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Szentes Erzsébet, Burian Erika

Tanárjelöltek jövőtervének és elhelyezkedési 

szándékának vizsgálata

Az iskola világát, annak légkörét, varázsát a pedagógus, a tanár jeleníti meg. Egy 
hiteles, szeretett, tisztelt tanár emlékét a tanulók egy életen át magukkal viszik. A 
jó pedagógusoknak talán vannak közös vonásaik, valamint a tanári munkának 

vannak átadható mesterfogásai, de minden tanár a saját tanítási módszerei, személyisége 
és attitűdje által válik hitelessé és alkalmassá a tanári hivatásra. Igazából a jó tanári tevé-
kenység lényege bizonyos mértékben megfoghatatlan, melyet leírni is aligha lehetséges, 
ugyanakkor minden jó tanár folyamatosan elemzi a munkáját, fi gyeli, értékeli, módosítja 
az alkalmazott módszereket, és irányítja szakmai fejlődését (Vajda, 2005, Hunya, 2014).

Napjainkban a tanári munkát egyre inkább segítőfoglalkozásként, a nevelést elő-
segítő munkaként tartják számon, és a pedagógusoktól elvárják a támogató és segítő 
szerep betöltését is (Vajda, 2005). Ugyanakkor a média világa és az infokommunikációs 
technológiák gyors fejlődése megváltoztatta a tudás megszerzésének lehetőségét és a ta-
nárok szerepét is. Az új technológiai lehetőségek megújítják, átalakítják a hagyományos 
oktatási módszereket, új lehetőségeket és didaktikai kérdéseket vetnek fel. Már a tanár-
jelöltek számára is lényeges kérdés, hogy milyen innovatív és fi gyelemfelkeltő módszer 
vagy mennyi digitális anyag használatára lenne szükség a tanórákon.

A gyorsan szerveződő virtuális közösségek, az online térben kialakuló nyílt és zárt 
csoportok tagjai között lezajló véleménycsere, adatmegosztás, az interaktív weboldalak 
és a nagy mennyiségű információközlés a tudás megszerzésének lehetőségét felgyorsí-
totta és megkönnyítette, gyakran előfordul, hogy mindez beépül a tanulásba a tanköny-
vekben található tananyag mellett (Antal, 2013). Ugyanakkor nevelni és tanítani kell a 
gyermekeket a helyes internethasználatra, a tanárnak törekedni kell arra is, hogy kiala-
kítsa a gyermekekben a helyes hozzáállást az elektronikus médiumokhoz, a webes felü-
letek böngészéséhez (Pšenáková és Stoff ová, 2015). Az internet megjelenésével az iskola 
keretei kiszélesedtek, a tudás megszerzésének egyik lehetséges eszközévé váltak az online 
felületek, ahonnan a tanulók – bár ellenőrizhetetlen módon böngésznek – akarva-aka-
ratlanul bővítik ismereteiket.

A tanulók többsége számára már ismerősek a digitális kor vívmányai, minden-
napjaik részét képezi például a videojáték, a laptop, az okos telefon, az mp3 lejátszó, a 
táblagép használata. A jelen kor fi ataljai kevesebb időt töltenek olvasással, mint vide-
ojátékokkal vagy az interneten való felületek böngészésével (Nagy, 2014). Az interne-
ten elérhető hatalmas mennyiségű adat átalakította a hagyományos oktatási folyamatot, 
mivel a netgeneráció a hagyományos oktatási formától eltérő tanulási és informálódási 
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szokásokra szocializálódik (Antal, 2013). A netgeneráció a tanulók új generációja, azok 
a fi atalok, akik beleszülettek az internet világába, akik számára természetes az IKT (info-
kommunikációs technológiák) mindennapi használata, számukra nem okoz problémát 
a digitális eszközök kezelése. Mivel egy digitalizált és az információkat könnyen elérő 
világban nőttek fel, úgy lépnek be az iskolába, hogy elvárják tanáraiktól a modern tech-
nológia használatát, a színes, kreatív oktatási módszereket. A netgeneráció fi ataljai már 
nem fi gyelnek annyira a hagyományos előadásokra, sokkal inkább csoportos, interak-
tív feladatokkal szeretnek foglalkozni. Tari (2012) szerint „a netgeneráció nem hajlandó 
megtanulni, amit elé tesznek csak azért, mert egy tanár teszi azt. Meg akarják érteni, 
boncolgatni akarják, szétszedni és valóban átélni a dolgot, amiről tanulnak” (Tari, 2012, 
17).

