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I. Bevezetés
„A tanulás nem felkészülés az életre, a tanulás maga az élet.”
John Dewey
Légy az információs társadalom polgára!1 - olvasható a felszólítás Sebestyén
György professzor 2002-ben megjelent könyvének borítóján, s ez mintegy tíz év elteltével,
a mai napig sem veszített aktualitásából, hiszen az ezredfordulón megfogalmazott intésben
benne foglaltatik, hogy az információs társadalom teljes jogú polgárává válni nem is olyan
egyszerű. A XX. század közepétől folyamatos és egyre gyorsuló változás figyelhető meg a
technológia, a gazdaság és a kultúra egymásra hatásának övezetében. A polgároknak pedig
szüntelen alkalmazkodniuk kell a mindig új környezethez, eszközökhöz, feltételekhez és
lehetőségekhez. A kérdés pedig az, hogy mindezt hogyan tegyék? Miképp lehet megfelelni
a folyamatos kihívásoknak, milyen készségek, képességek, kompetenciák megléte
szükséges ahhoz, hogy boldogulni tudjunk az információs társadalomban, a digitális
világban.
Sebestyén György könyvében az információs társadalom egy merőben újszerű
megközelítését olvashatjuk, hiszen a problémakört – az információs társadalom szerinte
kiemelkedő szereplője, vagyis – az ember, a humán tényező felől közelít a témához. A
nemzetközi szakirodalomban Manuel Castells volt az első, aki az információs társadalom
digitális pilléreinek2 megfogalmazásakor a legnagyobb hangsúlyt az emberi tényezőre
helyezte. Nézete szerint e társadalom fejlődéséhez három pillér komplex, együttes és
szinkronikus fejlesztése szükséges: a technológia, a tartalom és a tudás. Mindkét szerző
amellett érvelt, hogy a társadalom fejlődése érdekében elsőként az emberi tényezőre,
vagyis a XXI. századi kompetenciák megalapozására és fejlesztésére kell koncentrálni.
Ezeknek az új kompetenciáknak a megalapozása és folyamatos fejlesztése – épp úgy, mint
az alapkészségeké – a köz- és felsőoktatás, valamint a közgyűjteményi intézmények
alapfeladata. Ennek szükségességét Amerikában és Nyugat-Európában már korán, az egyes

1

Sebestyén György: Légy az információs társadalom polgára! Budapest, ELTE Eötvös Kiadó, 2002.
Castells, Manuel: Az információ kora: gazdaság, társadalom és kultúra I. kötet. A hálózati társadalom
kialakulása. Budapest, Gondolat-Infónia, 2005.
Castells, Manuel: Az információ kora: gazdaság, társadalom és kultúra II. kötet. Az identitás hatalma.
Budapest, Gondolat-Infónia, 2006.
Castells, Manuel: Az információ kora: gazdaság, társadalom és kultúra III. kötet. Az évezred vége. Budapest,
Gondolat-Infónia, 2007.
2
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kompetenciaelemek

megjelenésével

párhuzamosan

felismerték.

Ugyanakkor

Magyarországon ezen a területen rendkívül nagyfokú lemaradással küzdünk. Hiszen annak
ellenére, hogy az oktatás különböző szintjein a pedagógusok, tanárok, oktatók, trénerek,
tutorok nem szentelnek kellő figyelmet az új kompetenciák megalapozására és fejlesztésére
a fiatalok sokhelyütt autodidakta módon mégis magukévá teszik az egyes készségelemeket.
Ám ezek rendkívül esetlegesek, strukturálatlanok, nem épülnek egymásra, nem fejlesztik
tovább és erősítik egymást, ráadásul az emberek többségében azt az érzetet keltik, hogy e
téren megfelelő a jártasságuk.

