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IKT-közpoflfitfikák az oktatásban –
a váfltozások eflőjeflefi
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EszterTházy Károfly Egyetem, Oktatáskutató és Fejflesztő Intézet

A tanuflmány azokat a ffejflesztéspoflfitfikafi ffefltétefleket vfizsgáflja, meflyek a korábbfi évek-
ben az IKT oktatásfi fintegrácfióját megThatározó módon beffoflyásoflták, és ameflyek te-
kfintetében jövőbeflfi váfltozások ffefltéteflezThetők. A korábbfi IKT-terjesztésfi közpoflfitfikák 
többsége az IKT oktatásfi Thasznáflatát öncéflként defi nfiáflta. Vfizsgáflatunkban fi gyeflembe 
vettük a rendszereflméfletfi aflapeflveket, meflyek szerfint mfinden társadaflmfi aflrendszer – 
így az oktatás fis – saját fiflfletékességfi terüflettefl rendeflkezfik. Az oktatás ffejflődőképessé-
gének – esetünkben az finfformácfiós társadaflomThoz történő adaptácfiójának – ffefltétefle a 
pedagogfikum autonómfiájának bfiztosítása, az oktatás fiflfletékességének erősítése az IKT-
Thasznáflat konceptuaflfizáflásában.

Kuflcsszavak: IKT-közpoflfitfika, IKT-stratégfia, oktatásffejflesztés

Th  fis study examfined tThe educatfionafl poflficy condfitfions tThat Thad finfl uenced tThe fintegra-
tfion off ICT fin educatfion fin prevfious years. Th  e paper presents tThe condfitfions tThat afl-
flow cThanges fin tThe ffuture. One off tThe most fimportant proposafl off tThfis paper tThat ICT 
fintegratfion fin educatfion sThoufld be based on pedagogficafl finfitfiatfives and probflems, be-
cause aflfl  socfiafl subsystems, fincfludfing educatfion, Thave tThefir own area off competence. Th e 
tecThnoflogficafl finfitfiatfives ffor educatfion sThoufld ensure tThe autonomy off tThe pedagogue and 
strengtThen tThe refl exfivfity off educatfionafl system fin tThe conceptuaflfizatfion off usfing tecTh-
noflogy.

Keywords: educatfionafl poflficy, ICT fin educatfion, educatfionafl system

A 
tanuflmány céflja, Thogy az finfformácfiós és kommunfikácfiós tecThnoflógfiák (IKT) ok-
tatásfi fintegrácfiós ffoflyamatát vezérflő közpoflfitfikák fleThetséges váfltozásafira ffeflThívja 
a fi gyeflmet. A korábbfi IKT-terjesztésfi közpoflfitfikák többsége az IKT oktatásfi 

Thasznáflatát öncéflként defi nfiáflta. A jövőbeflfi váfltozások következtében az IKT egyre ke-
vésbé maradThat a szfimboflfikus vagy presztízs javak módjára ffogyasztott termék az okta-
tásban. A bontakozó új eflvárásrendszer két firánybófl That az IKT-terjesztés közpoflfitfikáfira. 
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Az egyfik firányzat az IKT-Thasznáflatot a tanuflófi eredményességmérések kontextusába 
Theflyezfi. Ennek következtében az IKT fiskoflafi aflkaflmazása más oktatásfi eszközökkefl és 
pedagógfiafi metodfikákkafl összemérve – versengve – kerüfl megítéflésre. Az IKT oktatás-
poflfitfikákat beffoflyásofló másfik firányzat az IKT-ráffordítások megtérüflését az IKT specfi-
fi kus tudás- és kompetencfiamérések aflapján vfizsgáflja. Ifly módon az fiskoflafi finfformatfika 
a jeflenflegfinéfl erősebben összekapcsoflTható az finfformatfikafi szakterüflet tudományávafl és 
szaktudásafivafl. A váfltozásoknak azonban rendszer szfintű ffefltéteflefi fis vannak: aThofl a 
tecThnoflógfiafi szektor termékterjesztésfi beffoflyása uraflja az oktatáspoflfitfikát, ott az oktatás 
továbbra fis az IKT-ffogyasztás áflflapotában tartTható. Az IKT-közpoflfitfikát érfintő markáns 
váfltozások eflőffefltéteflének flátszfik egy oflyan közvetítő szerepű fintézmény flétreThozása, 
amefly képes az oktatás autonóm érdekefinek védeflmére, eflflensúflyozva a tecThnoflógfiafi szek-
tor flobbfierejét. Téttefl bíró váfltozások eflőtt áflflunk, Thfiszen egy eff éfle fintézmény koncep-
cfiója a Thazafi IKT-ffejflesztés stratégfiában fis megjeflent (Dfigfitáflfis Módszertanfi Központ). 
Kérdés, Thogy az új fintézményen keresztüfl az oktatásfi (pedagógfiafi) érdek adThat-e meg-
rendeflést a tecThnoflógfiafi szektornak, vagy a korábban megszokott módon a tecThnoflógfiafi 
szektor fintéz ffejflesztésfi kfiThívást az oktatás firányában, fi gyeflmen kívüfl Thagyva az oktatásfi 
rendszer autonómfiáját. Izgaflmas kérdés az fis, Thogy a ffejflesztéseknek vajon ezúttafl a tanu-
flók IKT-kompetencfiáfinak növekményében fis figazoflnfiuk keflfl-e magukat, vagy a korábbfi 
IKT-ffejflesztésfi Thuflflámok eflszámofltatásfi kufltúrájában megszokott módon eflegendő flesz 
csupán az eszközök és a tartaflmak fiskoflafi eflérThetőségének figazoflása.

Bevezetés

A közpoflfitfikafi dokumentumok egyfik jeflflemzője, Thogy fleegyszerűsített vaflóságképet 
Thasznáflnak. A jeflenséget a rendszereflméflet ffogaflmfi keretében – Nfikflas LuThmannt 
követve – bfizonytaflanságfi abszorpcfiónak nevezThetjük (LuThmann 1988). A közpoflfitfikafi 
dokumentumok nem tartaflmazzák – mfintegy eflnyeflfik – azokat a dfiflemmákat, meflyek 
a közpoflfitfika áfltafl gondozott tárgykört érfintfik (Török 2015a). Így fleThetséges a közpoflfi-
tfikafi dokumentumokban az operatív cseflekvést megaflapozó vfiflágos eflveket és céflkfitűzé-
seket ffeflmutatnfi. A közpoflfitfikát érfintő vfitáknak, a küflönfféfle fleThetőségek mérflegeflésének 
a közpoflfitfika végflegesítése eflőtt vagy annak átdoflgozása fidején van aktuaflfitása. Magyar-
országon aflfig egy évvefl ezeflőtt – 2016 nyarán – flezáruflt az Oktatás Infformatfikafi Stratégfia 
ffrfissítése, az IKT-közpoflfitfikát érfintő kérdések ffeflvetése teThát kevéssé tűnfik fidőszerűnek 
(Mfinfisztereflnökfi Kabfinetfiroda 2016). Váflaszt keflfl adnunk arra a kérdésre, Thogy mfindezek 
fismeretében mfiért tartjuk findokofltnak mégfis az finfformácfiós és kommunfikácfiós tecThno-
flógfiák (IKT) oktatásfi terjesztését céflufl tűző stratégfiákat érfintő kérdések ffeflvetését. A 
tanuflmány egyfik findoka, Thogy a közpoflfitfikák fleegyszerűsítenek, így bfizonyos érteflemben 
érzéketflenek az firányított rendszer összetettségére. Ebbőfl akár oflyan következmények 
fis adódThatnak, Thogy a ffejflesztésfi ffoflyamatok eflfindítása egyfidejűfleg eflőfidézfi e ffoflyamatok 
megrekedését fis – mfint azt Margaret ArcTher poflficy-finterakcfiós modeflflje aflapján bemu-
tattuk (Török 2015a). Az fiflyesfféfle összeffüggésekre a küflső nézőpontot Thasznáfló eflemzők 
ThívThatják ffefl a fi gyeflmet. A ffejflesztéspoflfitfika önmegértése ugyanfis vaflamfifféfle fimpflemen-
tácfiós defi cfit fformájában érteflmezfi a kívánt ffoflyamatok eflakadását, ezzefl a fleegysze-
rűsítéssefl pedfig egyofldaflúan a megvaflósítófi körre Thárítja a ffefleflősséget (OECD 2015b). 
Ha az IKT-közpoflfitfika áfltafl aflkaflmazott szemfléfletfi keretek nem váflnak eflemzések tár-
gyafivá, akkor tartósan rögzüflThetnek oflyan sematfizmusok, ameflyek szerfint a megofldás 
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az IKT, a probfléma a pedagógus, esetfleg az fiskofla mfint szervezet vagy a tecThnoflógfiafi 
eszközkörnyezet (Oktatásfi Mfinfisztérfium 2004). Az oktatásfi rendszer összetettségére és 
a közpoflfitfikafi fleThetőségefire vonatkozó tudás finfformáfltabbá teThetfi a mfindenkorfi ffejflesz-
téspoflfitfikát. Szemfléfletünk bővüflését jeflentfi, Tha a jeflen probflémáfit korábbfi IKT-stratégfiák 
összeffüggésében fis érteflmezzük. A kutató szerepe, Thogy jeflezze, mfiflyen ffefltéteflek men-
tén flenne fleThetséges az IKT oktatásfi fintegrácfióját céflzó ffejflesztéspoflfitfika optfimaflfizáflása, 
 Thfiszen – többek között éppen az IKT-nak köszönThetően – vaflamennyfi társadaflmfi rend-
szer az áflflandósuflt váfltozások menedzseflésének kényszerében működfik.
A tanuflmány eflső részében bemutatjuk a Thasznáflt eflemzésfi szempontokat, majd az 

