Az iskolai okostelefon
használatról és a
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Bevezetés
Az utóbbi években egyre népszerűbbé vált okostelefonok megjelentek az iskolákban, a tanulóknál is.
Sokféle véleménnyel találkozhatunk azzal kapcsolatban, hogy miként kell az iskolának ezt a helyzetet
kezelnie. Emellett egyre hangsúlyosabban jelenik meg az intézményeknek és személyesen a
tanulóknak illetve a tanároknak a közösségi médiában való jelenléte. Ez új helyzeteket teremt, melyet
az iskoláknak kezelniük kell.
Ezekben a témákban készítettünk egy online kérdőíves felmérést. Kértük az iskoláinkat, hogy osszák
meg velünk a fenti témákkal kapcsolatos véleményüket, iskolájuk gyakorlatát. A felmérés célja az volt,
hogy megismerjük a különböző álláspontokat, majd ezekre alapozva segítsük iskoláink munkáját.
Összegyűjtöttük azokat is iskolákat, ahol már van gyakorlata az okostelefon tanórai használatának, - és
ezt szívesen megosztanák más iskolákkal is -, illetve kértük, hogy jelentkezzenek azok az iskolák,
amelyek segítséget szeretnének kérni a témában. Nem titkolt célunk, hogy jó gyakorlatok bemutatása
során ezeket az iskolákat „összehozzuk” egymással, ilyen módon is szélesebb körben terjesztve az IKT
eszközök használatának módszertanát.

A kérdőív adatainak elemzése
A kérdőív három nagy kérdéskört foglalt magába. Ezek a „Mobiltelefon az iskolában” (19 kérdés), „Az
okostelefon használata oktatási célokra” (11 kérdés) és a „Közösségi média használata” (25 kérdés). A
kérdőív teljes szövege a Mellékletben megtalálható.

A kitöltők köre
A kérdőívet 45 református intézmény töltötte ki.
A kitöltő intézmények fele az általános iskolák köréből került ki (51,11%). Jelentős volt a gimnáziumok
aránya is (35,56%), a fennmaradó néhány százalékot pedig a szakgimnáziumok, az összetett
intézmények1 és egy alapfokú művészetoktatást végző intézmény jelentette.

1

Az összetett intézmény elnevezés a 20/2012-es (VII.31.) EMMI rendelet 8.§ (2) pontjában értelmezett egységes iskolát
takarja, de itt a köznyelvben meghonosodott „összetett intézmény” elnevezést használtuk.
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Az általános iskoláinknak megközelítően egyötöd része töltötte ki a kérdőívet, míg a gimnáziumoknál a
kitöltő intézmények aránya közel 50% volt, vagyis a gimnáziumok kissé felülreprezentáltak ebben a
felmérésben, míg a művészetoktatási intézményeink alul reprezentáltak. Szakközépiskolai kitöltő nem
volt.

A kitöltő intézmények megoszlása intézménytípus szerint
2,2%
2,2%

8,9%

51,1%
35,6%

Általános iskola

Gimnázium

Szakgimnázium

Összetett intézmény

Alapfokú művészetoktatás

Mobiltelefon az iskolában
Az első kérdésünk arra irányult, hogy a kitöltők becsüljék meg az iskolájukba járó, mobiltelefonnal
rendelkező tanulók arányát.
Az alsó tagozatban ez az arány 40%, míg felső tagozatban átlépi a 80%-ot, 9-12. évfolyamban pedig
már szinte teljes körűen rendelkeznek a diákok okostelefonnal.

Az okostelefonnal rendelkező tanulók aránya az intézményben
9-12. évfolyam

94,3 %

Felső tagozat
Alsó tagozat
0,0 %

85,1 %
40,7 %
10,0 % 20,0 % 30,0 % 40,0 % 50,0 % 60,0 % 70,0 % 80,0 % 90,0 % 100,0 %
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Az okostelefonnal rendelkezők aránya- megadott
minimum-maximum és leggyakoribb értékek
100 %

100 %
90 %
80 %
70 %
60 %
50 %
40 %
30 %
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10 %
0%

90 %

100 %100 %

90 %

60 %

30 %
20 %
2%
Alsó tagozat

Felső tagozat

Minimum

Maximum

9-12. évfolyam

Leggyakoribb érték

Felső tagozatban a leggyakoribb becsült érték a 90%, míg a középiskolai korosztálynál a 100%-os
telefon-ellátottság volt. Néhány iskolában írtak be kiugróan alacsony értéket is. (Általános iskola alsó
tagozat 2%, felső tagozat 20%.) A középiskolai legalacsonyabb érték is 60% volt, amit annyi tesz, hogy
legalább minden második tanulónak van okostelefonja.
Az okostelefonnal rendelkező pedagógusok aránya a tantestületben 92,6%-ra tehető.
Itt a legalacsonyabb becsült érték 70%, a leggyakrabban előforduló érték 100% volt.
Átlag
Minimum
Maximum
Leggyakoribb érték (Módusz)
Válaszok száma

Tantestület
92,6 %
70,0 %
100,0 %
100,0 %
45

Szabályozva van-e a mobilhasználat a Házirendben?
6,7%

93,3%

Igen

Nem

A 45 intézmény közül 42-ben (93,3%) már szabályozták a mobiltelefon iskolai használatát. Három
intézmény arról számolt be, hogy a Házirendben még nem szerepel, de az egyikben most tervezik

Készítette: Bánné Mészáros Anikó, RPI 2019. március

3

Az iskolai okostelefon használatról és a médiajelenlétről a református iskolákban

beletenni, hogy reggel kikapcsolt állapotban le kell adni a tanulói mobilokat az igazgatói irodában. A
másik kettő intézményben ezt eddig nem tartották szükségesnek szabályozni. 2

Tiltják-e a magát a mobiltelefon bevitelét az iskolába?

11,1%

88,9%

Igen

Nem

A mobiltelefonok bevitelét az iskolába a kitöltő intézmények 88,9%-ában nem tiltják. A tiltást alkalmazó
5 intézmény mindegyike általános iskola. A tiltás indokára a felsorolt válaszlehetőségek közül 3 iskola
választotta, hogy „Nincs szükség a telefonra az iskolában”; 2 iskola szerint a „Mobilok „helytelen”
használata” az ok (Zavarják az órát, felvételeket készítenek egymásról)”, illetve az egyik iskola még a
„Drága eszköz, nem vállaljuk a felelősséget, ha elvész” indokot is bejelölte.
A mobiltelefon iskolai használatának meghatározására három kategóriát adtunk meg. Ezek a ”Teljes
tiltás”, a „Korlátok között megengedés” és a „Korlátlan használat”.

A tanulók iskolai mobilhasználata
0,0%

26,7%

73,3%

Teljes tiltás

Korlátok között megengedés

Korlátlan használat

2

Az egyetlen kitöltő alapfokú művészeti iskola speciális helyzeténél fogva gyakran adott egyedi válaszokat. Ezeket - ha
lehetséges volt -, akkor bevontuk a válasz elemzésébe, de előfordult, hogy egyedisége okán egyetlen válaszkategóriába sem
fért be.
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Teljes tiltás alatt áll a telefonhasználat a kitöltő intézmények 26,7%-ában. Ezek között megtaláljuk azt
az 5 általános iskolát, ahová egyáltalán nem is lehet bevinni a készülékeket, illetve további 4 általános
iskolát, 2 gimnáziumot és egy összetett intézményt. Az intézmények túlnyomó többségében (73,3%) a
korlátok között megengedett mobilhasználat a bevett gyakorlat.
Egyetlen intézményben sem megengedett a „Korlátlan használat”.
Tovább cizelláltuk a korlátok között megengedett telefonhasználat jellegét.
A kitöltők előre megadott válaszkategóriák közül választhattak egyet. Ezek a kategóriák a tiltástól az
egyre megengedőbb szabályozásig változtak.