Sheldon (2016) vizsgálta, hogy a tanulók hogyan alakítanak ki kapcsolatokat a közös-
ségi oldalakon, ezen belül milyen okokból jelölik ismerősnek tanárjaikat a Facebookon, 
illetve milyen következményei vannak ennek. Megállapította, hogy azok a diákok, akik 
tanáraikkal ismerősök a Facebookon, gördülékenyebben és többet kommunikálnak ta-
náraikkal. Továbbá azok a diákok, akik hozzáférnek tanáruk Facebook oldalához na-
gyobb motivációt és tanulási késztetést éreznek, és mindemellett könnyebben kialakul 
egy pozitív osztálytermi klíma is. Az osztálytermen kívüli kommunikáció hozzájárul a 
közös munka megalapozásához és ahhoz, hogy jó legyen a kapcsolat a tanulók és taná-
rok között, de akár a tanulmányi teljesítmény növekedéséhez is. A pozitívumok mellett 
viszont egymás magánéletének az ismerete és annak megosztása negatív következmé-
nyekkel is járhat a tanárok és a diákok számára (Sheldon, 2016).

Az online világnak számos előnye van, azonban az egyre szélesedő online térben ne-
velkedő generációk számára veszélyt is tartogat, melyekre fi gyelnünk kell. Fontos odafi -
gyelni a fi atalok biztonságos számítógép- és internethasználatára, ez aktuális probléma, a 
fi atal felhasználók is könnyen válhatnak a számítógépes bűnözés áldozatává (Pšenáková 
és Stoff ová, 2015, Kollár, 2016). A közösségi média befolyásolja az érzelmi állapotot, az 
önértékelést, a testképet és az önbecsülést (Tari, 2017). A netgeneráció az internetet, az 
online felületeket, a közösségi oldalakat arra használja, hogy szórakozzon, kommunikál-
jon, bárhol és bármikor elérhetővé váljon. Mivel az internetes világhoz erősen kötődnek, 
a tanároknak abban is szerepük lenne, hogy segítsék az új generációt a személyközi kom-
munikáció gyakorlásában (Antal, 2013). Előfordulhat, hogy a közösségi média haszná-
lata nehézséget okoz a tanulók időbeosztásában. Burian (2018) kutatása során általános 
iskolás diákok Facebook használati szokásait vizsgálva nemek közötti eltéréseket is talált 
e tekintetben, a fi úk például szignifi kánsan többször használják a Facebookot arra, hogy 
megtudják, mi a házi feladat, a lányok pedig átlagosan nagyobb értéket jelöltek be arra 
vonatkozóan, hogy a Facebook elveszi az időt a tanulástól.

A tanárképzésben is tekintettel kell lennünk a tanári pálya új kihívásaira. A pedagó-
gusszerep betöltésénél, akárcsak más szakmák esetében is, kulcsfontosságú szerepe van 
a pályaérettségnek. A pályaérettség olyan fejlettségi és rátermettségi szintként értelmez-
hető, amely életkoronként eltérő, ugyanakkor megalapozza az egyén valamely pályán 
való eredményességét, sikerességét, továbbá kulcsfontosságú szerepet tölt be az egyén 
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sikeres életvitelében. Az életkorra jellemző pályaérettség összetevői: a megfelelő infor-
máltság, készségek és kompetenciák mellett a pályaismeret, az önismeret, a döntési és 
tervezési képességek, a kreativitás, valamint az aktivitás. Ennek következtében a pálya-
érett egyénről elmondható, hogy cselekszik, de ugyanakkor információkat keres és gyűjt, 
döntéseket hoz, majd a kapott információk alapján jól, eredményesen megtervezi jövőjét 
(Szentes, 2016, Szilágyi, 2003, Szilágyi, 2011).