Így a különböző kompetenciaelemek, illetve a teljes

kompetenciarendszer megléte vagy hiánya az információs társadalom polgárai között olyan
óriási

tudásbéli

különbségeket

indukálhat,

amely

az

egyén

szocializációjára,

versenyképességére és életminőségére is komoly hatással van.
A XXI. századi kompetenciáinak meghatározásával, követelményeivel már
könyvtárnyi szakirodalom foglalkozik. Témám szempontjából azonban egy feltétlenül
kiemelkedik, ez az információs műveltség. E készség terminus technicusával először a múlt
század harmadik harmadában találkozunk, azóta pedig egyre intenzívebben terjed, a
nemzetközi szakirodalom közkedvelt témájává vált. Az információs műveltség fogalmának
meghatározásához, jellemzőinek, elemeinek összeállításához meghatározóan két irányból
közelít a kutatás és a szakirodalom. Az egyik a teoretikus: a kompetenciarendszerbe való
beillesztés, a többi készséghez fűződő viszony vázolása volt. A másik a praktikus: a
kompetencia

különböző

szinten

történő

oktatására,

elsajátíttatására

irányult.

Magyarországon eddig az első megközelítés sem vált meghatározóvá, az információs
műveltség pedagógiai vetületével, vagyis a második szemponttal pedig csak igen kevesen
foglalkoztak. Mindezek mellett az információs műveltség komplex (valamennyi oktatási
szintre és intézménytípusra kiterjedő) fejlesztése hazánkban teljesen elhanyagolt terület.
Dolgozatomban kísérletet teszek arra, hogy ezeket az indokolatlan hiányokat
csökkentsem, valamint a téma kapcsán felmerülő az elméleti és a gyakorlati kérdésekre
adott válaszok szintézisét megfogalmazzam. Dolgozatomban arra vállalkozom, hogy
kidolgozom az információs műveltség megalapozására és fejlesztésére irányuló komplex
oktatási elvrendszert, amely egy későbbi digitális megosztottság enyhítését célzó
modellnek és stratégiának is elemét képezheti majd.
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I.1. Az értekezés célja
A disszertáció célja – a digitális pillérek castellsi elméletére támaszkodva, ám
továbbgondolva azt – egy, a magyar köz-, felső- és felnőttoktatásra vonatkozó oktatási
irányelvrendszer megalkotása, amelynek fókuszában az információs műveltség mint XXI.
századi kulcskompetencia megalapozása és fejlesztése áll. Az alapvetés az információs
műveltség amerikai és nyugat-európai oktatási gyakorlataiból, tapasztalataiból indul ki, ám
figyelembe veszi a magyar iskola- és közgyűjteményi rendszer sajátosságait, valamint azok
jogszabályi hátterét. Az információs műveltség megalapozása vitathatatlanul a közoktatás
feladata lenne. Ám sem a Köznevelési Törvény, sem pedig a Nemzeti Alaptanterv nem
jelzi az információs műveltség oktatásban betöltött szerepének fontosságát, elsajátításának
nélkülözhetetlen voltát. A felsőoktatásnak – a közoktatásban megszerzett ismeretekre
alapozva – már a hallgatók meglévő információs műveltségének elmélyítése és a szakmai
specifikáció biztosítása lenne a fő feladata. Mindazonáltal a tudásra alapozott
társadalmakban kulcspozícióban lévő, az iskolarendszeren kívül működő felnőttoktatás
helyzete és szerepe az információs műveltség megalapozásában és fejlesztésében
világszerte tisztázatlan. Így van ez annak ellenére, hogy a felnőttek körében a diákság
”digitális bennszülöttsége” helyzeti előnyei mellett még a ”digitális bevándorlás”, sőt
esetenként a kívülállóság problematikájával is számolni kell.
Az információs műveltség elsajátítása két színtéren is megvalósulhat: az
iskolarendszeren belül, illetve azon kívül. A kettő közül az iskolarendszeren kívüli oktatás
mutatkozik bizonytalanabbnak, ugyanis a közgyűjteményi intézmények közül kizárólag a
nyilvános könyvtárak alapfeladatai között fogalmazódott meg a közelmúltban jogszabályi
szinten a könyvtárhasználók segítése az információs műveltség elsajátíttatásában. Azonban
a törvény nem részletezi a megvalósulás lehetőségeit és módozatait, nem dolgozott ki
programokat, minőségi standardokat, illetve nem nyújt segítséget a prioritások
megfogalmazásában és nem is vetíti előre azok megfogalmazási szándékát. Mindezidáig a
törvényre alapozott követő jogszabályok sem jelentek meg. A know-how és az irányelvek
hiánya pedig a feladat elsikkadását is eredményezheti majd.
Ezért értekezésem további célja egy több könyvtártípusra (köz-: megyei, települési;
felsőoktatási; valamint szakkönyvtárakra) kiterjedő, az információs műveltség fejlesztésére
irányuló felnőttoktatási program kidolgozása is.
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I.2. Az értekezés módszere
Az értekezés első részében az elsősorban az idegen nyelvű, másodsorban pedig a
magyar szakirodalmakra támaszkodtam. Emellett felhasználtam a könyvtár- és internethasználati, valamint az információszerzési, illetve -felhasználási szokásokat vizsgáló hazai
és nemzetközi kutatási jelentéseket, beszámolókat, eredményeket. További forrásaként
használtam a már gyakorlatban is kipróbált és jól működő amerikai, valamint nyugateurópai oktatási, képzési rendszereket, sémákat, modelleket. Az értekezés második
részében a feldolgozott szakirodalomra támaszkodva, ám az egyes elméleteket, modelleket
továbbgondolva, a magyar oktatási, képzési és közgyűjteményi intézményrendszerre
támaszkodva egy speciális információs műveleteket tartalmazó többszegmensű struktúra
megalkotására, továbbá ehhez szorosan kapcsolódóan komplex oktatási módszer
kidolgozására vállalkozom.