IKT oktatásfi fintegrácfiójának jeflenbeflfi ffoflyamatafit és annak eflőzményefit vfizsgáfljuk. 
 Céflunk nem vaflamfifféfle történetfi vfisszatekfintés, Thanem az IKT oktatásfi terjesztését be-
Thatárofló néThány tényező azonosítása, ffeflThívva a fi gyeflmet a váfltozás fleThetőségefire. Azt 
keressük, Thogy az oktatásfi rendszer autonómfiája Thogyan váfltozfik annak következtében, 
Thogy a tecThnoflógfiafi szektor a közpoflfitfikafi döntéseken keresztüfl beffoflyást gyakoroflThat 
az oktatásfi rendszer beflső vfiflágára és módosítThatja a pedagógfiafi szakmafiság tartaflma-
fit. Kérdésként megffogaflmazva: vajon az IKT a pedagógfiafi finnovácfió eszközeként be-
fiflflesztThető-e az oktatás ffejflődésfi ffoflyamatafiba, vagy továbbra fis küflső beffoflyásokat köz-
vetítő tényező marad? Az eflső esetben az IKT fintegráflódfik, a másodfik esetben az IKT 
dezfintegráfló – küflsődfleges – efleme marad az oktatásnak. Ha az IKT küflsődfleges eflem 
marad, úgy az oktatás rezsfiköfltségefit érdemben növeflfi, anéflküfl azonban, Thogy az IKT-
kompetencfiákon mért tanuflófi eredményességben érdemfi váfltozást fidézne eflő.
A kérdésffefltevésünk jeflzfi, Thogy az IKT oktatásfi fintegráflásának újabb megofldásfi fle-

Thetőségefit keressük, tartva attófl, Thogy amennyfiben az IKT oktatásfi fintegrácfióját vezér-
flő koncepcfiók nem ffrfissüflnek, csak az eszközök fleThetnek új generácfiósak, a probflémák 
váfltozatflanok maradnak. A probflémaffeflvetésünkre adTható javasflatafinkat ofly módon 
doflgoztuk kfi, Thogy a Magyarország Dfigfitáflfis Oktatásfi Stratégfiája dokumentuma aflapján 
 flétesítendő Tháttérfintézmény – a Dfigfitáflfis Módszertanfi Központ – koncepcfióját szaba-
don továbbgondofltuk, továbbfi fleThetséges ffunkcfiófit körvonaflaztuk.

Eflemzésfi keretek

Az IKT oktatásfi terjedésfi ffoflyamatának eflméfletfi modeflfláflására Thatékonyan aflkaflmazTható 
a rendszereflméflet. A társadaflmfi rendszerek Nfikflas LuThmann áfltafl megaflkotott váfltozata 
a társadaflom működését ffunkcfionáflfis részrendszerek egymásraThatásának ffoflyamatában 
értfi meg (Qvortrup 2005). Témánk szempontjábófl Thárom társadaflmfi ffunkcfióterüflet egy-
másra gyakoroflt beffoflyásának van jeflentősége. Az egyfik a gazdaság, ameflynek szerepflőfi 
az eflőáflflított tecThnoflógfiafi termékeknek és flétreThívott szoflgáfltatásoknak keresnek pfiacot. 
A másfik a poflfitfikafi rendszer, amefly a poflfitfikafi versenytérben kfimunkáflt céflváflasztások, 
majd az ezt követő szakpoflfitfikafi ffoflyamatok révén kfidoflgozza és megvaflósíttatja a köz-
céflokat. A Tharmadfik az oktatásfi rendszer, ameflynek sokfféfle ffunkcfiója közüfl az utóbbfi 
évtfizedekben egyre finkább az aflapkompetencfiákon mérThető jártasság közvetítése kerüflt 
a középpontba (Török 2015b). Hfipotézfisünk szerfint e Thárom részrendszer kapcsoflódását 
szem eflőtt tartva kompflexen tekfintThető át az IKT oktatásfi fintegrácfiójának ffoflyamata, és 
javasflatok ffogaflmazThatók annak optfimaflfizáflására.
Az eflemzésThez szükség van azonban két rendszereflméfletfi tézfis megThfivatkozására. 

Az egyfik, Thogy a társadaflmfi részrendszerek Thatékony működése autonómfiát ffefltéteflez, 
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ezért az európafi társadaflomffejflődés ffoflyamatában az egyes részrendszerek ffokozatosan 
kfi szorítottak saját fiflfletékességfi terüfletükrőfl mfinden más részrendszert.1 Ideáflfis esetben 
a  részrendszerek művefletfi autonómfiávafl rendeflkeznek saját terüfletükön, és környezet-
ként veszfik fi gyeflembe egymást, de destruktív Thatású, Tha művefleteket végeznek egymás 
terrfitórfiumán (Brunczefl 2010). A két flegősfibb részrendszer – a poflfitfika és a vaflflás – efl-
küflönítésére vonatkozóan egy péfldávafl éflve: a parflamentben nem fimádkozunk, a temp-
flomban nem poflfitfizáflunk.
A másfik megThfivatkozandó rendszereflméfletfi tézfis, Thogy a részrendszerek önffejflesztő, 

