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Gulyás Enikő az Eszterházy Károly Főiskola Neveléstudományi Doktori Iskolájának doktorandusz
hallgatója, ahol kutatási területe a fejlesztő biblioterápia alkalmazásának lehetősége a hazai oktatási
rendszerben. Ennek keretében a módszert több aspektusból vizsgálja, így neveléstudományi, pszi-
chológiai, szociológiai, irodalomtudományi szempontból is. Kiemelt figyelmet fordít a biblioterápia
és az új technikai eszközök együttes alkalmazásának lehetőségeire, így a külföldön is kuriózumnak
számító biblioterápia és iPad együttes, egymást segítő alkalmazásának módjára, a fejlesztő e-biblio-
terápiára.

Nagyné Klujber Márta gyógypedagógus, pedagógia-magyartanár Ma képzést követően 2014-ben
kezdte meg tanulmányait az Eszterházy Károly Főiskola Neveléstudományi Doktori Iskolájában.
Kutatási területe a tanulási képességek fejlesztésével összefüggő mozgásterápiák vizsgálata, amely
során a videóval támogatott megfigyelések elemzésekor a Noldus Observer XT program használa-
tával elemzi többek között a terápiás kapcsolatot, a terapeuta-gyermek interakció összetevőit.

Racsko Réka tanársegéd az Eszterházy Károly Főiskola Médiainformatika Intézet Humáninfor-
matika Tanszékén, valamint harmadéves doktorandusz az intézmény Neveléstudományi Doktori
Iskolájában. Kutatási területe az elektronikus tanulási környezetek. Munkája során azt vizsgálja,
hogy nemzetközi viszonylatban milyen eszközökkel és módszerekkel kerültek bevezetésre az IKT-
eszközök a köznevelésben (elsősorban K12 korosztály), valamint ehhez milyen humánerőforrás-fel-
tételek szükségesek. Elkötelezett híve az újmédiának, számos ilyen jellegű kutatásban vesz részt, a
kezdetek óta tagja a gyakorlóiskolában folyó pedagógiai kísérleteknek. A kvalitatív kutatások mellett
szívesen foglalkozik kvantitatív eszközökkel (kérdőívekkel) és a web 2.0 oktatást segítő lehetősé-
geivel.
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MUHI B. BÉLA, KŐRÖSI GÁBOR, ESZTELECKI PÉTER

Az m-learning alkalmazásának pedagógia lehetőségei

Körültekintve a környezetünkben, az iskolákban, egyetemeken, észlelhetjük, 
hogy felnövekedett egy új „digitális” nemzedék. A fiatalok manapság nemcsak 
szórakozásra, ismerkedésre, hírszerzésre hanem tanulásra, ismeretszerzésre 
is használják az Internetet. Egyre gyakrabban alkalmazzák az Internet nyúj-
totta lehetőségeket a hagyományos tanulási módszerek mellett, biztosítva 
ezzel a „bárhol és bármikor” tanulás lehetőségét. E terén az utóbbi időben 
egyre inkább előtérbe kerül a hordozható számítógépek és tabletek mellett 
az okostelefonok segítségével történő tanulás. A diákok az okostelefonjuk-
hoz, mint nélkülözhetetlen „társukhoz” viszonyulnak és emiatt egészen más 
perspektívából tekintenek erre a tanulási lehetőségre. Legtöbbször játékként, 
szórakozásként élik meg az ismeretszerzés, tudásbővítés folyamatát. Több ok-
tatási szakember az ingyen, könnyen és bárhol elérhető tudás forrását látja a 
mobiltechnikával támogatott, úgynevezett M-learningben. E gondolatmenetet 
követve, kutatásunkban elsősorban a mobiltelefonnal, azaz okostelefonnal 
mint új oktatási, pedagógiai eszközzel foglalkoztunk és az alábbi kérdésekre 
kerestük a választ: Van-e létjogosultsága az okostelefon oktatási irányultságú 
felhasználásának? Mely előnyökkel, hátrányokkal lehet számolni az okostele-
fonok oktatási felhasználása során? Hogyan viszonyulnak az M-learning mód-
szerhez a pedagógusok?

