
jelentkezők között a nők aránya 79% volt. 

A kérdőívet kitöltő pedagógusok életkorát tekintve megállapíthatjuk, hogy a 
válaszadók majdnem fele a 41–50 éves korosztályból került ki, közel 30%-a pedig 
50 éves életkor felett van. pályakezdőként (22–29 év közötti) csak 2 fő, 30–40 év 
között pedig 14 fő töltötte ki a kérdőívet. ha ezeket az adatokat összehasonlítjuk 
a jászberényi járás pedagógusainak átlagéletkorával (22–29 év között 6%, 30–40 
év között 14%, 41–50 év között 31%, 50 év fölött 49%, jász-nagykun-szolnok 
megyei Fejlesztési terv 20134), láthatjuk, hogy a vizsgálati mintában leginkább 
a fiatal pedagógusok alulreprezentáltak. ez az arányeltolódás a mintavételből 
4http://dload.oktatas.educatio.hu/megyei_fejlesztesi_tervek/jasz_nagykun_szolnok_megyei_
Fejlesztesi_terv_2013.pdf



140

 ISSN 2310-1954. Acta Academiae Beregsasiensis 2017  

furcSa l., KiSNé berNhardt r., Magyar á., SiNKa a., SzaSzKó r.: Pedagógusok...

adódik, hiszen többségében a közoktatás vezető képzésen résztvevő pedagógusok 
töltötték ki a kérdőívet. A válaszadók életkorával szoros összefüggést mutathat a 
digitális kompetencia alakulása is. Az idősebb pedagógusok a már sokat használt 
terminussal élve „digitális bevándorlóknak” (prensky 2001) tekinthetőek, s gyak-
ran hiányos az ismeretük a „digitális bennszülöttek” kompetenciáiról, tanulási 
szokásairól. kutatásunkban fontosnak tartottuk megkérdezni a válaszadókat, hogy 
hány éve dolgoznak pedagógusként, hiszen viszonyuk a digitális eszközökhöz, 
illetve azoknak a tanulásszervezésben való használatához eltérhet a pályakezdő 
tanárok digitális kompetenciáitól. Válaszadóink kétharmada a jelentős szakmai 
tapasztalattal rendelkező pedagógusok közül került ki, ugyanis ők már több mint 
húsz éve tanítanak. A megkérdezettek 20%-a 10 és 20 év közötti időtartamot töl-
tött eddig a pályán, míg 14%-uk az utóbbi tíz évben kezdett tanítani. 

A területi megoszlást figyelembe véve a beküldött válaszok közül a legtöbb 
válaszadó szolnoki (n=27) és a jászberényi (n=21) kistérségből töltötte ki a kérdő-
ívet. ezen felül a nagykátai (n=8) és a ceglédi (n=7) kistérségből érkező válaszok 
jelentősek. Bár a kérdőív elsősorban a jászságra koncentrált, a kitöltők eloszlása a 
főiskola szűken vett beiskolázási és képzési terét rajzolja ki. természetesen az in-
tézmény teljes beiskolázási tere ennél jóval nagyobb, és hagyományosan kiterjed 
az észak-alföldi és az észak-magyarországi területekre is (sinka 2006). A felmérés 
értékelése során ezért nem zártuk ki azokat a hallgatóinkat, akik aktív oktatóként 
más kistérségekben tanítanak. ezeket a térségeket a közös képzési hely összeköti, 
amely egyben bármely jövőbeni képzési program biztos alapjául is szolgálhat.

kérdőívünket különböző típusú közoktatási intézményekben tanító pedagógu-
sok töltötték ki. A 70 fő válaszadóból 81% általános iskolában, 23% gimnáziumban, 
11% szakközépiskolában, míg 8% szakiskolában tevékenykedik. húsz pedagógus 
nemcsak egy iskolatípusban tanít, hanem egyszerre kettőben a következők szerint: 
általános iskolában és alapfokú művészeti iskolában (n=2), általános iskolában és 
gimnáziumban (n=3), valamint általános iskolában és szakiskolában (n=1), gimná-
ziumban és magániskolában (n=1), gimnázium és szakképzésben (n=1), gimnázium 
és szakközépiskolában (n=1), valamint szakiskolában és szakközépiskolában (n=4). 
tehát a mintában az általános iskolai pedagógusok szignifikánsan nagyobb mérték-
ben prezentáltak a középiskolai közoktatásban dolgozó kollégáikhoz viszonyítva.