önépítő képességefik révén ffejflődőképesek – LuThmann e tuflajdonságot kfiemeflve 
autopofietfikusnak nevezfi őket (WThfitaker 1998; LuThmann 2009). Ebbőfl következő-
en mfinden társadaflmfi rendszernek kétfféfle firányufltsága fleThetséges – amfit beffeflé, fiflflet-
ve kfiffeflé  firányufló refferencfiaflfitásnak nevezThetünk (LuThmann 1990). A beffeflé firányufló 
refferencfiaflfitás révén a rendszer önmagát értfi meg és aflakítja: koncepcfiókkafl és struk-
túrákat flétreThozó vagy módosító művefletekkefl. A kfiffeflé firányufló refferencfiaflfitás révén 
a rendszer a környezetévefl kommunfikáfl. E két refferencfiaflfitás egyfidejűfleg érvényesüfl, 
aThogyan azt péfldáufl a kompetencfia ffogaflmának oktatásfi eflterjedésénéfl megfi gyeflThet-
tük. A kompetencfia ffogaflmfisága egyfidejűfleg szoflgáflja az oktatás küflső refferencfiaflfitását: 
kapcsoflódóképessé teszfi a munka vfiflága és a társadaflom firányában; és egyfidejűfleg 
szoflgáflja a rendszer beflső refferencfiaflfitását: ffokozza önmegértését, újraszervezfi a tanítás 
beflső ffoflyamatafit, péfldáufl a kompetencfiamérések fi gyeflembevétefle aflapján.
A következő eflemzésben eflőször azokra az áflfláspontokra Thívjuk ffefl a fi gyeflmet, ame-

flyek probflematfizáflják az IKT oktatásfi terjesztésének eddfigfi gyakorflatafit, ffejflesztésfi mo-
deflfljefit. Ennek kapcsán vfisszautaflunk az eflmúflt évtfizedek néThány szuboptfimáflfis jeflen-
ségére. A probflémaffeflvetést követően ffeflThívjuk a fi gyeflmet az oktatásfi rendszerek evoflutív 
ffejflődésére. Az evoflúcfiós ffejflődésfi modeflfl aflapján oflyan javasflatokat ffogaflmazunk meg, 
meflyek új firányba tereflThetfik a ffejflesztésfi ffoflyamatokat. Nem tfitkoflt céfl, Thogy az IKT 
oktatásfi stratégfia finkább az oktatásfi érdekek mentén aflakufljon, mfintsem a tecThnoflógfiafi 
szektor beffoflyásának megffefleflően.

Az IKT mfint oktatásfi probfléma

A közpoflfitfikákat eflemző firodaflombófl kfitűnfik, Thogy az IKT-t érfintő oktatásfi közpo-
flfitfikák ffokozatos átértékeflődése zajflfik (Younfie 2006). Ha a váfltozások mértékét akar-
nánk Thangsúflyoznfi, akár az oktatásfi IKT-Thasznáflatot érfintő váflságrófl fis beszéflThetnénk. 
Vaflóban radfikáflfisnak tekfintThetők a váfltozások aThThoz az fidőszakThoz képeset, amfikor 
az oktatásfi IKT-ráffordítások mértékét nem beffoflyásoflThatták a megtérüflésre vonatkozó 
krfitfikafi észrevéteflek. A Theflyzet mára megváfltozott. IKT-stratégfiát aflakító szerepet kap-
tak az oktatás Thatékonyságát tények aflapján vfizsgáfló dfiagnózfisok. Ezek szerfint míg más 
társadaflmfi rendszerekben az IKT-Thasznáflat növeflte a termeflékenységet és csökkentette 
a köfltségeket, addfig az oktatásban más voflt a Theflyzet: az IKT csak kfis mértékben vagy 
egyáfltaflán nem növeflte az eredményességet, mfiközben jeflentős mértékben növeflte a 
köflt ségeket (ZThao–Lefi 2009). Nézzük a ffoflyamatokat az adatok tükrében. Az egy szá-
mítógépre jutó tanuflók száma csökkenő tendencfiát mutat. Terjednek az „egy tanufló – 

1  Ezt jófl mutatja, Thogy a szabáflyok szerfint poflfitfikafi pártot nem szervezThetünk a munkaTheflyen, és szavazatot 
nem várásoflThatunk a parflamentben.
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egy flaptop” programok, így egy ffokozatosan ffrfissüflő (upgradeflt) IKT-eszközkörnyezet 
az  oktatásfi aflapfinffrastruktúra részévé váflt. Az utóbbfi években azonban már nem az 
 eszköz eflérThetősége a középpontfi kérdés. A ffő kérdés az flett, Thogy a doflflárban vagy 
fforfintban egyaránt mfiflflfiárdokat kfitevő egyszerfi beffektetések és később 5–10-szeresre 
teThető üzemefltetésfi köfltségek findokofltságát figazoflják-e az IKT Thatását jeflző kutatások? 
Vagy aThogy a kérdés az oktatáspoflfitfikusok számára megffogaflmazódfik: mfit céflszerű 
tennfi, Tha a kutatásfi eredmények nem mutatnak kfi szfignfifi káns Thatást az IKT és a tanu-
flásfi eredményesség között? (Dynarskfi et afl. 2007; WafigTh–Abd‐Efl‐KThaflfick 2007; Toyama 
2011). Az IKT aflacsony Thasznosuflására péflda ThozTható az European ScThooflnet 2012-es 
ffeflmérésébőfl. KfimutatThatóvá váflt, Thogy az oktatásfi eredményességméréseken európafi 
 vfiszonyflatban kfiemeflkedően tefljesítő Ffinnországban mfindössze 17 százaflék azoknak a 
8. évffoflyamos tanuflóknak az aránya, akfik magas szfintű IKT-Thozzáfféréssefl rendeflkeznek 
mfind ott Thonukban, mfind az fiskoflában (EUN 2012c). A 17 százaflékos IKT-eflflátottságfi 
adattafl Ffinnország az utoflsó Theflyen áflflt Európában, aThofl az átflag 31 százaflék voflt – 
 Magyarországra vonatkozóan 35 százaflékot mutattak kfi –, a tanuflófi eredményesség 
mégfis Ffinnországban kfiemeflkedő.
Hasonfló, az IKT eflégteflen oktatásfi Thatékonyságát jeflző finfformácfiók kerüfltek meg-

osztásra a vfiflágbankfi ffejflesztéseket érfintően fis, de többek között findfiafi, fiflfletve más ffej-
flődő országokbeflfi finvesztícfiók kapcsán fis (Carflson 2010; Toyama 2011). Az erőtefljes 
PR   tevékenységgefl támogatott, jeflentős finvesztícfiókkafl kfivfiteflezett, több országban fis 
megvaflósított „egy flaptop–egy gyermek” program szfigorú módszertannafl végzett ered-
ményességvfizsgáflata nem tafláflt bfizonyítékot arra, Thogy a tanuflófi részvéteflt gyakorfibbá 
tette voflna, vagy a teszteken mért matematfikafi és nyeflvfi készségeket gyarapította voflna 
a flaptop-tuflajdonflás. (Az áfltaflános kognfitív készségek terén némfi pozfitív Thatás kfimutat-
Tható voflt.) (Crfistfia et afl. 2012.)
A megtérüflések eflmaradására vonatkozó észrevéteflek küflönösen nagy Thangsúflyt kap-

tak annak következtében, Thogy a jeflentős társadaflmfi és szakmafi flátThatósággafl rendeflkező 
OECD-PISA-mérések flegutóbbfi fforduflójában (2015) kapott adatok megfleThetősen egy-
érteflmű probflémaösszegzést tettek fleThetővé. Igaz, az OECD-PISA-adatffeflvéteflek már a 
2005-ös években megffogaflmazták az IKT oktatásfi korflátafit, azonban a 2015-ös adato-
kon aflapufló összegző megáflflapítások vfiflágos probflémaflfistát vázoflnak az oktatásfi IKT-
ráffordítások Thasznosuflását érfintően (ScThfleficTher 2005; OECD 2016):
 – Nfincs érzékeflThető ffejflődés a tanuflók tefljesítményében a szövegértés, a matematfikafi 
készségek és a természettudományos készségek terén az IKT-ra sokat köfltő országokban.
 – Az IKT-nak nfincs érzékeflThető Thatása a Thátrányos és nem Thátrányos Theflyzetűek közöt-
tfi tefljesítményküflönbségek mérsékflésében.
 – A szövegértés és matematfikafi készségek terén megszerzett aflapvető jártasság nagyobb 
mértékben szoflgáflja az egyenflőséget, mfint a Thozzáfférés a ThfigTh-tecTh IKT-eszközökThöz.
 – Azok a tanuflók, akfik napfi That óránáfl több fidőt töfltenek onflfine aktfivfitássafl az fiskoflán 
kívüfl, küflönösen kfitettek az fiskoflafi eflmagányosodásnak, gyakrabban késnek és Thfiá-
nyoznak az fiskoflábófl.