I.3. Az értekezés felépítése és tartalma
1.

A disszertáció első nagy egysége átfogó képet ad az információs társadalom mai

állapotáról, valamint mindennapi gyakorlatáról. Különös tekintettel az információs
társadalom digitális pilléreinek tárgyalására, valamint a humán faktor helyének és
szerepének meghatározására.
2.

Az értekezés második nagyobb egységének fő tartalma a XXI. századhoz kapcsolódó

kompetenciarendszerek vázolása, ezek közül kiemelten az információs műveltség
meghatározása, valamint a hétköznapok gyakorlatában betöltött szerepének vázolása.
Értekezésemben bemutatom az információs műveltség tanítása területén már megvalósult
amerikai és nyugat-európai jó gyakorlatokat (best practice), amelyek megismerése,
elemzése, illetve a tapasztalatok leszűrése nélkülözhetetlen egy hatékony és innovatív
magyarországi oktatási irányelvrendszer megalkotása érdekében.
3.

Az információs műveltség tartalmának és szintjeinek meghatározásában, az elsajátítás

módszereinek kidolgozásában jelentős szerepet vállaltak és vállalnak a könyvtárosok,
valamint a tudományos és a közkönyvtárak.3 Hiszen a könyvtárak továbbra is nagy
szerepet játszanak – pontosabban szólva kellene, hogy játsszanak – a közoktatásban
3

Association of College and Research Libraries: Information literacy competency standards for higher
education.
http://www.ala.org/acrl/sites/ala.org.acrl/files/content/standards/standards.pdf (2014. 01. 28.)
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tanulók és egyetemi hallgatók, illetve a felnőttoktatásban részt vevők életében, különös
tekintettel a tanulmányaikhoz nélkülözhetetlen szakirodalmak beszerzése kapcsán. Többek
között ezért fontos, hogy a fiatalok minél előbb és minél magasabb fokon szert tegyenek
olyan készségekre, amelyek megkönnyítik számukra az információkeresést és az ismeretek
felhasználását. A különböző típusú oktatási intézmények és könyvtárak koordinációja és
együttműködése az információs műveltség fejlesztése területén is elengedhetetlen. Ezért
fontos az iskolákra és könyvtárakra kiterjedő, többszegmensű elvrendszer megalkotása,
amelyben egyértelműen definiáltak a tudáselemek és -szintek, valamint az intézmények
oktatással összefüggő feladatai.

