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Kőrösi Gábor, Esztelecki Péter 

OKOSTELEFONNAL OKTATNI VAJDASÁGBAN? 
Bolyai Tehetséggondozó Gimnázium és Kollégium, Zenta, Szerbia 

korosi.gabor@hotmail.com 
 

 

Összefoglaló 

 Napjainkban az okostelefonok széleskörűen elterjedtek, legtöbb diák rendelkezik ilyen eszközzel, 

és sok időt tölt azzal, hogy barátaival kommunikáljon vagy különböző játékokat  játsszon 

készülékével stb. Ezen kívül nagy lehetőség mutatkozik arra is, hogy ezen eszközöket az oktatásban is 

felhasználjuk és így megvalósíthatóvá váljon az időtől és tértől független tanulás. Kutatásunkban a 

vajdasági mobiloktatás lehetőségeit térképezzük fel.  

  

Kulcsszavak: m-learning,okostelefonnall történő oktatás 
 

Bevezető 
 Közhelynek számít, hogy rohanó és rohamosan fejlődő világban élünk, de akár elfogadjuk, akár 

nem, nap,mint nap túlszárnyaljuk az egy- vagy két évvel ezelőtt még utópiának hitt dolgokat. Így volt 

ez a mobil-ipar piacával is. Az első symbian-alapúokostelefon megjelenésekor csak vágyálom volt az, 

hogy ez valaha is széleskörben alkalmazott technológiává nőheti magát. Ezt támasztotta alá az 

iPhone 2008-as debütálása, hiszen ekkorra az okostelefon, mint elgondolás összeforrt a “gazdagok 

játéka” fogalommal. Ekkor jelent meg a szegényebb rétegeket is kiszolgálni képes Android-alapú 

mobiltelefon, vagy ahogy valójában hívhatnánk, zsebszámítógép, és fejetetejére állította a világot. 

Ezzel teremtve számtalan álmatlan éjszakát az egész piacnak és friss kutatási területet az m-learning 

kutatóinak. 

 A pedagógiát és módszertant kutató professzorok, persze ez idő előtt is foglalkoztak (Torstein, 

2002) már az m-learniggel, melyekben ki-ki a PDA-kat, sms-es órákat képzelt maga elé. Mára 

azonban tudjuk, hogy az m-learning elsősorban a mobilitást és nem magát a technológiát tudná 

legjobban szimbolizálni. Az m-learning, nem magát a telefont, tabletet, hanem a felhő (cloud) alapú 

rendszerek és az általa támogatott “bárhol bármikor alapú” oktatást jelenti. Számtalan előnye közül 

Kismihók (2007) azt emelte ki, hogy a technika történetében a civil polgároknak még sosem volt 

ennyire elérhető egy technológia, mint ma a mobiltelefónia, hiszen mára még a legszegényebb 

országok lakosainak is közel 48%-ka rendelkezik mobiltelefonnal (Weste, 2012). Ezt támasztja alá 

Malušid (2014) nemrég készült kutatása, amely kimutatta, hogy a belgrádi diákok több mint 97% 

rendelkezik mobillal, és ebből 87,4%-ka mindennap és mindenhová magával viszi is azt. Így bátran 

szögezhetjük le azt a tényt, hogy a történelemben először áll rendelkezésre olyan tanulási 

technológia, amely egy fillérjébe sem kerül az oktatási minisztériumoknak, hiszen a diákok máris 

birtokolják az alkalmazandó technológiát (Kismihók, 2007). 

 A mobiltelefonnak, mint oktatási eszköznek, ahogy világ számos országában úgy Szerbiában is 

hatalmas társadalmi ellenállással, előítélettel kell szembenéznie, melyet sem a pedagógus 

társadalom, sem pedig az oktatási minisztérium nem tud hova tenni. Természetesen a kép ettől jóval 

árnyaltabb, így ahhoz hogy átfogó képet kaphassunk, a témakört körüljárva 48 vajdasági magyar 

pedagógussal, 455 diákkal végeztünk önkéntes, online kérdőív tesztet, melyben elsősorban az 

okostelefon hozzáférési és használati szokásaikat tártam fel. 
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Mobillal az oktatás jövőjéért? 
 Ha megnézzük, hogy jelenleg 5,9 milliárd mobil-előfizetés van a világon, mely potenciálisan 

segítheti az oktatás fejlődését, és annak eljuttatását az emberekhez (Weste, 2012), egyből világossá 

válik az m-learning globális térhódításának igen nagy a realitása. A mobiltelefonok nyújtotta oktatási 

lehetőség szinte kimeríthetetlen. Mint, ahogy az a NKI (NorwegianKnowledge Institute), a MoLeNet 

