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ELŐSZÓ

A digitális korban számtalan módon juthatunk adatokhoz, információhoz, mégsem egyértelmű, hogy 
a tanulók a tanulás szolgálatába tudnák állítani a lehetőségeiket. A releváns, hiteles és megbízható 
információkból történő tudásépítés kihívásaira adott feleletként értelmezhetők azok a készségek  és 
kompetenciák, amelyek lehetővé teszik a hatékony, önálló tanulást. A technológia alkalmazása sok 
lehetőséget rejt magában, és sok preferenciát implikál is, ezek közel sem veleszületettek. A digitális 
nemzedék tagjainak szükségük van arra, hogy megtanulják az eszközöket a saját tanulási folya-
matuk támogatására használni. Ebben az intézményesült oktatás, a pedagógusok felelőssége is 
számottevő.

A digitális tanulói jellemzők nem jobbak vagy rosszabbak a hagyományosaknál, azonban ahhoz, 
hogy a diákok eredményesen tudják működtetni őket, tanulásmódszertannal is meg kell őket támo- 
gatni. Nem az a cél, hogy a hagyományos tanulási preferenciáknak hátat fordítva, egyfajta digitális 
vándorlás során a tanárok megváltozzanak, és tanulóikat is erre ösztönözzék, hanem hogy a tanulók 
sokrétű eszköztárra tegyenek szert az információkezeléssel és -feldolgozással kapcsolatban.

Az elméleti bevezetőben szeretnénk bemutatni „A hatékony önálló tanulás gyakorlata és az inter- 
net használata az önálló tanulásban” című tematikus hét tervezése során figyelembe vett pedagógi- 
ai alapelveket és elméleti modelleket, keretrendszereket, különös tekintettel a digitális kompetenci- 
ára. Összefoglalásunk hiánypótló abban az értelemben, hogy az angol nyelven elérhető, a digitális 
kompetencia fejlesztésére irányuló programokat és sztenderdeket magyar nyelvre ültettük, annak 
érdekében, hogy azon kollégák, akik hozzánk hasonló módon önállóan dolgoznának ki programo- 
kat, foglalkozásterveket a tematikus hétre, megismerhessék ezeket, és az ő tervezőmunkájukat is 
inspirálják.



 

A HATÉKONY, ÖNÁLLÓ TANULÁS  
GYAKORLATA ÉS AZ INTERNET HASZNÁLATA 
A TANULÁSBAN – DIGITÁLIS  
KÉSZSÉGFEJLESZTÉSI RENDSZEREK
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Bevezetés

A digitális kompetencia képes hozzájárulni a gazdasági versenyképesség fokozásához vagy meg- 
őrzéséhez, így fejlesztése a közoktatásban lényeges szakmapolitikai szándék lehet. A tematikus hét 
kapcsán egy olyan keretrendszer felállításában gondolkodunk, amelynek középpontjában a digitális 
írástudás, valamint a hatékony, önálló tanulás metszetében álló készségek állnak. A neveléstudo- 
mányban számos elméleti munka és kutatás született a digitális kompetenciával kapcsolatban.

A tematikus hét célját tekintve, legalábbis a tervezés jelenlegi fázisában, készségekre koncent- 
rálunk konkrét eszközök és pusztán technológiai tudás átadása helyett, hogy a tematikus hét mö- 
götti koncepció időtálló legyen, és ne legyen kitéve az aktuálisan elérhető digitális szolgáltatások, 
szoftverek és alkalmazások folyamatos változásainak. A gyakorlatban, a foglalkozástervekben és 
a megvalósításban viszont elengedhetetlen szerepet játszanak a konkrét digitális eszközök és al- 
kalmazások, amelyekre ajánlásokat is teszünk. A tematikus hét tervezésének origójában azonban 
a készségfejlesztés található, amely nemcsak biztos pont, melyhez vissza lehet térni, amennyiben 
például az eszköztár felülvizsgálatra szorul, hanem maga is formálódhat az éppen aktuális kihívá- 
soknak megfelelően – gondolunk itt az ISTE (International Society for Technology in Education, lásd 
még alább) időről időre felülvizsgált sztenderdjeire. Az ISTE igyekszik nemcsak reagálni dinami- 
kusan változó technológiai és társadalmi környezetünkre, de hatással is kíván lenni az oktatásban 
kitűzött célokra.

Munkánkban olyan nemzetközi sztenderdeket és ajánlásokat veszünk figyelembe, mint példá-
ul a Digital Citizenship Program (DCP) curriculuma és az ISTE-sztenderdek, de kevésbé komp-
lex vagy szűkebb területre koncentráló rendszer alapján fejlesztett, a nevezett keretrendszerek-
be beilleszthető vagy azokkal összefüggésbe hozható anyagokat is felhasználunk, mint például 
a  oogle iKeepSafe vagy a WebWeWant, melyekre ebben az összefoglalóban nem térünk ki. A saját 
készségkeretrendszerünk kialakításakor a digitális kompetencia modelljei közül is jó néhányra tá- 
maszkodunk (pl. Calvani, Pegrum, Erstad, Hinrichsen és Coombs), és vizsgálat tárgyává tesszük 
őket a DCP-keretrendszer felépítésének tükrében.
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Elméleti	háttér

Calvani dimenziói

Calvani és munkatársai (2008) felfogásában a digitális kompetencia technológiai, kognitív, illetve 
etikai dimenzióra osztható. A szerzők is hangsúlyozzák, hogy a digitális kompetencia nem egyenlő a 
technológiák ismeretével, bár kétségkívül az is részét képezi. Az általuk fejlesztett mérőeszközben 
olyan feladatok jelennek meg, amelyek értelmezhetők és megoldhatók a digitális világon kívül is, 
felfoghatók akár digitális szövegértési feladatként, és kapcsolhatók lennének a későbbiekben még 
ismertetett elméleti rendszerek alapján Pegrum (2011) információs, keresési, szűrési, címkézési 
műveltségéhez, valamint Hinrichsen és Coombs (2013) modelljében a jelentésteremtés és a hasz- 
nálat dimenziójába is sorolhatók, de Erstad modelljéhez is illeszthetők például a keresés, osztályo- 
zás, értékelés szintjein (2011).

Technológiai	dimenzió Technológiai hibák felismerése

Felületek azonosítása

A legmegfelelőbb technológiai megoldások kiválasztása

Logikai műveletek végzése

Folyamatok ábrázolása

A való világ és a virtuális világ közötti különbségtétel

Kognitív	dimenzió Szövegek kezelése (összegzés, bemutatás, elemzés)

Adatok rendszerezése

Grafikonok kiválasztása és értelmezése

Releváns információk értékelése

Az információ megbízhatóságának értékelése

Etikai	dimenzió A személyes adatok védelme

Tiszteletadás az interneten

A szociális és technológiai egyenlőtlenségek megértése

1. táblázat: A	digitális	kompetencia	dimenziói	és	alkotóelemei	az	Instant	DCA	mérőeszközben		
(Calvani	és	mtsai,	2008,	190)

Area és Pessoa (2012), illetve Ng (2012) kompetencialistái is nagymértékben megfeleltethetők 
Calvani és munkatársai modelljének. Area és Pessoa (2012) a webkettes eszközök megjelenésével 
létrejövő kulturális változások folytán a digitális kultúra négy fő kompetenciáját írják le: kognitív- 
intellektuális kompetencia, társas-kommunikatív kompetencia, axiologikus kompetencia, érzelmi 
kompetencia. Ng (2012) a kognitív dimenzión belül értelmezi az információs műveltséget, a techni-
kai dimenzió részének tartja az operatív ismereteket, a társas-érzelmi dimenzió pedig tartalmazza a 
társas-érzelmi jártasságot. A kritikai műveltség mindhárom kategóriához hozzátartozik, a körök met-
szete szintén értelmezhető. A közös metszet a digitális írástudás, a kognitív és technikai dimenzió 
metszete a reprodukciós és ágazati műveltség, a kognitív és társas-érzelmi halmazok találkozásá-
nál találhatók az online etikettel és az internetbiztonsággal kapcsolatos ismeretek, a társas-érzelmi 
és a technikai dimenzió határán helyezkednek el a közösségi hálózatokkal kapcsolatos funkcionális 
ismeretek.
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1. ábra. A	digitális	írástudás	modellje	(Ng,	2012)

Egy másik modellben, melyben ugyancsak meghatározók a rész-egész viszonyok és a metszetek 
jelentősége, a digitális írástudás összetevőként jelenik meg, méghozzá a digitális állampolgárság 
alkotóelemeként (Mossberger, Tolbert, McNeal, 2008).

2. ábra: A	digitális	állampolgárság	az	értékek	és	kulcskompetenciák,	az	internetbiztonság	és		
a	digitális	írástudás	metszetében	(Mossberger,	Tolbert,	McNeal,	2008)

 

Ezen rész-egész viszonyok a szakirodalomban különbözőképpen jelennek meg, mindenesetre any- 
nyi kitűnik, hogy a digitális állampolgárság a digitális írástudást magában foglaló fogalom, ez utóbbi 
csak egy a több összetevő közül.

A fenti modellek kapcsán fontosnak tartjuk, hogy a technológiai jártasság kialakításával párhuza- 
mosan kellő figyelmet kapjon a kognitív és etikai dimenzión belüli készségek fejlesztése is, ennek 
biztosítékaként szeretnénk megalkotni egy komplex készség-, illetve programtérképet a tematikus 
hétre.
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Pegrum: a digitális írástudás műveltségek együttese

Pegrum (2011) a digitális írástudást különféle egymás mellett létező, többszörös műveltségekre bont-
ja, amelyekhez kapcsolódóan olyan képességeket is megnevez, amelyek elsősorban nem a di- gitális 
világhoz kötődnek, mégis szükség van rájuk abban, és annak eszközeivel jól fejleszthetők  is. Ilyen ké-
pesség például tisztán kommunikálni, érvelni, fenntartani az olvasók figyelmét, szabatosan fogalmazni 
vagy másokkal együttműködni. A műveltségek leírásához négy fókuszt használ, úgymint a nyelvet, az 
információt, a kapcsolatokat és a remixet, azaz meglévő anyagok kreatív újraszerkesz- tését.

A nyelvhez kapcsolódó műveltségek közül kiemeli a nyomtatott anyagokkal kapcsolatos mű- 
veltséget (print literacy), amelynek online környezetben is van létjogosultsága. Ugyan az „internet 
mint könyvtár” szemlélet messze meghaladott, mégis vannak olyan szövegek, akár egy Wikipédia- 
szócikk is ilyen lehet, amelyeket hasonló technikákkal dolgozunk fel, mint egy nyomtatott szöveget. 
A szövegalkotással kapcsolatos műveltségbe (texting literacy) beletartozik a szleng, különböző idió- 
mák használata, a regiszterválasztással is összefüggésben. A sor számos egyéb műveltséggel foly- 
tatódik: a különböző csatornákhoz is rendel egy-egy műveltséget (multiliteracies), vizuális, audio- és 
videoformátumokkal kapcsolatban, ahogy megkülönbözteti a hipertextekkel kapcsolatos műveltsé- 
get is (hypertext literacy). A nyelvvel kapcsolatos műveltségek között foglal helyet a kódolási (code 
literacy) és a technológiai műveltség (technological literacy).