I.4. Az értekezés hipotézisei

1. Értekezésemben bizonyítani szándékozom, hogy az információs társadalom
digitális pilléreinek komplex egészként történő kezelése, ezen belül pedig az információs
műveltség strukturált megalapozása és fejlesztése hazánkban nem megoldott. Ennek egyik
oka,

hogy

az

információs

műveltség

fogalom

máig

nem

honosodott

meg

Magyarországban. A terminussal – többek között – ezért nem találkozhatunk sem az
oktatáspolitikában, sem a köz-, a felső- és a felnőttoktatásra vonatkozó normatív
dokumentumokban. Az információs műveltség komplex megalapozása és fejlesztése így
nem jelenik meg hangsúlyosan sem a közoktatás sem a felsőoktatás célkitűzései között,
ebből adódóan pedig az oktatási gyakorlatban sem tud meghonosodni. Ezért elsőként az
információs műveltség kifejezés komplex értelmezése szükséges, amely hozzájárul a
terminus elterjedéséhez, a gyakorlatba történő könnyebb beemeléséhez. Értekezésemben
bizonyítani szándékozom, hogy hazánkban nem létezik olyan rövid-, közép- vagy hosszú
távú stratégia, amely tartalmazná az információs műveltség komplex fejlesztésére irányuló
terveket és célkitűzéseket, és amely a másodlagos digitális megosztottság enyhítésére
irányuló modell elemeként is felfogható lenne.
2. Dolgozatomban igazolom majd, hogy a magyar köz- és felsőoktatási
intézmények nem rendelkeznek az információs műveltség tanításának elméleti hátterét
biztosító, magyar specifikumokat tartalmazó képzési elvrendszerrel, ezért a kompetencia
megalapozása és fejlesztése nem jelenik meg az oktatási gyakorlatban. Véleményem
szerint a központilag kidolgozott, nemzeti programnak és standardrendszernek kell
képeznie a Köznevelési Törvény, a Nemzeti Alaptanterv, illetve a képzési és kimeneti
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követelmények fundamentumát, hogy az információs műveltség megalapozás és fejlesztése
a helyi tantervek szintjén is hangsúlyosan megjelenhessen.
3. Kutatásommal bizonyítani szándékozom, hogy az információs műveltség
fejlesztése területén hiányoznak az oktatási és a közgyűjteményi intézmények pontos
szerep- és feladatmeghatározásai, és amelyek nélkülözhetetlenek a kompetencia komplex
fejlesztéséhez. A feladat megoldása érdekében a legmodernebb infrastruktúra, technológia,
illetve az ahhoz való hozzáférés területén a köz- és felsőoktatási, valamint a
közgyűjteményi intézmények – elsősorban a könyvtárak – szerepének felértékelése, pontos
feladatmeghatározása szükséges. Hiszen ezen a három területen különösen nagy hangsúlyt
kell majd fektetni a XXI. századi kompetenciák, és ezek között az információs műveltség
megalapozására és fejlesztésére.
4. Az értekezésben arra is kitérek, hogy az iskolarendszeren kívül egyedüli
közgyűjteményi intézményként a könyvtár foglalkozik az információs műveltség
elsajátításának támogatásával, amely 2012 őszén törvényi szinten is megfogalmazódott.4
Ugyanakkor a nyilvános könyvtárak nem rendelkeznek az információs műveltség
megalapozására és fejlesztésére irányuló kidolgozott programokkal, többnyire pedig
hiányzik az ehhez szükséges emberi erőforrás és szaktudás is. Félő, hogy ezeknek
hiányában a nyilvános könyvtárak csak felületesen vagy egyáltalán nem fogják tudni
ellátni ezt az alapfeladatukat.
5. Feltételezésem szerint az információs műveltség megalapozásának és
fejlesztésének legfontosabb tényezője az a humán tényező, amely rendelkezik a
fejlesztéséhez szükséges szakmai, pedagógiai, módszertani felkészültséggel, ezért az
értekezés fontos részét képezi az információs műveltség képzői oldalról történő vizsgálata
is. A diákok és hallgatók információs műveltségének megalapozása és fejlesztése előtt a
képzők – vagyis a pedagógusok és a könyvtárosok – képzése is nélkülözhetetlen. Hiszen
ők azok, akiknek a különböző képzések során meg kell tanítaniuk másokat arra, hogy
hogyan lehet hozzájutni a releváns információkhoz, elemezni a keresések alkalmával
jelentkező óriási információhalmazokat, szintetizálni a tudáselemeket, illetve etikusan
felhasználni azokat. Úgy vélem, a könyvtárosképzés során már eddig is fejlesztették,
tudatossá tették a hallgatók információs műveltségét, ám a pedagógusképzés területén a
kompetencia oktatása nem kap megfelelő hangsúlyt, továbbá a hétévenkénti