A mobiltelefonok használatával kapcsolatos intézményi gyakorlat
4,4%
15,6%
24,4%

6,7%

28,9%

20,0%

A tanuló nem hozhat az iskolába telefont
A telefont az iskolába belépve, kikapcsolva le kell adni
A telefont az iskolába belépve ki kell kapcsolni, sem szünetben, sem órán nem szabad használni
A telefon szünetben használható, tanórán KIKAPCSOLT állapotban a táskában kell lennie
A telefon szünetben használható, tanórán LEHALKÍTOTT állapotban a táskában kell lennie
A tanuló szükség esetén a szüleit tanári engedéllyel felhívhatja a telefonjáról

Az a válasz, hogy „A tanuló nem hozhat az iskolába telefont” újra megjelent, 4,4%-ban.
„A telefont az iskolába belépve, kikapcsolva le kell adni” az iskolák negyedében elterjedt gyakorlat.
Ugyancsak gyakori, - az iskolák ötödében fordul elő - hogy „A telefont az iskolába belépve ki kell
kapcsolni, sem szünetben, sem órán nem szabad használni”.
A kitöltő iskolák majdnem harmadában - és így ez a leggyakoribb kategória „A telefon szünetben
használható, tanórán KIKAPCSOLT állapotban a táskában kell lennie”. Csupán 6,7% azoknak az
intézmények aránya, ahol „A telefon szünetben használható, tanórán LEHALKÍTOTT állapotban a
táskában kell lennie”- nem kell a tanulónak kikapcsolnia a telefonját.
A vizsgált iskolák 15,6%-ában jellemző, hogy „A tanuló szükség esetén a szüleit tanári engedéllyel
felhívhatja a telefonjáról”.
Felmértük azt is, hogy a helytelen mobilhasználat következményeként milyen szankciókat alkalmaznak
az iskolák?
A megadott válaszlehetőségek közül többet is be lehetett jelölni, illetve az Egyéb kategóriába szabad
szöveget is lehetett írni.
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Helytelen mobilhasználat következményeként előforduló szankciók
megoszlása

7,2% 7,2%
15,9%
37,7%
31,9%

A pedagógus kérésére át kell adni, majd óra végén visszakapják
A pedagógus kérésére át kell adni, majd tanítás végén visszakapják
A szülőt értesítik, és a szülőnek adják vissza
A tanuló szóbeli vagy írásbeli figyelmeztetésben részesül
Egyéb

A 45 kitöltőtől 73 válasz érkezett.
A legnagyobb arányban (37,88%) „A pedagógus kérésére át kell adni, majd tanítás végén visszakapják”
választ jelölték be. Ezt követte „A szülőt értesítik, és a szülőnek adják vissza” (31,88%). Kisebb
arányban (15,94%) fordul elő, hogy elő „A tanuló szóbeli vagy írásbeli figyelmeztetésben részesül”,
illetve „A pedagógus kérésére át kell adni, majd óra végén visszakapják” (7,25%).
Az, hogy az engedély nélkül használt telefont csak a szülőnek adják vissza, leginkább az általános
iskolákra jellemző.
Az „Egyéb”-be 4 válasz érkezett. Az egyikben azt írták, hogy a „diák bevonható a fegyelmezési rendbe
a pedagógus megítélése alapján”- ami értelmezésünkben azt jelentheti, hogy a szankciót az adott
helyzetben határozzák meg. Ez összecseng egy másik válasszal, ahol azt írták, hogy „szituációtól függ
a szankció”. A harmadik válasz szerint nincs olyan helyzet, hogy szükségük lenne szankciók
alkalmazására, illetve egy válaszban a diáknak el kell hagynia az osztálytermet és „Arizona” szobába
kell mennie.
A kitöltő iskolák 86,7%-a rendelkezik nagy sávszélességű internettel.

Rendelkezik-e az iskola nagy sávszélességű internettel?

13,3%

86,7%

Igen

Nem
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Akik nem rendelkeznek, azok közül 2 általános iskola, 4 pedig gimnázium.
Az iskola épületének WIFI lefedettségéről is gyűjtöttünk információkat. A 45 iskolából 43 adott választ
erre a kérdésre. Egy iskola adott meg 0%-os értéket. További 4 iskolában a WIFI lefedettséget 8-40%
közötti értékre tették. 23 iskola írta azt, hogy náluk 100%-os a WIFI lefedettség. A 43 iskola átlaga
83,47% volt.
Az a kérdés, hogy használhatják-e a tanulók szünetben a WIFI-t? 42 iskola esetében volt releváns.

Használhatják-e a tanulók szünetben a WIFI-t?

16,7%

83,3%

Igen

Nem

Igen választ adott a kitöltők 16,7%-a, ez 5 gimnáziumot, 1 összetett intézményt és 1 AMI-t (Alapfokú
művészeti iskola) foglalt magában.
Érdeklődtünk arról is, hogy ha nem engedélyezett a tanulóknak a WIFI használata, akkor hogyan tudják
ezt kivédeni?
Erre a kérdésre 31 db válasz érkezett. 14 intézményben jelszóval védik le a WIFI hozzáférést. 3
intézményben csak a regisztrált eszközökkel lehet elérni a hálózatot, 2 intézményben más speciális
módon oldják meg. 3 intézményben csak mobilnettel lehet belépni.
5 intézményben ez azért nem okoz gondot, mert nincs a tanulóknál a telefonjuk (Nem vihetik az
iskolába, vagy egy kijelölt helyre kell azt leadniuk és ott tárolják.) 3 iskolában a tiltás visszatartó erejében
bíznak és 2 intézmény jelezte azt, hogy csak nehezen, vagy egyáltalán nem tudják ezt betartatni.
E blokk utolsó kérdéseiben a kitöltő személyek mobiltelefonnal és annak használatával kapcsolatos
attitűdjeire voltunk kíváncsiak.
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Mennyire ért egyet az alábbi kijelentésekkel a mobiltelefon
használatával kapcsolatban?
Ha órán nem is, de szünetben helytelen dolgokra
használják/használnák

11,1%

A tanulók nem társaikkal töltik az időt, hanem a telefon
„nyomkodásával”

28,9%

11,1%

24,4%

Még nem alakult ki a mobiltelefon-használat kultúrája 6,7% 13,3%
Nehezen kontrollálható a mobiltelefonnal végzett
tevékenység

11,1%

28,9%

57,8%

31,1%

15,6% 11,1%

Kedvezőtlen az egészségre gyakorolt hatása

31,1%

48,9%

28,9%

40,0%

42,2%

24,4%

22,2%

0,0% 10,0% 20,0% 30,0% 40,0% 50,0% 60,0% 70,0% 80,0% 90,0% 100,0%

Nem ért egyet

2

3

4

Teljes mértékben egyetért

Állításokat fogalmaztunk meg és felmértük az azokkal való egyetértés fokát.
A legegyenletesebben „Ha órán nem is, de szünetben helytelen dolgokra használják/használnák”
állítással kapcsolatban oszlottak meg a vélemények, még úgy is, hogy itt nem volt olyan kitöltő, aki
egyáltalán nem értett volna egyet az állítással.
A „Még nem alakult ki a mobiltelefon-használat kultúrája” kijelentésre sem érkeztek „Nem ért egyet”
válaszok.
A „Kedvezőtlen az egészségre gyakorolt hatása” kijelentéssel a válaszadók 2,2%-a nem ért egyet,
11,1%-uk kevéssé ért egyet és 40,0%-uk 3-asra értékelte az egyetértése mértékét. A válaszok szerint
a mobiltelefonok legnagyobb problémájának (57,8%) azt tartják, hogy „A tanulók nem társaikkal töltik
az időt, hanem a telefon nyomkodásával.” A válaszadók majdnem fele (48,9%) azzal is teljesen egyetért,
hogy problémát jelent az, hogy „Még nem alakulat ki a mobiltelefon-használat kultúrája.”

Mennyire ért egyet az alábbi kijelentésekkel a mobiltelefon
használatával kapcsolatban?
A tanulók nem társaikkal töltik az időt, hanem a telefon
„nyomkodásával”

4,29

Még nem alakult ki a mobiltelefon-használat kultúrája

4,22

Nehezen kontrollálható a mobiltelefonnal végzett
tevékenység

3,93

Ha órán nem is, de szünetben helytelen dolgokra
használják/használnák

3,78

Kedvezőtlen az egészségre gyakorolt hatása

3,53
1,00

1,50

2,00

2,50

3,00

3,50

4,00

4,50

5,00

(Átlag)
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Az öt kijelentés választásának átlagértékeit vizsgálva, legnagyobb mértékben (az 5-ös skálán 4,29
átlaggal) „A tanulók nem társaikkal töltik az időt, hanem a telefon „nyomkodásával” kijelentéssel értettek
egyet a kitöltők. Ettől alig lemaradva 4,22-es átlaggal a „Még nem alakult ki a mobiltelefon-használat
kultúrája”
Ezektől néhány tizeddel lemaradva a „Nehezen kontrollálható a telefonnal végzett tevékenység” (3,93as átlag) és „Ha órán nem is, de szünetben helytelen dolgokra használják/használnák” (3,78-as átlag)
„Kedvezőtlen az egészségre gyakorolt hatása” kijelentéssel való egyetértés csak 3,53 átlagot ért el a
maximális 5,00-ből.
Végezetül kértük, hogy a témával kapcsolatos bárminemű véleményüket írják le a kitöltők. A következő
válaszok érkeztek:
„A szülők bevonása és a diákok meggyőzése nélkül csak ellenállást idézünk elő a tiltással.”
„Szervezésben hasznos, de a kommunikációt rontja.”- mármint a mobiltelefon
„Iskolánkban a néptánc tanszak miatt a (mobiltelefon) órai használata fel sem merül.”