Az információhoz kötődő műveltségek közé sorolja a keresési (search literacy), a címkézési 
(tagging literacy), az információs (information literacy), a szűrési (filtering literacy) és a figyel-   mi 
(attention literacy) műveltséget. A keresési műveltség a keresőmotorok megfelelő használatát, mű-
ködésük alapelveinek megértését, illetve az összetett keresés, a logikai operátorok ismeretét je-
lenti. Az információs műveltség az információ eredetével, a szerzőség vizsgálatával hozható ösz- 
szefüggésbe, illetve azt az értékelési folyamatot takarja, ami a forrás pontosságára, objektivitására, 
befejezettségére, hasznosságára és relevanciájára vonatkozik. Beletartozik a trianguláció elve, az 
információ forrásának más forrásokkal való összevetése. Feltételez egyféle egészséges attitűdöt  
is az igazsággal szemben. A szűrési műveltség eligazodást kíván meg az információs túlterheltség 
ellenére. Ehhez kapcsolódik a kitartó érdeklődés és összpontosítás a figyelmi műveltségben, ami 
lehetővé teszi, hogy ne kalandozzanak el az ember gondolatai, és kellőképp reflektáljon is az infor- 
mációkra.

A kapcsolatokkal összefüggő műveltségek közül való a személyes (personal literacy), a hálózati 
(network literacy), a részvételi (participatory literacy), a kulturális (cultural literacy), valamint az in- 
terkulturális (intercultural literacy). A személyes műveltség Burniske fogalma (2008, idézi Pegrum, 
2011), s arra vonatkozik, hogy az online jelenlét során az egyén kialakítja saját digitális identitá-
sát, blogokon vagy közösségi oldalakon keresztül, a megnyilvánulásai által. A hálózati műveltség 
túl- megy a saját magunkról kialakítandó vagy kialakított képen, és már az információáramlással 
van összefüggésben. A hálózatokat jól használó személyek informáltak, és maguk is információkat 
osz- tanak meg a közösséggel. A részvételi műveltség abban nyilvánul meg, hogy az egyén fel tudja 
becsülni azt, hogy miként járulhat hozzá a kollektív intelligenciához, olyan eszközök segítségével, 
mint amilyenek a wikik, blogok, virtuális világok vagy közösségi oldalak. A kulturális műveltség segíti 
hozzá a felhasználókat ahhoz, hogy a műalkotásokat változatos kontextusban is értelmezni tud- 
ják. Az interkulturális műveltségnek az idegen kultúrákkal való kapcsolatteremtésben és a hatékony 
kommunikációban lehet szerepe.

A remix korábban már létező szöveges, képi vagy hangzó anyagok, illetve videók újrafelhaszná- 
lását jelenti, amellyel azok új értelmet nyernek. Metaműveltségként is felfogható, jó interpretációs 
készséget kíván meg. Összefüggésbe hozható nemcsak a tartalom-előállítással, de az alkotással is.
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Erstad keretrendszere

Erstad (2010, idézi Erstad, 2011, 107. o.) egy olyan ország oktatási környezetéből kiindulva vázolja 
a digitális kompetencia egyes szintjeit (mintegy a Bloom-taxonómia újragondolásaként), ahol az 
internethez való hozzáférés gyakorlatilag teljes mértékben megoldott. A norvég nemzeti tantervben 
a digitális kompetencia kiemelt fontosságú: az 5 alapkészség egyikeként van jelen, az írás, az olva-
sás, a számolás és a szóbeliség mellett (Erstad, 2014).

 
Alapkészségek Képes arra, hogy megnyisson szoftvereket, kikeressen és 

mentsen információkat a számítógépről, valamint más egyszerű 
számítógép-használati és szoftverkezelési készségek.

Letöltés Képes arra, hogy különböző típusú információkat töltsön le az 
internetről.

Keresés Tudatos tartalomkereső, aki tisztában van vele, hogyan jusson 
hozzá az információkhoz.

Navigálás Képes arra, hogy tájékozódjon a digitális hálózatokban, és tanu-
lási stratégiákat alkalmazzon az internet használata során.

Osztályozás Képes arra, hogy rendszerezze az információkat egy bizonyos 
osztályozási rendszer/séma mentén.

Egybefoglalás Képes arra, hogy összehasonlítsa és megkülönböztesse a 
különböző típusú információkat a multimodális szövegekhez 
kapcsolódóan.

Értékelés Képes arra, hogy ellenőrizze és értékelje az internetes keresés 
eredményeképpen talált információkat. Képes arra, hogy meg-
ítélje a talált információ minőségét, relevanciáját, tárgyilagos-
ságát és hasznosságát. Képes arra, hogy kritikusan értékelje a 
forrásokat.

Kommunikáció Képes információkat közölni, és különböző közvetítő jelentése-
ken keresztül magát kifejezni.

Együttműködés Képes arra, hogy részt vegyen netalapú tanulási interakciókban, 
és felfedezéseket tegyen a digitális technológiák terén, továbbá 
hálózatok tagjaként együttműködjön másokkal.

Alkotás Képes arra, hogy álló- és mozgóképes, szöveges és hangzó 
elemeket tartalmazó alkotásokat hozzon létre, weblapokat 
készítsen, stb. Képes arra, hogy valami újat fejlesszen speciális 
eszközök és szoftverek segítségével. Képes arra, hogy különbö-
ző, már meglévő szövegeket új minőséggé dolgozzon össze.

2. táblázat: A	digitális	írástudás	különböző	aspektusai	és	kategóriái	(Erstad,	2010)

Erstad (2010) hierarchikus modelljében a technológiai jártasság az alapkészségekhez tartozik, az 
összes többi ráépülő képesség magasabb rendű, és elsősorban kognitív és szociális képességek-
hez kapcsolódik. Erstad kompetencialeírása tevékenységekhez kapcsolja a képességszinteket. Ez 
a modell azt sugallja, hogy a terület leginkább autentikus vizsgálati módszerei a működés	közbeni	
megfigyelés, illetve a kész	tanulói	produktumok	értékelése. Ez a megközelítés a tevékenység-
központú	 pedagógia előtérbe helyezését is jelenti ebben a vonatkozásban a tartalomközpontú 
pedagógiával szemben, ami a mi elképzeléseinkkel is egybecseng a tematikus hét jellegét tekintve.

Hinrichsen és Coombs: a kritikai digitális írástudás forrásai

Hinrichsen és Coombs (2013) a kritikai digitális írástudás öt forrását különböztették meg azzal a 
céllal, hogy a tantervi implementációhoz egy keretet dolgozzanak ki Nagy-Britanniában. Ezek az 
alábbiak: (1) dekódolás (Decoding), (2) jelentésteremtés (Meaning Making), (3) használat (Using),
(4) elemzés (Analysing), (5) identitásteremtés online környezetekben (Persona).
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A dekódolás azt jelenti, hogy a tanulóknak jártasságot kell szerezniük a digitális média struktúrá-
iban és konvencióiban, érzékennyé kell válniuk a különböző módokra, ahogyan a digitális alkotások 
keletkeznek, illetve ezeket magabiztosan kell használniuk. Magában foglalja a navigációt, azaz a 
navigációs mechanizmusok megértését, a „digitális táj” mozgásának fogalmát, az avatárok működé-
sét, a virtuális valóságban történő mozgást, az egérműveletek vagy a söprés (swiping) műveletének 
ismeretét (érintőképernyőn egy navigációs gesztus). Idetartoznak a konvenciók, beleértve a bizton-
ságos és védett IKT-használatot, a tartalom-előállítást és az online közösségekben való részvételt. 
A műveletek körébe sorolható az általános működési elvek (pl. mentés, fájlok rendezése, feltöltés-
letöltés) megértése, valamint az új eszközökhöz és alkalmazásokhoz való magabiztos hozzáállás. A 
stiláris jegyek a digitális szövegek dizájn- és prezentációs elemeire utalnak, fontos, hogy az egyén 
képes legyen figyelembe venni és elkülöníteni, hogy ezek milyen hatással vannak a szöveg üzene-
tére. A digitális szövegek különböző megjelenési formái (pl. videófilm, játék, sms, Twitter-hírfolyam) 
különböző jellegzetességekkel és konvenciókkal bírnak, más-más modalitásokat képviselnek. Ezek 
megértése segít dekódolni őket, nagyjából ugyanúgy, ahogyan a nyelvhasználatban fontos a külön-
böző idiómák és regiszterek ismerete.

A jelentésteremtés reflektív folyamat, melyben a szöveg tartalma, stílusa és szándéka folytat 
párbeszédet az olvasó korábbi tapasztalataival, tudásával és válaszaival. A jelentésteremtés magá-
ban foglalja a megértést és az értelmezést, illetve az olvasást, amely a digitális tartalom folyékony és 
magabiztos feldolgozása, jelenti továbbá a tervszerű és hatékony mozgást a szoftverek és platfor-
mok világában, különböző narratívák megértését és létrehozását. A viszonyítás során kapcsolatok 
létrehozásáról van szó az új és a már meglévő tudás között mentális modellek elsajátítása és adap-
tálása közben. A kifejezés egy szándék, törekvés, érzelem vagy elképzelés digitális formába öntése 
kommunikációs eljárások segítségével. Ez tartalmazza a tartalomfejlesztést, alkotást vagy a társas 
kapcsolatok létesítését és a potenciális olvasóközönség megértését is.

A használat dimenzió azt a képességet jelöli, hogy a digitális eszközöket az egyének azok funk-
ciójának megfelelően és hatékonyan állítsák a gyakorlati feladatok szolgálatába. Képesnek kell len-
niük gyakorlati problémák megoldására dinamikus módon és rugalmasan, változatos módszerekkel 
és megközelítésekkel, akár egyénileg, akár egy közösség részeként. Beleértendő a megtalálás, 
azaz a megfelelő információk, források és eszközök összegyűjtése; az információk felismerése és 
az információkban, forrásokban és eszközökben rejlő lehetőségek közösségi kiaknázása. Az al-
kalmazás az eszközök és technikák hatékony használata adott célok elérése érdekében, az etikai, 
törvényi és felhasználói feltételek betartásával. A problémamegoldás a digitális eszközök, források 
és hálózatok kiaknázása a problémák felfedezésében és meghatározásában, elemzésében és a 
megoldások megközelítésében. Az alkotás elképzelt megközelítések, technikák és tartalmak létre-
hozása a digitális írástudás képességeinek alkalmazásával.

Az elemzés az egyén azon képességét jelöli, hogy információkon alapuló döntéseket hozzon 
a digitális világban. Tudnia kell kritikai, esztétikai és etikai nézőpontokat is érvényesíteni a digitális 
anyagok előállításánál és fogyasztásánál. A dekonstruálás a digitális produktumok és kommunikáció 
jelentéséhez, használatához és üzeneteihez hozzájáruló kommunikációs összetevők felismerése. 
A kiválasztás a digitális eszközök, környezetek és alkotások megítélése és azokkal kapcsolatban 
következtetések levonása, digitális rendszerek, hálózatok vagy alkotások értékelésének, kiválasztá-
sának vagy elutasításának a képessége. A digitális tartalmak és interakciók eredetét, szándékát és 
hatását illető elemző szempontok következetes figyelembevétele fontos a lekérdezés tekintetében. 

Az identitásteremtés dimenzió a személyiség online környezetben való tudatos kezelését és 
alakítását foglalja magában. A valahová tartozás fejlesztése, magabiztos résztvevői szerep kiala-
kítása szintén itt található. Jellemzője az identitásépítés, az egyén saját szerepével kapcsolatos 
érzékenység fejlesztése, amiket különböző digitális környezetekben él meg, az identitás sokszínű 
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természetének megértése. A megítélésünk kezelése egyrészt tudatosság a magunk és a különböző 
közösségek megítélését illetően, másrészt annak felismerése, hogy a jó hírnév fontos kommuniká-
ciós eszköz lehet, hatékonyan fejleszthető és kezelhető személyes és szakmai célok elérése érde-
kében. A részvétel a virtuális együttműködésben együttműködési képesség virtuális környezetben, 
különféle módokon, személyek, csoportok és közösségek virtuális tevékenységeinek felismerése, 
céljaik, szándékaik értelmezése. Meghatározó továbbá a virtuális közösségekben való részvétel 
etikai és kulturális kihívásainak ismerete.