(The Mobile Learning Network) és az Európai Unió hozzáállásából is kiderült, nem szabadna 

figyelmen kívül hagynunk az iskolákban mobillal történő tanulás lehetőségét. Számtalan tanulmány 

számol be az m-learning hatékonyságáról, mint például aBurnel egyetem tanulmánya, ami azt 

vizsgálta, hogy a diákok mobiltelefonon keresztül történő tanulása milyen befolyást gyakorolt azok 

matematikai készségeire, melynek eredménye azt mutatta, hogy az pozitívan hatott a tanulás 

perspektíváira (Ahmadet.al., 2012). Weste (2012) több példát is felsorakoztat az eszköz mellé: 

Pakisztánban a nők mobillal tanulhatnak írni és olvasni, Észak- Amerikában pedig okostelefon 

segítségével értik meg a bonyolult ökoszisztémákat a kirándulások alatt. A dél-afrikai MoMath 

(mobillal a matematika tanulásért) projektbe 25.000 tanuló, 500 tanár és 172 iskola kapcsolódott be. 

Számtalan ambiciózus projekt fut Ázsiában, Dél-Koreában, Szingapúrban, mellyel az oktatás még 

személyre szabottabb és kooperatívabb lesz. Több magánjellegű kísérlet (NorwegianKnowledge 

Institute, MoLeNet Anglia) és az Európai Unió is e technológia mellett érvelt, valamint az Eu Socrates 

(2007-2013) programjában (Kismihók, 2007). Mára a diákok állandó online kapcsolatban vannak 

egymással, az óra alatt e-maileznek, kereső programokat használnak, chatelnek (Maura–Regalado, 

2014).  

 Ez a kommunikációs környezet közvetlen befolyással van az oktatásra-nevelésre, melyet King 

(2006) egyenesen radikális változásnak deklarált. Ám az ilyen és ehhez hasonló jelenségek az 

oktatásban nem új keletűek, hiszen ezt láthattuk már az Internet diadalútjának nyomán, ahol 

elkerülhetetlen volt, hogy a számítógép által közvetített kommunikáció fokozatosan behatoljon, 

beépüljön a tanítás-tanulás területére.  

 

A probléma körülhatárolása, hipotézisek megfogalmazása, vizsgálati koncepció kidolgozása 
Környezetünk folyamatos átalakulásában a változás egyik legjelentősebb eleme akár internetes-

hálózati kapcsolat létesítésére is alkalmazható személyi okostelefonok terjedése. Kérdőíves 

vizsgálatunkkal, elsősorban arra szeretnénk választ találni, hogy ennek hatására miképpen változik 

meg a diákok és tanáraik szokásrendszere. Vizsgálatunk során emellett szeretnénk választ kapni a 

következő kérdésekre: 

 

● A diákok és tanárok mekkora hányada birtokolja a mára oly népszerű okostelefont? 

● Az m-learning felhasználási lehetőségei közül melyeket ismerik, használják a vizsgált 

csoportban? 

● Az oktatási környezetben hogyan viszonyulnak a témához a tanulók és tanáraik? 

● Ismerik-e és használják-e az m-learning szolgáltatásokat, a felhő (cloud) rendszereket? 

 

Hipotézisek 
● A gyerekek sok időt töltenek az okostelefonjaik használatával, de az idő nagy részét 

szórakozásra fordítják. Az okostelefon használati módok közül elenyésző a tanulási céllal 

történő hasznos tevékenység. Így a tanulók egy részénél a telefon elsősorban passzív 

fogyasztói magatartásra ösztönző játékgéppé válik. 
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● A gyerekek tanulási munkájába nem épül be a mobiltelefon, mint feladatvégző 

munkaeszköz, információforrás.  

● A pedagógusoknak csak kevés hányada használja okostelefonját oktatási jelleggel, és mind a 

mai napig hatalmas ellenállás tapasztalható az ezt a területet célzó változtatásokkal 

szemben. 