Kulcsszavak: számítástechnika, okostelefon, oktatás, M-learning

Szerzői információ:
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Az m-learning  alkalmazásának 
pedagógiai lehetôségei

Bevezetés

Körültekintve a környezetünkben, az iskolákban, egyetemeken, észlelhetjük, hogy felnö-
vekedett egy új „digitális” nemzedék. A fiatalok manapság nemcsak szórakozásra, ismer-
kedésre, hírszerzésre, hanem tanulásra, ismeretszerzésre is használják az internetet. Egyre
gyakrabban alkalmazzák az internet nyújtotta lehetőségeket a hagyományos tanulási mód-
szerek mellett, biztosítva ezzel a „bárhol és bármikor” tanulás lehetőségét. E téren az
utóbbi időben egyre inkább előtérbe kerül a hordozható számítógépek és tabletek mellett
az okostelefonok segítségével történő tanulás. A diákok az okostelefonjukhoz, mint nél-
külözhetetlen „társukhoz” viszonyulnak, és emiatt egészen más perspektívából tekintenek
erre a tanulási lehetőségre. Legtöbbször játékként, szórakozásként élik meg az ismeret-
szerzés, tudásbővítés folyamatát. Több oktatási szakember az ingyen, könnyen és bárhol
elérhető tudás forrását látja a mobiltechnikával támogatott, úgynevezett m-learningben. 

E gondolatmenetet követve, kutatásunkban elsősorban a mobiltelefonnal, okostele-
fonnal mint új oktatási, pedagógiai eszközzel foglalkoztunk és az alábbi kérdésekre keres-
tük a választ: van-e létjogosultsága az okostelefon oktatási irányultságú felhasználásának?
Mely előnyökkel, hátrányokkal lehet számolni az okostelefonok oktatási felhasználása
során? Hogyan viszonyulnak az m-learning módszerhez a pedagógusok?

Elméleti keretek

Manapság egyre több új oktatási/tanulási módszerrel kísérleteznek az iskolákban. Ilyen pél-
dául az önálló tanulás (Self-learning), a tapasztalati tanulás (saját élményű tanulás), nyitott ta-
nulás, médiatanulás, digitális oktatás vagy a blended learning (vegyes oktatás) (Muhi – Kőrösi –
Esztelecki, 2014). Dézsi (2010) a következő oktatási/tanulási módszereket vázolta fel:

• Egyéni munka/önképzés (Self Training): amelynek során a tanulók a saját tanulási és
munkatempójuknak megfelelően sajátítják el az ismeretek. Ez a tanulási forma fel-
tételezi mindazokat az eszközöket, segédanyagokat, forrásokat, amelyek az új isme-
retek elsajátításához szükségesek. 

• Tapasztalati tanulás (Experiential Learning): A tanulás egy ciklikus fejlődési folyamat-
ként értelmezhető, amelyben a résztvevők először megszereznek valamilyen tapasz-
talatot, ezt követően elemzik és értelmezik. Ennek alapján kerül kialakításra vagy
módosításra a saját tevékenység, majd megtörténik a megszerzett ismeretek kipró-
bálása új környezetben. Ebben az új szituációban szerzett tapasztalatokkal pedig a
körforgás újraindul. 

• Szabad vagy független tanulás (Free, Independent Learning): olyan tanulási gyakorlatra utal,
amely nem kapcsolódik semmiféle oktatási intézményhez, nincs formális ellenőrzés vagy
irányítás, a tanulás folyamatát a tanuló képességei, lehetőségei határozzák meg. 
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Körültekintve a környezetünkben, az iskolákban, egyetemeken, észlelhetjük, hogy felnö-
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szerzés, tudásbővítés folyamatát. Több oktatási szakember az ingyen, könnyen és bárhol
elérhető tudás forrását látja a mobiltechnikával támogatott, úgynevezett m-learningben. 
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során? Hogyan viszonyulnak az m-learning módszerhez a pedagógusok?

Elméleti keretek

Manapság egyre több új oktatási/tanulási módszerrel kísérleteznek az iskolákban. Ilyen pél-
dául az önálló tanulás (Self-learning), a tapasztalati tanulás (saját élményű tanulás), nyitott ta-
nulás, médiatanulás, digitális oktatás vagy a blended learning (vegyes oktatás) (Muhi – Kőrösi –
Esztelecki, 2014). Dézsi (2010) a következő oktatási/tanulási módszereket vázolta fel:

• Egyéni munka/önképzés (Self Training): amelynek során a tanulók a saját tanulási és
munkatempójuknak megfelelően sajátítják el az ismeretek. Ez a tanulási forma fel-
tételezi mindazokat az eszközöket, segédanyagokat, forrásokat, amelyek az új isme-
retek elsajátításához szükségesek. 