A kritikai digitális írástudás forrásai olyan tevékenységeket és témákat vonultatnak fel és csopor-
tosítanak, amelyek a tematikus hét kapcsán is nagyító alá kerülhetnek. 

Digitális tanulói jellemzők

Prensky (2001), a laikus közbeszédben is népszerű digitális bennszülött – digitális bevándorló foga-
lompár megalkotója szerint a technológiai fejlődés elmaradhatatlan velejárói a tanulással kapcsola-
tosan megváltozott preferenciák, amelyek a hatékony, önálló tanulás szempontjából nem hagyhatók 
figyelmen kívül. Ezek a digitális tanulói jellemzők (Jukes, I. és Dosaj, A., 2006):

 – gyors információszerzés számos multimédia-forrásból,
 – párhuzamos információfeldolgozás, multitasking,
 – kép-, hang- és videóinformációk előnyben részesítése,
 – véletlenszerűen, hiperlinkek útján elérhető multimediális információk kedvelése,
 – szimultán kölcsönhatások, hálózati kapcsolatok létesítése,
 – just-in-time tanulás,
 – releváns, azonnal hasznosítható és szórakoztató tartalmak preferenciája,
 – azonnali megerősítés és azonnali jutalom iránti igény.

Penny Thompson (2012) az „új digitális tanuló” profiljának felrajzolása céljából készített kérdőívet. 
Ennek középpontjában az alábbi témák állnak:

 – A felgyorsuló információfeldolgozás: egyfajta természetes velejárója a hozzáférhető és nap 
mint nap ránk zúduló információk dúsulásának. Kérdés, hogy ez mennyire lehet adaptív stra-
tégia, és milyen mértékben vonja maga után a hagyományos csatornákon – nyomtatott szö-
vegek, szépirodalmi művek, elmélyülést igénylő írások esetében – alkalmazott információfel-
dolgozási stratégiák változásait.

 – Multitasking: a digitális nemzedéken megfigyelt, illetve nekik tulajdonított tulajdonság az egy-
idejűleg többféle tevékenység együttes kezelése. A kutatók és szakértők vitatkoznak azon, 
hogy mennyire valóban párhuzamos tevékenységekről, és mennyire gyors egymásutánban 
történő apróbb cselekvésszekvenciákról van szó, de abban egyetértenek, hogy a stratégia 
akkor hatékony, ha a tevékenységeket végző ember virtuóz módon tudja ezeket összeegyez-
tetni.

 – Hálózatosodás: a digitális nemzedék tagjai a hálózatosodás következtében könnyen kapcso-
latba tudnak lépni egymással, s ennek nyilvánvaló előnyei lehetnek a tanulás terén is. Nyil-
vánvalóan hatékonyabbnak élik meg magukat egyedül azok a tanulók, akik a barátaikkal min-
dig eltérnek a tárgytól és a feladattól, és tanulásként az egyéni tanulást értékelik nagyobbra.  
A 21. században azonban felbecsülhetetlen az együttműködés készsége.

 – A technológia megkönnyítheti, de bonyolíthatja is a tanulók számára a tanulást, és ebben 
része lehet a tanulók általános digitális kompetenciájának és a technológiával kapcsolatos 
attitűdjeiknek is.
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A digitális írástudás természete 

Ahogy a fenti meghatározások és megközelítések is talán világossá tették, a digitális írástudásról 
elmondható, hogy nem tantárgyfüggő, és nem kötődik szorosan speciális technológiához sem. Fon-
tos, hogy a tanulással összefügg, de iskolán kívül is hasznosítható. A digitális kompetencia Calvani, 
Cartelli, Fini és Ranieri (2008) munkája szerint:

 – többdimenziós: különböző kognitív, relációs és szociális készségek és képességek integráci-
óját jelenti; 

 – összetett: nem teljesen kvantifikálható kizárólag tesztekkel, néhány aspektusát nehéz mérni, 
legalábbis rövid távon, mert több időt igényel a fejlesztése, és nagyon eltérő környezetben 
kerülhet felszínre; 

 – összekapcsolt: nem független más kulcskompetenciáktól, amelyekkel átfedésben lehet (olva-
sás, problémamegoldás, számolás, logikai, deduktív és metakognitív készségek); 

 – érzékeny a szociokulturális kontextusra: nem volna helyénvaló azt gondolni, hogy a digitális 
írástudás egyetlen modellje adekvát volna mindenkor és minden kontextusban; változó a foga-
lom jelentése attól függően, hogy milyen oktatási intézményről van szó (alapképzés, szakmai 
képzés, élethosszig tartó tanulás, szakképzés).

A személyes tanulási környezet

A személyes tanulási környezet (Personal Learning Environment) olyan új fogalom az e-learning 
területén, amellyel kapcsolatban számos felfogás, egymásnak is ellentmondó elképzelés és meg-
győződés kering és feszül egymásnak. A személyes tanulási környezettel kapcsolatban a közösségi 
oldalak társas közegében való természetes jelenléttől kezdve a webkettes eszközök tudatos hasz-
nálatán keresztül a zárt, internetkapcsolat segítségével szinkronizáló szoftverekig és keretrendsze-
rekig sokféle elképzelésről lehet olvasni.

A személyes tanulási környezet fogalomtörténete 2004-ig nyúlik vissza, amikor is a JISC (Joint 
Information Systems Committee) egy konferenciáján ezen a címen tartottak ülést (a honlapon a 
2004-es események sajnos már nem látszanak). A személyes tanulási környezet definícióját gyak-
ran egyéb rokon értelmű, idetartozó fogalommal való azonosítással kezdik. Ray Archee, a Univer-
sity of Western Sydney oktatója (2012) szerint: „A »személyes tanulási környezet« vagy »tér« vagy 
»hálózat« (PLE) viszonylag új elgondolás, általában egy digitális teret jelent, amelyben a felhasználó 
képes tananyagokat elérni, összegyűjteni, alkotni, tárolni és megosztani. Tananyagnak számítanak 
az előadások, jegyzetek, feladatok, blogok, wikik, fórumok; a legtöbb PLE lehetővé teszi a felhasz-
nálók számára azt is, hogy interakcióba léphessenek másokkal.”

A fogalommeghatározáshoz hozzátartozik tehát a digitális tér és a szociális vonatkozás is. A 
vagy-vagy kötőszavak azonban arra utalnak, hogy tetszőlegesen választhatunk a megjelölések kö-
zül. Steve Wheeler, a Plymouth University docense szerint azonban ezek a fogalmak közel sem 
azonosak, inkább rész-egész viszonyban állnak egymással. A PLE felépítését a következőképpen 
vázolta fel: a személyes tanulási tér részét képezi a személyes tanulási hálózat és a személyes we-
bes eszközök, amely alrendszerek között szintén van átfedés. A személyes tanulási tér sem csupán 
ezek együttese, hanem olyan offline tapasztalatokkal egészül ki, melyek a mindennapi életből, a té-
vézésből, a zenehallgatásból, rádiózásból és számos papíralapú forrásból származnak. A felhőala-
pú tanulási környezet egy áthidaló konstrukció ebben a modellben, amellyel kapcsolatot igyekeznek 
kialakítani az intézményes keretek (pl. egyetemek) CMS- (Content Management System) rendszerei 
és a webkettes eszközök között, hiszen ezek átjárható és egymást támogató alrendszerek lehetnek.



ELMÉLETI HÁTTÉR

A HATÉKONY ÖNÁLLÓ TANULÁS GYAKORLATA ÉS AZ INTERNET HASZNÁLATA A TANULÁSBAN 
TEMATIKUS HÉT

13

Önszabályozás

A hatékony, önálló tanulás tárgykörében fontos áttekinteni az önszabályozás kérdéskörét is. Az ön-
szabályozás igen fontos a tanulás szempontjából, a személyes tanulási környezetekben pedig még 
annál is inkább: a saját célok meghatározása, kitűzése, az időbeosztás, a tanulás nyomon követése, 
ellenőrzése, értékelése. Dabbagh és Kitsantas (2012) a személyes tanulási környezeteket az ön-
szabályozó tanulás vonatkozásában tárgyalták, Zimmermann (2000) modelljét felhasználva. A tanu-
lás során a tervezés, a megvalósítás és a reflexió fázisa követi egymást. A tervezés során a tanuló 
célokat tűz ki, és ezen célok kiválasztásában befolyásolja az a tudása, illetve azon meggyőződései, 
amelyek önmagával mint tanulóval kapcsolatosak. A megvalósítást követően, a reflexió során ismét 
újabb tudásra tesz szert ezekkel kapcsolatban, melyet a következő tervezési fázisban már figyelem-
be vehet a tanulási célok felállításánál. Dabbagh és Kitsantas (2012) e három fázis alapján készített 
modellt a személyes tanulási környezetek felhasználói szintjeinek és fázisainak megkülönbözteté-
sére. Nem vetik el a közösségi média eszközeit, hanem nagy lehetőséget látnak használatukban, 
az önszabályozó tanulás támogatása és a személyes tanulási környezet kialakítása terén. Kidol-
goztak egy modellt a személyes tanulási környezet használatának különböző szintjeire, amelyben 
elsősorban nem az határozza meg a felhasználói szintet, hogy milyen eszközöket használnak a 
felhasználók (blogot, wikit, közösségi könyvjelzőket stb.), hanem hogy miként használják azokat. A 
modell szóhasználatában, az egyes szintek jellemzésében egy felsőoktatási kurzus szavaival ope-
rál: oktatót és hallgatókat feltételez, ahol is az oktató jár elöl jó példával, és segíti elő a konstruktív 
eszközhasználatot, de néhány eszköz és tevékenység a közoktatás szintjén (jellemzően inkább 
középiskolában) is értelmezhető.
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1. szint
Személyes információmenedzsment

2. szint
Szociális interakció és együttműködés

3. szint
Információaggregáció és -menedzsment

Blogok Az oktató arra ösztönzi a hallgatókat, hogy írjanak 
blogot, s így rögzítsék maguknak a tanulási céljaikat, 
és tervezzék meg a kurzus feladatainak teljesítését.

Az oktató arra ösztönzi a hallgatókat, hogy osszák 
meg blogjuk elérhetőségét, és tegyék lehetővé a 
kommentelést oktatójuk és társaik számára, hogy 
visszacsatolást kaphassanak, és interakció jöhessen 
létre.

Az oktató bemutatja, hogyan lehet beállítani a blogot 
úgy, hogy további kapcsolódó tartalmakat húzzon be, 
és hogyan lehet a blogon RSS-szolgáltatást elérhető-
vé tenni.

Wikik Az oktató arra ösztönzi a hallgatókat, hogy használ-
janak wikit, így alakítsanak ki személyes teret, ahol 
rendszerezhetik és kezelhetik a tartalmakat.

Az oktató arra ösztönzi a hallgatókat, hogy tegyék 
lehetővé a wiki kollaboratív szerkesztését és a 
kommentelést, hogy kaphassanak visszajelzéseket.

Az oktató bemutatja, hogyan lehet egy wiki történetét 
megtekinteni, és támogatja a hallgatók önértékelését  
a kurzus egész ideje alatt.

Google Naptár Az oktató arra ösztönzi a hallgatókat, hogy használ-
janak Google Naptárt személyes feladataik ütemezé-
séhez.

Az oktató arra ösztönzi a hallgatókat, hogy osszák 
meg naptáraikat, hogy visszajelzéseket kaphassa-
nak, és együttműködhessenek a kurzus feladatainak 
teljesítésében.

Az oktató bemutatja, hogyan lehet személyes vagy 
csoportnaptárakat hosszú időre tárolni, és segíti  
a hallgatók önértékelését az időtervezéssel és -keze-
léssel kapcsolatban.