 

Módszerek, mintavétel 
 Méréseinket a vajdasági általános és középiskolás tanulói között végeztük. E témakört körüljárva 

455 vajdasági magyar tanulóval és 48 pedagógussal végeztünk önkéntes online kérdőív kitöltést, 

melyben elsősorban az okostelefon használati szokásaikat, m-learninghez való viszonyukat tártuk fel. 

A kutatásunkba 9 községet vontunk be, név szerint Zenta, Magyarkanizsa, Óbecse, Nagybecskerek, 

Szabadka, Apatin, Antalfalva, Topolya, Újvidék.  

 

A felmérés eredménye 
 Az adatok feldolgozásakor első lépésként a mintában résztvevő tanulók nemek szerinti 

megoszlását vizsgáltuk (1. Táblázat). A diákok aránya közel 50%-os, még a tanároké 77/23%-os, mely 

valójában tükrözi a vajdasági oktatásra jellemző nők és férfiak arányát, így a kapott eredmény 

relevánsnak mondható. 

 

1. táblázat  A kérdőívet kitöltő tanulók és tanárok nemenkénti megoszlása 

Diákok Pedagógusok 

Lány Fiú Nő Férfi 

53.74% 46.26% 77.08% 22.92% 

 

 

Mivel az okostelefonok gyors elterjedése, és a nemek szerinti eloszlással és korosztállyal szoros 

összefüggésben lejátszódó folyamat, meg kell vizsgálni, hogy a megkérdezett tanulók és tanárok 

nemek és korcsoporttól függően, mennyi okos eszközzel rendelkeznek. A 2. táblázatunkból jól 

kivehető, hogy a technológiai újításokat elsősorban a férfiak és a fiatalok részesítik előnyben, hiszen 

mindkét csoport esetén közel 70%-os annak elfogadottsága. 

 

2. táblázat  Okostelefon tulajdonlás a tanárok és diákok körében,  

és a nemek szerinti eloszlás tükrében 

Rendelkezik 
okostelefonnal? 

Tanárok válasza Diákok válasza 

Átlag Nő Férfi Átlag Lány Fiú 

Rendelkezik 45.83% 37.84% 72.73% 71.81% 70.90% 73.33% 

Nem rendelkezik 54.17% 62.16% 27.27% 28.19% 29.10% 26.67% 
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1. ábra  Okostelefon tulajdonlás a tanárok és diákok körében,  

és a nemek szerinti eloszlás tükrében 

 
 

 

 Következő kérdésünkben arra voltunk volna kíváncsiak, hogy bár a szerbiai oktatásügy nem 

támogatja a telefonok oktatási céllal történő felhasználását, mégis hogyan viszonyulnak e témához a 

diákok és a tanárok. A felmérésünkből kiderült (3. táblázat), hogy a tanárok 27%-ka már bevonta az 

óráiba ezeket az eszközöket. A diákok eredményeit figyelve, egy érdekes tényre derítettünk  fényt, 

válaszadók 53%-ka nyilatkozott úgy, hogy tanítás közben használ telefont, így felmerül a kérdés, 

hogy ez esetben vajon a tanár tudta nélkül teszi-e ezt.    

 

3. táblázat  A tanárok és diákok okostelefon használati szokásai tanórai környezetben  

Tanárok válasza Diákok válasza 

Használta-e már valaha tanításra/tanítás 

közben telefont? 

Átlag Használtad-e már valamire órán 

a telefonod? 

Átlag 

Igen 27.08% Igen 53.07% 

Nem 72.92% Nem 46.93% 
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2. ábra  A tanárok és diákok okostelefon használati szokásai a tanórai környezetben  

 
 

 Ezt követően arra kerestük a választ, hogy a vizsgálatban szereplő gyerekek és pedagógusok, 

hogyan viszonyulnak a mobil órán történő használatához. A tanulók válaszainak körülbelül 50%-ka 

egyértelmű támogatását nyilvánította ki, még ezt az elgondolást a pedagógusok csak 23%-ka vélte jó 

ötletnek, mely nem számít meglepetésnek, hiszen Szerbiában az m-learningnek hatalmas társadalmi 

ellenállással kell szembenéznie. 