Az adatokThoz kapcsoflódó dfiagnosztfikus érteflmezés szerfint az eddfigfiekben Thfibásan 
mérték ffefl a váfltozások emberfi erőfforrás (tanufló, tanár) ffefltéteflefit, a céflokThoz mérten 
gyenge mfinőségű szofftverekkefl és kurzustámogatássafl doflgoztak, és túflzottan fleegy-
szerűsített ffejflesztésfi modeflfl segítéségévefl értették meg az IKT fintegrácfiós ffoflyamatafit 
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(OECD 2016). Megjegyzendő, Thogy a PISA tanuflófi eredményességen aflapufló dfiagnózfisa 
sok mfindent eflffed, Thfiszen nem az egyes fiskoflák sokfféfleképp érteflmezThető IKT sfikeres-
ségét vfizsgáflja, Thanem az oktatásfi rendszerek egészére vonatkozóan jeflzfi az IKT gyenge 
Thatásafit. Azonban bármfiflyen fleszűkítettnek tekfintjük fis a PISA-vfizsgáflatok eredménye-
fit, az oktatásfi rendszer működésének és az oktatáspoflfitfikáknak a kontextusában szüksé-
ges érteflmeznfi azokat.

Az IKT oktatásfi fintegrácfiójának koncepcfionáflfis kérdésefi

Az IKT oktatásfi fintegrácfiója a korábbfi gyakorflatoktófl megThatározott. A korábbfi évek-
ben az IKT terjesztésének oflyan rutfinjafi aflakufltak kfi, meflyek kevéssé kerüfltek össz-
Thangba az oktatásfi rendszer önépítő ffoflyamatafivafl. A rendszereflméflet nyeflvén szóflva: 
az IKT-ffejflesztés küflsődfleges Thatásként jeflentkezett, így akár gyengítThette fis az okta-
tás önffejflesztő képességét (Cadenas–Arnofld 2015). Vaflamefly társadaflmfi aflrendszer ffej-
flődőképességének eflőffefltétefle ugyanfis az autonóm önvezérflés zavartaflansága. Az IKT-
ffejflesztésfi ffoflyamatok azonban sok esetben az oktatás küflső beffoflyásoflásának protokoflflját 
terjesztették, ezért az oktatásfi rendszer korflátozott mértékben voflt képes kfiaflakítanfi az 
IKT-t fintegráfló pedagógfiafi koncepcfiókat és ffoflyamatokat. Az IKT oktatásfi aflkaflmazása 
oflyan küflsődfleges eflvárásként ffogaflmazódott meg, amfi kevéssé generáflt önmegértésen 
aflapufló, rendszerfimmanens adaptácfiós ffoflyamatot. A következőkben bemutatjuk az 
oktatás küflső beffoflyásoflásának néThány jeflflegzetességét, majd megffogaflmazunk oflyan 
javasflatokat, ameflyek az oktatásfi rendszer autopofiezfiszének fi gyeflembevéteflén aflapuflva 
módosítThatnák a gazdaság – poflfitfika – oktatás jeflenflegfi domfinancfiavfiszonyafit.
Vfisszatekfintésünkben a korábbfi évek IKT ffejflesztéspoflfitfikájának számos sfikere ffefl-

sorakoztató fleThetne, mfi azonban probflémacentrfikus megközeflítést aflkaflmazva azokra a 
koncepcfiókra és ffoflyamatokra mutatunk rá, ameflyek közvetve vagy közvetflenüfl korflátoz-
ták az oktatásfi rendszer tanuflóképességének erősödését. Áttekfintésünk sok tekfintetben 
eflméfletfi és áfltaflános, és flegfinkább a magyarországfi eflőzményekre vonatkozó tapasztafla-
tokat veszfi aflapufl. Ennek oka, Thogy az IKT bármennyfire fis standardfizáflt, terjedése kufl-
turáflfis – flokáflfis – kontextusok aflapján értThető meg.
Az IKT-ffejflesztéspoflfitfika kfiaflakuflásfi ffoflyamatát jeflflemzően megThatározták a szupra-

nacfionáflfis szfinten érvényre jutott domfinancfiavfiszonyok és az ott kfidoflgozott koncep-
cfiók, efljárásrendfi javasflatok (European Commfissfion 2000, 2003; Baflanskat–Bflamfire–
Keffafla 2006; Bangemann 2009; European Commfissfion 2009, 2010). A magyarországfi 
IKT-stratégfiák esetében fis markánsan kfirajzoflódfik az Európafi Unfió céflkfitűzésefit övező 
narratívák és koncepcfiók Thatása (Magyarország Kormánya 2005, 2013a, 2013b;  EMMI 
2014; Magyarország Kormánya 2014a, 2014b, 2014c, 2015a, 2015b; Mfinfisztereflnökfi 
 Kabfinetfiroda  2016). Rendszerszemfléfletfi megközeflítésben az Európafi Unfió – aThogyan 
az OECD, UNESCO, WORLDBANK fis – a struktúraképződések modernfitásbeflfi új 
fformáját képvfiseflfi. Szerepe, Thogy teret nyfisson a Thatékony társadaflmfi működés érdeké-
ben eflküflönítendő részrendszerek közvetett egymásraThatásának (Wefibfle–Sabatfier 2007). 
A tőkeeflméflet megffogaflmazásában: a szupranacfionáflfis szervezetépítés egyfik ffunkcfió-
ja, Thogy a gazdaságfi és kapcsoflatfi tőkék konvertáflThatók flegyenek társadaflomszervezésfi 
tőkévé, és természetesen megffordítva fis, a poflfitfikafi kapcsoflatfi tőkék váfljanak gazdasá-
gfi tőkévé konvertáflThatóvá. Ez utóbbfira utafl a „fforgóajtó eff ektusnak” nevezett jeflenség, 
amfikor voflt európafi unfiós tfisztségvfiseflők akár tucatnyfi pozícfiót Thaflmoznak ffefl gazdaságfi 
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érdekeflt ségű aflapítványok, figazgatóságok testüfletefiben (OECD 2014; Corporate Europe 
Observatory CEO 2015).
Mfivefl az IKT oktatásfi terjesztéspoflfitfikája az 1980-as évektőfl kezdődően a tecThno-

flógfiafi szektor szupranacfionáflfis szfintfig Tható kezdeményezésefitőfl beffoflyásofltan aflakuflt, 
ezért a poflfitfika és az oktatás részrendszerefinek önáflflósága a céflok megváflasztása tekfin-
tetében ffokozatosan mérsékflődött ezekben az években. A tecThnoflógfiafi (gazdaságfi) 
szektor domfináns pozícfiója több következmény aflapján fis mérflegre teThető (OECD 2015a).