Az adatgyűjtés során a pedagógusok által tanított tantárgyak, műveltségterü-
letek arányát is felmértük. A kutatás teljes mintája tekintetében a legalacsonyabb 
számban a napközi otthon, mozgókép, technológia/informatika, fejlesztő órák, il-
letve a gyakorlati és szakmai ismeretek területe képviselt. kicsit kevesebb, mint 
10% a testnevelés, valamely társadalomtudomány, a történelem, a hittan és az 
erkölcstan szakos pedagógus. Az idegen nyelv (13%), a matematika (23%) gya-
koribb tantárgyként érvényesül, azonban legnagyobb számban a pedagógusok va-
lamely művészet (29%), illetve az írás, olvasás, irodalom és a természettudomány 
(30–31%) tárgyait tanítják.
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Az iskolatípus és a tantárgyi lefedettség mellett adekvátnak tartottuk meg-
vizsgálni, hogy a pedagógusok mely évfolyamokon tanítanak. korábban már 
jeleztük, hogy válaszadók közel fele tanít középfokú iskolákban. közülük 42% 
négy különböző évfolyamon is tart órákat. A kutatási minta alig több mint negye-
de (28%) három évfolyam diákjait tanítja, s ritkábban fordul elő, hogy egy közép-
iskolai tanár „csupán” három, illetve kettő évfolyamon kap órákat. 

Az általános iskola felső tagozatán tanító tanárok százalékos aránya azt mu-
tatja, hogy a középiskolás pedagógusokhoz képest 10%-kal több pedagógus tanít 
négy (26%), illetve öt évfolyamon (53%). Az általános iskola alsó tagozatán jel-
lemzően négy, három és kettő évfolyam tanulóival foglalkoznak a vizsgálati sze-
mélyek, s viszonylag arányos, kb. 33% valamennyi esetben a százalékos eloszlás. 
Összességében az adatok alapján megmutatkozik az az evidens különbség, mely 
szerint az egyes iskolafokok és a tantárgyi szakosodás befolyásoló tényezőként 
szerepel a tanított évfolyamok/osztályok mennyiségét tekintve. 

A válaszadóknak a saját digitális kompetenciájukat kellett egy hétfokú skálán 
értékelni. A 2. ábrán jól látható, hogy a digitális kompetencia értékelésekor jel-
lemzően a skála felső értékei közül választottak a kérdezett pedagógusok.

2. ábra. Pedagógusok digitális kompetenciájának önértékelése

A válaszadó pedagógusok közül csak 1 fő értékelte saját magát 1 ponttal, 2 
pontot pedig senki sem adott magának, a legtöbben 5-re (az átlagtól magasabb-
ra) értékelték saját kompetenciájukat. hat válaszadó jelezte, hogy digitális tudása 
naprakész és magabiztos. ennél a válasznál azonban figyelembe kell vennünk, 
hogy egyrészt önbevalláson alapul, és nem objektív feladateredményen. másrészt 
azt a kutatás-módszertani tényezőt is szem előtt kell tartanunk, hogy a kérdőívet 
online kellett tölteni. emiatt feltehetően valóban a magasabb digitális kompeten-
ciájú pedagógusok válaszoltak, tehát a kitöltési forma már eleve szelektáló jelleg-
gel bírt. 
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3. ábra. IKT-eszközök alkalmazása a tanórán
(Az adatok a válaszadók százalékában)

A 3. ábra a százalékos arányokat mutatja be, így jól szemlélteti a fentebb 
jelzett eltéréseket. Az előző kérdéshez kapcsolódó felvázolt adatok ellenére, a 
megkérdezett pedagógusok mindössze 54%-a alkalmazza minden órán az Ikt 
eszközöket. ez az eredmény közelít az egyik országos méréshez, melyben egy 
önbevalláson alapuló kutatás során 60% vallott ugyanígy (hunya 2007). szintén 
nem lebecsülendő az a 30% sem, akik heti szinten készülnek fel az Ikt segítségé-
vel a tanítási óráikra, motiválják diákjaikat vagy gazdagítják módszertani kultúrá-
jukat. A kutatás alanyainak 15%-a digitális kompetenciáit ugyan nem használja ki 
maximálisan, mégis fordít időt arra, hogy az információs-kommunikációs techno-
lógia eszközeit bevigye oktatási gyakorlatába. 