 

4. táblázat  A tanárok és diákok véleménye az okostelefon órán történő használatáról 

Véleménye szerint érdemes lenne-e 

tanulás céljára használni a telefont 

tanórán? 

Támogatom Nem támogatom Talán támogatom 

Diákok válasza 48.57% 14.95% 30.77% 

Tanárok Válasza 23% 48% 25% 

 

 Mivel a kapott válaszok kiértékelése alapján az eredmények nem tűntek egyértelműnek, így 

érdemesnek tartottuk megvizsgálni, hogy vajon létezik-e összefüggés aközött, hogy valaki birtokol-e, 

vagy sem ilyen eszközt. A kapott értékek (5. táblázat) mindkét csoport esetében azt bizonyították, 

hogy az m-learning támogatottsága jelentősen magasabb azok körében, akiknek már van ilyen 

jellegű eszköze. Ez valószínűleg azzal magyarázható, hogy azok, akiknek nincs okostelefonjuk, nem is 

rendelkeznek releváns ismeretekkel, ennek felhasználhatóságát illetően.  
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5. táblázat  A tanárok és diákok véleménye az okostelefon órán történő felhasználásáról,  

telefonnal rendelkezők és nem rendelkezők csoport bontásában 

Véleménye szerint érdemes lenne-e tanulás 

céljára használni a telefont tanórán? 
Támogatom 

Nem 

támogatom 

Talán 

támogatom 

Diákok válasza 

Telefonnal rendelkezők 

válasza 

56.75% 10.74% 29.45% 

Telefonnal nem 

rendelkezők válasza 

27.91% 25.58% 34.11% 

Tanárok válasza 

Telefonnal rendelkezők 

válasza 

40.91% 50.00% 9.09% 

Telefonnal nem 

rendelkezők válasza 

7.69% 46.15% 38.46% 

 

 

 

3. ábra A tanárok és diákok véleménye az okostelefon órán történő felhasználásáról, telefonnal 

rendelkezők és nem rendelkezők csoport bontásában 

 
 

 Ezt követően a vizsgálatot szűkítve azt mértük fel, hogy az egyes elektronikai eszközöket milyen 

céllal használják a diákok. A teljesség igénye nélkül felsoroltunk néhány tevékenységet (jegyzetelés, 

puskázás, ismeretszerzés, tudásbővítés, kutatás, órák közötti ismétlés), és arra voltunk kíváncsiak, 

ezek közül melyiket végzik, végeznék legszívesebben a gyerekek. A kérdéseket feltettük az őket 

tanító pedagógusoknak is, hogy összevethessük a válaszaikat. A 4. ábra azt mutatja, hogy 

felmérésünk szerint, mind a tanulók, mind pedig a tanárok véleménye szerint is a legnagyobb 

valószínűséggel puskázásra lehetne használni, még a második legnépszerűbb tevékenységnek a 

diákok a jegyzetelést választották.  
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6. táblázat  A tanárok és diákok véleménye az okostelefon órán történő használatáról 

Amennyiben engedélyeznénk az órákon a telefont, akkor a tanulók 

mire használnák? 

Diákok 

válasza 

Tanárok 

válasza 

Jegyzetelés 55.52% 27.08% 

Puskázás 52.45% 58.33% 

Ismeretszerzés 31.29% 37.50% 

Tudásbővítés 39.26% 25.00% 

Kutatás 36.20% 27.08% 

Órák között ismétlés 34.97% 12.50% 

 

 

4. ábra  A tanárok és diákok véleménye az okostelefon órán történő használatáról 

 
 

 Még pár éve az m-learning fogalom alatt magát a mobillal történő oktatást értettük, addig mára 

bizonyossá vált, hogy ezt a mobilitást, a bárhol-bármikor - jellegű tanulás/tanítást tudná legjobban 

szimbolizálni. Ennek tükrében a mára egyre népszerűbb felhő rendszerek képezik az m-learning 

lehetőségeinek alapkövét. Kutatásunk további részében a felhő alapú eszközök használatát és annak 

ismeretét szerettük volna felmérni. A 7. táblázatban a felmérésben résztvevők felhő használati 

szokásairól kaphatunk képet. 