Oktatás: autonómfiadefi cfit

A szupranacfionáflfis színtereken, így az Európafi Unfióban jeflenfleg érvényben flévő rész-
véteflfi szabáflyok aflapján a közoktatás csekéfly flobbfierővefl rendeflkezfik a tecThnoflógfiafi (gaz-
daságfi) szektorThoz képest. Ebbőfl eredően szupranacfionáflfis szfinten a ffejflesztésfi ffoflyama-
tok beffoflyásoflásának képessége tartósan a gazdaságfi/tecThnoflógfiafi szektor ofldaflán adott. 
Lobbfitevékenységük ffoflyamatában a tecThnoflógfiafi szektor szerepflőfi ffoflyamatosan képesek 
gondoznfi oflyan narratívákat, meflyek fleThetővé teszfik az oktatás beflső reáflffoflyamatafinak 
megkérdőjeflezését és beffoflyásoflását. Az fiflyen narratív tefljesítmények egyfik korafi péfldája 
Seymour Papert-nek, az MIT egyfik proffesszorának a LOGO nyeflv terjesztése kapcsán 
1984-ben eflThangzott áflflítása, amefly szerfint az finfformatfikafi eszközök „ffefl ffogják rob-
bantanfi” az fiskoflázást (fidézfi: ZThao–Lefi 2009). A közpoflfitfikafi dokumentumokban meg-
szokottá váflt a pedagógus szerep átdefi nfiáflására vafló törekvés, jeflflemzően az oktatáson 
kívüflfi finstancfiákra, modernfizácfiós, progresszfivfista eflvekre Thfivatkozva.2 A tecThnoflógfiafi 
szektor áfltafl fiThfletett pedagógfiafi vízfiók kontroflfláflatflan terjedése és az ennek nyomán a 
pedagógusok megflévő szakmafi kompetencfiáfinak megkérdőjeflezése oflyan vfiszonyokat 
teremt, amfi megneThezítfi, Thogy az IKT oktatásfi Thasznáflatának konceptuaflfizáflását a pe-
dagógfiafi szakmafiság uraflja. A szupranacfionáflfis szfintrőfl fis támogatott sematfizmusban 
ugyanfis a megofldás jeflflemzően az IKT, míg a probfléma a pedagógus: „A dfigfitáflfis oktatás 
nemcsak a tanuflás-tanítás eszközefit váfltoztatja meg. Nem pusztán a ceruzát cseréflfi bfifl-
flentyűzetre, Thanem aflapjafiban aflakítja át a tanuflás-tanítás pedagógfiafi ffoflyamatafit, mód-
szerefit fis. A dfigfitáflfis környezetben megváfltozfik a pedagógusok ffefladata: ffeflszabaduflnak 
a korábbfi ffő ffefladatuk, az finfformácfiók átadásának fismétflése és az egyszerű számonkérés 
aflófl, mfiközben új fleThetőségeket kapnak új tanárfi szerepekben: mentorrá, tanuflásfi tanács-
adóvá, kutatásvezetővé és útfitárssá, kísérővé váflnak.”(Magyarország Kormánya 2014b; 
Mfinfisztereflnökfi Kabfinetfiroda 2016.) A közpoflfitfikafi dokumentumokban nem neThéz ffefl-
fismernfi a progresszfivfista neveflésfi eflvek sztereotípfiáfinak ffrfissített váfltozatát. JoThn Dewey 
és Eveflyn Dewey csaknem éppen 100 esztendeje (1915) írták „A Thoflnap fiskofláfi” (ScThoofls 
off To-Morrow) könyvüket, ameflyben az oflvasTható, Thogy „Thárom szempont szerfint keflfl 
a Thagyományos fiskoflát megváfltoztatnfi, Thogy megffeflefljen a modern társadaflom követefl-
ményefinek: a tantárgyak tartaflma, a tanítás módszerefi és a tanuflás módszerefi szempont-
jábófl” (Dewey–Dewey 1915; fidézfi: Mfirefl 2005). Legffontosabb aflaptéteflük, Thogy a társa-
daflmfi és gazdaságfi váfltozások következtében tefljesen új cfivfiflfizácfió aflakuflt kfi, ezért az 

2 Megjegyzendő, Thogy az oktatásfi rendszer a pedagógfia ffefladatok áflflandó váfltozása következtében ffoflyama-
tosan aflakuflóban van, e váfltozások azonban rendszerfimmanens ffoflyamatok révén evoflutívak. Az esetfleges 
externáflfis, erőfltetett tecThnoflógfiafi transzfferek aflapján a beflső ffoflyamatok dezorganfizácfiója fis bekövetkez-
Thet. FeflteThetően sok országban ennek eflkerüflése érdekében meflflőzték az oktatásfi IKT-Thasznáflat kfiterjedt 
köteflezővé téteflét.
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oktatás radfikáflfis átaflakítása szükséges: a ffejflődés gátjának tekfintették a Thagyományos 
tanár- és tantervközpontú oktatást. Az Egyesüflt Áflflamokban a progresszfivfista peda-
gógfiafi mozgaflom 1980 körüfl megfi gyeflThető reneszánsza fis ThozzájáruflThatott aThThoz, Thogy 
az oktatást radfikáflfisan megújítanfi kívánó pedagógfiafi koncepcfiók szupranacfionáflfis szfint-
rőfl – gflobáflfisan – terítetté váfltak. Az OECD „ScThooflfing ffor tomorrow” Tháflózatépítő 
programjának már az eflnevezése fis utaflt arra az évszázados refformtörekvésre, ameflyben 
az IKT-ffejflesztéspoflfitfikáThoz kapcsoflódóan a progresszfivfista neveflésfi fforradaflom Thagyo-
mánya köszönt vfissza (Sergfiovannfi–Moore 1989; OECD-CERI 2001; OECD 2003; Istance 
2006; OECD-CERI 2006a, 2006b).
A progresszfivfista eflvek bármfiflyen széfles körben terjedőképesek fis, fi gyeflembe keflfl 

vennfi, Thogy az oktatás reáflffoflyamata kuflturáflfis kontextusokba és a flokáflfis finterak cfiókba 
ágyazott. Az oktatásfi reáflffoflyamatokban – aThofl a tanuflók számára kommunfikácfióra 
aflapozottan keflfl érteflemteflített Theflyzeteket flétreThoznfi – akár az fis fleThetséges, Thogy a 
megofldás a pedagógus, a probfléma az oktatásfidegen koncepcfiók aflapján terjesztett IKT. 
A pedagógfiafi szakmafiság domfinancfiája néflküfl megvaflósított, küflsőfleg vezéreflt IKT-
ffejflesztéspoflfitfikának akár destruktív Thatásafi fis fleThetnek. Ha a ffejflesztéspoflfitfika csök-
kentfi a pedagógus szakmafi autonómfiáját, az a ffefleflősségfi vfiszonyokat fis ffeflüflírThatja. Ha 
a pedagógus nem saját, vaflós kérdésefi aflapján keresfi saját IKT-megofldásafit, Thanem az 
IKT-ffejflesztéspoflfitfikába ágyazott szervezetfi nyomásgyakorflásnak enged – akkor termé-
szetszerűfleg passzfiváflódfik (Vanderstraeten 2007). A tecThnoflógfia terjedésének eflméfletfi 
összeffüggésefit vfizsgáflók fis ffeflThívták a fi gyeflmet arra, Thogy a terjesztés ffoflyamata bfizo-
nyos tekfintetben mfinőségrontó Thatású fleThet az oktatásfi ffoflyamatokra nézve (LuThmann 
1993; Postman 1993). Mfindemeflflett a Rogers-fféfle finnovácfió terjedésfi modeflflbőfl az fis 
eflővéteflezThető, Thogy a pedagógus társadaflom a normáfl efloszflás ffüggvényévefl közeflítThető 
módon váflfik képessé az IKT szakmafi bevonására, így eflőre kaflkufláflThatóak a Thatékony-
ságfi veszteségek (Rogers 1962). Úgy tűnfik, a pedagógus szakmafi autonómfiáját fi gyeflembe 
vevő evoflutív modeflflefl sfikeresebben fintegráflTható az IKT az oktatásba, mfint a tecThnokrata 
racfionaflfitáson aflapufló revoflutív modeflflekkefl (ZThao–Frank 2003).