Kutatás eredményeinek ismertetése

kutatásunk sarkalatos pontja volt annak vizsgálata, hogy mennyire nyitottak a 
jászsági pedagógusok egy – a kistérségi igények felmérését követően – esetlege-
sen megvalósuló, virtuális egyetemi kereteken belül működő online kurzus (vagy 
kurzusok) elvégzésére. A válaszadók jókora többsége, 58 fő (83%) pozitívan fo-
gadná a kezdeményezést, 12 fő (17%) pedig valamilyen okból nem szívesen vál-
lalkozna az online képzés teljesítésére. Azokat, akik nyitottak az online tanulásra, 
leginkább a rugalmas időbeosztás motiválná erre, hiszen saját maguknak oszthat-
nák be, hogy mely napokon mennyi időt tudnak a képzéssel foglalkozni. Igazítani 
tudnák azt munkahelyi és családi elfoglaltságaikhoz, szabad idejükhöz, és mind-
emellett az utazással töltött idő és a vele járó költségek is megspórolhatóak lenné-
nek. Fontos motivációs tényező továbbá számukra, hogy egy-egy ilyen kurzus el-
végzésével ismereteik naprakészek maradhatnának, valamint lépést tarthatnának 
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a kor technikai és szakmai fejlődésével is. Azok, akik már vettek részt online 
képzésben, korábbi pozitív tapasztalataikra hivatkoztak, de olyanok is akadtak, 
akik azért választanák, mert nem helyhez kötött, vagy egyszerűen érdeklődésből, 
kíváncsiságból vágnának bele az online tanulásba. Azok, akik nem szívesen ven-
nének részt online képzésben, leggyakrabban időhiányra hivatkoztak. 

Az online képzést elutasítók kevesebb, mint egyharmada azt vallja, hogy a kép-
zés során a kontakt óra számára nélkülözhetetlen, a csoporthoz való tartozás moti-
váló hatását nem tudná helyettesíteni a virtuális környezet. Akadt olyan válaszadó, 
aki mások rossz tapasztalataira hivatkozott, volt olyan is, aki a kérdést nem tartotta 
adekvátnak, hiszen nyugdíj előtt áll, és olyan is, akit a számítógépen végzendő mun-
ka riaszt el a tanulás eme formájától. hárman nem indokolták nemleges válaszukat.

A pedagógus online kurzusra vonatkozó kérdőív részeként megvizsgáltuk azt 
is nyitott kérdés formájában, hogy amennyiben részt vennének egy ilyen típusú 
képzésben, mely területek, témakörök kapcsán lennének érdekeltek. Az adatok 
feldolgozása egyértelműen sikeres és információértékű volt, annak ellenére, hogy 
a kitöltők közül 6 fő nem igényelné a kurzus lehetőséget. A témajavaslatok az 
alábbi csoportok szerint kerültek differenciálásra (4. ábra). 

Pedagógia (n=64) Digitális kompetencia (n=12)
• oktatási módszerek (n=28)
• szakmódszertani (n=20) 

 
• fejlesztés (n=4)
• tehetséggondozás (n=6) 
• taneszköz (n=3)

• életpályamodell (n=9)
• pszichológia (n=7)
• Vezetéselmélet (n=3)
• nyelvtanulás (n=1)

4. ábra. Témakör javaslatok

A pedagógia területéhez tartozó oktatási módszerek kategóriában (n=28) né-
hány területet tartottunk érdemesnek elkülöníteni, melyek az alábbiak: új módsze-
rek (n=21), tanulásmódszertan (n=3), projektmódszer (n=1), gamifikáció (n=1), 
motiváció/érdeklődés felkeltése (n=1). Az említett fogalmak és a pedagógiai gya-
korlat egyértelműen a didaktikai ismeretek iránti igényt jelzik. A szakmódszertani 
ismeretek (n=20) témája szintén felkelti a kutatási alanyok figyelmét, tekintve, 
hogy majdnem 30%-uk megjelölte ezt a szempontot. több pedagógus megne-
vezte a saját tantárgyát is (történelem, magyar nyelv/alsó tagozat, természettudo-
mány, művészet és ének-zene). A későbbi vizsgálatok során érdemesnek tartanánk 
kitérni arra is, hogy az egyes iskolafokozatok alapján milyen arányban fordulhat 
elő a szakmódszertani képzés kívánalma, hiszen ehhez mérten lehetne tervezni 
az online kurzusok tematikáját. érdekes, hogy a mindennapi tanítás-tanulás so-
rán alapvető fejlesztés és tehetséggondozás iránti igény nem kiugró, valamint az 
is meglepő, hogy a beilleszkedési, tanulási, magatartászavar problémaköre (n=1) 
nem fordul elő nagyobb számban, tekintettel arra, hogy ma már a tanulók egyre 
magasabb százaléka (7%) sajátos nevelési igényű (ksh 2015b). 
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A második nagy besorolási kategóriát az információs-kommunikációs tech-
nika használatával kapcsolatos igények (n=12) képezték, s a témaválasztás vi-
szonylag alacsonyabb száma összefügghet azzal, hogy az elmúlt években az isko-
lák 75%-ában tartottak helyi Ikt vonatkozású képzéseket (ksh 2015b). Az Ikt 
használat hiányosságait alanyaink közül hárman a következő területeken jelezték: 
tananyagfejlesztés (n=1), online tesztkészítés/számonkérés (n=1), interaktív tábla 
(n=1). A pedagógus életpályamodell (n=9) iránti érdeklődést a bevezetés óta eltelt 
viszonylag rövid idő, és az előmeneteli rendszerben alkalmazott szakmódszertani 
kritériumok indokolhatják. A különböző internetes fórumok, szakmai közösségek 
segítséget nyújtanak, de az igazán pontos informálásra kedvező lehetőséget je-
lenthet egy online kurzus is. A vezetés/iskolavezetés (n=3) és nyelvtanulás (n=1) 
témájú online képzéseket elenyésző számban, egy százalék alatt választanák a 
jászsági pedagógusok. ennek egyik oka lehet, hogy a térségben hasonló tematiká-
jú továbbképzések évek óta sikeresen működnek, másrészt a mindennapi oktatás 
és nevelés során ezek az ismeretek kevésbé jelentősek a pedagógusok számára. 
Összességében kiemelnénk, hogy a jászsági pedagógusok egy online képzés so-
rán elsősorban a tanítandó területükre vonatkozó módszertani és szakmódszertani 
ismereteket igényelnék, valamint általános pedagógiai és pszichológiai témákban 
várnának segítséget. 