A mobiltelefon használata oktatási célokra
A mobiltelefon tanórai használatáról szólt a kérdőív második blokkja. Felmértük, hogy használják-e
órákon a telefonokat tanulásra?
A kitöltő intézmények 60%-ában igen, 40%-ában nem használják.

Használják-e tanulók az órákon a telefonokat tanulásra?

40,0%
60,0%

Igen

Nem

Kíváncsiak voltunk, hogy intézménytípusonként mi a jellemző.
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A telefont órán használók megoszlása intézménytípusok
szerint
3,7% 3,7%

Általános iskola
48,1%
44,4%

Gimnázium
Összetett intézmény
Szakgimnázium

A mobiltelefont órán használók 48,1%-a az általános iskolák köréből kerül ki. Hasonlóan magas a
gimnáziumokban mutatott arány (44,4%). Az összetett intézményekre és a szakgimnáziumokra is
jellemző a telefon tanítási órákon történő használata, ám mivel az intézménytípus képviselőinek aránya
kicsi a válaszadók között, a megjelenése nagyon alacsony értéket mutat (3,7%). Az egyetlen válaszadó
Alapfokú művészetoktatási intézményben nem jellemző a telefonok tanórai használata.
A telefont használó intézmények aránya az egyes
Kitöltő intézmények
intézménytípusokban:
száma:
23
Általános iskola
56,52%
16
Gimnázium
75,00%
1
Szakgimnázium
100,00%
4
Összetett intézmény
25,00%
Alapfokú
1
művészetoktatás
0,00%
Összevetettük a mobiltelefont órán használó intézmények számát a kitöltő intézmények számával is.
Így arra jutottunk, hogy a kitöltő általános iskolák 56,52%-ában, a gimnáziumok 75%-ában, a
szakgimnáziumok 100%-ában (1 intézmény) és az összetett intézmények 25%-ában jellemző az órai
mobiltelefon használat.

Készítette: Bánné Mészáros Anikó, RPI 2019. március
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A mobiltelefon használatát kezdeményezők megoszlása az
azt használó intézményekben

5,4%
10,8%

16,2%
67,6%

Egyes tanárok

Az iskola vezetősége

A diákok

A tantestület

A mobiltelefon tanórai használata különböző kezdeményezések hatására alakult ki. Túlnyomó részben
az egyes tanárok kezdeményezték ezt (67,6%). A válaszadó intézmények 16,2%-ában az iskola
vezetősége kérte, de. arra is volt példa (4 iskola (10,8%)), hogy a diákok kezdeményezték a mobiltelefon
bevonását az oktatásba. A tantestületi kezdeményezés volt a legritkábban előforduló (5,4%).
Mivel a tanórai telefonhasználatot leggyakrabban az egyes tanárok kezdeményezték, így érdemes
megnézni, hogy mely tantárgyak keretében történt ez.

Választások száma (db)

Tantárgyak, melyek óráin okostelefont használnak a tanulók
12
10
8
6
4

7

7
4

4

3

3

3

2

2

2

2

2

1

1

1

1

0

A 45 kitöltő összesen 56 tantárgyat vagy tantárgycsoportot nevezett meg. 4 esetben nem adtak meg
konkrét tantárgyakat, a szaktanártól és az óra anyagától tették függővé, hogy az iskolában alkalmazzáke órán a telefonokat. Egy esetben említik a Kahoot alkalmazását.
A diagramról leolvasható, hogy magasan vezetnek az idegen nyelvek (12 válasz). Ezt követik a
matematika és a történelem (7-7 választás). A tantárgyak sorát végig nézve találunk mind reál, mind
humán tárgyakat – egyik oldalra sem billen a mérleg.
Rákérdeztünk arra is, hogy az okostelefont alkalmazó kolléga hajlandó lenne-e módszerét más
érdeklődő pedagógusoknak is bemutatni?

Készítette: Bánné Mészáros Anikó, RPI 2019. március
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A tapasztalatait 10 gimnázium szívesen adná át, ők a fenti kérdésre határozott „Igen”-nel válaszoltak.
(Közülük, kettő sajnos nem adta meg a nevét3.)
A 10 db nemleges választ adó intézmény közül 5 határozott „Nem”-et írt. Néhány esetben a kitöltő nem
tudott erre a kérdésre válaszolni, és azt is jelezték néhányan, hogy a telefonhasználat még eseti jellegű,
vagy leginkább csak keresésre használják, így ez nem igen tarthat számot az érdeklődésre.
Kértük az intézményeket, hogy gondolják végig, ha a technikai feltételek adottak volnának hozzá
(egységes, iskolai tulajdonban lévő telefonok, ideális WIFI lefedettség), támogatnák-e az okostelefonok
tanórai, tanulási célú használatát? (A támogatás mértékét 1-5 skálán kellett bejelölni.)

Meglévő technikai feltételek esetén támogatná-e az
okostelefon tanórai használatát?

4,4%
4,4%

40,0%
33,3%

17,8%

Maximálisan

4

3

2

Semmiképpen

Alacsony azok aránya, akik határozottan elzárkóznának a telefonok tanórai használatától (4,4%+4,4%).
A kitöltők harmada a középértéket választotta, vagyis nem foglalt határozottan állást ebben a
kérdésben. A támogatók aránya 17,8%, illetve a maximálisan támogatóké a jelentős arányú 40,0%.
Összességében a kitöltők 58%-a támogatná ennek az új oktatási segédeszköznek a bevezetését.
Megkérdeztük az iskolákat, hogy ha náluk még nincs gyakorlata a mobiltelefon tanórai alkalmazásának,
érdeklődik-e iskolája a továbbiakban e téma iránt? (Ez esetben kértük, adja meg iskolája nevét!)
15 iskola adta meg a nevét, hogy a továbbiakban ebben a témában felvehessük velük a kapcsolatot.
Közülük 6-an már jelenleg is használják az okostelefont, de úgy tűnik, hogy még tovább akarnak lépni
ebben a témában. 5 iskola jelezte, hogy igen, érdeklődik a téma iránt, de a nevüket sajnos nem adták
meg - így velük nem tudjuk felvenni a kapcsolatot.4
A továbbiakban újfent attitűdöt mértünk. Először azzal kapcsolatban, hogy mennyire ért egyet az
mobiltelefon tanórai használatával kapcsolatban tett megállapításainkkal.
(1=Nem ért egyet, 5=Teljes mértékben egyetért)

3
4

Ha olvassák ezt az összefoglalót és magukra ismertek – kérjük írjanak a banne.aniko@reformatus.hu címre!
Ha olvassák ezt az összefoglalót és magukra ismertek – kérjük írjanak a banne.aniko@reformatus.hu címre!
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Mennyire ért egyet az alábbi kijelentésekkel a mobiltelefon tanórai
használatával kapcsolatban? I.

Növeli a majdani munkaerőpiaci esélyeiket 6,7% 8,9%

Új tanulási formákkal ismerkednek meg a tanulók

Növeli a tanulók motivációját

8,9%

33,3%

15,6%

11,1% 11,1%

31,1%

20,0%

33,3%

20,0%

40,0%

33,3%

24,4%

0,0% 10,0% 20,0% 30,0% 40,0% 50,0% 60,0% 70,0% 80,0% 90,0% 100,0%

Egyáltalán nem ért egyet

2

3

4

Teljes mértékben egyetért

Mindhárom kijelentéssel kapcsolatban megoszlottak a vélemények. Az „Egyáltalán nem ért egyet”,
illetve a csak kis mértékben ért egyet válaszok az állítások kapcsán csak kisebb mértékben jelentek
meg. Legnagyobb arányú az elutasítás (11,1% Egyáltalán nem ért egyet) azzal kapcsolatban
jelentkezett, hogy a mobiltelefonok tanórai használata növeli a tanulók motivációját. A középértéknek
számító, legkevésbé határozott véleményt mutató 3-as érték választása a majdani munkaerőpiaci
esélyek növelése kapcsán volt leginkább jellemző.
Abban a kitöltők nagy része egyetértett, hogy a mobiltelefon órai használata során egy új tanulási
formával, ismerkedhetnek meg a tanulók.