Az IKT-terjesztésfi modeflfl néThány jeflflemzője

A Thagyományos finnovácfióterjesztésfi modeflflek szerfint vagy „a tudományos műszakfi ered-
mények nyomása (tecThnoflogy pusTh), vagy az új termékek, efljárások firánt megnyfiflvánufló 
keresflet (demand puflfl) ösztönzfi az finnovácfiót.” (Kotsfis–Nagy 2009). Az eszközrepertoár 
bővüflésévefl a tecThnoflógfiafi szektor termék- és szoflgáfltatásffejflesztésfi kufltúrája fis aflakuflt 
– a szektorközfiség probflematfikájának kezeflésére megjeflent péfldáufl a Trfipfle Heflfix mo-
deflfl (Kotsfis–Nagy 2009). Mfindeközben az oktatásban, a pedagógfia terüfletén a modeflflek 
flényegében váfltozatflanok maradtak. Az oktatásban továbbra fis az IKT „nem-Thasznáfla-
tának” Thfiánydfiagnózfisa Thajtja a céflmenedzsmenteket, amfi a tecThnoflógfiafi szektor számára 
bfiztosított kezdeményező szerepet. Így aztán reflatíve csekéfly jeflentősége voflt a pedagó-
gfiafiflag refleváns – „keresflet” – aflapú finnovácfióknak (Postman 1993; EUN 2012d, 2012b, 
2012a, 2013). Az oktatás autonómfiája nem erősödött keflflő mértékben aThThoz, Thogy egy-
ffajta megrendeflőként – saját eflvárásrendszerén keresztüfl – beffoflyásoflja a tecThnoflógfiafi 
szektor aktfivfitását.
NoTha a tecThnoflógfiafi szektor kezdeményező szerepet játszott az IKT terjesztésében, 

flegfinkább a poflfitfikafi rendszer közvetítésévefl fférThetett Thozzá az oktatásfi rendszerThez. 
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Természetesen voflt fleThetőség arra, Thogy az IKT-cégek újításafikat az egyes oktatásfi fintéz-
mények számára kínáflják ffefl, jeflentős bevéteflt azonban akkor reaflfizáflThattak, Tha országos 
– nemzetfi – szfinten terjesztThették termékefiket. Az IKT-eszközök és a -szofftverflficenszek 
tömeges terjesztésének érdekében a tecThnoflógfiafi szektor nem az egyes fintézményeket 
azonosította termékffeflThasznáfló ffogyasztóként, Thanem az oktatásfi rendszer egészét. A 
verseny ezért nem az egyes fiskoflák IKT-termékprefferencfiáfi vagy ffogyasztófi magatar-
tása aflapján aflakuflt kfi, Thanem az oktatásfirányítás beffoflyásoflásának képessége aflapján. 
Ez áflflt a Thátterében az oflyan médfiaügyeknek, meflyek oktatásfi mfinfisztérfiumfi tfisztség-
vfiseflők IKT-cégek áfltafl szervezett küflfföfldfi utaztatásáThoz vagy Thétvégfi céges megThívások 
eflffogadásáThoz vofltak kötThetők, de ez aflapján értThetők a kfibővített Suflfinet program pfia-
cfi szerepflőket erősítő tenderefinek tecThnoflógfiafi szektoron beflüflfi Thatásafi fis (MTI 2003a, 
2003b). A tecThnoflógfiafi szektor aktfivfitása aflapján egyes esetekben köflcsönös eflőnyökrőfl 
beszéflThetünk. Iflyennek voflt tekfintThető a CISCO Háflózatfi Akadémfia Program a köz-
oktatásban, meflynek keretében a köfltségvfiseflés a következők szerfint aflakuflt: 59 százaflék 
a mufltfinacfionáflfis vfiflágcég, 16 százaflék az Oktatásfi Mfinfisztérfium és 25 százaflék egyéb 
tecThnoflógfiafi cégek részérőfl (MTI 2003a).
Más esetekben az IKT eszközterjesztésfi projektek ffeflteThetően finkább a tecThnoflógfiafi 

szektor, mfintsem az oktatásfi fintézmények eflőnyére vaflósufltak meg. Az finteraktív táb-
flák terjesztésének projektThuflfláma jófl reprezentáflta azt a ffoflyamatot, ameflynek során a 
tecThnoflógfiafi szektor ffeflvevőpfiacává teszfi az oktatást anéflküfl, Thogy ezzefl párThuzamosan 
a ffeflThasznáflófi ofldaflon pedagógfiafiflag pontosan artfikufláflt figények flennének kfimutatThatók. 
Jeflflemző, Thogy a megfleThetősen köfltségfigényes ffejflesztésekThez kapcsoflódóan pedagógfia-
fiflag specfifi káflt mérThető eredmények ffeflmutatása nem voflt eflvárás. A küflső beffoflyásoflás 
teThát flényegében áflflandó efleme a ffejflesztéspoflfitfikának, bár a szerepflők és az fintézmé-
nyes fformák fidőnként váfltoznak. Magyarországon az utóbbfi években péfldáufl „IVSZ – 
Szövetség a Dfigfitáflfis Gazdaságért”3 szervezet tevékenységében fi gyeflThető meg a tecThno-
flógfiafi szektor magas szfinten proffesszfionaflfizáflódó flobbfitevékenysége, többek között az 
oktatás beffoflyásoflásának céfljávafl. A mfintegy 500 tagváflflaflatot tömörítő szervezet nor-
maadó törekvését jófl szfimboflfizáflja egyfik szflogenje, mfiszerfint a „Dfigfitáflfis az új normáflfis”, 
de a szervezet egyben a „fforgó ajtó eff ektusra” fis péflda, Thfiszen korábbfi, kormányzatfiflag 
firányított és közfi nanszírozott nagyfformátumú IKT-programok szerepflőfi kaptak benne 
promfinens szerepet.
Megjegyzendő, Thogy a pedagógusok egy szűk körének egyénfi számítógép- Thasz ná fla tában 

megjeflenfik az újdonságok spontán fintegráflása az oktatásba, mfint azt az fidő mérfleg-vfizs-
gáflatok mutatják. Rendszer- és fintézményfi szfinten azonban mégsem a pedagógfiafi 
 érteflemben vett gazdaságosságfi és megtérüflésfi racfionaflfitás Thajtotta eflőre az IKT ter-
jedését (Török 2013b). A flendüfletes, nagyívű ffejflesztésfi projektek eflemzése éppen arra 
 mutatott rá, Thogy a vaflós Theflyzetekben a pedagógusok IKT-Thasznáflatfi racfionaflfitása efltér 
a ffejflesztők áfltafl ffefltéteflezett fideáfltfipfikustófl. FeflteThetően azért, mert a ffejflesztéspoflfitfikák 
meflflőzték a beflépésfi köfltségek tefljes körű fi gyeflembevéteflét, és nem számofltak a ffejflesz-
tést kísérő externáflfiákkafl (Török 2010; Tondeur et afl. 2016). Az emflített finteraktív tábfla 
projekt esetében a tanárok 81 százafléka jeflezte, Thogy a munkaterTheflése nőtt (Baflanskat– 
Bflamfire–Keffafla 2006). Továbbfi megjegyzésünk, Thogy míg az európafi térségben az ok-

3  Thttp://fivsz.Thu/ A szervezet mfintegy 500 tagváflflaflatot tömörítve jeflenítfi meg a tecThnoflógfiafi szektor ér-
dekefit.
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tatás és a tecThnoflógfiafi szektor között kevéssé épüflt kfi közvetflen szoflgáfltató-ffeflThasznáfló 
kapcsoflatrendszer, addfig az Egyesüflt Áflflamokban némfifleg más voflt a Theflyzet. Az okta-
tás számára bfiztosított pfiacfi szoflgáfltatások együtt érvényesüfltek a központfi kormányzat 
 ffejflesztéspoflfitfikájávafl, így ott kfibontakozott egy verseny aflapon működő IKT szoflgáfl-
tatófi Tháttér.4 Az ennek megteremtésére vonatkozó kísérfletek azonban Magyarországon 
eredményteflenek maradtak (Török 2013c).