 

7. táblázat  A diákok és tanárok felhő alapú rendszer használati szokásai 

Használt-e már cloud (felhő) rendszerű 

szolgáltatást? 
Igen Nem 

Diákok válasza 70.83% 29.17% 

Tanárok válasza 66.87% 33.13% 
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8. táblázat   A diákok és tanárok véleménye felhő alapú rendszerek oktatásszerű felhasználásáról 

Véleménye szerint használható-e a cloud (felhő) 

rendszerű szolgáltatás az oktatásban? 
Igen Nem Talán 

Diákok válasza 46.63% 28.83% 24.54% 

Tanárok válasza 60.42% 12.50% 25.00% 

 

 

Felmérésünk során az m-learning további lehetséges szerepét kerestük a tanulók órák 

közbeni rendszeres elfoglaltságai között. Ennél a kérdésnél arra voltunk kíváncsiak, hogy az m-

learning szerves részét képező felhő technológia (“Cloudcomputing”) szubjektív benyomásaik 

alapján, mely tantárgyaknál lehetne használni ezeket. Az eredmény, ahogy az várható is volt 78%-

ban az informatikai tantárgyak oktatására esett, mely valljuk be messze áll a valóságtól, hiszen az 

eszköz sem a szövegszerkesztésre, sem programozási tantárgyakra nem alkalmazható.  Bizonyítható 

eredményeket, az eddigi kutatások alapján a biológia, a matematika és a nyelvek oktatásában értek 

csak el. 

9. táblázat  A diákok és pedagógusok véleménye a cloud rendszerekről 

 Diák Tanár 

Informatika 78.53% 70.83% 

Magyar nyelv  36.81% 64.58% 

Idegen nyelv 42.02% 60.42% 

Szerb nyelv 25.15% 50.00% 

Matematika 26.69% 58.33% 

Kémia 30.98% 56.25% 

Biológia 38.65% 60.42% 

Műszaki oktatás 33.44% 47.92% 

Művészet 20.55% 56.25% 

Fizika 33.44% 58.33% 

Hittan/polgári nevelés 14.72% 33.33% 

Földrajz 38.96% 60.42% 

Történelem 39.88% 62.50% 

 

 



  

426 

5. ábra  A diákok véleménye arról, hogy mely tantárgyaknál  

lehetne használni az “okos” eszközüket 

 
 

Összefoglaló  
 A technikai fejlesztések következtében fokozatosan bővülnek a társadalom tagjai számára az 

elektronikus eszközök használatának lehetőségei.  

 A felmérésünk alapján megállapítható, hogy a fiataljaink közel 70%-ka rendelkezik ilyen eszközzel 

éshasználhatnánk azt az oktatás mindennapjaiban is, mely véleményt részben alátámasztja a 

pedagógusok véleménye is. Még mobillal tanulás/tanítás esetében eltérés mutatkozik a tanárok és 

diákok véleménye között, addig a felhő rendszerek esetén, megállapítható, hogy mindkét csoport 

elképzelhetőnek látja annak oktatásjellegű használatát. A pedagógusok negatív hozzáállásában nagy 

szerepet játszat az a tény, hogy ahogy sok országban, úgy nálunk is elsősorban a puskázás, csalás 

lehetőségét látják.  

 A pedagógusok aggályai, akár tudatosak, akár nem, a legtöbb kutatásból világossá válik, hogy bár 

mobiltelefonok segítségével képesek vagyunk csökkenteni a fizikai falat az osztálytermekben, ám 

helyére más virtuális akadályok vagy korlátok kerülnek majd (El-Hussein, 2010). Az m-learning új 

lehetőséget teremt a távoktatásban, mely keretein belül a drótnélküli okos eszközeink képesek a 

felhasználóval haladni és biztosítják a “bárhol tanulás” képességét (Ahmad, 2013). Némely esetben 

ez nem csak egy, hanem az egyetlen lehetőség lesz, hiszen az életen át tartó tanulásban (LLL), az 

embereknek előbb vagy utóbb muszáj a formális oktatási környezeten kívül is tanulniuk (Naismith, 

2004). 
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EDUCATION WITH SMART PHONES IN VOJVODINA? 

 

Summary 
 

 Nowadays smart phones are widespread, and most students have it, spends much time with it to 

communicate with friends, to play games etc. But there is a big potential to use these devices in 

education to realize the time and space independent learning. In our research we examine the 

potential of mobile-learning in Vojvodina. 

 

Keywords: m-learning, education with Smart phones 
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