Mennyire ért egyet az alábbi kijelentésekkel a mobiltelefon tanórai
használatával kapcsolatban? I.
Új tanulási formákkal ismerkednek meg a tanulók

4,0

Növeli a majdani munkaerőpiaci esélyeiket

3,5

Növeli a tanulók motivációját

3,5
1,0

1,5

2,0

2,5

3,0

3,5

4,0

4,5

5,0

(Átlag)

A kijelentések átlagértékeit vizsgálva a leginkább elfogadott kijelentés az „Új tanulási formákkal
ismerkednek meg a tanulók” (4,0 átlag). Ettől lemaradva azonos átlagot értek el a „Növeli a majdani
munkaerőpiaci esélyeiket” és a „Növeli a tanulók motivációját” állítások.

Készítette: Bánné Mészáros Anikó, RPI 2019. március
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Mennyire ért egyet az alábbi kijelentésekkel a mobiltelefon tanórai
használatával kapcsolatban? II.
Csapat/csoportmunkát is lehetővé tesz

8,9%

A tanórán nem, de a tanórán kívüli tanulásban
könnyebben alkalmazható

17,8%

15,6%

A diákok jobban ismerik a mobil használatát, mint a
tanáraik, így a tanár elveszíti vezető szerepét

22,2%

Nehéz biztosítani a megfelelő WIFI-t hozzá

24,4%

35,6%

20,0%

15,6%

A mobilok elterelik a tanulók figyelmét

13,3%

17,8%

3

4

13,3%

26,7%

24,4%

15,6%

2

37,8%

22,2%

Nem megvalósítható, mert nincs minden tanulónak
telefonja

Egyáltalán nem ért egyet

37,8%

15,6%

20,0%

24,4%
22,2%

26,7%

37,8%

13,3%
4,4%
13,3%

22,2%
13,3%

17,8%

Teljes mértékben egyetért

A továbbiakban is állításokkal való egyetértést vizsgáltunk. Azt egy kitöltő sem vitatta, hogy a
mobiltelefon „Csapat/csoportmunkát is lehetővé tesz”, ugyanakkor sok olyan válasz volt, mely nem ért
azzal egyet, hogy „A diákok jobban ismerik a mobil használatát, mint a tanáraik, így a tanár elveszíti
vezető szerepét”, ám ennél is nagyobb volt azok aránya, akik szerint nem igaz, hogy „Nehéz biztosítani
a megfelelő WIFI-t” a mobiltelefonok tanórai használatához.

Mennyire ért egyet az alábbi kijelentésekkel a mobiltelefon tanórai
használatával kapcsolatban? II.
Csapat/csoportmunkát is lehetővé tesz

4,0

Nem megvalósítható, mert nincs minden tanulónak
telefonja

3,2

A mobilok elterelik a tanulók figyelmét

3,0

A tanórán nem, de a tanórán kívüli tanulásban
könnyebben alkalmazható

2,9

Nehéz biztosítani a megfelelő WIFI-t hozzá

2,8

A diákok jobban ismerik a mobil használatát, mint a
tanáraik, így a tanár elveszíti vezető szerepét

2,7
1,0

1,5

2,0

2,5

3,0

3,5

4,0

4,5

5,0

(Átlag)

A kijelentéseket átlagpontszámaik alapján sorba rendezve, a „Csapat/csoportmunkát is lehetővé tesz”
kijelentés vezeti a sort 4,0-s átlaggal. A következő négy kijelentés a 3,0-s átlag körül mozog, nagyon kis
eltéréssel. A sort „A diákok jobban ismerik a mobil használatát, mint a tanáraik, így a tanár elveszíti
vezető szerepét” kijelentés zárja 2,7-es átlaggal.

Készítette: Bánné Mészáros Anikó, RPI 2019. március
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Megkérdeztük a kitöltőket, hogy ha iskolájukban már van gyakorlata az okostelefonok tanórai
használatának, megosztanák-e tapasztalataikat más iskolák pedagógusaival is.
A 27 iskola közül, ahol már van valamilyen szintű iskolai okostelefon használat 8 nem adott választ erre
a kérdésre. 9 iskola „Nem”-mel válaszolt és 10 iskola adott „Igen” választ, de közülük 2 nem adta meg
a nevét, így a továbbiakban velük nem tudunk számolni. Az „Igen” választ adók kivétel nélkül a
gimnáziumok közül kerültek ki.

A közösségi média használata
A kérdőív utolsó blokkjában a közösségi médiával kapcsolatos dolgokról érdeklődtünk.
Jelen van-e az intézmény a közösségi médiában? (Jellemzően Facebook, Instagram)
A kitöltő 45 intézményből csupán 2 általános iskola nincs jelen a közösségi médiában (4,4%), a többi
igen.

Intézmények médiajelenléte
4,4%

95,6%

Jelen van

Nincs jelen

Az intézmények átlagosan 4,1 éve vannak jelen a közösségi médiában.

Hány éve van jelen az iskola a közösségi médiában?
9

8

8

Iskolák száma (db)

8
7

6

6

5

5
4
3

3

3

2

3
2

2

2

1

1
0
0,5 év

1 éve

2 éve

3 éve

4 éve

5 éve

6 éve

7 éve

8 éve

10 éve

Nem
válaszolt

A legrövidebb idő 0,5 év (2 iskola esetében), míg a leghosszabb idő 10 év (3 intézménynél).
Megkérdeztük, hogy miért tartotta szükségesnek az iskola a médiajelenlétet.
38 iskola osztotta meg velünk a gondolatait. A válaszok nagyon sokszínűek, de négy csomópont köré
szerveződnek. A leggyakoribb ok (16 válaszban) az információáramlás, megosztás lehetősége és
annak gyorsasága. A tájékoztatás, kommunikáció ugyanolyan számban szerepel (12 válasz), mint a
hirdetések, marketing, reklám, promóció, propaganda megnevezéssel még konkrétabban besorolt

Készítette: Bánné Mészáros Anikó, RPI 2019. március
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lehetőségek. Jelentős számú válaszban jelenik meg az, hogy a szülők és a tanulók így érhetők el a
leggyorsabban, legbiztosabban (7 válasz). Van, aki kifejti, hogy sokkal praktikusabb, mint a honlap. Van
olyan válasz is, ami szerint van olyan közösségi tartalom, amelyik ott van (A közösségi oldalon) jó
helyen.
Információáramlás, megosztás
16
Tájékoztatás, kommunikáció
12
Hirdetések, marketing, reklám, promóció, propaganda 12
A partnerek így érhetők el (szülők, diákok)
7
A közzétett tartalmakat az intézmények 49,1%-ában az iskolában történt események gyakoriságától
függően frissítik.
Az intézmények 30,2%-ában hetente kerülnek frissítésre a tartalmak, míg 18,6%-ban naponta. Ha csak
az utóbbi két kategóriát vesszük figyelembe, akkor is elmondható, hogy az információk gyakran
frissülnek, naprakészek.

Milyen gyakorisággal frissítik a közösségi médiában közzétett
tartalmakat?
7,0%2,3%
18,6%

41,9%

30,2%

Az iskolában történt események gyakoriságától függ

Hetente

Naponta

Havonta

Nem válaszolt

A közösségi médiába kitett információk célközönségeként megadott 4 lehetőség közül szinte egyenlő
arányban választottak a kitöltők. Több válasz is bejelölhető volt és az iskolák fele mind a négy kategóriát
megjelölte.
Ez a négy kategória a diákok (27,4%), a szülők (27,4%), gyülekezeti tagok (18,5%) és más érdeklődők
(26,6%) voltak.

A közösségi médiába kitett információk célközönsége

26,6%

18,5%

Diákoknak

Szülőknek

27,4%

27,4%

Gyülekezeti tagoknak
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Az intézményi profil látogatottságát szabad szöveges mezőben kérdeztük. A 43, közösségi profillal
rendelkező iskola közül 12 nem adott választ erre a kérdésre.