• Tapasztalati tanulás (Experiential Learning): A tanulás egy ciklikus fejlődési folyamat-
ként értelmezhető, amelyben a résztvevők először megszereznek valamilyen tapasz-
talatot, ezt követően elemzik és értelmezik. Ennek alapján kerül kialakításra vagy
módosításra a saját tevékenység, majd megtörténik a megszerzett ismeretek kipró-
bálása új környezetben. Ebben az új szituációban szerzett tapasztalatokkal pedig a
körforgás újraindul. 

• Szabad vagy független tanulás (Free, Independent Learning): olyan tanulási gyakorlatra utal,
amely nem kapcsolódik semmiféle oktatási intézményhez, nincs formális ellenőrzés vagy
irányítás, a tanulás folyamatát a tanuló képességei, lehetőségei határozzák meg. 

AZ M-LEARNING ALKALMAZÁSÁNAK  PEDAGÓGIAI LEHETŐSÉGEI

95

inftars.jan4_Layout 1  1/7/16  9:39 PM  Page 99



• Munkával történő oktatás (On the Job Training): az egyik legcélirányosabb oktatási
forma, a gyakornoki tanulás megfelelője. Úgy is nevezik, hogy „egy az egyben” ta-
nulás a munka mellett vagy közben. Ez a módszer alatt azt értjük, amikor az adott
munkafolyamatban jártas személy (szakértő) instruktorrá (mentorrá) válik, és a tanuló
(gyakornok) az ő irányításával tudja elsajátítani az adott munkafolyamatot. 

• Külső tanulás (External Learning): olyan tanulási forma, amely során a résztvevőknek
nem kell bekapcsolódniuk egy formális képzésbe, hanem egyéb táv- vagy médiaok-
tatási eszközök segítségével valósul meg az ismeretszerzés. 

• Otthon tanulás (Home Learning): nagyon közel áll a szabad, illetve a tapasztalati ta-
nuláshoz, a tanulás illetve a tanítás nem kötődik oktatási intézményhez. 

• Távoktatás, távtanulás (Distance Learning, Distance Education): jellemzője, hogy a kép-
zés során a tanuló és a tanár közötti távolságot megfelelő technikai eszközökkel át
lehet hidalni.

• Médiatanulás (Learning by Media): a független vagy szabad médiatanuláshoz hason-
lítható. Sajátossága azonban a médiához való kötöttség, így a tanulás szabadságfoka
a médiától, illetve a szolgáltatótól függ. 

• A digitális oktatás (Digital Education): az ismeretátadás során alkalmazott technikai
eszközök - elsősorban a számítógép és szoftverek - függvényében.

• Vegyes oktatás (Blended Learning): a fent felsorolt oktatási/tanulási módszereket alapul
véve alakult ki a vegyes tanulás módszere, illetve fogalma, amely a hagyományos ok-
tatási módszereket és a digitális oktatás módszereit ötvözi. 

Az internet és a mobiltelefonok (okostelefonok) segítségével történő tanulás egy aránylag
új módszer kibontakozását jelenti, melyet m-learningnek (Mobile-learning, mobil-oktatás) ne-
veznek. Manapság a mobiltelefonok-okostelefonok világa egyfajta szerves tanulási környezetté
vált. Torstein (2009) szerint a mobiltechnológiák egyre nagyobb lehetőséget jelentenek a tér/idő
független tanulási interakciójában, ami főleg a távoktatásban alkalmazható. A mai modern okos-
telefonokra számos oktatási program tölthető le, a tananyag bárhol és bármikor elérhető. A mo-
dern számítástechnikai és kommunikációs eszközökkel kiterjeszthetjük az oktatás és tanulás
folyamatát az oktatási intézményeken kívülre is, és lehetőséget biztosíthatunk a flexibilis ta-
nulásra és a független tanulási környezetre. Ez egyben lehetőséget nyújt a diákoknak az egymás
közötti és a tanárokkal történő kommunikációhoz is.