A következőkben zárt kérdés formájában felsorolt témakörök közül kellett 
kiválasztaniuk a kérdőív kitöltőinek, hogy mely témában vennének részt szívesen 
online kurzuson. legtöbben (a válaszadók közel 59%-a) szakmódszertani isme-
reteiket korszerűsítenék, illetve digitális kompetenciáikat fejlesztenék (55,7%). A 
megkérdezettek fele venne részt olyan online kurzusokon, melyek elvégzésével 
megismernének új pedagógiai módszereket, illetve tanári eszköztárukat gyarapít-
hatnák. A pedagógusok legalább 40%-a szívesen tanulna a korszerű módszerekkel 
végezhető tehetséggondozásról, közösségfejlesztésről és az online tanítás mód-
szertanáról. A válaszadók kb. egyharmadát érdekelné a pedagógus-diák kapcso-
lat, valamint a hátrányos helyzetű gyerekek tanulástámogatása kérdései, és 30% 
alatti az érdeklődés a további felsorolt témák (snI-gyermekek tanulástámogatá-
sa, pályázati technikák, portfóliókészítés, tanári kommunikáció, mentorképzés, 
támogató tanári értékelés, pedagógus életpályamodell, gyakornokok szakmai tá-
mogatása) iránt. ezekből a válaszokból is kitűnik, hogy a pedagógusok számára 
elsősorban a módszertani, technikai megújulás, valamint a szakmai fejlődés lehe-
tősége tenné vonzóvá az online kurzus elvégzését.

Arra vonatkozóan is tettünk fel kérdést, hogy mely előnyök motiválnák a pe-
dagógusokat az online kurzus elvégzésében. A felsorolt lehetőségeket ötfokú ská-
lán értékelhették, ahol 1 a legkevésbé fontos előnynek, 5 a legfontosabb előnynek 
számított. Ahogyan már a korábbi kérdésekre kapott válaszok alapján is kitűnt, a 
kérdőív kitöltői az online kurzus legfontosabb előnyének a kötetlen időbeosztást 
tartják, de a válaszadók nagy többségénél az is a legnagyobb pozitívumok között 
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szerepelt, hogy nem jár utazási költséggel, a digitális kompetenciáik fejlődnek a 
kurzus során, valamint maguk alakíthatják ki egyéni tanulási útvonalukat. Az ösz-
szes többi felsorolt faktort (bárhol a világon elvégezhető, új szakmai kapcsolatok 
szerzése, speciális tudás megszerzése, világos kurzusstruktúra, önálló tanulás örö-
me) is inkább fontosnak ítélte a válaszadók többsége, mint nem, hozzávetőlegesen 
hasonlóan értékelve azokat.

Az előnyök mellett egy másik fontos szempont annak vizsgálata, hogy a meg-
kérdezett pedagógusok egy online kurzus milyen hátrányaitól tartanak. Az értékelés 
ugyanúgy zajlott, mint az előnyöknél: 1 a legkevésbé fontos hátránynak, 5 a legfon-
tosabb hátránynak minősült. Válaszaikat az 5. és 6. ábrákon jelenítettük meg. 

5. ábra. Online kurzus hátrányai (a) 
(Az adatok a válaszadók százalékában)