YouTube vagy Flickr Az oktató arra ösztönzi a hallgatókat, hogy használ-
janak YouTube-ot vagy Flickrt a kurzus tartalmaihoz 
fűződő médiatartalmak archiválásához.

Az oktató arra ösztönzi a hallgatókat, hogy osszák 
meg kép/videógyűjteményeiket, és csatlakozzanak 
társaik hasonló gyűjteményeihez.

Az oktató bemutatja, hogyan lehet bizonyos médiatar-
talmakat aggregálni a saját gyűjtemény gyarapítása 
érdekében.

Közösségi oldalak Az oktató arra ösztönzi a hallgatókat, hogy hozzanak 
létre szakmai profilt a LinkedIn oldalán.

Az oktató arra ösztönzi a hallgatókat, hogy csatlakoz-
zanak olyan online közösségekhez, amelyek kapcso-
lódnak szakmai céljaikhoz.

Az oktató arra kéri a hallgatókat, hogy reflektáljanak 
céljaikra, és ennek megfelelően strukturálják újra 
személyes profiljukat és szociális jelenlétüket.

Közösségi könyvjelzők Az oktató arra ösztönzi a hallgatókat, hogy használja-
nak közösségi könyvjelzőző eszközöket (pl. Delicioust) 
a kurzus tartalmainak rendszerezéséhez.

Az oktató arra ösztönzi a hallgatókat, hogy működ-
jenek együtt társaikkal, és készítsenek megosztott 
listát a tanultak speciális területeivel vagy projektjeivel 
kapcsolatban.

Az oktató arra kéri a hallgatókat, hogy reflektáljanak 
a maguk és a csoport könyvjelzőire, hogy közelebb 
kerüljenek a kívánt tanulási eredményekhez.

3. táblázat: A személyes tanulási környezet használatának különböző szintjei (Dabbagh és Kitsantas, 2012)

A személyes tanulási környezet építése, az informális tanulás és a nemformális tanulás online csatornáinak és eszköztárának kialakítása fontos lépés 
az élethosszig tartó tanulás készségének kialakításában.
A fentebb felsorolt eszközök és tevékenységek némelyike A hatékony, önálló tanulás gyakorlata és az internet használata a tanulásban tematikus hét 
keretében is hozzájárulhat egy-egy fontos készség fejlesztéséhez, illetve az itt megjelenő készségek (pl. információmenedzsment, önreflexió, időterve-
zés és -kezelés) beilleszthetők a tematikus hét fejlesztendő programtérképébe.
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Digital	Citizenship	Program

Honlap: http://dcp.lbpsb.qc.ca

A	keretrendszerről
A DCP-curriculum (további felhasználásáról a programnak lásd itt: https://www.commonsense.
org/education/digital-citizenship/curriculum) egy fejlesztési keret, amelynek célja, hogy segítséget 
nyújtson a tanároknak an- nak megértésében, hogy milyen készségek és tudás elsajátítására van 
szüksége a diákoknak ah- hoz, hogy digitális állampolgárokká váljanak. A tanterv koncentrikusan 
és négy DCP-kategória men- tén szerveződik. A Digital Citizenship Program az elmúlt években a 
tantervközpontú program helyett egyre inkább egy olyan modell létrehozására törekszik, melynek 
fókuszában a tartalom-előállítás áll. A Digital Citizenship Program a készségfejlesztést a koncent-
rikus tananyag-feldolgozás logikája alapján képzeli el: egy-egy kategórián belül valamely készség 
(például a honlapok értékelése) újra és újra előkerül, és a tanulók életkorának megfelelően egyre 
mélyebben lehet foglalkozni a fejlesz- tésével. Ami a fiatalabb korosztályoknál valamiféle bevezetés 
(például, hogy tudatosítjuk bennük, hogy az, amit az interneten olvasunk, nem mindig igaz), az a ké-
sőbbiekben már komolyabb kész- séggé alakul: a középiskolásoknál már elvárás, hogy hatékonyan 
tegyenek különbséget a hiteles és nem hiteles honlapok között, és különböző források összeveté-
sében jeleskedjenek.

A DCP-ben a készségeket kategóriák és alkategóriák mentén csoportosítják, sorszámokkal és 
alkategórián belül korosztályonként következetesen azonos betűjellel látják el az egymásra épülő 
készségeket (pl. 1A – A digitális kommunikáció funkciói).

A készségfejlesztés támogatására a programtérképen az életkori csoportok és a kategóriák, 
készségcsoportok metszetében álló forrásanyagok állnak rendelkezésre, amelyekben foglalkozás-
terveket, feladatlapokat, kvízeket, ppt-ket, videó- és audioanyagokat találunk. A	 forrásanyagok	
címkékkel	vannak	ellátva, ebből pedig kiderül, hogy egy-egy forrásanyag tartozhat több készség 
fejlesztéséhez, és akár több életkori csoport számára is ajánlott lehet a feldolgozása. A forrásanyag 
típusa ugyancsak címkeként is működik. 

A program öt korosztályt különböztet meg az óvodáskorúaktól a közoktatás végéig, a mi 12. évfo-
lyamunk befejezéséig. A digitális állampolgárság négy kategóriáját veszi alapul minden korosztályon 
belül:

 – Kommunikáció
 – Tudatosság
 – Információs műveltség
 – Biztonság és egészség

 

3. ábra: A	programtérképhez	vezető	ikonok	a	készségfókuszokkal

A kommunikáció, a tudatosság, az információs műveltség, a biztonság és egészség lefedheti 
Mossberger és munkatársai (2008) modelljében az internetbiztonságot és a digitális írástudás egy 

http://dcp.lbpsb.qc.ca/
https://www.commonsense.org/education/digital-citizenship/curriculum
https://www.commonsense.org/education/digital-citizenship/curriculum
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részét is, azonban az általános értékek és kulcskompetenciák nem kifejtettek ebben a megközelí- 
tésben. 

Elképzeléseink szerint A hatékony, önálló tanulás gyakorlata és az internet használata az önál- 
ló tanulásban tematikus hét 5 kategória mentén csoportosítaná a tanulók fejlesztendő készségeit, 
a hét 5 napjára más-más fókuszt biztosítva. Horizontális fejlesztési cél a tematikus hét során az 
önreflexió, a tudatos tanulás fejlesztése, melyhez kilépőkártyák készítését, illetve tanulási napló 
vezetését ajánljuk.
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Kommunikáció

A tanulók megismerkednek a kommunikáció különböző formáival és felhasználási módjaikkal. Megtanulják, hogy a különböző médiumok és közönsé-
gek különböző megközelítéseket igényelnek az üzeneteknek mind a fogyasztására, mind az előállítására vonatkozóan.

 – Kommunikáció
 – E-mail
 – Üzenetküldés
 – A kereskedelmi szándék felismerése
 – Közösségi média

A táblázat fejlécében eredetileg a következő korcsoportmegjelölések szerepelnek: K Cycle 1, Cycle 2, Cycle 3, Secondary Cycle 1, Secondary Cycle 2. 
Az ennek nagyjából megfelelő magyar nyelvű beosztás: 5–7 éves, 8–10 éves, 11–13 éves, 14–16 éves, 17–18 éves korcsoport.

 
5–7 éves korcsoport 8–10 éves korcsoport 11–13 éves korcsoport 14–16 éves korcsoport 17–18 éves korcsoport

Kommunikáció 1A) A tanulók megismerkednek 
a digitális kommunikáció alapve-
tő funkcióival.
(Ez magában foglalja a szakér-
tők elérését, a tanulási folyamat 
megosztását olyan szolgáltatá-
sokkal, mint a pedagógus által 
kezelt videókonferencia, blog és 
mikroblog.)

1A) A tanulók elkezdik használni  
a digitális kommunikáció különbö-
ző formáit, és megértik, hogyan 
hasznosítsák ezeket, hogy a tanár 
útmutatásával hatékonyabban 
tanulhassanak.

1A) A tanulók továbbra is hasz-
nálják a digitális kommunikáció 
különböző formáit, hogy útmu-
tatás mellett hatékonyabban 
tanulhassanak.
1B) A tanulók visszajelzéseket 
kapnak a munkájukra, és ennek 
a visszajelzésnek megfelelően 
reagálnak (felülvizsgálják, szer-
kesztik munkájukat).

1A) A tanulók továbbra is hasz-
nálják a digitális kommunikáció 
különböző formáit a tanulás 
támogatására.
1B) A tanulók visszajelzéseket 
kapnak a munkájukra, és ennek a 
visszajelzésnek megfelelően rea-
gálnak (felülvizsgálják, szerkesz-
tik, publikálják munkájukat).

1A) A tanulók továbbra is hasz-
nálják a digitális kommunikáció 
különböző formáit a hatékonyabb 
tanulás támogatására.
1B) A tanulók visszajelzéseket 
kapnak a munkájukra, és ennek  
a visszajelzésnek megfelelően 
reagálnak (felülvizsgálják, szer-
kesztik, publikálják munkájukat).

E-mail Óvoda:
Nem javasolt az e-mailezés  
az óvodások számára.
Bár az 5–7 éves korcsoport 
számára nem javasoljuk az 
e-mailek használatát, javasol-
juk, hogy megvitassák ezt a 
témát.

2A) A diákok egyszerű e-maileket 
írnak, melyek tartalmazzák az 
üzenet tárgyát is.

2A) A diákok összetettebb e-mai-
leket írnak, amelyek csatolmányo-
kat és képeket is tartalmaznak. 
Megismerkednek az e-mail-kül-
dés különféle választási lehetősé-
geivel („Válasz”, „Válasz minden-
kinek”, „Másolat küldése”, „Titkos 
másolat küldése” stb.).

2A) A diákok összetettebb 
e-maileket írnak, amelyek csatol-
mányokat és képeket is tartal-
maznak. Helyesen használják az 
e-mail-küldés különféle választási 
lehetőségeit („Válasz”, „Válasz 
mindenkinek”, „Másolat küldése”, 
„Titkos másolat küldése” stb.).

2A) A diákok összetettebb 
e-maileket írnak, amelyek csatol-
mányokat és képeket is tartal-
maznak. Helyesen használják az 
e-mail-küldés különféle választási 
lehetőségeit („Válasz”, „Válasz 
mindenkinek”, „Másolat küldése”, 
„Titkos másolat küldése” stb.).
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5–7 éves korcsoport 8–10 éves korcsoport 11–13 éves korcsoport 14–16 éves korcsoport 17–18 éves korcsoport

2B) A diákok megértik, hogy az 
e-mail a levélírás egy formája, 
valamint elkezdik azonosítani 
a különbségeket a hatékony és 
kevésbé hatékony e-mail-kom-
munikáció között.

2B) A diákok hatékonyan kommu-
nikálnak e-mail segítségével, és 
megértik, hogy az arckifejezésből 
és az emberi hangból származó 
információkra nem számíthatnak.

2B) A diákok hatékonyan kom-
munikálnak e-mail segítségével, 
és megértik, hogy az e-mail cím-
zettjétől függ, hogy milyen típusú 
e-mail a megfelelő (pl.  
a barátnak küldött e-mail különbö-
zik a felnőttnek küldöttől).
2C) A diákok szerkesztik az 
e-mailjeiket elküldés előtt (például 
megbizonyosodnak arról, hogy 
teljes szavakat használnak-e, 
megfelelő-e a központozás, stb.).
2D) A diákok az üzenetnek meg-
felelő befejezést írnak.

2B) A diákok hatékonyan kom-
munikálnak e-mail segítségével, 
és megértik, hogy az e-mail 
címzettjétől függ, hogy milyen 
típusú e-mail a megfelelő (pl. a 
barátnak küldött e-mail különbö-
zik a felnőttnek küldöttől).
2C) A diákok szerkesztik az 
e-mailjeiket elküldés előtt (például 
megbizonyosodnak arról, hogy 
teljes szavakat használnak-e, 
megfelelő-e a központozás, stb.).
2D) A diákok az üzenetnek meg-
felelő befejezést írnak.