Milyen a látogatottsága az intézményi közösségi
profiljuknak?
3,2%
12,9%

Alacsony
25,8%

16,1%

Átlagos, fejlődő, változó
Jó
Magas

12,9%

Jelentős látogatószám
Nem tud rá válaszolni

29,0%

A beérkezett válaszokból kategóriákat képeztünk. Jól látható, hogy jelentős arányban vannak a jól
működő közösségi felületek, melyek a „Jó”, a „Magas” és a „Jelentős látogatószám” elnevezéssel volt
kategorizálható. Ezek azt mutatják, hogy az intézményi közösségi profilok „élő” információközlő formák.
Megkérdeztük azt is, hogy az intézményben van-e az osztályközösségeknek zárt csoportja a közösségi
oldalon?
Az intézmények felében (48,8%) minden osztálynak van zárt csoportja a közösségi oldalon. Jelentős
arányú az osztályfőnök által létrehozott zárt csoport (37,2%) – vagyis nem kiterjesztve az egész iskolára,
csak az osztályfőnök és az osztály döntése alapján.
A szaktanár által létrehozott zárt csoport kevésbé jellemző (7,0%), csakúgy mint az egy osztályba járó
tanulók szüleinek csoportja (7,0%).

Van-e intézményükben az osztályközösségeknek zárt
csoportja a közösségi oldalon?

7,0%
Minden osztálynak van ilyen

7,0%
48,8%
37,2%

Az osztályfőnök által létrehozott
csoport van néhány osztálynak
Szaktanár által létrehozott
csoport van néhány osztálynak
Az egy osztályba járó tanulók
szüleinek van
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Az egy osztályba járó tanulók szüleinek 3 általános iskolában van zárt csoportja. Más kategóriákban
nem tapasztalható intézménytípus szerinti szignifikáns eltérés.
A kitöltők szerint a tantestületek tagjai az egyes intézményekben 50%-100%-os arányban vannak
regisztrálva valamelyik közösségi oldalon. Az összes kitöltő intézmény átlagában ez 82,9%. A
leggyakoribb érték a 80%.
Ugyanez a diákoknál 10%-100% között változik. Az összes kitöltő intézmény átlagában 74,1%. A
leggyakoribb érték a 90% volt.
Kértük, hogy becsüljék meg, hogy a tanulók közül hány százalék azok aránya, aki életkoruk miatt (13
év alatti) még nem is regisztrálhatnának a közösségi oldalakon. (Ez a kérdés a gimnáziumok és
szakgimnáziumok esetében nem volt releváns.) A 13 év alatti korosztályt tanító iskolákban az átlag
42,7%-nak adódott. A legkisebb becsült érték 3% volt, a legmagasabb 100%. A leggyakoribb érték a
20% volt.
Megkérdeztük, hogy az iskola házirendjében szabályozzák-e a tanulóik közösségi médiában való
jelenlétét?
A kitöltő 45 intézmény közül csupán egy gimnázium házirendjében szabályozzák ezt.
Kértük, hogy ha van ilyen szabály, akkor írják le, hogy mit tartalmaz. A választ szó szerint idézzük:
„Az iskola értékrendjének megfelelő megjelenés”.
Nem követik a megjelenéseket, de ha jelzés érkezik ezzel kapcsolatban, akkor foglalkoznak vele.
A sértő tartalmakat nem iskolai hatáskörben kezelik, hanem javasolják, hogy (az érintett felek) polgári
peres úton intézzék azt el. Ennek hatására a diákok is megértették, hogy ez nagyon komoly dolog, nagy
a felelősség, így maga a jelenség is megszűnt.
Kértük a kitöltőket, hogy ha nincs ilyen szabályuk, gondolják végig, hogy mit írnának bele.
16 szabad szöveges válasz érkezett. Ebből 2 azt írta, hogy most erre nem tud válaszolni. Négy válasz
azt tartalmazza, hogy az otthoni tevékenységet nem lehet szabályozni, és hogy ez a szülő felelőssége.
Egy válasz azt írná bele a szabályzatba, hogy az előírt 13 éves kor alatt nem szabad regisztrálni.
A többi válasz különböző kifejezéseket használva, de mind azt hangsúlyozza, hogy minden tanuló a
közösségi médiában való jelenléte során szem előtt kell, hogy tartsa, hogy egy református iskola diákja,
megnyilvánulásaiban a keresztyén értékrendnek kell érződnie. Fontos, hogy a magatartása tisztelettudó
legyen, a személyiségi jogokat ne sértse meg és megnyilvánulásiért vállaljon felelősséget. Van olyan
válaszadó is, aki fontosnak tartaná az iskolai élettel kapcsolatos egyes információk közzétételének
korlátozását, esetleges tiltását. Egy válaszadó azt is hangsúlyosan megjelenítené, hogy bűncselekmény
esetén elmarasztalás várható.
Következő kérdésünk arra irányult, hogy szabályozzák-e valamilyen belső szabályzatban a
pedagógusok közösségi médiában való jelenlétét?
Ennek egyetlen iskolában van gyakorlata. A szabály röviden összefoglalva: „A megjelentetett
információk nem sérthetik az iskola jó hírnévhez való jogát.”
Kértük a kitöltőket, hogy ha nincs náluk ilyen jellegű szabályozás, akkor gondolják végig, hogy mit lenne
célszerű beleírni.
A kérdésre a 45 kitöltőtől 16 válasz érkezett. Négy esetben azt fejtik ki a válaszolók, hogy nem
szabályoznák ezt a kérdést, ez magányügy. Az sem biztos, hogy az intézménynek. van ahhoz joga,
hogy szabályozza ezt a kérdést. A pedagógus saját felelősségére használja a közösségi médiát, az a
fontos, hogy ne sértsen meg személyiségi jogokat.
További három válaszoló - arra hivatkozva, hogy ezt át kell még gondolnia és kevés most az ideje - nem
adott érdemleges választ. 9 válaszoló úgy véli, hogy egyrészt lehetne szabályozni a szülőkkel való

Készítette: Bánné Mészáros Anikó, RPI 2019. március

18

Az iskolai okostelefon használatról és a médiajelenlétről a református iskolákban

kapcsolattartást, másrészt az iskola arculatának, értékrendjének megfelelően, hírnevéhez méltóan lehet
jelen lenni a közösségi médiában; de a politikai témájú bejegyzéseket is korlátozni kellene, valamint
meg kellene fontolni, hogy az iskolával, a belső ügyeivel kapcsolatban mit lehet közzétenni. Kettő
intézményben úgy vélik, hogy ezt a kérdést az etikai kódex elvei szerint kell kezelni, nem szükséges rá
külön szabályozás.
Vizsgáltuk azt is, hogy a tanulók közösségi médiában való jelenléte milyen hatással van az iskolára.

Okozott-e már problémát az iskolában a tanulóik
közösségi médiában való jelenléte?

42,2%
57,8%

Igen

Nem

Az iskolák több mint felének okozott már gondot a tanulók közösségi médiában való jelenléte. A
kérdőívet kitöltő általános iskolák 47,3%-ában, a gimnáziumok 62,5%-ában, az összetett intézmények
100%-ában és a szakgimnáziumok 100%-ában jelentett ez már problémát.
Kértük, hogy írják le, milyen jellegű volt ez a probléma.
A beérkezett 22 válasz közül 13-ban azt írták, hogy a tanulók a konfliktusaikat vitték a közösségi
médiába: zaklatás, megalázás, rágalmazás, fenyegetés jellemezte ezeket a helyzeteket.
9 válasz a nem megfelelő tartalomhoz kapcsolódott: korhatáros tartalmak, képekkel, videókkal való
visszaélés, az iskola elveihez méltatlan megjelenés fotókkal és hozzászólásokkal.
Következő kérdésünk a közösségi médiában gyakran tapasztalható zaklatásról szólt.

Tapasztaltak-e már zaklatást diákjaik körében a
közösségi médiában?

44,4%
55,6%

Igen

Nem

A kérdőívet kitöltő iskoláknak több mint felében már volt arra példa, hogy a közösségi médiában
zaklatásnak volt kitéve valamelyik diákjuk. A középfokú oktatási intézményekre ez kétszer olyan
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jellemző (kb. 85%-ukban fordult elő), mint az általános iskolákra (kb. 40%). Az alapfokú
művészetoktatási intézményekben nem tapasztaltak még ilyet.
Rákérdeztünk, hogy a felsoroltak közül melyik kategóriába tartozott a zaklató.