6. ábra. Online kurzus hátrányai (b)
(Az adatok a válaszadók százalékában)
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következésképpen leginkább attól tartanak a kérdőív kitöltői egy online kur-
zus esetén, hogy túlságosan sok tananyagot kell feldolgozniuk, ami esetleg a sza-
bad idő vagy a munka rovására megy. A fontosabb hátrányok között jelölte meg 
(4-es, 5-ös értéket adva) a válaszadók 40–50%-a, hogy a kurzus során olyan speci-
ális fájlformátumok használatát várják el, amelyekkel nem boldogulnak, az elvég-
zendő feladatokhoz kapott instrukciók nem világosak számukra, valamint gondot 
okozhat az internethez való hozzáférés és a bonyolult kurzusszerkezet is. Amitől 
a legkevésbé tartanak a kutatási alanyok (47%-uk 1-es vagy 2-es értéket adott), 
hogy esetleg nem biztosított kellőképpen az egyéni tanulási ritmus lehetősége. A 
többi lehetséges hátrány (személyes digitális kompetenciák hiánya, személytelen 
oktatási forma, túl kevés használható ismeretanyag, nem pontos tanári visszajel-
zés) esetén megközelítőleg arányosan megoszlanak a vélemények a tekintetben, 
hogy a felsoroltakat fontos vagy nem fontos hátrányként, illetve köztes kategóri-
aként ítélik meg a válaszadók.

A jászsági pedagógusok részletesen kifejtették, hogy mely kompetenciaterü-
let fejlesztése érdekében vennének részt egy online képzésen (7. ábra). 

7. ábra. Fejlesztendő kompetenciaterületek
(Az adatok a válaszadók százalékában)

döntő többségben (40%) prioritásként jelölik a szakmai feladatokat, a szak-
tudományos, szaktárgyi és tantervi tudást, mely a didaktikai, szakmódszertani 
megközelítés szerepére utalhat. nem különbözik túlnyomóan a tanuló személyi-
ségének fejlesztése, a pedagógiai folyamatok tervezése (35%), továbbá a kom-
munikációs és szakmai együttműködés (34%) kompetenciáinak aránya. Az em-
lített területek fókuszában a tanuló áll, s ez feltétlenül pozitívnak tekintendő egy 
olyan folyamatban, melynek során az oktatás mellett a nevelés legalább olyan 
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hangsúlyos (ha nem hangsúlyosabb) feladat. némileg meglepő, hogy a pedagó-
giai folyamatok és a tanulók személyiségfejlődésének értékelése, elemzése ala-
csony (20%-os) arányt mutat, s azonos a szakmai elkötelezettség és felelősségvál-
lalás szempontjával. Véleményünk szerint a kompetens és kongruens pedagógus 
egyik kiemelt szerepe a fejlesztésre és értékelésre vonatkozik, s elvárható lenne a 
kompetenciaterület magasabb támogatottsága.

A vizsgálati alanyok arra is reflektáltak, hogy mennyi időt szánnának egy 
online kurzus elvégzésére. A résztvevők több mint fele (60%) heti 1-2 órát töltene 
online típusú szakmai tevékenységgel. náluk motiváltabb 10%, akik heti három 
vagy annál több órát foglalkoznának az önfejlesztés ezen formájával. érdemes 
kiemelni, hogy a válaszadók 13%-a napi egy vagy annál több órát áldozna a fel-
vetett képzésre. számszerűsítve ez a pedagógusok heti kötött munkaidejének (32 
óra) 16%-át jelenti. A kérdezettek 15%-a napi egy óránál kevesebbet töltene a 
kurzus feladataival. Úgy véljük, hogy kiemelendő az a tény, hogy 85% szánna 
időt az online tanulási formára. Az eredmény tehát egy online kurzus potenciális 
résztvevőit jelzi, s kellő motivációra alapozva egy színvonalas szakmai képzésbe 
bevonható lehet a jászsági tanárok/tanítók jelentős százaléka.

egy lehetséges online kurzus esetében fontos kérdésként merül fel, hogy 
a résztvevők szükségesnek vélik-e a teljesítésről kapott hivatalos dokumentum 
megszerzését. továbbá a résztvevők elengedhetetlennek tartják (84%), hogy a 
kurzus teljesítéséről hivatalos igazolást kapjanak.

Az öncélú tanulást, az egyéni szakmai fejlődést is csak akkor részesítik 
előnyben a pedagógusok, ha arról szabályozott keretek között kapnak visszajel-
zést, illetve kézzel fogható módon azt be tudják mutatni. meglátásunk szerint ezen 
még nem sokat változtat az Open Badges-ek forradalma sem (papp 2015). ezek 
ugyanis online elismerések, a közösségi média által támogatott, hordozható esz-
közök, amelyek elterjedése, használata tudatosabb felhasználókat feltételez, mint 
azt jelen felmérés során tapasztalhattuk.

mivel az online elismerési forma iránti bizalmatlanság állhat a válaszok több-
ségében, így leszögezhető, hogy bármely magyar kezdeményezés csak szigorú 
szakmai alapokon szerveződhet, illetve épülhet fel, és egyúttal rendelkeznie kell 
már az első lépések megtételekor hagyományos kimeneti formátumokkal (elis-
merő oklevél, diploma, hivatalos intézményi igazolás stb.,) a modern és korszerű 
változatok mellett. ez a jelenség egyébként a nemzetközi mOOc-kurzusok eseté-
ben is igaz, ahol megfelelő szintű teljesítmény esetén a tanuló vásárolhat magának 
bizonyítványt vagy igazoló oklevelet, amelyet a kurzust hirdető, jellemzően neves 
felsőoktatási intézmény állít végül ki.