Az IKT-közpoflfitfika váfltozásának fleThetőségefi –
Tháttérfintézmény koncepcfió

A ffentfi dfiagnózfisokThoz kapcsoflódóan megffogaflmazTható néThány oflyan ffeflvetés, amefly a 
Thazafi IKT-oktatáspoflfitfika ffókuszáflását segítThetfi. Javasflatafinkat a Magyarország Dfigfi-
táflfis Oktatásfi Stratégfiájában nevesített Dfigfitáflfis Módszertanfi Központ (DMK) flétesí-
tésének gondoflatáThoz kapcsoflódóan ffogaflmazzuk meg (Mfinfisztereflnökfi Kabfinetfiroda 
2016). Feflvetésefinkkefl Thangsúflyt kívánunk adnfi a stratégfiában a DMK-Thoz kapcsoflódóan 
már nevesített ffunkcfióknak,5 és újabbakra fis ffeflThívjuk a fi gyeflmet.
A közpoflfitfika váfltoztatásának ffefltétefle az oktatásfi rendszer autonómfiájának erősítése 

a tecThnoflógfiafi szektor beffoflyásának kfiegyensúflyozása érdekében. Ennek egyfik eszköze 
az erős IKT-szakmafi ügynökségként működő országos Tháttérfintézmény, amefly az oktatás 
szakmafi érdekefinek eflőtérbe Theflyezésévefl képes aflakítanfi a tecThnoflógfiafi szektor és az ok-
tatásfi rendszer kapcsoflódását. Az Egyesüflt Kfiráflyságban 2010-fig működtetett BECTA6 
péfldáufl jeflentős szerepet játszott abban, Thogy erősítse az fiskoflák IKT-önmenedzseflésének 
képességét, és proaktívan vfiszonyuflt mfind az oktatás, mfind a tecThnoflógfiafi szektor kez-
deményezésefiThez (ArtThur 2010). 2008-ban péfldáufl a BECTA ffefl Thívta az fiskoflák fi gyefl-
mét, Thogy IKT-számflájukat megffeflezThetfik, Tha a Mficrosofft Wfindows és Ofi  ce termékek 
Theflyett nyíflt fforráskódú szofftverek Thasznáflatára térnek át. Mfivefl a BECTA az oktatásfi 
rendszer egészére jeflentős Thatássafl voflt, a Mficrosofft a pfiacfi flogfikának megffefleflően érdem-
ben mérsékeflte az oktatásfi flficencdíjakat. A nem Mficrosofft áfltafl fforgaflmazott szofftverek-
re történő átáflflásnak Magyarországon fis megvannak a stratégfiákban rögzített nyomafi, 
azonban a megvaflósuflt kezdeményezések flegffefljebb esetfi flficencrezsfi-csökkentésfi kísér-
fleteknek tekfintThetők a szoflgáfltatásfi monopóflfiumot éflvező mufltfinacfionáflfis céggefl szemben 
(Oktatásfi Mfinfisztérfium 2004; NFM 2010). Az finfformatfikafi pfiac ffoflyamatafit eflemeznfi 
képes Tháttérfintézmények néflküfl aflfigTha fleThetséges megffontoflt kormányzatfi döntéseket 
Thoznfi oflyan stratégfiafi kérdésekben, mfint péfldáufl a ffeflThő aflapú szoflgáfltatásokban rejflő 

4  Az fintézmények számára a versenystruktúráThoz aflkaflmazkodás sem bfizonyuflt probflémamentesnek, 
azonban másfféfle probflémákat eredményezett, mfint a ffeflüflrőfl firányított ffejflesztés. A verseny flegfinkább 
akkor fleThet megofldás, Tha a társadaflmfi normákban és kuflturáflfis kontextusban fis annak tekfintfik.

5  A DMK – finnovácfiós, módszertanfi ffejflesztő, monfitorfing, kommunfikácfiós, stratégfiafi és támogató ffeflada-
tok koordfináflója, amefly a közneveflésfi és szakképzésfi terüflet dfigfitáflfis pedagógfiafi megújítását fis támogatja, 
nyomon követfi. A DMK ffefladata többek között, Thogy kfidoflgozza a tanuflókra, a pedagógusokra, az fintéz-
ményvezetőkre és vaflamennyfi oktatásfi fintézménytípusra vonatkozó dfigfitáflfis kompetencfia követeflmények 
keretrendszerét és mérésfi-értékeflésfi eszközefit, fiflfletve a Stratégfia keretében megvaflósítandó ffejflesztéseket 
beváflásvfizsgáflatokkafl megaflapozó pfiflot programokat findítson.

6  BrfitfisTh Educatfionafl Communficatfions and TecThnoflogy Agency. EThThez Thasonfló fintézmények, efltérő szerve-
zetfi keretekkefl: NAACE (Natfionafl Assocfiatfion ffor aflfl tThose finterested fin tecThnoflogy fin educatfion – UK); 
ALT (Assocfiatfion ffor Learnfing TecThnoflogy – UK); KERIS (Korea Educatfion and ResearcTh Infformatfion 
Servfice); NCET (Natfionafl Center ffor Educatfion TecThnoflogy – Kína) (Worfld Bank é. n.)
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köfltségcsökkentésfi fleThetőség, amefly ffeflvetésként a Nemzetfi Inffokommunfikácfiós Stra-
tégfiában fis megjeflenfik. Az fiflyen Thorderejű döntések megThozatafla a közérdeket eflőtérbe 
Theflyező és a pfiac aflakuflását, vaflamfint a szupranacfionáflfis szfint ad Thoc flobbfikoaflícfiónak 
a képződését és aktfivfitását eflemeznfi képes („observatory”) fintézmények megflétét ffeflté-
teflezfi (Sufltan 2010; Magyarország Kormánya 2014c). A Tháttérfintézmény vonatkozásában 
teThát a ffő kérdés, Thogy az fintézmény mfiflyen ffefladatköröket töflt be, és Thogy közvetflenüfl 
vagy közvetetten mefly szektor domfinancfiáját erősítfi – és meflyfikét gyengítfi – az oktatásfi, 
a poflfitfikafi és a tecThnoflógfiafi szektorok finterffészeként működve.
Háttérfintézményfi keretek között gondozThatók azok a modeflflek fis, meflyek aflapján a 

közpoflfitfika pontosabban értThetfi az IKT terjedésfi/terjesztésfi ffoflyamatafit. Mfivefl flénye-
gében vaflamennyfi oktatásfi rendszerben tapasztaflTható az IKT aflacsony oktatásfi meg-
térüflése, ezért számos kutatás finduflt az IKT terjedésfi/terjesztésfi modeflfljefinek ffrfissíté-
sére (Gfifl-Fflores–Rodríguez-Santero–Torres-Gordfiflflo 2017). Az egyszerű okságfi reflácfiókon 
aflapufló vfizsgáflatokon túflflépve, mára a magas kompflexfitású rendszerek firányítására vo-
natkozó tudást vagy a koevoflúcfiós ffoflyamatokat és ökoszfisztémákat aflapufl véve modefl-
fláflják az IKT oktatásfi terjedését. Egy jófl működő Tháttérfintézmény javítThatja teThát az ok-
tatásfirányítás finfformáfltságát a ffejflesztésfi ffoflyamatokra vonatkozóan (ZThao–Frank 2003; 
Carflson 2010; SABER-ICT 2013).
Vaflamefly pedagógfiafi szakmafi érzékenységgefl működő fintézmény aflkaflmas fleThet ar-

ra, Thogy az IKT-eszközThasznáflatot az fintézmények specfifi kusan pedagógfiafi és oktatásfi 
probflémáfinak kontextusában érteflmezze. Pedagógfiafi – és kevésbé tecThnoflógfiafi – kontex-
tusban szükséges ffeflmutatnfi azokat a jó gyakorflatokat, meflyekben az IKT vaflamefly 
 pedagógfiafiflag észfleflt probfléma Thatékony megofldásaként kerüfl ffeflThasznáflásra. Módszer-
tanfi Tháttérfintézményfi ffefladat fleThet az fis, Thogy pedagógfiafiflag ffókuszáflt fforgatókönyvek 
flegyenek eflérThetők, meflyek aflapján az fintézmények autentfikus, önffejflesztő tanuflásfi ffoflya-
matban veThetfik Thasznáflatba az IKT-t.
Ugyancsak jeflflemzően Tháttérfintézményfi ffefladat az IKT-eszközThasznáflat értékeflése 