Az előfordult zaklatási esetekben ki volt a zaklató?
3,4%
17,2%

79,3%

Iskolánk másik tanulója

Más iskola tanulója

Egy felnőtt

Az előfordult esetekben túlnyomó részben (79,3%) a zaklató is az adott iskola tanulója volt. Az esetek
majdnem ötödében egy másik iskola tanulója volt a zaklató, és csak nagyon kis arányban fordult az elő,
hogy felnőtt volt a zaklató.
Az iskolán belüli zaklatás gyakoriságának oka lehet, hogy az „áldozat” és az „elkövető” ismerik egymást
és személyes konfliktusukat „viszik ki” a közösségi felületekre.
Rákérdeztünk a zaklatási esetek áldozatainak körére is.

Az előfordult zaklatási esetekben ki volt a zaklatás
áldozata?

21,9%

78,1%

Iskolánk tanulója

Iskolánk tanára

A zaklatás áldozata az esetek háromnegyed részében az iskola tanulója volt. Nem elhanyagolható
azonban a tanárok ellen irányuló zaklatási ügyek aránya sem (21,9%). Ezt szám szerint 7 iskola jelezte,
melyek közül 6 középfokú oktatási intézmény volt.
Kihez fordultak az iskolák segítségért a zaklatási ügyekben?
A zaklatási ügyek közül 4 esetben az iskola vezetősége oldotta meg a helyzetet. 9 esetben bevonták
az iskola többi pedagógusát is: osztályfőnököt, szaktanárt, iskolapszichológust, iskolalelkészt. Tágítva
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a kört: szülőket, vagy a szülői közösséget 10 esetben vonták be. A rendőrséghez 4 esetben fordultak.
Ezek közül egy esetben az iskola rendőréhez fordultak, a másik esetben pedig előadást kértek a
rendőrségtől a zaklatással kapcsolatban.
A szakhatóságokat vagy más külső partnereket 7 esetben vontak be (Nemzetközi Gyermekmentő
Szolgálat önkéntese, Gyermek- és ifjúságvédelem, Gyámügy, Családsegítő Központ, Gyermekjóléti
Szolgálat, Tájékoztató tartalmak szakhatósága).
Visszakanyarodva az oktatáshoz, megkérdeztük, hogy a kitöltő elképzelhetőnek tartja-e, hogy a
közösségi médiában létrehozott profilt tanulási célokra alkalmazzák? (pl. Híres költők Facebook profilja)

Elképzelhetőnek tartja-e, hogy a közösségi médiában
létrehozott profilt tanulási célokra alkalmazzák?

24,4%

75,6%

Igen

Nem

A válaszadók háromnegyed része ezt elképzelhetőnek tartja. A nemet válaszolók között az alapfokú
művészetoktatás kivételével minden iskolatípus előfordult.
Végezetül néhány állítást fogalmaztunk meg, mellyel a kitöltők közösségi oldalakhoz kapcsolódó
attitűdjét mértük fel. Az állításokkal kapcsolatos egyetértést kellett bejelölni 1-5 értékű skálán.
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Mennyire ért egyet az alábbi kijelentésekkel a közösségi média
használatával kapcsolatban?
A tanulók és tanárok közösségi oldalon való jelenléte nem
tartozik az iskolára

11,1% 13,3%

35,6%

Az iskola feladata a 13 év alatti tanulók Facebook és
Instagram jelenlétének ellenőrzése
Az iskola feladata a közösségi média etikus használatának
megtanítása

20,0%

73,3%
4,4%

24,4%

20,0%

A közösségi média egy elkerülhetetlen „rossz”

15,6% 11,1%
40,0%

28,9%

40,0%

31,1%

A virtuális közösségi tér kevésbé hasznos, mint a valódi 4,4% 8,9% 15,6%
közösség
A közösségi oldalak megkönnyítik a közösségépítést 6,7% 20,0%
(osztályközösség, szülői közösség)

Használatával a tanuló tagja lesz egy közösségnek
Használatával bővül a tanulók ismerete
Nem ért egyet

2

4

4,4%

40,0%

33,3%

6,7% 20,0%

3

35,6%

48,9%

2,2% 24,4%

8,9%

68,9%
33,3%

6,7%

A közösségi oldalak megkönnyítik az információáramlást

20,0%

31,1%

33,3%

8,9%

26,7%

13,3%

Teljes mértékben egyetért

A válaszok alapján nagyon változatos kép rajzolódik ki. A kitöltők nagymértékben elutasítják, hogy az
iskola feladata lenne a 13 év alatti tanulók Facebook és Instagram jelenlétének ellenőrzése.

Mennyire ért egyet az alábbi kijelentésekkel a közösségi média
használatával kapcsolatban?
A virtuális közösségi tér kevésbé hasznos, mint a valódi
közösség

4,4

A közösségi oldalak megkönnyítik az információáramlást

4,2

Az iskola feladata a közösségi média etikus használatának
megtanítása

3,9

A közösségi média egy elkerülhetetlen „rossz”

3,3

A tanulók és tanárok közösségi oldalon való jelenléte nem
tartozik az iskolára

3,2

Használatával a tanuló tagja lesz egy közösségnek

3,2

Használatával bővül a tanulók ismerete

3,2

A közösségi oldalak megkönnyítik a közösségépítést
(osztályközösség, szülői közösség)
Az iskola feladata a 13 év alatti tanulók Facebook és
Instagram jelenlétének ellenőrzése

3,1
1,4
1

1,5

2

2,5

3

3,5

4

4,5

5

(Átlagérték)
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Az állításokkal való egyetértés mértéke szerint csökkenő sorrendbe állítva a kijelentéseket azt látjuk,
hogy nagyon eltérő értékek születtek. Az 5-ös skálán 4,4 átlagot kapott „A virtuális tér kevésbé hasznos,
mint a valódi közösség”. Ezt követi 4,2-es átlaggal, „A közösségi oldalak megkönnyítik az
információáramlást”. Elég nagy az egyetértés abban is (3,9), hogy „Az iskola feladata a közösségi média
etikus használatának megtanítása”. A következő négy kijelentés 3-as körüli (közepes) átlagot ért el, míg
a „Az iskola feladata a 13 év alatti tanulók Facebook és Instagram jelenlétének ellenőrzése” határozott
elutasítást kapott az 1,4-es átlaggal.
Néhány iskola kihasználta a lehetőséget, hogy az utolsó kérdésben leírja a véleményét. Az egyik
gimnázium ezt írta:
„Hasznos lenne egy református intézményekre vonatkozó irányelv a közösségi média tekintetében,
köszönet a kezdeményezésért.”
„Segítséget kell adni a tanároknak”
Az egyik művészeti iskolából jelezték, hogy ők az iskola sajátosságai miatt tanórai használatra nem, de
a táncművészetekhez kapcsolódó egyéni, otthoni gyűjtőmunkához alkalmazzák a telefont.