2C) A diákok szerkesztik az 
e-mailjeiket elküldés előtt (például 
megbizonyosodnak arról, hogy 
teljes szavakat használnak-e, 
megfelelő-e a központozás, stb.).

Üzenetküldés 3A) Noha javasoljuk ennek a 
témának a megvitatását, nem 
tartjuk jó ötletnek az üzenet-
küldés alkalmazását ebben az 
életkorban.

3A) A diákok megismerkednek az 
üzenetküldéssel (pl. sms, azonna-
li, online üzenetküldés). Megértik, 
hogy ez a kommunikáció egy 
formája, és hogy az üzenet cím-
zettjétől függ, hogy milyen típusú 
üzenet a megfelelő (pl. a barátnak 
küldött szöveg különbözik a fel-
nőttnek küldöttől).

3A) Noha javasoljuk ennek a 
témának a megvitatását, nem 
tartjuk jó ötletnek az üzenetküldés 
alkalmazását ebben az életkor-
ban.
3B) A diákok megértik, hogy mi-
után elküldték az üzenetüket,  
a küldés nem vonható vissza.

3A) A diákok üzeneteket külde-
nek, és megértik, hogy az üzenet 
címzettjétől függ az üzenet típusa 
(pl. a barátnak küldött szöveg 
különbözik a felnőttnek küldöttől).
3B) A diákok megértik, hogy mi-
után elküldték az üzenetüket,  
a küldés nem vonható vissza.

3A) A diákok üzeneteket külde-
nek, és megértik, hogy az üzenet 
címzettjétől függ az üzenet típusa 
(pl. a barátnak küldött szöveg 
különbözik a felnőttnek küldöttől).
3B) A diákok megértik, hogy mi-
után elküldték az üzenetüket,  
a küldés nem vonható vissza.

A kereskedelmi 
szándék  
felismerése

4A) A diákok megismerkednek a 
felugró ablakokkal. Megtanulják, 
hogy figyelmen kívül kell hagyni-
uk ezeket, és hogy szólniuk kell 
egy megbízható felnőttnek.
4B) A diákok megértik, hogy az 
online hirdetések célja a látoga-
tók vásárlásra sarkallása.

4A) A diákok figyelmen kívül 
hagyják a felugró ablakokat, és 
szólnak egy megbízható felnőtt-
nek.
4B) A diákok megismerkednek 
azzal a koncepcióval, hogy az 
online hirdetések célja a látogatók 
vásárlásra sarkallása.
4C) A diákok a tanártól kapott 
mé diaszövegeket vizsgálnak, és 
eldöntik, hogy üzeneteknek van-e 
kereskedelmi szándékuk.

4A) A diákok figyelmen kívül 
hagyják a felugró ablakokat, és 
szólnak egy megbízható felnőtt-
nek.
4B) A diákok megértik, hogy az 
online hirdetések célja a látogatók 
vásárlásra sarkallása.
4C) A diákok különféle, honla-
pokon található hirdetéseket 
azonosítanak.

4A) A diákok felismerik a hirdeté-
sek kifinomultabb formáit.

4A) A diákok felismerik a hirdeté-
sek kifinomultabb formáit.
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5–7 éves korcsoport 8–10 éves korcsoport 11–13 éves korcsoport 14–16 éves korcsoport 17–18 éves korcsoport

Közösségi média 5A) A diákok megismerkednek a 
közösségi média fogalmával (pl. 
„Mi olyat tudtunk meg ma, amit 
meg akarunk osztani?”). Meg-
ismerkednek azzal az igénnyel, 
hogy a szövegnek a médiumhoz 
kell igazodnia. A bejegyzéseket 
a tanár kezeli és publikálja.

5A) A diákok elkezdenek a kö-
zösségi médiában való megosz-
tásra szánt szövegeket alkotni. 
A szövegnek a médiumhoz kell 
igazodnia. A bejegyzéseket a 
tanár kezeli és publikálja.

5A) A diákok rendszeresen alkot-
nak a közösségi médiában való 
megosztásra szánt szövegeket. 
A szövegnek a médiumhoz kell 
igazodnia. A bejegyzéseket a 
tanár kezeli és publikálja.

5A) A diákok rendszeresen alkot-
nak a közösségi médiában való 
megosztásra szánt szövegeket 
vagy képeket/videókat. A szöveg-
nek a médiumhoz kell igazodnia. 
A bejegyzéseket a tanár ellenőrzi.

5A) A diákok rendszeresen alkot-
nak a közösségi médiában való 
megosztásra szánt szövegeket 
vagy képeket/videókat. A szöveg-
nek a médiumhoz kell igazodnia. 
A bejegyzéseket a tanár ellenőrzi.

4. táblázat: DCP-curriculum-programtérkép:	Kommunikáció
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Tudatosság

A tanulók megtanulják a technológiával kapcsolatos jogaikat és azokat a felelősségeket, amelyek a jogaikhoz kapcsolódnak. Bevezetést kapnak az 
interneten megfelelő magatartás, a netikett témakörébe, és foglalkoznak az internetes zaklatás (cyberbullying) kérdésével.

 – Netikett
 – Jogok és kötelességek
 – Internetes zaklatás

A tudatosság alkategóriában a különböző korosztályoknál a következőképp jelennek meg a fejlesztendő kompetenciák:

 

5–7 éves korcsoport 8–10 éves korcsoport 11–13 éves korcsoport 14–16 éves korcsoport 17–18 éves korcsoport

Netikett 6A) A diákok elkezdenek 
figyelni másokra, miközben 
technológiát használnak (pl. 
a beszéd, az eszköz vagy az 
alkalmazás hangereje tekinte-
tében).
6B) A diákok ismerik a helyes 
viselkedés alapvető szabályait, 
és hogy ezek kiterjeszthetők 
a technológia- és az internet-
használatra is.

6A) A diákok megértik, hogy 
engedélyt kell kérniük, ha má-
sokról fényképeket szeretné-
nek készíteni és megosztani, 
emellett közölniük kell, hogy 
mi a szándékuk a képekkel/
videókkal. 
6B) A diákok bemutatják a 
digitális technológia haszná-
latával kapcsolatos helyes 
viselkedést.

6A) A diákok megértik annak 
jelentőségét, hogy másokról 
digitális videókat/képeket 
készítenek.
6B) A diákok bemutatják a 
digitális technológia haszná-
latával kapcsolatos helyes 
viselkedést.
6C) A diákoknak engedélyt kell 
kérniük a videókhoz/képekhez, 
és közölniük kell, hogy mi  
a szándékuk ezekkel. 

6A) A diákok megértik a 
digitális fotó- és videókészítés 
következményeit. Megértik  
a fotómegjelentetés célját.
6B) A diákok bemutatják a 
digitális technológia haszná-
latával kapcsolatos helyes 
viselkedést.
6C) A diákok engedélyt kérnek 
a videókhoz/képekhez, és 
közölniük kell, hogy mi a szán-
dékuk ezekkel. 
6D) A diákok megismerkednek 
a videó- és fotókészítésre vo-
natkozó magyar törvényekkel.1 

6A) A diákok megértik a 
digitális fotó- és videókészítés 
következményeit. 
A diákoknak engedélyt is kell 
kérniük, valamint jelezniük a 
videók és fotók megjelenítésé-
nek célját.
6B) A diákok bemutatják a 
digitális technológia haszná-
latával kapcsolatos helyes 
viselkedést.
6C) A diákok engedélyt kérnek 
a videókhoz/képekhez, és 
közölniük kell, hogy mi a szán-
dékuk ezekkel. 
6D) A diákok megismerkednek 
a videó- és fotókészítésre vo-
natkozó magyar törvényekkel.

1 A kanadai honlap eredeti szövege: „Students are introduced to Canadian laws regarding videotaping and photo taking.”
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5–7 éves korcsoport 8–10 éves korcsoport 11–13 éves korcsoport 14–16 éves korcsoport 17–18 éves korcsoport

Jogok és kötelezettségek 7A) A diákok megismerkednek 
az eszközök és a technológia 
megfelelő használatával (pl. ne 
írj az érintőképernyőre, ne tedd 
az eszközt folyadék közelébe, 
tartsd szárazon a készüléket!).

7A) A diákok megismerik  
az iskola házirendjét.2

7B) A diákok megértik, hogy 
a technológia használata 
bizonyos felelősséggel jár (pl. 
nem osztunk meg rágalma-
zást tartalmazó bejegyzést az 
interneten), és hogy jó digitális 
állampolgárnak kell lenniük.

7A) A diákok megértik az iskola 
házirendjét.
7B) A diákok megértik, hogy 
a jó digitális állampolgárok 
felelősek és tisztelettudók a di-
gitális világban (és azon túl is).

7A) A diákok megértik az iskola 
házirendjét.
7B) A diákok megértik, hogy a 
digitális világban felelősséggel 
és tisztelettudóan kell közle-
kedniük.

7A) A diákok megértik az iskola 
házirendjét.
7B) A diákok megértik, hogy a 
digitális világban felelősséggel 
és tisztelettudóan kell közle-
kedniük.

Internetes zaklatás 8A) A tanulók megismerkednek 
az internetes zaklatás téma-
körével.
A tanulók megértik, hogy má-
sok érzéseinek megsértése az 
interneten is elfogadhatatlan.

8A) A tanulók megértik az in-
ternetes zaklatás következmé-
nyeit, és hogy mit kell tenniük, 
amikor internetes zaklatással 
szembesülnek.
8B) A diákok megtanulják, 
hogy kívülállóként sem hagy-
hatják figyelmen kívül  
az internetes zaklatást.

8A) A diákok szembesülnek 
azzal, hogy az internetes zak-
latásnak jogi következményei 
lehetnek.
8B) A diákok megértik, hogy 
ha videót vagy más tartalmat 
tesznek közzé a közösségi 
médiában internetes zaklatás 
céljából, azzal megsértik a 
törvényt.
8C) A diákok megértik, hogy  
a digitális kommunikáció külön-
böző formái révén internetes 
zaklatás áldozatai lehetnek, és 
megtanulják kezelni ezeket  
a helyzeteket.

8A) A diákok megértik az inter-
netes zaklatás jogi következ-
ményeit.
8B) A diákok megértik, hogy 
ha videót vagy más tartalmat 
tesznek közzé a közösségi 
médiában internetes zaklatás 
céljából, azzal megsértik a 
törvényt.
8C) A diákokban tudatosul, 
hogy sok forrás és szolgáltatás 
áll rendelkezésükre, amelyek  
a segítségükre lehetnek.
8D) A diákok a sexting (direkt 
szexuális utalásokat tartal-
mazó kép- és üzenetküldés), 
a bullycide (zaklatás miatt 
elkövetett öngyilkosság), vala-
mint a homofóbia témaköreivel 
foglalkoznak.

8A) A diákok megértik az inter-
netes zaklatás jogi következ-
ményeit, és megvizsgálják az 
alapvető jogokat és szabad-
ságokat (polgári és büntető 
törvénykönyv).3

8B) A diákok megértik, hogy 
ha videót vagy más tartalmat 
tesznek közzé a közösségi 
médiában internetes zaklatás 
céljából, azzal megsértik a 
törvényt.
8C) A diákokban tudatosul, 
hogy sok forrás és szolgáltatás 
áll rendelkezésükre, amelyek  
a segítségükre lehetnek.
8D) A diákok a sexting (direkt 
szexuális utalásokat tartal-
mazó kép- és üzenetküldés), 
a bullycide (zaklatás miatt 
elkövetett öngyilkosság), vala-
mint a homofóbia témaköreivel 
foglalkoznak.