és kontroflfláflása a tanárfi Thatékonyság és tanuflófi eredményesség növekedésének kontex-
tusában (TPDEG 2016; UK 2016). Ha eflffogadjuk, Thogy az oktatásfi rendszerek evoflúcfi-
ójának megThatározóan ffontos tényezőfi a standardfizáflt eredményességmérések, akkor az 
IKT oktatásfi fintegrácfióját eflőbb-utóbb tanuflófi eredményesség aflapon kontroflfláflt közpo-
flfitfikaként céflszerű megszerveznfi. A kompetencfia ffogaflom dfiverzfifi káflódásának eredmé-
nyeként a dfigfitáflfis írástudás önáflflósuflt kompetencfiaterüfletként7 kerüflt fleThatároflásra, amfi 
továbbfi findok arra, Thogy az IKT-Thoz kapcsoflódó fforrásffeflThasznáflás eflszámofltat Tható fle-
gyen a dfigfitáflfis írástudás tanuflófi eredményességmérésefi aflapján (Európafi Bfizottság 2013). 
Az IKT áfltaflános eflterjedése azt fis eflőfidézThetfi, Thogy egyéb, pedagógfiafiflag Thatékonynak 
bfizonyufló, ám kevésbé köfltséges efljárásokkafl és eszközökkefl versenybe kerüfl. Az IKT 
oktatásfi ffeflThasznáflásának Thatékonyságfi kontroflfl aflá vonása küflönösen ffontos abbófl 
kfiffoflyóflag, Thogy a mfindenkorfi jövőorfientáflt finnovácfiókra, az IKT szfimboflfikus  értékére 
Thfivatkozássafl vfiszonyflag könnyen ffrfissítThető flesz az a retorfika, mefly képes a  korábbfi, 
öncéflú terjesztésfi modeflfleket konzerváflnfi. Az eszközökbe vetett túflzott Thfit és a kont-
roflfláflatflan progresszfivfizmus kockázatafi megfi gyeflThetők vofltak a 20. század ffoflyamán a 
mozfifi flm, a rádfió, a teflevízfiós fláncok, majd a nyeflvfi flaborok eflterjesztéséThez kapcsofló-

7  FeflteThető, Thogy a jövőben a gépfi programozásfi nyeflvek fismeretévefl és Thasznáflatávafl bővüfl a dfigfitáflfis kom-
petencfia.
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dóan fis (Cuban 1986). Az oktatástörténet tanuflsága, Thogy az oktatás köfltségfigényes tecTh-
noflogfizáflása rendszerfint eredményességvfizsgáflatok néflküfl vaflósuflt meg. Amennyfiben 
az IKT az oktatásfi rendszerben továbbra fis a szfimboflfikus ffogyasztásfi javakThoz Thasonfló 
módon kerüfl terítésre, úgy a beffektetések nem flesznek átkódoflThatók eredményességfi, 
Thatékonyságfi mutatókra: eredménynek a jövőben fis magát az IKT-ffogyasztást tekfintfik, 
esetfleg az eszközök pfiflotszerű kfipróbáflását (ZThao–Lefi 2009). A tanuflófi eredményessé-
gen mért tényfleges Thasznosuflás eflőírásávafl megThafladTható az a gyakorflat, mefly szerfint az 
IKT-eszközök terjesztése során a Thozzáfférés fleThetősége váflt fi nanszírozottá, így a ffor-
rásaflflokácfió ffüggetflenné váflt az IKT tényfleges Thasznáflatátófl (Török 2013a). Az fimpact 
ffaktorokra koncentráfló, eredményességorfientáflt ffejflesztések szükségessége már a korábbfi 
években fis megffogaflmazódott, azonban a szupranacfionáflfis szfint ad Thoc koaflícfiófi, vafla-
mfint a bürokrácfia egyaránt flassította a ffoflyamatokat (Unfiversfität Sfiegen 2010; European 
Commfissfion 2013). Több jefle fis van azonban annak, Thogy az IKT oktatásfi fintegrácfiós 
ffoflyamata váfltozások eflőtt áflfl.
A modern oktatásfi rendszerek működése mfinőségfi krfitérfiumok fi gyeflembevéteflévefl 

és kontroflflmecThanfizmusokkafl vezéreflThető. A Tháttérfintézményfi ffefladateflflátás ezen a 
terüfleten fis megkerüflThetetflen, eflegendő csupán a közoktatásfi fintézmények 2016-ra kfi-
aflakuflt IKT finffrastrukturáflfis áflflapotafira utaflnfi (Mfinfisztereflnökfi Kabfinetfiroda 2016). 
A  Thazafi vfiszonyok között megszokott perfiodfikus ffejflesztésfi Thuflflámok közöttfi fidősza-
kokban az IKT-ffeflszerefltség sok fintézményben avuflttá váflfik, amfi efleve fleThetetflenné te-
szfi az fidőközben továbbffejflődött IKT ffeflThasznáflásfi módok oktatásfi megjeflenítését. Az 
IKT-eszközpark és ffeflThasznáflófi kufltúra egészének mfinőségfi szemfléfletű monfitorozása 
szükséges aThThoz, Thogy a ffejflesztéspoflfitfika egymást ffefltéteflező programeflemefi ne kerüflje-
nek ffázfisefltoflódásba. Akár a monfitorozás Thfiánya fis okozThatta, Thogy a korábbfi évek IKT-
stratégfiáfinak megvaflósítása során az fidőtényezőbőfl eredő finkonzfisztencfia jeflflemezte a 
ffoflyamatokat (Török 2013d). Az oktatásfi rendszer IKT-eszközparkjának a kfiThasznáflt-
ságát monfitorozó fintézmények adThatnak jeflzéseket a ffejflesztésfi egyenetflenségekrőfl, 
szükségfletekrőfl (OECD 2010).

Összeffogflaflás

Tanuflmányunkban azokat a ffejflesztéspoflfitfikafi ffefltétefleket vfizsgáfltuk, meflyek a koráb-
bfi években az IKT oktatásfi fintegrácfióját megThatározó módon beffoflyásoflták, és ameflyek 
tekfintetében jövőbeflfi váfltozások ffefltéteflezThetők. A megffogaflmazott javasflatok annak a 
rendszereflméfletfi aflapeflvnek a fi gyeflembevéteflévefl készüfltek, mefly szerfint mfinden társa-
daflmfi aflrendszer – így az oktatás fis – saját fiflfletékességfi terüflettefl rendeflkezfik. Az oktatás 
ffejflődőképességének – esetünkben az finfformácfiós társadaflomThoz történő adaptácfiójá-
nak – ffefltétefle a pedagogfikum autonómfiájának bfiztosítása, az oktatás fiflfletékességének 
erősítése az IKT-Thasznáflat konceptuaflfizáflásában.
Az oktatáspoflfitfikák ffejflesztésének ffefltétefle, Thogy fidőrőfl fidőre eflemzések tárgyává váfl-

janak, ezért a modern oktatásfi rendszerekben eflküflönüflt kutatásfi ffefladat a közpoflfitfikák 
vfizsgáflata, finfformácfiók szoflgáfltatása a ffejflesztéspoflfitfika ffejflesztéséThez (Torres 2004). 
 Tanuflmányunkban erre tettünk kísérfletet.
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