Összegzés
A kérdőívet kitöltők nagy száma azt mutatja, hogy aktuális témát találtunk. Erre a témára fontossága
miatt szívesen rászánták az időt a kérdőívet kitöltők.
A tanulók mobiltelefonnal való ellátottsága a becsült adatok szerint felső tagozatban minimum 20%, a
középiskolai korosztálynál minimum 60%, amit azt jelenti, hogy a mobiltelefon tanórai használatához az
eszköz rendelkezésre áll. Általános iskolában statisztikailag 5 fős csoportokban folyhat a munka, míg a
9-12. évfolyamon páros vagy akár egyéni munkában is. Az iskolák 87%-a rendelkezik szélessávú
internettel és WIFI lefedettséggel, ami lehetővé teszi a tanórai használatot.
Az intézmények 90%-ába be lehet vinni a telefont és a kitöltő iskolák 73%-ában - bizonyos keretek
között - használni is lehet azt. A használatot az iskolák 93%-a szabályozza a házirendben. Ha valaki
vét a szabályok ellen, akkor, általános iskolában az a leggyakoribb szankció, hogy oda kell adni a
tanárnak a telefont, aki majd csak a szülőnek adja vissza azt. A középiskolákban a tanár óra végén adja
vissza a telefont a tanulónak. Az iskolák hatodában ezekkel együtt járhat a szóbeli vagy akár az írásbeli
figyelmeztetés is.
A mobiltelefonnal kapcsolatban nagymértékben egyetértettek azzal a kijelentéssel, hogy „A tanulók nem
társaikkal töltik az időt, hanem a telefon „nyomkodásával” és hogy még nem alakult ki a mobilhasználat
kultúrája. Talán ezek is okai lehetnek annak, hogy az intézmények csupán 17%-ában használhatják a
tanulók a szünetben a WIFI-t.
Az okostelefont tanórákon a kitöltő iskolák 60%-ában használják a tanulók. Intézménytípusonként ez
azt jelenti, hogy a gimnáziumok háromnegyed részére, míg az általános iskolák több mint felére jellemző
a mobiltelefon oktatási célokra való használata. A telefonhasználatot az esetek túlnyomó többségében
(68%) egy-egy pedagógus javasolta, vezette be.
A tantárgyak körében kiemelkedően vezetnek az idegen nyelvek. Gyakori a használat a matematika és
történelem órákon is. A további felsorolásban szerepelnek mind reál, mint humán tárgyak is.
A kitöltők egyetértenek azzal, hogy a mobiltelefon használata során új tanulási formákkal ismerkednek
meg a tanulók, és ez növeli a motivációjukat, valamint az eszköz használatában való jártasság növeli a
tanulók majdani munkaerő piaci esélyeit.
A mobiltelefont tanórákon már használó 27 intézmény közül 8 gimnázium jelezte (elérhetőségét is
megadva), hogy kollégáik szívesen átadnák a tapasztalataikat más intézményben tanítóknak.
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(Elviekben több intézmény is nyitott volt erre - általános iskolák, szakgimnázium -, de sajnos az
elérhetőségüket nem adták meg – és mivel a kérdőív alapvetően anonim volt, így nem tudjuk őket
beazonosítani.) Az okostelefont még nem használó intézmények közül 15 nyitott a szakmai
tapasztalatok átvételére. A Református Pedagógiai Intézet feladata lehet a továbbiakban, hogy a
szaktanácsadói hálózatát is bevonva „összehozza” a két csoport iskoláit, és meginduljon egy
mobiltelefon tanórai használatára irányuló szakmai tapasztalatcsere, tudásátadás.
A médiajelenlét nagymértékben jellemző az iskoláinkra. 96%-uk jelen van a közösségi médiában.
Átlagosan 4 éve vannak jelen, de három kitöltő iskola már több mint 10 éve. A közösségi médiában való
jelenlét előnyét abban látják, hogy könnyűvé és gyorssá teszi az információ megosztását, az
információáramlást, így gyorsabban elérhetők a szülők és egyéb partnerek, akiket azonos súllyal
„céloznak” meg. Az információkat szükség szerint frissítik, és ez maximum egyhetes időintervallumot
jelent.
Az iskolák majdnem mindegyikében vannak közösségi oldalon létrehozott nyílt vagy zárt csoportok.
Ezek vagy az iskola, vagy az egyes osztályok, vagy a szaktanárok által létrehozott csoportokat
jelentenek.
A diákok közösségi oldalon való jelenlétét jelentős mértékűre, átlagban 75%-ra teszik. A diákok
közösségi médiában való jelenlétét egy gimnázium kivételével nem szabályozzák az iskolák. Az egy
meglévő szabályozás lényege „Az iskola értékrendjének megfelelő megjelenés”.
Egy lehetséges szabályzatba azt foglalnák bele, hogy a tanuló a közösségi médiában való jelenléte
során is tartsa szem előtt, hogy egy református iskola diákja, megnyilvánulásaiban a keresztyén
értékrend érződjön.
Az iskolák nem becsülték túl magas arányra a 13 év alatti tanulóik közösségi médiában való jelenlétét,
és úgy gondolják, hogy ennek a szabálynak a betartatása a szülők feladata.
A pedagógusok 83%-a van jelen a közösségi médiában. A pedagógusok közösségi médiában való
jelenlétét csupán egyetlen gimnázium szabályozza (Nem ugyanaz, aki a diákok jelenlétét.) A szabály
röviden összefoglalva: „A megjelentetett információk nem sérthetik az iskola jó hírnévhez való jogát.”
Egy lehetséges szabályzatban meghatároznák a szülőkkel való kapcsolattartást, azt hogy az iskola
arculatának, értékrendjének megfelelően, hírnevéhez méltóan szabad jelen lenni a közösségi
médiában; politikai témájú bejegyzéseket ne tegyen a pedagógus és azt, hogy az iskolával, a belső
ügyeivel kapcsolatban mit lehet közzétenni.
Az iskolák több mint felében okozott már gondot a tanulóik közösségi oldalon való jelenléte. Az esetek
felében ez zaklatást jelentett, amit az esetek háromnegyed részében az iskola egyik tanulója követett
el a másik tanuló ellen. Az intézmények ezeket az ügyeket a tantestületen belül, vagy szakhatóságok
bevonásával, sokszor felvilágosító munkával is kiegészítve oldották meg.
A közösségi médiával kapcsolatban az a kitöltők véleménye, hogy a virtuális tér kevésbé hasznos, mint
a valódi közösség, de ezzel együtt az iskola feladata a közösségi média etikus használatának
megtanítása.
A kérdőív végén szabadon beírható vélemények között kaptuk a „Hasznos lenne egy református
intézményekre vonatkozó irányelv a közösségi média tekintetében, köszönet a kezdeményezésért.”
hozzászólást.
Minden kitöltőnek köszönjük az értékes meglátásait, hogy az együttgondolkodással segíti a közös
munkát. A Református Pedagógiai Intézet azon lesz, hogy segítse egy ilyen irányelv létrejöttét, és az
iskolákban - szabályozott keretek között - a kollégák sikeresen használhassák az új technológia
nyújtotta lehetőségeket, tanulóink épülésére.
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Melléklet
MOBILTELEFON AZ ISKOLÁBAN (19 kérdés)
1. Kérjük, adja meg intézménye típusát!
Általános iskola
Gimnázium
Szakgimnázium
Szakközépiskola
Összetett intézmény
Alapfokú művészetoktatás
2. A tanulók hány százaléka rendelkezik okostelefonnal? (Csak az Ön iskolájában
releváns korosztályokat kell kitölteni!) Alsó tagozatban
3. A tanulók hány százaléka rendelkezik okostelefonnal? (Csak az Ön iskolájában
releváns korosztályokat kell kitölteni!) Felső tagozatban
4. A tanulók hány százaléka rendelkezik okostelefonnal? (Csak az Ön iskolájában
releváns korosztályokat kell kitölteni!) 9-12. évfolyamon
5. A tantestület hány százaléka rendelkezik okostelefonnal? (Szabad szöveges)
6. Szabályozva van-e a mobilhasználat a Házirendben?
Igen
Nem
7. Ha a Házirendben nincs szabályozva, mi ennek az oka? (Szabad szöveges)
8. Ha a Házirendben nincs szabályozva, akkor más módon szabályozzák-e? (Szabad
szöveges)
9. Tiltják-e a magát a mobiltelefon bevitelét az iskolába?
Igen
Nem
Egyéb (Pl. ha eltérő a szabályozás az alsó és a felső tagozaton)
10. Ha tiltják a mobiltelefon bevitelét az iskolába, akkor annak mi az oka? (Szabad
szöveges)
Nincs szükség a telefonra az iskolában
Mobilok „helytelen” használata (Zavarják az órát, felvételeket készítenek egymásról)
Drága eszköz, nem vállaljuk a felelősséget, ha elvész
Egyéb____________________________
11. Milyen jellegű szabály vonatkozik az iskolai telefonhasználatra?
Teljes tiltás
Korlátok között megengedés
Korlátlan használat
12. Jelölje meg, hogy az Ön intézményében mi a gyakorlat
A tanuló nem hozhat az iskolába telefont
A telefont az iskolába belépve, kikapcsolva le kell adni
A telefont az iskolába belépve ki kell kapcsolni, sem szünetben, sem órán nem szabad használni
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A telefon szünetben használható, tanórán KIKAPCSOLT állapotban a táskában kell lennie
A telefon szünetben használható, tanórán LEHALKÍTOTT állapotban a táskában kell lennie
A tanuló szükség esetén a szüleit tanári engedéllyel felhívhatja a telefonjáról
A telefon korlátlanul használható
13. Helytelen mobilhasználat következményeként előfordulnak-e Önöknél az alábbi
szankciók? (Több válasz is lehetséges)
A pedagógus kérésére át kell adni, majd óra végén visszakapják
A pedagógus kérésére át kell adni, majd tanítás végén visszakapják
A szülőt értesítik, és a szülőnek adják vissza
A tanuló szóbeli vagy írásbeli figyelmeztetésben részesül
Egyéb:
14. Rendelkezik-e az iskola nagy sávszélességű internettel?
Igen
Nem
15. Az iskolaépület hány százalékában van WIFI lefedettség? (Szabad szöveges)
16. Használhatják-e a tanulók szünetben a WIFI-t?
Igen
Nem
17. Ha nem engedélyezett a WIFI használata a tanulóknak, akkor hogyan tudják ezt
kivédeni? (szabad szöveges)
18. Mennyire ért egyet az alábbi kijelentésekkel a mobiltelefon használatával
kapcsolatban?
(1=Nem értek egyet, 5=Teljes mértékben egyetértek)
Kedvezőtlen az egészségre gyakorolt hatása
Nehezen kontrollálható a mobiltelefonnal végzett tevékenység
Még nem alakult ki a mobiltelefon-használat kultúrája
A tanulók nem társaikkal töltik az időt, hanem a telefon „nyomkodásával”
Ha órán nem is, de szünetben helytelen dolgokra használják/használnák
19. Kérjük, írja le a témával kapcsolatos bárminemű véleményét, melyre a kérdőív kérdései
esetleg nem tértek ki! (Szabad szöveges)