Az UNESCO felmérése szerint manapság 5,9 milliárd mobiltelefonnal „rendelkezik”
az emberiség. Lassan az okostelefonok teljesen felváltják a hagyományos mobilkészülékek
piacát. Egy szűkebb szegmentum marad a hagyományos mobiltelefonok használója, itt el-
sősorban az idősebb generációra gondolunk. A fejlődő országok lakosságának is már közel
48%-a használ mobiltelefont.1 Az m-learning kiváló lehetőségeket nyújt a távoktatásra,
amit a fejlődő országok is tudnak kamatoztatni. Mark (2012) több példát is felsorakoztat:
Pakisztánban a nők mobiltelefon segítségével tanulnak írni és olvasni, a dél-afrikai Mo-
Math (mobiltelefonnal a matematika tanulásért) projektbe 25 ezer tanuló, 500 tanár és 172
iskola kapcsolódott be, több országban okostelefont használnak a diákok a bonyolult öko-
szisztémák megértésére a természetbeni kirándulások alatt.
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M-learning - Pedagógiai lehetőségek

A mobiltelefonok-okostelefonok nyújtotta oktatási lehetőségek sokrétűek. Az Európai
Unió oktatási politikája is e technológia mellett érvel, az EU Socrates (2007-2013) prog-
ramjában négy szintben lett felvázolva az m-learning:

1. szint - A mobileszközök használata az oktatási adminisztrációban 
2. szint - A mobil-tanulás alkalmazása a tanulmányok segítésére 
3. szint - A mobil-tanulás alkalmazása a tanulmányi modulokban 
4. szint - A mobil-tanulás alkalmazása a hely- és kontextusérzékeny oktatásban, kép-
zésben 

Az EU Socrates programjának egyik leglényegesebb alapelve, hogy mindenki azonos
feltételek mellett tanulhasson és juthasson a szükséges információhoz. A projekt célja az
m-learning széleskörű elterjesztése volt, viszont nem mindenhol hozta meg a várt sikert.
Amíg pl. Anglia, Hollandia, Dánia támogatta, addig Franciaország egyenesen tiltotta (Fran-
cia Oktatási Törvénykönyv, 2010-788 törvény, L511-5 bekezdés, 2010.07.12) a mobiltele-
fon iskolai használatát. Egyébként e területen Dánia jár az élen. Itt 2014-ben vezették be
országos szinten a Bring Your Own Technology (BYOT) (hozd a saját technológiádat) rende-
letet, mellyel minden iskolát arra köteleztek, hogy engedélyezzék a diákoknak a mobilte-
lefonok, okostelefonok, tabletek, hordozható számítógépek iskolában és órán történő
használatát, továbbá ehhez mindenhol Wi-Fi lefedettséget (vezeték nélküli helyi inter-
nethálózat) is kell biztosítani (Hylén, 2012). 

Európai Uniós szinten az élethosszig tartó tanulásban is jelentős szerepet tulajdoní-
tanak az m-learningnek, leginkább a MOTILL (The Mobile Technologies in Lifelong Learning
– Mobil technológiák az élethosszig tartó tanulásban) program keretében. Kukulska-
Hulme (2010) szerint az m-learning „igazságosabb” hozzáférést nyújt azok számára, akik
társadalmi vagy gazdasági okokból kirekesztettek. Szerinte az m-learninggel kialakulhat
az élethosszig tartó tanulás kultúrája. A tanulók nem csak résztvevői a szervezett oktatás-
nak, hanem elsajátíthatják a személyes tudásépítés szokását, melyet e technológia nagy-
léptekben képes támogatni. További lehetőséget abban lát, hogy folyamatosan létrejön
egy erősebb globális, interkulturális hálózat és gyarapodik a korlátlan hozzáférés a tananya-
gokhoz. 