Napjainkban a munkaerőpiac igényei gyorsan változnak, és az egyre bővülő lehe-
tőségek igencsak megnehezítik a pályaválasztás kérdésével kapcsolatos, egyébként sem 
könnyű döntéseket. Ezekben a döntésekben szerepet játszanak a lehetőségek, az érdeklő-
dés, a képességek és az ember hajlamainak rendszere is. Ebből kiindulva a pályaválasztás 
azt jelenti, hogy a meglévő lehetőségek alapján önállóan, személyes célkitűzéseinknek 
megfelelően olyan tevékenységet, munkát választunk, amely lehetőséget ad arra, hogy az 
egyén kibontakozhasson, képességeit megmutathassa és fejlessze, valamint a társadalom 
és önmaga számára is értékes és örömteli munkát végezzen. A pályaválasztás optimális 
esetben lehetőség a saját igények kifejezésére, a képességek, készségek gyarapítására, az 
önmegvalósításra is (Tóth, 2007). A pályaválasztás folyamata külső és belső tényezők 
között valósul meg, egyik oldalon az egyéni képességek és készségek, valamint az ér-
deklődés állnak, a másik oldalon pedig az elhelyezkedési lehetőségek, az egyes pályák 
presztízse, a jövedelemkeret. Minden emberre jellemző, hogy egyszerre több pálya fel-
adatkörét lenne képes teljesíteni, de akkor lesz elégedett a munkájával, ha lehetősége lesz 
képességeinek, érdeklődési körének, személyiségjellemzőinek és értékítéleteinek hasz-
nosítására a munkája során (Szilágyi, 2003, Tóth, 2007).

Az életcélok alapvető jelentőségűek az életút szerveződésében. A célok irányítják, 
előmozdítják, ugyanakkor stabilizálják is a személy és környezete közötti interakciókat. 
Az extrinzik célok elsősorban olyan tapasztalatokhoz vezetnek, melyek a személy szá-
mára külső támaszt nyújtanak, míg az intrinzik célok a belső fejlődéssel állnak kapcso-
latban, és ezek megvalósítása szükséges a teljesebb és nagyobb mértékű elégedettséghez. 
Az intrinzik aspirációk előnyben részesítése segíti az emberi kapcsolatok kialakítását és 
fenntartását (Martos, 2013).

A tanárjelölt egyetemisták körében végzett kutatás bemutatása
A Sapientia Erdélyi Magyar Tudományegyetem végzős tanárjelölt hallgatói (akik az 

egyetemi szakjuknak megfelelő szakképzettség megszerzése mellett pedagógiai képzést 
is végeztek) körében 2017-ben végeztünk egy keresztmetszeti kutatást. A kutatás során 
a megkérdezettek jövőtervére, aspirációira, elhelyezkedési szándékára, valamint a tanári 
hivatással kapcsolatos nézeteire fókuszáltunk. 

A kutatás az alábbi kérdésekből indult ki:
Mennyire tartják fontosnak a tanárjelöltek a tanári hivatást?
Tervezik-e, hogy a tanügyben helyezkedjenek el? 
Ha igen, mi motiválja a fi atalokat ebben?
Milyen mértékben használnák a digitális eszközöket a tanórákon? 
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Van-e összefüggés a tanári hivatás választása és az aspirációk (az intrinzik és az 
extrinzik célok) között?

A kutatás hipotézisei:
1. Azok a hallgatók, akik tanári végzettséget szereznek, szeretnének tanítani, fontos-

nak tartják a tanári pályán való elhelyezkedést.
2. A tanári pályán való elhelyezkedés szándéka együtt jár az intrinzik célok erőssé-

gével.
3. A tanárjelöltek gyakran használnák a modern technológiát, a digitális eszközöket 

és a digitális anyagokat a tanítórákon.
A kutatást kérdőíves módszer segítségével végeztük el. A kérdőív 3 részből állt: az 

első részben az általános demográfi ai adatokat kérdeztünk meg a hallgatóktól; a második 
részben a tanári hivatással kapcsolatos kérdéseket tettünk fel; a harmadik részt képezte 
a Rövidített Aspirációs Index (Martos, Szabó és Rózsa, 2006), mely a hosszú távú célok 
általános felmérésére alkalmas, és az itt kapott válaszok alapján kiderül, hogy a vizsgálati 
személyek a lehetséges életcéloknak milyen fontosságot tulajdonítanak. Az adatokat az 
SPSS statisztikai program segítségével dolgoztuk fel. Jelen tanulmány a kutatás eredmé-
nyeit mutatja be.

A minta bemutatása
A kutatásban 49 végzős tanárjelölt hallgató vett részt. A minta 55,1%-a Sapientia 

EMTE Marosvásárhelyi Karán, 44,9%-a pedig a Sapientia EMTE Csíkszeredai Karán 
végezte tanulmányait. A nemek szerinti megoszlás azt mutatja, hogy a megkérdezettek 
többsége nő: 87,8%, 12,2% férfi . Az állandó lakhely szerinti megoszlás szerint többségük 
(55,1%) városban vagy megyeszékhelyen lakik, 44,9% állandó lakhelye falun van.

