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-
tatni ebben az irányban, és találkoztam az e-learning 2-vel, amely azt mondja, 

kellene használni a közösség adta tudást. Mint valami hangyaboly, mindenki 
hozzáadhatja a tudását a nagy egészhez, és a diákok ebben a halmazban létez-

-
cióhalmazból, ami a rendelkezésére áll. A második probléma az, hogy honnan 
tudja, hogy minden információ helytálló, amit betettek a közös nagy tudás-

korukat meghazudtoló bölcsességgel képesek felismerni a kibertér által rejtett 
értékeket vagy csapdákat. Kutatásom központjában pedig az a kérdés áll, hogy 

a diákok tudatában vannak-e annak, hogy a világháló információtartalma nem 
és -

-

-
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hogy a kérdéskör, amelyben a kutatást végeztem és a középiskolai korosztályt 
-

-
-

-

1. ábra

Érdekes, hogy azokban a háztartásokban, amelyekben van gyermek, mind az 
IKT-eszközök, mind az internetelérés megléte százalékosan sokkal magasabb, 
mint azokban a háztartásokban, ahol nincs. Ez is abba az irányba mutat, hogy a 

-
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2. ábra

Az internethasználat gyakoriságának megoszlása életkor szerint 

Az iskolai számítógép-ellátottság, még ha lassan is, de emelkedik, átlagosan 
-

hogy nem internetezik az iskolában.
-

iba, erre mutat rá az a kérdés, miszerint az iskolai tanórákon használnak-e inter-

A 3. ábra korosztályra lebontva mutatja, hogy a diákok napi szinten mennyi 

hogy átlagosan délután négy órára érhetnek haza. Elgondolkodtató az a kérdés, 
-
-
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3. ábra

A diákok internetezési szokásai egy átlagos hétköznapot tekintve  

4. ábra

A diákok internetezési szokásai egy átlagos hétvégi napot tekintve 



245

Online tudatosság a Z-generációban

-
nálnak, hiszen nemcsak hétvégenként, hanem a hétköznapok tetemes százalé-

zenehallgatásra, videók megtekintésére, játékra és kapcsolattartásra használják. 

azt az öt funkciót, amire leginkább használják az internetet, akkor a tananyag 

5. ábra

A diákok internetezési szokásai 

-
játít el a keresés, kutatás közben, amely nem volt a célja, pusztán csak érdekes-

Szeretnék utalni az IBM kutatásainak eredményére, mely szerint az élet-
hosszig tartó tanulás során egy alkalmazott milyen forrásokból szerzi a min-

-
ládjától kap. 
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hagyományos formális oktatás eredménye. Ha a diákok, mint fentebb már meg-

-
-

keknek ez jelenti a társas, a családi és a mindennapi élet közegét. 

-

6. ábra

 

beadandó feladatok esetében forrásanyag kereséséhez használják. Amennyiben 

-
lágháló adta tudástárhoz, inkább az osztálytárs vagy a tankönyv jegyzetét ré-
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7. ábra

Milyen forrásból zárkóznak fel a diákok? 

-

a kérdéseknél nem lett volna reális a válasz, ha csak egy forrást jelölhetnek meg 
-

8. ábra

Beadandó feladathoz használt forrás 
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módon tanulnak a világháló segítségével. Arra a kérdésre, hogy a kutatásaik 

9. ábra

 

-
-

-

fordulnak, ha az internetes keresés nem hozott eredményt, vagy nem hozott 

Mint ahogy a hipotézisben megfogalmaztam, vizsgálatom tárgyát képezte az 
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forrás hitelességét. Meg kellett állapítanom, hogy a saját magam számára meg-
fogalmazott hipotézisem, miszerint a középiskolás korú diákok egyáltalán nem 

-

10. ábra

 

A további kérdések, amelyek eredménye a fenti ábrán is szemléltetve látha-

internetes anyag hitelességének, és ha igen, akkor ezt milyen formában teszik. 
-

1 -
-

hogy nem mindent lehet készpénznek venni, amit a világhálón találnak, mégis 
pontosan ennek mértékével még sincsenek tisztában.

1  
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Eredmények

A dolgozatomban az alábbi kérdéseket tettem fel, amelyekre szerettem volna 
választ kapni.

által nyújtott információhalmaz egy része helytelen elemeket tartalmaz-

Mely mechanizmusokat használnak leggyakrabban a diákok az informá-

-
-

ami számos negatív hatást von maga után, mint például az a tendencia, hogy 

A középiskolai korosztály használja az internetet tanulás céljából, de inkább 

-
nyos tanár általi, vagy az oktatóval közösen készített órai jegyzetre hagyatkoz-
va tanulnak a diákok.
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nyel, hogy az 
-

vele, mint amennyit kellene. 
A megkérdezetteknek mindössze fele nyilatkozott úgy, hogy valamilyen for-

-

elgondolkodtató, hogy olyan személyek által feltett információkat használnak 
-

-
-

biztatónak.

-
alitásáról, hiszen egy több éves cikk mára már tartalmazhat olyan felvetéseket, 

-

és ha igen, akkor esetenként azt is megnézik hova vezet, és megtekintik az ere-

az adott információt. 
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-

amit mi tudatosan szeretnénk, hanem amit hallunk, látunk, tapasztalunk a kör-

-

közeg, amelyben tapasztalataikat szerzik ez lesz, az informális tanulás során 

mindenki által szerkesztett adathalmazból tanuló diák mennyi helytelen infor-

lepték el a közösségi médiát és egyéb más forrásokat. Az álhír

származó vagy megtévesztés céljával terjesztett, valótlannak bizonyuló hír” 

-
-

-

jegyzetekre támaszkodnak, és inkább csak akkor keresnek meg valamit az inter-

A válaszok alapján a diákok tisztában vannak azzal a ténnyel, hogy az in-
-

mi és milyen mértékben helytálló.
A megkérdezettek mindössze fele nyilatkozott úgy, hogy valamilyen for-



253

Online tudatosság a Z-generációban

-

-

. Akadémiai Kiadó, 
Budapest.

-
Pedagógiai Szemle, 53. 

Háztartások információs és kommuniká-

ciós technológiai eszközök használata, 2006.

A infokommunikációs techno-

lógiák és szolgáltatások helyzete Magyarországon 2015

Learning as a process consists of conscious planning and unconscious process. 

informal learning is part of our lives, but in the case of adults, information 

time in the online space and due to this fact it becomes the social medium from 

it. According to the previously mentioned phenomenon, it is an important ques-