A pedagógusok véleménye az online közösségi csoportról

A szakmai együttműködés egyik formája lehetne egy zárt online közösségi csoport, 
mely a jászság pedagógusait tömöríti (pl. Facebook-csoport, mahara-csoport). 
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megkérdeztük a válaszadókat, hogy szívesen tagjai lennének-e egy ilyen vir-
tuális közösségnek. A válaszolók meglehetősen megosztottak voltak: a többség 
csatlakozna (58%), de sokan nem tartják ezt jó kezdeményezésnek és nem csat-
lakoznának (38%), a többiek pedig bizonytalanok és nem tudják (4%). A válasz-
adókat nyílt kérdés formájában arra kértük, hogy indokolják is meg döntésüket. A 
válaszokat csoportosítva a leggyakoribb indokokat a 8. ábra foglalja össze: 

8. ábra. Online közösségi csoport elutasításának indokai

A zárt online közösségi csoport hátrányai között legtöbben a megosztott tartal-
makkal történő visszaéléstől félnek (53%), de közel ennyien tartanak az időveszte-
ségtől, melyet egy ilyen csoport követése jelentene (51%). Az adatbiztonság a vá-
laszadók 43%-a szerint problémás lehet. mivel ez egy alapvetően szakmai csoport 
lenne, ezért sokan tartanak a túlzott személyes kitárulkozástól (29%), illetve a szak-
mai témák háttérbe szorulásától. Az elutasítás érdekes indokaként jelentkezik a kö-
zösségi média szoros kötődése a magánélethez: „Hogy lehetne egy hivatalos szerv 
egy magán közösségi oldalon? Ez olyan mintha a piacon tartanánk az értekezletet.”

Azok, akik jó kezdeményezésnek tartják a zárt online közösségi csoport lét-
rehozását, a következő indokokat írták (9. ábra). 

9. ábra. Online közösségi csoporthoz történő csatlakozás indokai
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A 9. ábráról leolvasható, hogy a megkérdezett pedagógusok úgy vélik, hogy 
egy zárt online térségi pedagóguscsoport létrehozásának legnagyobb előnye min-
denképp az információáramláshoz köthető, ahhoz, hogy bármikor naprakészek le-
gyenek. továbbá kiemelték a tapasztalatok, problémák cseréjét, azok megvitatását.

A következő nyílt végű kérdés arra keresett választ, hogy a jászság peda-
gógusait tömörítő közösség számára milyen egyéb fórumokat tudnak elképzelni 
a megkérdezettek. Az adatok tartalomelemzése alapján a következő mintázatok 
bontakoztak ki. megfelelő online fórum lehetne egy kötetlen időbeosztással lá-
togatható, oktatási intézmény által fenntartott portál, Facebook/google+ csoport 
vagy önálló weblap. Felmerültek különféle offline platformok is, például konfe-
renciák, workshopok, szakmai megbeszélések, találkozók, bemutató óra majd azt 
követően szakmai diskurzus, kötetlen pedagógus klub, 120 órás továbbképzések, 
valamint játékos személyiségfejlesztő tréningek. egy fő megjegyezte, hogy nem 
feltétlenül szükséges egy adott régió pedagógusait tömörítő formákban gondol-
kodni, országos fórumok is megfelelőek.

Pedagógusok elképzelései a diákok online bevonásáról

kutatásunk során nem csak a pedagógusok online kurzusokhoz való viszonyát 
vizsgáltuk, hanem arról is kértük a véleményüket, hogy tanítványaik számára 
mely online kurzustémák lehetnének vonzóak. A pedagógusok által javasolt diák-
kurzusok témáit a 10. ábra összegzi. 

10. ábra. Diákok számára tervezett online kurzus javasolt témakörei
(Az adatok a válaszadók százalékában)

A válaszadók többsége a tehetséggondozást tudná elképzelni leginkább 
online keretek között, de a felvételi előkészítőt is 46%-uk jelölte. ezt követi a 
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felzárkóztatás témaköre, majd azok a témák, melyekre órán nem volt idő, a karri-
ertervezést pedig a válaszadók 16%-a tudja elképzelni online kurzus formájában.