Az eredmények bemutatása
A végzős tanárképzős hallgatók tanári hivatással kapcsolatos attitűdjeit, a tanári hi-

vatással kapcsolatos véleményüket vizsgálva azt az eredményt kaptuk, hogy a megkérde-
zettek 40,8%-ának fontos a tanári hivatás, és ha lehetőségük adódik, tanítani fognak. A 
végzős tanárképzős hallgatók 22,4%-a számára nagyon fontos a tanári hivatás, és min-
denképpen szeretnének tanítani, ők elsősorban tanári pályán szeretnének elhelyezkedni 
(1. ábra).
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1. ábra: Tanári hivatásról való vélekedés

Vizsgálva a tanári pályáról való vélekedést, szignifi káns különbség (p=0,042) fi gyel-
hető meg nemek szerint. A tanári hivatás fontosságát illetően a második válaszlehető-
ségnél találtuk a legnagyobb eltérést: a lányok 44,2%-ának fontos a tanári hivatás, és ha 
lehetőség adódik rá, tanítani fog, míg a fi úk 16,7%-a jelölte be ezt a választ. A fi úk két 
válaszlehetőséget preferáltak, ők azok, akiknek a tanári hivatás vagy legfőbb opcióként, 
vagy csak tartalék elhelyezkedési lehetőségként jelenik meg (2. ábra).

2. ábra: A tanári hivatásról való vélekedés nemek szerint

A megkérdezett tanárképzősök 34,7%-a tervezi, hogy a tanügyben helyezkedjen el, 
igaz, rövidebb ideig, de megpróbálnának elindulni a tanári pályán. 22,4%-uk azonban 
tartósan, hosszú időre elköteleződne a tanári pályán, szívesen dolgoznának tanárként. 
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A válaszadók 32,7%-a azonban még bizonytalan abban, hogy szeretne-e a tanügyben 
elhelyezkedni (3. ábra).

3. ábra: A tanügyben való elhelyezkedés tervezése

Vizsgáltuk a motivációs tényezőket, azt, hogy mi motiválja a hamarosan pályakezdő, 
a vizsgálat időpontjában még végzős tanárképzős hallgatókat arra, hogy a tanári pályán 
induljanak el. Azt az eredményt kaptuk, hogy a válaszadók szinte felét, azaz 44,9%-át a 
gyermekekkel, fi atalokkal való munka motiválja abban, hogy a tanügyben helyezkedje-
nek el. A válaszadók 32,7%-a a biztos megélhetéssel indokolja válaszát. 10,2% a szakmai 
kihívást, 8,2% pedig a karrierépítés lehetőségét látja leginkább motiválónak a tanári pá-
lyában. A megkérdezettek 4,1%-át motiválja az állandó tanulás lehetősége (4. ábra).

4. ábra: A tanügyben való elhelyezkedés motivációja

Nemek szerint vizsgálva azt, hogy mi motiválja a pályakezdő fi atalokat a tanügyben 
való elhelyezkedésre, nincs szignifi káns különbség, mind a fi úk, mind pedig a lányok fő 
motivációs faktoraként jelentkezik a gyermekekkel, fi atalokkal való munka lehetősége. A 
végzős tanárképzős lányok 44,2%-a, a végzős tanárképzős fi úknak pedig az 50%-a jelölte 
be, hogy a gyermekekkel és fi atalokkal való munka lehetősége motiválja őket arra, hogy 
a tanári hivatást válasszák, és tanári pályán a tanügyben helyezkedjenek el.
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Arra a kérdésre, hogy a hatékony oktatás érdekében milyen mértékben használnák 
tanári munkájuk során a digitális eszközöket, a pályakezdő pedagógusjelöltek többsége, 
azaz a felmért mintában szereplő végzős tanárképzősök 73,5%-a úgy vélekedik, hogy 
gyakran használná a tanórán a digitális eszközöket. 12,3% pedig úgy gondolja, hogy 
minden órán használna digitális eszközöket.

Abban, hogy tanárként készítenének-e digitális anyagokat (prezentációt, digitális 
feladatlapot, interaktív feladatokat stb.) a tanórákra, a mintában nemek szerint szignifi -
káns különbség fi gyelhető meg (p= 0,048). A lányok 76,7%-a úgy vélekedik, hogy tanár-
ként gyakran készítene digitális anyagot a tanóráira, míg a végzős tanárképzős fi úknál 
ez az arány 50%, továbbá a fi úk 16,7%-a úgy vélekedik, hogy minden órára készítene 
digitális anyagot, viszont a fi úknak 16,6%-a még nem tudja, hogy készítene-e digitális 
anyagokat tanórájára.