M-learning – új oktatási modell

Boller (2012) szerint a tanulók legtöbbször egyfajta játékként, szórakozásként élik meg az
m-learning folyamatát. Ez leginkább a fiatalabb diákokra jellemző. Kőrösné (2007) kiemeli,
hogy az egyén személyes pszichikai komfortérzetének és képzeletének fejlesztéséhez el-
engedhetetlenül szükség van a játékos megközelítésre, szemléletre, a játékba történő be-
lemerülésre. Erre a megközelítésre adhatnak alternatívát a hétköznapi tanulási eszközöktől
eltérő módszerek, ahova az m-learning is sorolható. Nyíri (2009) kiemeli a „nemformális”
és „atipikus” tanulási módszereket. Az ilyen atipikus irányú tanulás két legkiemelkedőbb
eszköze az e-learning (elektronikus tanulás) és m-learning, melyeket gyakran már nem is
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• Munkával történő oktatás (On the Job Training): az egyik legcélirányosabb oktatási
forma, a gyakornoki tanulás megfelelője. Úgy is nevezik, hogy „egy az egyben” ta-
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eszközök - elsősorban a számítógép és szoftverek - függvényében.
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vált. Torstein (2009) szerint a mobiltechnológiák egyre nagyobb lehetőséget jelentenek a tér/idő
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az emberiség. Lassan az okostelefonok teljesen felváltják a hagyományos mobilkészülékek
piacát. Egy szűkebb szegmentum marad a hagyományos mobiltelefonok használója, itt el-
sősorban az idősebb generációra gondolunk. A fejlődő országok lakosságának is már közel
48%-a használ mobiltelefont.1 Az m-learning kiváló lehetőségeket nyújt a távoktatásra,
amit a fejlődő országok is tudnak kamatoztatni. Mark (2012) több példát is felsorakoztat:
Pakisztánban a nők mobiltelefon segítségével tanulnak írni és olvasni, a dél-afrikai Mo-
Math (mobiltelefonnal a matematika tanulásért) projektbe 25 ezer tanuló, 500 tanár és 172
iskola kapcsolódott be, több országban okostelefont használnak a diákok a bonyolult öko-
szisztémák megértésére a természetbeni kirándulások alatt.
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M-learning - Pedagógiai lehetőségek
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nak, hanem elsajátíthatják a személyes tudásépítés szokását, melyet e technológia nagy-
léptekben képes támogatni. További lehetőséget abban lát, hogy folyamatosan létrejön
egy erősebb globális, interkulturális hálózat és gyarapodik a korlátlan hozzáférés a tananya-
gokhoz. 
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hogy az egyén személyes pszichikai komfortérzetének és képzeletének fejlesztéséhez el-
engedhetetlenül szükség van a játékos megközelítésre, szemléletre, a játékba történő be-
lemerülésre. Erre a megközelítésre adhatnak alternatívát a hétköznapi tanulási eszközöktől
eltérő módszerek, ahova az m-learning is sorolható. Nyíri (2009) kiemeli a „nemformális”
és „atipikus” tanulási módszereket. Az ilyen atipikus irányú tanulás két legkiemelkedőbb
eszköze az e-learning (elektronikus tanulás) és m-learning, melyeket gyakran már nem is
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választanak szét és egyszerűen csak u-learningnek (Ubiquitous Learning - Mindenütt elér-
hető tanulás) neveznek. Nem véletlen ez az elnevezés, hiszen a tanárok, oktatók bármikor
és bárhol kapcsolatba léphetnek diákokkal, frissíthetik, változtathatják a tananyagokat, te-
hetik mindezt SMS-ben, a közösségi oldalakon (Facebook, Viber, Twitter stb.), okostele-
fonjaik segítségével stb. (Mohamed, 2009).

Manapság a diákok állandó online kapcsolatban vannak egymással, tanárjaikkal,
e-maileznek, chatelnek (Maura, 2014). Ez a kommunikációs környezet közvetlen befo-
lyással van az oktatásra-nevelésre, melyet King (2006) egyenesen radikális változásnak
deklarál. Mára a számítógép, az internet teljesen beépült az oktatás rendszerébe, egyes
kutatók szerint az okostelefon és az m-learning is hamarosan szerves része lesz az oktatási
folyamatoknak. Az új technológia nem maga az okostelefon, hanem az általa nyújtott kor-
látlan és nyitott kommunikáció, adat- és tudástranszfer. Traxler (2007) szerint az m-learning
egy új oktatási koncepciót jelent, hiszen az m-learning szükségtelenné teszi a külön szá-
mítógépes tantermek igényét, több szabadságot nyújt a tanároknak és a diákoknak egya-
ránt a bármikor elérhető online megoldásokkal. 