A nyílt végű kérdésre adott válaszaikban azt is kifejthették a pedagógusok, 
hogy diákjaik milyen, az iskolai tananyaghoz nem kötődő témában vennének részt 
szívesen online kurzus formájában. tanítóik, tanáraik véleménye szerint a diákok 
szívesen csatlakoznának önismeretet, személyiséget fejlesztő online kurzusokhoz. 
Ide a pedagógusok által felsorolt területek közül a problémamegoldás, konflik-
tuskezelés, kamaszkori problémák, családi élet, önismeret, személyiségfejlesztés 
témáit sorolhatjuk, melyekhez egy online kurzus keretében támpontokat kaphat-
nának a tanulók. egy következő csoportba az életmódhoz kötődő témák kerültek. 
Ide például a szabadidő helyes és hasznos eltöltése, a sütés-főzés, egészségügyi 
problémák, terhesség, drog és könyvolvasási szokások ajánlott témái kapcsolód-
nak. A hétköznapi életben szükséges képességek kialakítását segítő kurzusok in-
dítását is sokan preferálnák. Ide olyan témákat soroltunk, mint a pénzügyi, gaz-
dasági ismeretek (adóbevallás, hitel, családi gazdálkodás), életvitel szervezés, 
tudatos vásárlás vagy közéleti események. gyakran szerepelt a válaszok között 
olyan javaslat, mely a digitális kompetenciák fejlesztését helyezné előtérbe. pél-
daként a képszerkesztés, videószerkesztés, animációkészítő (pl., 3d-s), weblap-
szerkesztés, kérdőívszerkesztés, prezentációkészítés, számítógépes tervezés vagy 
internetes biztonság (online játékok, közösségi oldalak, veszélyek, Ikt-eszközök 
használata a tanulás során) tematikájú kurzusokat említhetjük. A javaslatok egy 
része az órai tananyagot kiegészítő témákat emelne be az online kurzus kereteibe. 
Ide a szövegértési gyakorlatok, mesék, csillagászat, természettudományos kísér-
letek, tehetséggondozás, országismeret, idegen nyelv, olvasási verseny, tanulási 
technikák tartoznak. további javasolt kategóriák voltak még a multikulturalitás, 
a művészetek (filmvilág, modern zene, művészeti tevékenységek, pl. zene, tánc), 
a természet felfedezése, a kreatív technikák (kézművesség, dekorációk, kreatív 
ötletek), a környezettudatosság, a sport, a kresz, valamint a pályaorientáció. 

A kérdőív befejező kérdése arra ösztönözte a pedagógusokat, hogy a saját 
szakukhoz kapcsolódva gondolkodjanak el azon, vajon a diákjaikat támogatnák-e 
egy online versenyen. A válaszadók 70%-a egyértelműen támogatná a tanítványa-
it, s számos indokot, előnyt fogalmaztak meg. A felvetést 18%-uk kategorikusan 
ellenzi, és véleményét 12%-uk pró-kontra érvekkel támasztja alá. A pozitív atti-
tűdöt mutató pedagógusok az alábbi szempontokkal indokolják az online kurzus 
támogatását:

• a gyerekek jól ismerik a digitális világot, szívesen dolgoznak számító-
géppel; az adott szakmai területen a digitális kompetenciákat, az ismere-
tek megszerzését nagyban elősegítené

• szélesítik látókörüket, tapasztalatszerzést jelent
• egy új lehetőség, leváltaná a régi levelező rendszerű versenyeket, vizuali-

tásával, interaktivitásával jóval több diákot lehetne mozgósítani
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• nem annyira frusztráló, nem kizárólag a nagyon jó képességűekre korlá-
tozódik

• egyszerű
A bizonytalan álláspontot képviselők számos területen vetették fel aggályai-

kat egy online diákverseny javaslatára:
• az online felületek oktatási felhasználása „kétélű fegyver”
• van, ami korrekt tartalmilag, követhetőség tekintetében, s van, ami csak 

a pénzről szól
• előbb kell informatikát tanulniuk a gyerekeknek
• egyenlőtlen esélyek jellemzik
• kisiskolások csak tanítói segítséggel tudnának részt venni
• még nincs tapasztalata
• nem garantált a résztvevő személy hitelessége
• nem mindig van idő az utazásra, személyi feltétel a kíséretre
• a diákok felének nincs otthon számítógépe
• nevezési díjak

Az ellenzők tábora elsősorban a negatív tapasztalatokra hivatkozik. többen 
kiemelik, hogy nem a gyermek önálló munkája, nem hiteles, s nincs megfelelő 
motiváció. Az időhiányt és a szóbeli kommunikáció háttérbe szorítását is felve-
tette néhány válaszadó. Összességében elmondható, hogy domináns a támogatók 
kategóriája, de a kétkedő, ellenző pedagógusok szempontjai is láthatóan releváns 
tapasztaláson, véleményen alapulnak.