Szakterület szerint vizsgálva azt, hogy majd tanárként készítenének-e digitális anya-
gokat az órákra a végzős tanárképzősök, nem fi gyelhető meg jelentős különbség: mind 
a reál szakterületen (71,4%), mind pedig a humán szakterületen (73,8%) nagy arányban 
jelezték, hogy gyakran készítenének digitális anyagokat az óráikra. A reál (mérnöki és 
informatika) szakterületen végzett tanárképzősök nagyobb arányban (28,6%) vállalkoz-
nának arra, hogy minden órára készítenek valamilyen digitális anyagot, mint a humán 
szakterülten végzett tanárjelöltek (itt csupán 9,5%-a tenné ezt).

A jövővel kapcsolatos gondolkodás és a jövőtervezés összefügg a mindennapi vi-
selkedéssel, mivel ha az ember életében nincsenek valamilyen elérni kívánt célok, vagy 
megvalósításra váró tervek, nincs lehetőség törekedni azok elérésére vagy megvalósí-
tására sem. Ebből kiindulva olyan vizsgálati kérdéseket használtunk, amelyek a hosszú 
távú célok milyenségét vizsgálják. A vizsgált végzős tanárképzős diákokat arra kértük, 
hogy egy skálán értékeljék, hogy az adott kijelentés mennyire igaz rájuk. Ehhez a Rö-
vidített Aspirációs Index Kérdőívet (Martos, Szabó és Rózsa, 2006) használtuk, mely a 
hosszú távú célok általános felmerésére alkalmas, és a válaszok alapján megtudjuk, hogy 
a vizsgálati személyek lehetséges életcéloknak milyen fontosságot tulajdonítanak.

Az extrinzik célok elsősorban olyan tapasztalatokhoz vezetnek, melyek a személy 
számára külső támaszt nyújtanak, míg az intrinzik célok a belső fejlődéssel és az op-
timális emberi kapcsolatok fenntartásának magatartásmintázataival állnak kapcsolat-
ban. Megvizsgálva ezeket a végzős tanárképzős hallgatók mintáján, azt találtuk, hogy az 
intrinzik célok (fejlődés, kapcsolatok, jóllét) jelentősebbek a vizsgált tanárjelöltek eseté-
ben, mint az extrinzik célok (gazdagság, hírnév és jó megjelenés). Az aspirációs mutató 
(AM= 0,983) értéke alapján a mintában a hosszú távú célok intrinzik irányultságúak. Az 
átlagértékből (1. táblázat) az olvasható ki, hogy az általános hosszú távú célok közül a 
fejlődéssel, a kapcsolatokkal, a társadalommal és az egészséggel kapcsolatos célok bizo-
nyultak a legfontosabbaknak, míg a hírnév bizonyul a legkevésbé fontosnak.
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1. táblázat: Az életcélok átlagértékei
Gazdagság Hír-

név
Jó megje-
lenés

Fej-
lő-
dés

Kapcsola-
tok

Társa-
dalom

Egészség Extrinzik Intrinzik

3,65 2,79 3,37 4,35 4,33 4,04 4,39 3,27 4,25

A céloknak tulajdonított fontosságot nemek szerinti összehasonlításban is megvizs-
gáltuk, az eredmények a 2. táblázatban láthatóak.

2. táblázat: Az életcélok fontossága nemek szerint
Fiúk Lányok

t-próbaÁtlag Szórás Átlag Szórás
Gazdagság 3,91 0,801 3,61 0,829 n. sz.
Hírnév 2,83 0,983 2,79 0,881 n. sz.
Jó megjelenés 3,66 0,930 3,33 0,884 n. sz.
Fejlődés 4,75 0,273 4,30 0,664 n. sz.
Kapcsolatok 4,41 0,735 4,32 0,722 n. sz.
Társadalom 4,16 0,408 4,06 0,820 n. sz.
Egészség 4,66 0,605 4,36 0,701 n. sz.
Extrinzik 3,47 0,805 3,24 0,625 n. sz.
Intrinzik 4,44 0,272 4,23 0,603 n. sz. 
AM 0,97 0,812 0,98 0,699 n. sz. 

t- próbával ellenőrizve: n. sz. nem szignifi káns, p>0,05

Habár az átlagértékek kis mértékben eltérőek, ez a különbség nem szignifi káns, 
mind a fi úk, mind pedig a lányok átlagosan magas értékeket jelöltek meg az intrinzik 
céloknál, a fejlődés, a kapcsolatok, a társadalom és az egészség céltípusok esetében. Az 
AM érték is magas mindkét nem esetében (2. táblázat).