5. táblázat: DCP-curriculum	programtérkép:	Tudatosság

2 A kanadai honlap eredeti szövege: „Students understand the LBPSB Charter of Rights and Responsibilities.”
3  A kanadai honlap eredeti szövege: „Students understand the legal implications of cyberbullying and students examine the charter of rights and freedoms (criminal and civil law).”



DIGITAL CITIZENSHIP PROGRAM

A HATÉKONY ÖNÁLLÓ TANULÁS GYAKORLATA ÉS AZ INTERNET HASZNÁLATA A TANULÁSBAN 
TEMATIKUS HÉT

22

Információs műveltség

A tanulók stratégiákat tanulnak a digitális források keresésére, értékelésére, szervezésére és felhasználására vonatkozóan.
 – Keresési stratégiák
 – Weboldalak értékelése
 – Információszervezés
 – Szerzői jogok és letöltés
 – Online adásvétel

 

5–7 éves korcsoport 8–10 éves korcsoport 11–13 éves korcsoport 14–16 éves korcsoport 17–18 éves korcsoport

Keresési stratégiák Azt ajánljuk, hogy ebben a 
korosztályban a pedagógus gon-
doskodjon a tanulók számára 
weboldalakról, és/vagy irányítsa 
a keresésüket.

9A) A diákok megismerkednek 
onlinekönyvtár-struktúrákkal és 
gyerekeknek kifejlesztett kereső-
motorokkal.
9A) A diákok megismerkednek 
onlinekönyvtár-struktúrákkal és 
gyerekeknek kifejlesztett kereső-
motorokkal.
9B) A diákok felismerik, hogy 
különféle keresőmotorok külön-
böző sajátosságokkal bírnak, 
és különböző keresési módokat 
kínálnak.
9C) A diákok megismerkednek 
az információbeazonosítás stra-
tégiáival. Megismerkednek  
a kulcsszó fogalmával.

9A) A diákok megértik, hogy a 
források alapvető összefoglalót 
adhatnak egy témáról, és azt, 
hogyan használhatják az első 
forrásaikat további információk 
keresésére.
9B) A diákok elkezdik használni 
a keresőmotorok összetett kere-
sési funkcióit.
9C) A diákok folytatják a keresé-
si stratégiáik és a kulcsszavak 
felismerésének fejlesztését.

9A) A diákok megismerik a 
keresőmotorok, a könyvtárak és 
az adatbázisok közötti különb-
ségeket.
9B) A diákok használják a ke-
resőmotorok összetett keresési 
funkcióit.
9C) A diákok megismerik a 
Boole-féle műveleteket, és foly-
tatják a jó kulcsszavak azonosí-
tásának fejlesztését.

9A) A diákok megértik a kere-
ső motorok, a könyvtárak és az 
adat bázisok közötti különbsé-
geket.
9B) A diákok a keresőmotorok,  
a könyvtárak és az online adat-
bázisok segítségével többféle 
stratégiát alkalmaznak az infor-
máció beazonosítására.
9C) A diákok megismerkednek 
az összetettebb Boole-féle 
műveletekkel, és folytatják a jó 
kulcsszavak azonosításának 
fejlesztését.
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5–7 éves korcsoport 8–10 éves korcsoport 11–13 éves korcsoport 14–16 éves korcsoport 17–18 éves korcsoport

Weboldalak értékelése 10A) A diákokban tudatosul, 
hogy nem hihetnek el mindent, 
amit látnak vagy olvasnak.

10A) A diákok megvitatják, hogy 
mely összetevők szükségesek 
egy jó honlap létrehozásához.
10B) A diákok felfedezik, értéke-
lik és összehasonlítják a tanár 
által ajánlott honlapokat.
10C) A diákokban tudatosul, 
hogy különféle hasonló oldala-
kon változhat az információ.

10A) A diákok elkezdik megér-
teni, hogyan értékeljenek egy 
honlapot annak érdekében, hogy 
megállapítsák megbízhatóságát.
10B) A diákok elkezdenek kriti-
kai észrevételeket tenni azokkal 
a honlapokkal kapcsolatban, 
amelyeket használnak.
10C) A diákok elkezdenek 
különféle keresőmotorokat 
használni, amelyek nem biztos, 
hogy megfelelők egy kutatás 
elvégzésekor.

10A) A diákok honlapokat 
értékelnek annak érdekében, 
hogy megállapítsák megbízha-
tóságukat.
10B) A diákok megállapítják, 
hogy a különféle honlapokról 
származó információk pontosak 
vagy megbízhatók-e.
10C) A diákok a kutatásokhoz 
megfelelő különféle keresőmoto-
rokat kezdenek használni.
10D) A diákok felismerik a 
do mainnevek közötti különbsé-
geket.

10A) A diákok felismerik, hogy 
különböző honlapokról szárma-
zó információk megbízhatók-e 
vagy sem.
10B) A diákok felismerik a rele-
váns honlapokat az oldal tekin-
télyhelyzete, használt valutája, 
tárgyköre, célja, tárgyilagossá-
ga és megcélzott közönsége 
alapján.
10C) A diákok kiválasztják a 
téma szempontjából legmegfele-
lőbb forrásokat.

Információszervezés 11A) A tanulók megtanulják, 
hogy fontos a munka és a 
források elmentése későbbi 
felhasználás céljából.

11A) A tanulók megtanulják 
elmenteni a munkájukat és a 
forrásaikat későbbi felhasználás 
céljából.

11A) A diákok megismerik az 
online könyvjelzők használatát. 
Megtanulják, hogyan nevez-
zék el a fájlokat világosan és 
konzisztens módon, hogy azok 
bárki számára könnyen vissza-
kereshetők legyenek (elnevezési 
konvenciók).
11B) A diákok megismerkednek 
azzal, hogyan oszthatják meg 
könyvjelzőiket a közösségi 
könyvjelzőkezelő honlapok és a 
tanáraik által összeállított listák 
segítségével.
11C) A diákok megismerkednek 
az online kiemelés és jegyzete-
lés eszközeivel.

11A) A diákok folytatják a 
közösségi könyvjelzők, valamint 
a rendszerezést és jegyzetelést 
segítő eszközök használatának 
felfedezését.
11B) A diákok megosztják 
könyvjelzőiket közösségi könyv-
jelzőkezelő honlapok segítsé-
gével.
11C) A diákok használják az 
általuk felfedezett, rendsze-
rezést és jegyzetelést segítő 
eszközöket.

11A) A diákok nyomon követik 
valamennyi online forrásukat.
11B) A diákok együttműködnek 
online a közösségi könyvjel-
zőkön keresztül megosztott 
források segítségével.
11C) A diákok online eszközöket 
használnak a jegyzeteléshez 
és az információ rendszerezé-
séhez.
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5–7 éves korcsoport 8–10 éves korcsoport 11–13 éves korcsoport 14–16 éves korcsoport 17–18 éves korcsoport

Szerzői jogok és 
letöltés

12A) A diákok megismerkednek 
azokkal a honlapokkal, amelyek 
megfelelők a képkereséshez.
12B) A diákok megismerkednek 
azzal, hogy az interneten elérhe-
tő dolgokat valaki korábban 
létrehozta.

12A) A diákok feltüntetik az 
általuk a munkájukhoz használt 
képek forrását.
12B) A diákok megértik  
a szellemi tulajdon fogalmának 
egyszerű magyarázatát.
12C) A diákok megértik a letöltés 
és a kalózkodás fogalmát.

12A) A diákok megértik  
a plágium meghatározását.
12B) A diákok megértik a plagi-
zálás következményeit és azt, 
hogyan kerülhetik el a plágiumot 
(pl. Creative Commons haszná-
latával).
12C) A diákok megtanulják, 
hogyan használhatják mások 
munkáját megfelelően, és 
megismerkednek az egyszerű 
idézetek írásával.
12D) A diákok elkezdik megérte-
ni a szellemi tulajdon lopásának 
etikai és jogi következményeit.

12A) A diákok megismerik a 
másolásvédelemmel (copyright) 
kapcsolatos tudnivalókat.
12B) A diákok rendszeresen 
használnak a másolásvédelem 
szempontjából szabad forráso-
kat (pl. Creative Commons).
12C) A diákok megismerkednek 
az általánosan használt hivat-
kozási formátumokkal (APA, 
MLA stb.) és olyan eszközökkel, 
amelyek segítik a hivatkozást.
12D) A diákok megértik a szelle-
mi tulajdon lopásának etikai és 
jogi következményeit.

12A) A diákok megértik, hogy a 
másolásvédelem hogyan érvé-
nyesül különböző szituációkban. 
12B) A diákok értik és képesek 
alkalmazni a másolásvédelem 
szempontjából szabad forráso-
kat (pl. Creative Commons).
12C) A diákok az általánosan 
használt hivatkozási formátumok 
(APA, MLA stb.) segítségével 
idéznek forrásaikból.
12D) A diákok megértik és 
elkerülik a szellemi tulajdon 
lopásának etikai és jogi követ-
kezményeit.

Online adásvétel 13A) A diákok megismerkednek 
azzal, hogy az interneten lehet 
vásárolni és eladni. Megér-
tik, hogy mielőtt a vásárlásra 
kattintanak, engedélyt kell 
kérniük (pl. az eszközökön lévő 
alkalmazásokban vagy a játékok 
kiegészítőinek vásárlásakor).

13A) A diákok újra megismer-
kednek azzal, hogy az interne-
ten lehet vásárolni, különösen 
az életkoruknak megfelelő 
vásárlásokkal kapcsolatban (pl. 
könyvek, mp3, alkalmazások, 
filmek).
13B) A diákokban tudatosul, 
hogy az online pénzhaszná-
latnak súlyos következményei 
lehetnek.

13A) A diákok megértik az online 
vásárlás és eladás előnyeit és 
hátrányait.
13B) A diákok megtanulják, ho-
gyan legyenek kritikus fogyasz-
tók (pl. mobiltelefon-előfizetések 
és az internet ára).

13A) A diákok megértik az online 
vásárlás és eladás előnyeit és 
hátrányait.
13B) A diákok megtanulják, ho-
gyan legyenek kritikus fogyasz-
tók (pl. mobiltelefon-előfizetések 
és az internet ára).
13C) A diákok elkezdik olvasni 
az általános szerződési felté-
teleket az online adásvétellel 
foglalkozó honlapokon.
13D) A diákok megtanulják, 
hogyan maradjanak „biztonság-
ban”, miközben online vásárol-
nak (pl. csalások elkerülése).

13A) A diákok megértik, hogyan 
vásárolhatnak és adhatnak el 
online termékeket és szolgálta-
tásokat.
13B) A diákok kritikusan kezelik 
az e-kereskedelemben részt 
vevő honlapokat (pl. eBay, 
Amazon, Craigslist, Facebook 
Marketplace).
13C) A diákok olvassák és meg-
értik az általános szerződési 
feltételeket az online adásvétel-
lel foglalkozó honlapokon.
13D) A diákok felismerik és elke-
rülik az online csalásokat.

6. táblázat: DCP-curriculum-programtérkép:	Információs	műveltség
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Biztonság és egészség

A diákok megtanulják, hogy a digitális világban való közlekedés során fontos védeniük magukat. Ez magában foglalja jelszavak létrehozását és gon-
dozását, a spameknek, a magánéletnek és a digitális lábnyom védelmének a kezelését, valamint annak jelentőségét, hogy életvitelük kiegyensúlyozott 
legyen.

 – Online védelem és biztonság
 – Magánélet és digitális lábnyom
 – Pornográfia és erőszak
 – Digitális egészség és jólét

 

5–7 éves korcsoport 8–10 éves korcsoport 11–13 éves korcsoport 14–16 éves korcsoport 17–18 éves korcsoport

Online védelem és biztonság 14A) A diákokat rá kell vezetni, 
hogy csak felnőtt jelenléte mel-
lett használhatják az internetet.
14B) A diákok kezdik megérte-
ni, hogy nem oszthatják meg  
a jelszavukat.