Következtetések és javaslatok

kutatásunkban, amely a pedagógusok véleményét, motivációját és attitűdjeit 
vizsgálta az online képzéseket illetően, 70 főnyi mintától kaptunk vissza adato-
kat jászsági pedagógusoktól (főként jászberény és szolnok városában) 2015 no-
vemberében. A vizsgálati mintában dominánsan tapasztalt pedagógusok jelentek 
meg (41–50 éves közel 50%, közel 65% több mint húsz éve tanít). A résztvevők 
82%-a általános iskolai pedagógus. szakmai orientációjukra változatos tantárgyi 
specializáció jellemző, melyben kiemelkednek a természettudományos, magyar 
nyelv-és irodalom, matematika tantárgyak, s átlagosan 4-5 évfolyam diákjaival 
találkoznak a tanítási óráikon.

Úgy véljük, hogy a pedagógusok nyitottak a kooperativitáson alapuló mód-
szerek iránt, így például a kooperatív technikák (kagan 2001), projektpedagógia, 
drámamódszer alapelveire épülő gyakorlatorientált képzések sikeresek lehetnének. 
emellett érdeklődésre tarthat számot a magyarországon is egyre elterjedtebb in-
novatív, akár hátránykompenzáló és/vagy tehetséggondozási célt szolgáló rWct 
(reading and Writing for the critical thinking, steele 2001), vagy a komplex 
Instrukciós program (k. nagy 2012). A gamifikáció ugyan nem aposztrofálható 
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a szakirodalomban oktatási módszerként, de határozottan hatékony új lehetősége 
a mindennapi pedagógiai munkának, s ezen belül az értékelés rendszerének, to-
vábbá egyfajta motivációs lehetőség az iskolákban. szintén adekvátnak vélünk 
egy online kurzust a fejlesztő/differenciáló pedagógia és az életpályamodell té-
májához kapcsolódva. A felmérés online kurzusokat már korábban teljesítő vá-
laszadói leginkább a flexibilis időbeosztást és az autonóm tanulási lehetőségeket 
üdvözölték, amellyel párhuzamosan digitális kompetenciájuk is fejlődhet. A vá-
laszadók több mint fele igen kevés időt, heti 1-2 órát töltene online kurzuson, mely 
időtartam rendkívül rövidnek tekinthető összehasonlítva a jól felépített nemzetkö-
zi programokkal (coursera, Futurelearn), amelyek a hivatalos kurzusleírások és 
saját tapasztalataink szerint is heti 6-8 munkaórát igényelnek. Fontos motiváló 
erő a megkérdezett pedagógusok számára, hogy virtuális kurzusok segítségével 
bővíthetik és színesíthetik szakmai kapcsolataikat, valamint meghatványozódhat 
a szakmailag releváns információáramlás hatékonysága. Azonban a vizsgálat azt 
is kimutatta, hogy a tartalmi „túlkínálat”, illetve a személytelen közeg, az egyénre 
szabott „feedback” hiánya aggasztóan hat.

mivel a felmért pedagógusok körében nem meglepő módon a legismertebb és 
legszélesebb körben használt online közösségi platform a Facebook és a google+, 
egy zárt pedagóguscsoport kialakításakor megfontolandó ezeket a közösségi por-
tálokat (is) bevonni. e virtuális platformok rendszere felhasználóbarát, a haszná-
latukban való jártasság megszerzése nem igényel haladó szintű digitális kompe-
tenciát és készségeket. 

pedagógusaink virtuális fórumként leginkább egy szakmai szempontból meg-
bízható háttérrel rendelkező oktatási intézmény által gondozott portálra, weblapra 
vagy Facebook esetleg google+ csoportra gondolnak. elképzeléseikből olyan on-
line közösség képe bontakozik ki, ahol a szakmai tartalmakat biztonságosan lehet 
megosztani, kerülve a túlzott személyes kitárulkozást, különösen fókuszálva az 
aktuális és vitatémát jelentő szakterületekre.

mindezen eredmények alapján a jászsági kistérségi online pedagóguscsoport 
létrehozásakor a következő irányelvek fogalmazódnak meg: 1) biztonságos és fel-
használóbarát zárt online csoport kialakítása, 2) megbízható, szakmai presztízzsel 
rendelkező üzemeltető, 3) mennyiségileg és minőségileg gondosan tervezett tar-
talom, 4) személyes, emberközeli tér kialakítása, 5) autonóm felhasználói ütem 
biztosítása, 6) személyre szabott visszacsatolás kialakítása.

Bár sok pedagógus jelenleg is a klasszikus megközelítéseket preferálja, az 
elemzésből kitűnik egy olyan módszertani megújításra való nyitottság, amely 
a modern Ikt-eszközök oktatásba való bevonására szervesen épül. Az általunk 
vizsgált képzési formák sikerességének záloga az lehet, hogy a jelenlegi tanárkép-
zésben résztvevő hallgatók és az aktív pedagógusok hasonló szemléletű kurzuso-
kon vehessenek részt, s oktatásukban ez a szemlélet és hozzá kötődő tartalom ne 
elzártan, szigetszerűen jelenjen meg. 
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