Az eredmények összegzése
A megkérdezett végzős tanárképzős hallgatók komoly szándékkal végezték el a pe-

dagógusképzést, fontosnak tartják a tanári pályát, a tanári hivatás részét képezi jövőbeli 
céljaiknak, és magas azok aránya, akik egyetemi végzettségük megszerzése után a tan-
ügyben szeretnének elhelyezkedni. Első hipotézisünk, melyben feltételeztük, hogy azok 
a hallgatók, akik elvégezték a pedagógia modult, szeretnének tanítani, fontosnak tartják 
a tanári pályán való elhelyezkedést, beigazolódott, mivel a megkérdezett fi atalok 40,8%-
ának fontos a tanári hivatás, és ha lehetőségük adódik, akkor tanítani fognak, továbbá a 
hallgatók 22,4%-a számára nagyon fontos a tanári hivatás, és mindenképpen szeretné-
nek majd tanítani. Nemek szerint vizsgálva a tanári pályáról való vélekedést, szignifi káns 
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különbség fi gyelhető meg (p=0,042), a lányok 44,2%-ának fontos ez, és ha lehetőség adó-
dik rá, tanítni fognak, míg a fi úknak csak 16,7%-a jelölte be ugyanezt a választ. Azonban 
a fi úk között van 33,3%, akik számára nagyon fontos a tanári hivatás, és mindenképpen 
a tanügyben szeretnének elhelyezkedni.

Második hipotézisünk, melyben feltételeztük, hogy a tanári pályán való elhelyezke-
dés szándéka együtt jár az intrinzik célok erősségével, beigazolódott. Kapcsolat fedezhe-
tő fel a hosszú távú célok és aspirációk feltérképezése, és a tanári pályán való elhelyezke-
dés szándéka között, mivel a felmért minta esetében az általános hosszú távú célok közül 
az intrinzik célok (a fejlődés és a kapcsolatok, a társadalom és az egészség mutatók) 
bizonyultak a legfontosabbaknak. A mintában szereplő végzős tanárképzősök szinte fe-
lét (44,9%) a gyerekekkel, fi atalokkal való munka motiválja abban, hogy a tanügyben 
helyezkedjenek el. Nemek szerint vizsgálva ebben nincs szignifi káns különbség a fi úk 
és a lányok között. A végzős tanárképzős lányok 44,2%-a, a végzős tanárképzős fi úknak 
pedig az 50%-a jelölte be, hogy a gyerekekkel és fi atalokkal való munka lehetősége miatt 
választják a tanári hivatást. Az intrinzik célok a belső fejlődéssel állnak kapcsolatban, 
ennek értelmében az intrinzik aspirációk előnyben részesítése olyan magatartásmintá-
zatokkal jár együtt, melyek kedvezőek az emberi kapcsolatok fenntartása esetén, így ked-
vezőek a gyerekekkel, fi atalokkal való munka esetén is.

Harmadik hipotézisünk, melyben feltételeztük, hogy a tanárjelöltek használnák a 
modern technológiát, a digitális eszközöket és a digitális anyagokat a tanítás során, be-
igazolódott, mivel a pályakezdő pedagógusjelöltek többsége, azaz a felmért mintában 
szereplő végzős tanárképzősök 73,5%-a gyakran használná tanórája során a digitális esz-
közöket. 12,3%-uk pedig a hatékony oktatás és tanítás érdekében minden órán használ-
na digitális eszközöket. Érdekességként fontos megemlíteni, hogy a reál szakterületen 
végzett tanárképzősök 28,6%-a úgy vélekedik, hogy minden órára készítene valamilyen 
digitális anyagokat, míg a humán szakterülten végzett tanárjelöltek csupán 9,5%-a tenné 
ezt. Összességében a tanárképzősök vizsgált generációja készen áll az infokommunikáci-
ós technológiák használatára, számukra nem okoz problémát a digitális eszközök keze-
lése, és nyitottak azok tanórai alkalmazására.
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