Ezzel kapcsolatban Kukulska-Hulme (2010) a következő kulcsfontosságú gondola-
tokat emeli ki:
• Tantermen kívüli tanulás: Az m-learning olyan új kommunikációs eszközök és lehe-

tőségek együttese, mely elérhetővé teszi a tanulást az iskolán kívül.
• Kapcsolati lehetőség a távoli (hiányzó) tanulókkal: olyan megosztott tanulási eszköz,

mely lehetőséget nyújt az információcserére és a kérdés-felelek interakcióra a gyakorlat-
ban azon diákokkal, akik valamilyen oknál fogva nem tudnak részt venni a tantermi ok-
tatásban.

• A tanulók a tudás létrehozói és a folyamat irányítói: a tanulók hozzászólásaikkal,
saját tartalmaik megosztásával interaktív szerepet kapnak. A tanár hagyományos szerepe
mindinkább az együttműködési, mentori szerep felé tolódik el. 

• Tapasztalati rögzülés: összekapcsolódik a formális és informális (nem formális) tanulás.
• Életen át tartó tanulás: Idővel a tanulók képesek lesznek elsajátítani az életen át történő

tanulás szokását.

Kutatásunk felvázolása – a vajdasági magyar pedagógusok m-learningről 
alkotott véleménye

Az m-learning széleskörű elterjedésével kapcsolatban Hylén (2012) munkájában a negatív
társadalmi hozzáállást is kiemeli, főként a szülők és a tanárok ellenzik a mobiltelefonok
használatát az iskolákban. Hylén kutatása rámutat arra, hogy a szülők és a tanárok sok eset-
ben csak a játékot és „csalási” lehetőséget látnak az eszközben.

De hogyan vélekednek erről a vajdasági iskolák pedagógusai? Kutatásunkban arra
igyekeztünk választ kapni, hogy pedagógusaink, hogyan viszonyulnak ehhez az oktatási
módszerhez, itt is bezárkóznak a technika vívmányai előtt, vagy nyitottabbak az új oktatási
lehetőségek előtt?

Kutatásunkban 48 vajdasági általános- és középiskolai tanár véleményét kértük ki és
dolgoztuk fel. A tanárok Vajdaság 13 különböző iskolájában dolgoznak. Az adatok begyűj-
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tése online környezetben történt, azaz a kérdőívet az internetre feltöltve tudták elérni és
kitölteni a tanárok. 

Először azt vizsgáltuk meg, hogy a tanárok mennyire követik a technikai újdonságo-
kat, azaz hagyományos vagy okos mobiltelefonnal rendelkeznek. Az eredmények szerint
nagyjából fele-fele az arány összesítve, ám a férfi tanárok jóval nagyobb számban rendel-
keznek okostelefonnal (1. táblázat és 1. ábra). 

1. táblázat és 1. ábra
A tanárok okostelefon felhasználási eloszlása átlagosan és nemek szerint

Következő kérdésünkben arra kerestük a választ, hogy ha már rendelkezik ilyen
eszközzel, akkor használja-e oktatási, tanulási célokra (oktatási programok alkalmazása,
tananyagok feltöltése, kommunikáció a diákokkal stb., azaz az m-learning nyújtotta lehe-
tőségek). A kapott válaszok alapján elmondható hogy mindössze 27% használja oktatási
célokra is az okostelefont (2. táblázat és 2. ábra).

2. táblázat és 2. ábra
Használják-e a tanárok oktatási célokra 

az okostelefonokat? 
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 Összesen N�k Férfiak 

Rendelkezik okostelefonnal 45.83% 37.84% 72.73% 

Nem rendelkezik okostelefonnal 54.17% 62.16% 27.27% 

Igen Nem 
27.08% 72.92% 
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A megkérdezett tanárok mindössze 27%-a használja oktatási célokra is az okostele-
font, ami elég alacsony arányt jelent, mégis a következő kérdésünkben megkérdeztünk,
mely tantárgyakat oktató pedagógusok rendelkeznek és alkalmazzák leginkább az okos-
telefont valamilyen oktatási céllal (3. táblázat). A válaszok szerint leginkább a matematika
és az informatika tanárok járnak élen ez esetben.