14A) A diákok megismerked-
nek azzal a ténnyel, hogy nem 
szabad válaszolniuk online 
kérdésekre, és nem szabad 
személyes információt kiadniuk 
online.
14B) A diákok megértik, hogy 
nem oszthatják meg a jelszavu-
kat. Megértik, hogyan kell hasz-
nálni a jelszavakat, és kezdik 
megtanulni, hogyan kezeljék 
a jelszavaikat.
14D) A diákok megismerkednek 
a spam fogalmával és azzal, 
hogy milyen sokféle formában 
találkozhatnak vele.

14A) A diákok megértik, hogyan 
védjék a személyazonosságu-
kat és a digitális lábnyomukat 
online.
14B) A diákok elkezdik meg-
ismerni azokat a stratégiákat, 
amelyek segítségével bizton-
ságos jelszavakat hozhatnak 
létre, és amelyek segítségével 
meg is védhetik ezeket; létre-
hozzák saját jelszavaikat.
14C) A diákok megértik, hogy 
személyes adataik könnyen 
másolhatók, és megfelelő vé-
delem hiányában adathalászok 
élhetnek vissza velük.
14D) A diákok megértik, hogy 
nem szabad válaszolniuk online 
kérdésekre, és nem szabad 
személyes információt kiadniuk 
az interneten.

14A) A diákok elkezdik meg-
érteni a nem megfelelő online 
viselkedés veszélyeit, valamint 
saját digitális lábnyomuk jelen-
tőségét.
14B) A diákok megértik az 
összetett jelszó választásának 
és használatának, valamint 
személyes adataik védelmének 
a jelentőségét. Karbantartják a 
jelszavaikat.
14C) A diákok megértik, hogy 
csak néhány olyan információ-
típus van, amelyet biztonsággal 
megoszthatnak az interneten.
14D) A diákok megértik, 
hogyan ismerhetik fel és 
kerülhetik el a nem kívánt 
online kapcsolatokat. Elkezdik 
megérteni az online adatvédel-
mi szabályok olvasásának és 
használatának jelentőségét.

14A) A diákok felmérik a digi-
tális lábnyomuk jelentőségét, 
és megfelelő viselkedésükkel, 
valamint az online profiljaik 
megóvására tett megfelelő 
lépésekkel védik azt.
14B) A diákok folyamatosan 
cserélt biztonságos jelszavaik-
kal megvédik online profiljaikat.
14C) A diákok megfelelő bizton-
sági beállításokat alkalmaznak.
14D) A diákok elolvassák és 
használják az online adatvédel-
mi szabályokat és megállapo-
dásokat.
14E) A diákok megértik, hogy 
a weboldalak hogyan és miért 
gyűjtenek információt látoga-
tókról.
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Magánélet  
és digitális lábnyom

15A) A diákok megismerkednek 
a magánélet fogalmával.
15B) A diákok megismerkednek 
a digitális portfólióval, és elkez-
dik a munkájukat hozzáadni  
a portfóliójukhoz.

15A) A diákok kezdik megérteni 
a magánélet fogalmát, és hogy 
mit szabad és mit nem szabad 
megosztani a digitális technoló-
gia használata során.
15B) A diákok megértik  
a digitális lábnyom fejlesztésé-
nek fogalmát.
15C) A elkezdik a munkájukat 
hozzáadni a portfóliójukhoz.

15A) A diákok megértik  
a magánélet fogalmát, és hogy 
mit szabad és mit nem szabad 
megosztani a digitális technoló-
gia használata során.
15B) A diákok kezdik megérteni 
a digitális lábnyom meglétének 
hosszú távú következményeit.
15C) A diákok rendszeresen 
gondozzák a digitális portfóli-
ójukat.

15A) A diákok megtanulják, 
hogy digitális lábnyomuk infor-
mációi kereshetők, másolhatók 
és megoszthatók egy nagyobb 
közönséggel.
15B) A diákok megértik a 
digitális lábnyom meglétének 
hosszú távú következményeit.
15C) A diákok rendszeresen 
gondozzák a digitális portfóli-
ójukat.

15A) A diákok megértik, hogy 
digitális lábnyomuk milyen 
hatással van későbbi tanulmá-
nyi és munkaerőpiaci lehetősé-
geikre.
15B) A diákok felfedezik, 
hogyan irányíthatják a digitális 
lábnyomukat, valamint megta-
nulják megjavítani a „hírnevü-
ket”.
15C) A diákok megbizonyosod-
nak arról, hogy van egy digitális 
portfóliójuk, ami tökéletesen 
tükrözi a képességeiket.

Pornográfia és erőszak 16A) A diákok megtanulják, 
hogyan reagáljanak, amikor 
nyugtalanító tartalommal 
találkoznak. Megtanulják, hogy 
be kell zárniuk, és szólniuk kell 
egy megbízható felnőttnek.

16A) A diákok megértik, hogy 
be kell csukniuk a nyugtalanító 
tartalmat, és szólniuk kell egy 
megbízható felnőttnek.

16A) A diákok kezdik megérteni 
a sexting (szexuális tartalmú 
üzenetváltás) fogalmát, és 
megvitatják a jogi és etikai 
következményeket.
16B) A diákok megvitatják, 
mely online tartalmak megfele-
lők, és melyek nem azok.

16A) A diákok megértik  
a sexting (szexuális tartalmú 
üzenetváltás) fogalmát, és 
megvitatják a jogi és etikai 
következményeket.
16B) A diákok megvitatják, 
mely online tartalmak megfele-
lők, és melyek nem azok.

16A) A diákok megértik a 
pornográfia és az erőszakos 
tartalom társadalmi követ-
kezményeit, valamint hogy a 
pornográfia visszaélésekkel 
hozható összefüggésbe (pl. 
emberkereskedelem és pros-
titúció).
16B) A diákok emlékeztetőt 
kapnak arról, hogy az online 
aktivitásnak jogi és etikai követ-
kezményei vannak.



DIGITAL CITIZENSHIP PROGRAM

A HATÉKONY ÖNÁLLÓ TANULÁS GYAKORLATA ÉS AZ INTERNET HASZNÁLATA A TANULÁSBAN 
TEMATIKUS HÉT

27

Digitális egészség és jóllét 17A) A tanulók megértik, hogy 
nem egészséges túl sok időt 
tölteni a digitális eszközök 
használatával.
17B) A diákok megtanulják, 
hogy a szemünk és a fülünk vé-
delme érdekében nem szabad 
hosszan a készülék előtt ülni, 
és be kell állítani a hangerőt.
17C) A diákok megtanulják, 
mikor nem megfelelő a tech-
nológia használata (pl. családi 
ebéd során).

17A) A diákok megértik, hogy a 
„technikai szünetek” szüksége-
sek az egészségük megőrzése 
érdekében.
17B) A diákok megtanulják  
a látásuk és hallásuk védelmé-
nek különféle módjait különbö-
ző eszközök használata során.
17C) A diákok elkezdik hasz-
nálni a technológiát megfelelő 
időben, emlékeztetőkkel (pl. 
osztályteremben).

17A) A diákok megértik a 
digitális eszközök nonstop 
természetét, és képesek a 
különféle digitális médiumok és 
eszközök használatával töltött 
idő mérésére, összehasonlítá-
sára, képesek ahhoz később is 
hozzáférni, valamint megér-
tik ennek pozitív és negatív 
vetületét.
17B) A diákok felismerik a 
túlzott technológiahasználat 
hátulütőit.
17C) A diákok megfelelően 
használják a technológiát.

17A) A diákok kezdik megérte-
ni, hogy a digitális technológiá-
val kapcsolatban kiegyensúlyo-
zott életvitelre kell törekedniük 
(függőség, aktív életmód).
17B) A diákok megértik a digitá-
lis technológiával együtt járó 
ergonómiát.
17C) A diákok megértik az on-
line szerencsejátékok és egyéb 
online játékok veszélyeit.

17A) A diákok megértik a tech-
nológia munkahelyen történő 
megfelelő használatát.
17B) A diákok minden körül-
mények között biztonságosan 
használják a technológiát 
(pl. nem chatelünk vezetés 
közben).
17C) A diákok megértik, hogy 
a digitális technológiával 
kapcsolatban kiegyensúlyozott 
életvitelre kell törekedniük 
(függőség, aktív életmód).
17D) A diákok felismerik az on-
line szerencsejáték veszélyeit.

7. táblázat: DCP-curriculum-programtérkép:	Biztonság	és	egészség
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ISTE	Standards

Honlap: https://www.iste.org/standards/for-students

Az ISTE (International Society for Technology in Education) szerint a következő tendencia mutatko-
zik a technológia és a tanulás vonatkozásában:

 – 1998 – középpontban a technológia használatának megtanulása
 – 2006 – középpontban a technológia használata a tanuláshoz
 – 2016 – középpontban a tanulás újraértelmezése a technológia segítségével

2007

A 2007-es ISTE-sztenderdek mellé tanulói profilokat dolgoztak ki korosztályok szerint: (lásd az an-
gol nyelvű ismertetést a következő linken: https://drive.google.com/drive/folders/1cr5QkNR5tgc9u-
fvaCWehD_-P3Au9jgZ?usp=sharing)

2016

A 2016-os ISTE-sztenderdek tágabb kontextusba foglalják a tanulók számára szükséges készsége-
ket, és a kompetencialista tulajdonságokból indul ki: legyen a tanuló 

 – önálló tanuló, 
 – digitális állampolgár, 
 – tudásépítő, 
 – innovatív tervező, 
 – számítógépes gondolkodó, 
 – kreatív kommunikátor, 
 – globális együttműködő.

A sztenderdek felfoghatók kimeneti követelményként, azaz a fenti célok eléréséhez fejlesztendő 
kompetenciára a tanulóknak a közoktatás évei alatt kell szert tenni.

Ezekhez a kompetenciákhoz definíciók tartoznak, valamint a dokumentum szóhasználatával in-
dikátorok, amelyek objektíven is értelmezhetővé, kézzelfoghatóvá teszik ezeket az elvárásokat. Az 
indikátorok egy-egy mondatban több készséget tömörítenek magukba. Jellemző, hogy az indikáto-
rokban használt kulcsszavakat is definiálják, hogy megközelítésük minél egyértelműbb legyen.

 

https://drive.google.com/drive/folders/1cr5QkNR5tgc9u-fvaCWehD_-P3Au9jgZ?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1cr5QkNR5tgc9u-fvaCWehD_-P3Au9jgZ?usp=sharing
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Forrás: https://behindmytechiewall.wordpress.com/2017/02/28/the-new-2016-iste-standards-for-students-1-of-8/

1.	Önálló	tanuló
A diákok kiaknázzák a technológia nyújtotta lehetőségeket annak érdekében, hogy saját tanulási 
céljaikkal kapcsolatban aktív szerepet játsszanak a választásban, a cél elérésében és a hozzáértés 
bemutatásában, a neveléstudomány (learning sciences) eredményeinek felhasználásával.

A diákok:
a) személyes tanulási célokat fogalmaznak meg és állítanak maguk elé, stratégiákat fejlesztenek 
a technológia kiaknázásával, és a tanulási eredmények javítása érdekében reflektálnak magára a 
tanulási folyamatra;
b) hálózatokat építenek, és személyre szabják a tanulási környezetüket oly módon, hogy támogassa 
a tanulási folyamatot;
c) a technológiát használják arra, hogy visszajelzést kapjanak, s az információval látja el és javítja a 
gyakorlatukat, valamint arra, hogy bemutassák a tanulásukat különféle módokon;
d) megértik a technológiai műveletek alapvető koncepcióit, bemutatják a választás képességét, 
használják és javítják a meglévő technológiákat, valamint képesek arra, hogy az így megszerzett 
tudásukat az új technológiák felfedezésére használják.