MOBILTELEFON HASZNÁLATA OKTATÁSI CÉLOKRA (11 kérdés)
20. Használják-e órákon a telefonokat tanulásra?
Igen
Nem
21. Ki kezdeményezte a telefonok tanórai használatát? (Több válasz is megadható)
Az iskola vezetősége
A tantestület
Egyes tanárok
A diákok
Egyéb
22. Ha használják, akkor mely tantárgyaknál? (Szabad szöveges)
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23. Az okostelefont alkalmazó kolléga hajlandó lenne-e módszerét más érdeklődő
pedagógusoknak is bemutatni?
Igen
Nem
Egyéb:
24. Ha a technikai feltételek adottak volnának hozzá (egységes, iskolai tulajdonban lévő
telefonok, ideális WIFI lefedettség), támogatná-e az okostelefonok tanórai, tanulási célú
használatát? (1= Semmiképpen, 5=Maximálisan)
25. Ha még nincs iskolai gyakorlata a mobiltelefon tanórai alkalmazásának, érdeklődik-e
iskolája a továbbiakban e téma iránt? (Ez esetben kérjük, adja meg iskolája nevét!)?
26. Mennyire ért egyet az alábbi kijelentésekkel a mobiltelefon tanórai használatával
kapcsolatban?
(1=Nem értek egyet, 5=Teljes mértékben egyetértek)
Növeli a tanulók motivációját
Új tanulási formákkal ismerkednek meg a tanulók
Növeli a majdani munkaerőpiaci esélyeiket
27. Mennyire ért egyet az alábbi kijelentésekkel a mobiltelefon tanórai használatával
kapcsolatban?
(1=Nem értek egyet, 5=Teljes mértékben egyetértek)
A mobilok elterelik a tanulók figyelmét
Nem megvalósítható, mert nincs minden tanulónak telefonja
Nehéz biztosítani a megfelelő WIFI-t hozzá
A diákok jobban ismerik a mobil használatát, mint a tanáraik, így a tanár elveszíti vezető szerepét
A tanórán nem, de a tanórán kívüli tanulásban könnyebben alkalmazható
Csapat/csoportmunkát is lehetővé tesz
28. Ha iskolájában már van gyakorlata az okostelefonok tanórai használatának,
megosztanák-e ezirányú tapasztalataikat más iskolák pedagógusaival is?
Igen
Nem
29. Ha igen, kérjük, adja meg iskolája nevét a későbbi esetleges kapcsolatfelvétel céljából.
(szabad szöveges)
30. Kérjük, írja le a témával kapcsolatos bárminemű véleményét, melyre a kérdőív kérdései
esetleg nem tértek ki! (Szabad szöveges)

KÖZÖSSÉGI MÉDIA HASZNÁLATA (25 kérdés)
31. Jelen van-e intézménye a közösségi médiában? (Jellemzően Facebook, Instagram)
Igen
Nem
32. Ha jelen van, akkor hány éve? (Szabad szöveges)
33. Ha jelen van, miért tartotta ezt az iskola szükségesnek?
34. Milyen gyakorisággal frissítik az ott közzétett tartalmakat? (Egyszeres választás)
Naponta
Hetente
Havonta
Ritkábban
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Az iskolában történt események gyakoriságától függ
35. Kinek szánják a feltett információkat? (Több is választható)
Diákoknak
Szülőknek
Gyülekezeti tagoknak
Más érdeklődőknek
36. Milyen a látogatottsága az intézmény közösségi profiljuknak? (Szabad szöveges)
37. Van-e intézményükben az osztályközösségeknek zárt csoportja a közösségi oldalon?
Nincs
Az osztályfőnök által létrehozott van néhány osztálynak
Szaktanár által létrehozott van néhány osztálynak
Minden osztálynak van ilyen
Az egy osztályba járó tanulók szüleinek van
38. Becsülje meg, hogy a tantestület hány százaléka van regisztrálva a közösségi oldalon
(Facebook, Instagram, stb.)! (Szabad szöveges)
39. Becsülje meg, hogy tanulóik hány százaléka van regisztrálva a közösségi oldalon
(Facebook, Instagram, stb.)! (Szabad szöveges)
40. Becsülje meg, hogy ezek közül hány százalék az, aki életkora miatt még nem is
regisztrálhatna (13 év alatti)! (Szabad szöveges)
41. Az iskolai Házirendben szabályozzák-e tanulóik közösségi médiában való jelenlétét?
Igen
Nem
42. Ha igen, kérjük, írja le, hogy mit tartalmaz ez a szabály! (Szabad szöveges)
43. Ha nincs ilyen szabály, kérjük, gondolja végig, hogy mit írna bele! (Szabad szöveges)
44. Bármilyen belső szabályzatban szabályozzák-e a pedagógusok közösségi médiában
való jelenlétét?
Igen
Nem
45. Ha igen, kérjük, írja le, hogy mit tartalmaz ez a szabály! (Szabad szöveges)
46. Ha nincs ilyen szabály, kérjük, gondolja végig, hogy mit írna bele! (Szabad szöveges)
47. Okozott-e már problémát az iskolában a tanulóik közösségi médiában való jelenléte?
Igen
Nem
48. Ha igen, kérjük, írja le, hogy milyen jellegű volt ez a probléma! (Szabad szöveges)
49. Tapasztaltak-e már zaklatást diákjaik körében a közösségi médiában?
Igen
Nem
50. Ha igen, ki volt a zaklató? (Többszörös választás)
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Iskolánk másik tanulója
Más iskola tanulója
Egy felnőtt
51. Ha igen, ki volt a zaklatás áldozata? (Többszörös választás)
Iskolánk tanulója
Iskolánk tanára
Más iskola tanulója
52. A zaklatási ügyben kihez fordultak segítségért? (Szabad szöveges)
53. Elképzelhetőnek tartja-e hogy a közösségi médiában létrehozott profilt tanulási célokra
alkalmazzák? (pl. Híres költők Facebook profilja)
Igen
Nem
54. Mennyire ért egyet az alábbi kijelentésekkel a közösségi média használatával
kapcsolatban?
(1=Nem értek egyet, 5=Teljes mértékben egyetértek)
Használatával bővül a tanulók ismerete
Használatával a tanuló tagja lesz egy közösségnek
A közösségi oldalak megkönnyítik az információáramlást
A közösségi oldalak megkönnyítik a közösségépítést (osztályközösség, szülői közösség)
A virtuális közösségi tér kevésbé hasznos, mint a valódi közösség
A közösségi média egy elkerülhetetlen „rossz”
Az iskola feladata a közösségi média etikus használatának megtanítása
Az iskola feladata a 13 év alatti tanulók Facebook és Instagram jelenlétének ellenőrzése
A tanulók és tanárok közösségi oldalon való jelenléte nem tartozik az iskolára
55. Kérjük, írja le a témával kapcsolatos bárminemű véleményét, melyre a kérdőív kérdései
esetleg nem tértek ki! (Szabad szöveges)
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