3. táblázat
Tantárgyankénti okostelefonhasználat

A következő kérdés által azt igyekeztünk megtudni, hogy Hylén (2012) kutatási ered-
ményeihez hasonlóan vélekednek-e az itteni tanárok az okostelefonok felhasználásával kap-
csolatban a diákok körében. Hylén rámutatott arra, hogy sok szülő és tanár ellenzi az
okostelefonok használatát, sokuk csak játékot és a csalási (főleg „puskázási”) lehetőséget látnak
benne. Kérdésünkre válaszolva mi is leszögezhetjük, hogy az itteni tanárok véleménye is ha-
sonló. Sokan vélekednek úgy, hogy diákjaik főleg puskázásra használják a mobil eszközöket
(4. táblázat és 4. ábra).
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Tantárgy Rendelkezik okostelefonnal Használja oktatási céllal 

Matematika 33.33% 90.00% 

Magyar nyelv és irodalom 30.77% 60.00% 

Informatika 44.44% 75.00% 

Angol nyelv 80.00% 50.00% 

Felhasználás Részarány 

Jegyzetelés 27.08% 

Puskázás 58.33% 

Ismeretszerzés 37.50% 

Tudásb�vítés 25.00% 

Kutatás 27.08% 

Tananyag ismétlés (órák között) 12.50% 

4. táblázat és 4. ábra.
A tanárok véleménye a diákok 

lehetséges okostelefon-használati
szokásáról az iskolában
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Ötödik kérdésünk által azt igyekeztünk megtudni, hogy miként vélekednek a taná-
rok arról, hogy a közeljövőben alkalmazhatók-e az okostelefonok és az m-learning módszer
a tanítás, tanulás során. A válaszok megosztottak voltak, sokan nem igazán látják az alkal-
mazhatóságot (50%), viszont elég magas a részarány az alkalmazhatóság esetében is
(40.91%) (5. táblázat és 5. ábra).

5. táblázat és 5. ábra
Vélemény az okostelefonok és az m-learning módszer alkalmazhatóságáról

a közeljövőben a tanítás, tanulás során

A hatodik, utolsó kérdésben arra kerestük a választ, hogy mely tantárgyak oktatásá-
ban, illetve mely tantárgyhoz kötődő tananyag elsajátításához lesz alkalmazható a közeljö-
vőben a leginkább az okostelefon és az m-learning. A legtöbben az Informatika
(számítástechnika) tantárgyra „voksoltak” (6. táblázat).

6. táblázat
Mely tantárgyhoz kötődő tananyag elsajátításához lesz alkalmazható 

a közeljövőben a leginkább az m-learning?
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Alkalmazható Nem alkalmazható Lehetséges Nem tudja 

40.91% 50.00% 9.09% - 

Tantárgy Alkalmazható Nem alkalmazható 

Matematika 35.00% 65.00% 

Magyar nyelv és irodalom 27.50% 72.50% 

Informatika 56.00% 44.00% 

Angol nyelv 40.00% 60.00% 

Egyéb tantárgyak 33.50% 66.50% 
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Összefoglalás

A modern számítástechnikai és kommunikációs eszközökkel kiterjeszthetjük az oktatás
és tanulás folyamatát az oktatási intézményeken kívülre is, és lehetőséget biztosíthatunk
a flexibilis tanulásra és a független tanulási környezetre. Ez egyben lehetőséget nyújt a
diákoknak az egymás közötti és a tanárokkal történő kommunikációhoz. Az m-learning
minderre kiváló lehetőség. Az m-learning új irányt teremt a távoktatásban, sokan az életen
át tartó tanulás egyik alappillérének tekintik. A szakértők szerint maga az eszköz még
kevés a sikerhez. A távoktatásban azok a megoldások lesznek sikeresek, amelyek a meg-
felelően kiválasztott pedagógiai módszereket alkalmazzák a hozzáférhető technológiák
által. 

Felmérésünkből kiderült, hogy hiába a technika nyújtotta, aránylag olcsó és elérhető
m-learning módszer, a tanárok részéről még túl nagy az ellenállás. Az okok feltárása komp-
lex folyamat. Gyakori jelenség, hogy az új technológia megjelenésekor a pedagógusok el-
lenzik annak alkalmazását (az újdonságoktól való félelem gyakori jelenség nemcsak a
tanárok körében). Több oktatási szakember véleménye szerint viszont hamarosan fejlő-
désre számíthatunk e téren is, és ez az oktatási módszer az elkövetkező években már a
mindennapi életünk részét fogja képezni.
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Főbb kutatási területei az IKT eszközök alkalmazása az informatika (és más tantárgyak) oktatásában. 
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