2.	Digitális	állampolgár
A diákok felismerik a kapcsolatokkal átszőtt digitális világban való élethez, tanuláshoz és munkához 
kapcsolódó jogokat, kötelességeket és lehetőségeket, és biztonságos, jogszerű és etikus módon 
viselkednek és mutatnak példát.

A diákok:
a) gondozzák és kezelik a digitális személyazonosságukat és hírnevüket, és tisztában vannak azzal, 
hogy tetteik maradandók a digitális világban;
b) pozitív, biztonságos, jogszerű és etikus módon viselkednek a technológia használata, vagyis az 
online közösségi interakciók vagy a hálózatba kötött eszközök használata során;
c) bemutatják, hogy megértették és tisztelik a szellemi tulajdon használatára és megosztására vo-
natkozó jogokat és kötelességeket;
d) a digitális magánélet és biztonság fenntartása érdekében kezelik személyes adataikat, és tisztá-
ban vannak az online navigációjukat lekövető adatgyűjtő technológiákkal.

https://behindmytechiewall.wordpress.com/2017/02/28/the-new-2016-iste-standards-for-students-1-of-8/
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3.	Tudásépítő
A diákok kritikusak a különféle források kiválasztásában, a kiválasztáshoz digitális eszközöket hasz-
nálnak a tudásépítés, kreatív produktumok készítése, valamint a saját és mások számára is értel-
mes tanulási tapasztalatok kialakítása érdekében.

A diákok:
a) hatékony kutatási stratégiákat terveznek és alkalmaznak az információk, illetve az intellektuális és 
kreatív céljaikat segítő egyéb erőforrások felkutatására;
b) értékelik az információk, a médiumok, az adatok és más források pontosságát, perspektíváját, 
hihetőségét és relevanciáját;
c) különféle eszközök és módszerek alkalmazásával kiválasztják a megfelelő információkat digitális 
forrásokból annak érdekében, hogy értelmes kapcsolatokat és végkövetkeztetéseket bemutató pro-
duktumgyűjteményeket alkossanak;
d) a való életből vett témák és problémák aktív feltárásával tudást építenek, ötleteket és elméleteket 
fejlesztenek, valamint válaszokat és megoldásokat keresnek.

4.	Innovatív	tervező
A diákok különféle technológiákat használnak egy tervezési folyamat során abból a célból, hogy azo-
nosítsanak és megoldjanak problémákat úgy, hogy új, hasznos vagy kreatív megoldásokat hoznak 
létre.

A diákok:
a) egy szabadon választható tervezési folyamatot ismernek és használnak abból a célból, hogy 
ötletekhez jussanak, elméleteket teszteljenek, innovatív produktumokat alkossanak, és valós prob-
lémákat oldjanak meg;
b) digitális eszközöket választanak ki és használnak egy tervezési korlátokat és a kiszámítható koc-
kázatokat figyelembe vevő tervezési folyamat előkészítésére és lebonyolítására;
c) egy ciklikus tervezési folyamat részeként prototípusokat fejlesztenek, tesztelnek és finomhangolnak;
d) toleranciát mutatnak a kétértelműség, az állhatatosság és a nyílt végű problémákkal való lehet-
séges munka irányában.

5.	Számítógépes	gondolkodó
A diákok olyan stratégiákat fejlesztenek ki és alkalmaznak, amelyek a megoldások fejlesztésére és 
tesztelésére szolgáló technológiai módszerekben rejlő erő kiaknázásával segítenek hozzá a problé-
mák megértéséhez és megoldásához.

A diákok: 
a) a megoldások felfedezése és megtalálása érdekében a technológia által segített módszerek (pl. 
adatelemzés, absztrakt modellek és algoritmikus gondolkodás) számára megfelelő problémadefiní-
ciókat alkotnak meg;
b) adatokat gyűjtenek, vagy releváns adathalmazokat azonosítanak, digitális eszközöket alkalmaz-
nak elemzésükre, és különféle módokon megjelenítik az adatokat a problémamegoldás és a dön-
téshozás érdekében;
c) összetevőire bontják a problémát, kiemelik a kulcsinformációt, valamint leíró modelleket fejlesz-
tenek annak érdekében, hogy megértsenek komplex rendszereket, vagy segítsék a problémameg-
oldást.
d) megértik, hogyan működik az automatizáció, és az algoritmikus gondolkodás segítségével lépés-
sorozatokat terveznek automatizált megoldások létrehozására és tesztelésére.
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6.	Kreatív	kommunikátor
A diákok érthetően kommunikálnak, és kreatívan fejezik ki magukat különféle célokból, a céljaiknak 
megfelelő felületek, eszközök, stílusok, formátumok és digitális médiumok használatával.

A diákok: 
a) kiválasztják a megfelelő felületeket és eszközöket a kívánt kreatív és kommunikációs céljaik el-
éréséhez;
b) eredeti műveket hoznak létre, vagy felelősségteljesen új célok érdekébe állítanak, új kontextusba 
helyeznek digitális forrásokat, így létrehozván új alkotásokat;
c) érthetően és hatékonyan kommunikálnak komplex ötleteket azáltal, hogy különféle digitális objek-
tumokat (pl. megjelenítéseket, modelleket, szimulációkat) hoznak létre és használnak;
d) publikálják vagy bemutatják a tartalmat, amely személyre szabja az üzenetet és a médiumot a 
célközönségük számára.

7.	Globális	együttműködő
A tanulók digitális eszközöket használnak, hogy szélesítsék látókörüket, és gazdagítsák tanulási 
folyamatukat a másokkal való együttműködés, valamint hatékony csoportmunka során helyi és glo-
bális szinten.

A diákok:
a) digitális eszközöket használnak, hogy kapcsolatot teremtsenek különböző (kulturális) háttérrel 
rendelkező tanulókkal, akikkel a kölcsönös megértés és tanulás szélesítése jegyében működnek 
együtt;
b) kollaboratív technológiákat alkalmaznak annak érdekében, hogy együttműködjenek másokkal (a 
társaikkal, szakértőkkel vagy a közösség tagjaival), és így többféle nézőpontból vizsgálhassák a 
témákat és problémákat;
c) projektteamekkel működnek együtt konstruktív módon, különféle szerepeket és felelősségeket 
vállalva, hatékonyan dolgozva egy közös cél elérése érdekében;
d) helyi és globális problémákat tárnak fel, és kollaboratív technológiákat alkalmaznak, hogy mások-
kal együttműködve megoldást találjanak.
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Future	Classroom	Lab:	IKT-val	támogatott	tevékenységközpontú		
pedagógia

Honlap: http://fcl.eun.org/documents/10180/13526/FCL+learning+zones+Dec+2016/a091a761-7a 
63-443e-afe0-d1870e430686

A European Schoolnet üzemelteti Brüsszelben a Future Classroom Labot (A Jövő Osztályterme), 
amely látogatóit az elé a kihívás elé állítja, hogy gondolják újra a pedagógiáról, technológiáról és 
az osztályterem kialakításáról való nézeteiket. Hat tanulási zónában fedezhetik fel az érdeklődők 
a 21. századi tanulás leglényegesebb elemeit, gondolkodhatnak a tanulók és tanárok megváltozott 
szerepeiről és szükséges készségeiről, tanulási stílusokról, a tanulási környezet berendezéséről, 
a  elenlegi és jövőbeni technológiákról, valamint az oktatással kapcsolatos társadalmi tendenciákról.

2012-es megnyitása óta a Future Classroom, a European Schoolnet és a szervezetet támogató 
harminc ország oktatási minisztériuma szorosan együttműködik, hogy egy független finanszírozású 
és fenntartható platformot biztosítson. Döntéshozók, vállalati partnerek, pedagógusok és más okta-
tási szereplők rendszeresen találkoznak itt képzési workshopokon és stratégiai szemináriumokon. 
A Future Classroom hat tanulási térre tagolódik, mégis egységes egészet alkot. Minden része a  ta-
nulás és tanítás más területét állítja középpontba: fizikai elrendezésével, eszközeivel, forrásanyaga-
ival más-más tanulói és tanári szerepeket, illetve tanulási stílusokat támogatva.

4. ábra: A	Jövő	Osztályterme	és	tagolása	a	tanulás	és	tanítás	más-más	területeit	emeli	ki
Forrás: http://www.eun.org/professional-development/future-classroom-lab

A Jövő Osztályterme által kiemelt tevékenységek és készségek ugyancsak fontos referenciát jelen-
tenek saját készség- és programtérképünk megalkotásához.

http://fcl.eun.org/documents/10180/13526/FCL+learning+zones+Dec+2016/a091a761-7a63-443e-afe0-d1870e430686
http://fcl.eun.org/documents/10180/13526/FCL+learning+zones+Dec+2016/a091a761-7a63-443e-afe0-d1870e430686
http://www.eun.org
hhttp://www.eun.org/professional-development/future-classroom-lab
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Összegzés

Szem előtt tartjuk, hogy A hatékony, önálló tanulás gyakorlata és az internet használata a tanulásban 
tematikus hét a Digitális Témahéthez viszonyítva annak fontos előfutára lehet. A tematikus hét során 
olyan készségek fejlesztésére van lehetősége a pedagógusoknak, amelyek a Digitális Témahét so-
rán már elvárást jelentenek a projektek gördülékeny megvalósítása érdekében.

A Digital Citizenship Program sok ötlettel szolgált a tematikus hét fejlesztéséhez, elsősorban a 
fókuszba helyezett készségeknek, a készségfejlesztéshez javasolt programtérképének és a hasz-
nálható segédanyagok elrendezésének köszönhetően. 

Az ISTE tanulók számára készített sztenderdjei, különös tekintettel a 2007-es, korosztályos bon-
tásban is elkészült tanulói profilokra, illetve a javasolt tevékenységekre és indikátorokra, ahhoz já-
rultak hozzá, hogy globálisabb perspektívában vizsgáljuk a fejlesztendő készségeket, amelyek szo-
rosan kapcsolódnak szaktárgyi célok, tantervi követelmények teljesítéséhez is.

Az elméleti részben felsorolt megközelítések, kompetencialisták összehasonlítása a	 digitális	
írástudás	összetevőinek	és	természetének	különböző	aspektusait tárta fel. Olyan kapcsolódó 
témaköröket is érintettünk, mint az önszabályozó	tanulás	és a	személyes	 tanulási	környezet, 
amelyeket a tematikus hét tervezése során fontos elméleti háttérnek tekintünk. A fentebb felsorolt 
eszközök és tevékenységek némelyike A hatékony, önálló tanulás gyakorlata és az internet haszná-
lata a tanulásban tematikus hét keretében is hozzájárulhat egy-egy fontos készség fejlesztéséhez, 
és beilleszthető lesz a	tematikus	hét	fejlesztendő	programtérképébe és annak formálódó eszköz-
tárába. A következő fontos lépés saját	keretrendszerünk	kialakítása, amelyben a tematikus hét öt 
tanítási napjára öt	különböző	fókuszt,	fejlesztendő	készségcsoportot és témát határozunk meg, 
amelyek fejlesztésére aztán korosztályi bontásban javaslunk részcélokat és forrásokat. Horizontális 
fejlesztési célként jelenik meg a tematikus hét során az önreflexió, a tudatos tanulás fejlesztése, 
melyhez kilépőkártyák készítését, illetve tanulási napló vezetését ajánljuk.

A fentebb bemutatott elméleti keretrendszerek, sztenderdek és ajánlások körét tanulmányozásra 
ajánljuk mindazoknak, akik további foglalkozásterveket, modulokat szeretnének tervezni a tematikus 
héthez, más korosztály számára vagy más készségek fejlesztésének középpontba állításával. 
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