4

1997. évi CXL. törvény a muzeális intézményekről, a nyilvános könyvtári ellátásról és a közművelődésről.
http://net.jogtar.hu/jr/gen/hjegy_doc.cgi?docid=99700140.TV (2014.03.12.)
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továbbképzések területén sem megoldott az információs műveltség továbbfejlesztése,
szakspecifikussá tétele.
Az értekezésben a fent felsorolt hipotézisek bizonyítására vállalkozom. A
disszertáció hozzásegíti az olvasót, hogy jobban átlássa a XXI. században zajló – ám
Magyarországon még csak gyerekcipőbe járó – kompetenciaalapú tanítási-tanulási
folyamatokat, összefüggéseket.
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II. Az értekezés témáját meghatározó társadalmi jelenségek
Értekezésem első nagy egységében felvázolom az információs társadalom
témakörének historiográfiai aspektusait, áttekintést adok annak

szakirodalmáról,

legfontosabb elméleteiről és teoretikusairól, akik közül kiemelten foglalkozom majd
Manuel Castells-szel. Emellett különös figyelmet fordítok az információs társadalom
kialakulásával párhuzamosan megjelenő egyenlőtlenségek elemzésére is, így például az
információs és kommunikációs technológiához és az információkhoz való szabad
hozzáférés kapcsán megjelenő heterogenitásra. Az értekezésben bizonyítani kívánom, hogy
a XXI. századi egyenlőtlenségek enyhítésének egyik lehetőséges útja az információs
műveltség fejlesztése.
A XXI. századi kompetenciák, illetve azon belül kiemelten az információs
műveltség megalapozásának és fejlesztésének témaköre kapcsán mindenekelőtt meg kell
vizsgálnunk azokat a tendenciákat, amelyeknek eredményeként korunk társadalmi
karaktere kialakult. Mindezt azért fontos tisztázni, mert az össztársadalmi szinten
bekövetkezett változások az egyén szintjén is megjelennek, egyre dominánsabbá válnak, és
életének valamennyi szegmensére hatással vannak. Mindezek ellenére azt tapasztaljuk,
hogy az információs társadalom témakörének társadalomtudományi szempontból végzett
kutatásaiban nem kap megfelelő hangsúlyt az emberi tényező, jóllehet szerepe – az agrár és
az indusztriális társadalom után – egyre meghatározóbbá vált. Az egyes szerzők
elméleteiben is csak elenyésző szerepet kap az információs társadalom legfontosabb
alkotóeleme: az ember. Amikor egyáltalán megemlítik, akkor sem mint a társadalom
komplex alanyát emelik ki, hanem

politikai vonatkozásban mint állampolgár,

munkaerőpiaci vonatkozásban mint munkavállaló és gazdasági vonatkozásban mint
fogyasztó kerül elő. Mindezek mellett csak kevesen szólnak arról, hogy az egyén szintjén
történő változás (pl. oktatás, képzés) okoz-e össztársadalmi szinten bármilyen
transzformációt. A kérdés ugyanakkor rendkívül aktuális, hiszen az információs
társadalomban kell a legnagyobb összegeket a humán tőke fejlesztésébe fektetni, hiszen
ezáltal fog társadalmunk hatékonyabban működni és a gazdaságunk versenyképesebbé
válni.
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II.1. Az információs társadalom kialakulása
Az információs társadalommal mint az egész emberi tevékenységet alapjaiban
megváltoztató jelenséggel az 1960-as évektől foglalkoznak a társadalomtudósok,
bölcsészek, jóllehet maga a tendencia kezdete, amely a paradigmaváltást előidézte, egy
évtizeddel korábban, már az 1950-es évek elején felismerhetővé vált.
Az ipari társadalmat felváltó új struktúra sok gondolkodó figyelmét felkeltette, és
hamarosan elkezdődött a jelenség kutatása, prognózisainak felállítása, valamint az azok
nyomán létrejött publikációk közzététele. Ám a figyelem elsősorban a jövőre fókuszált,
mivel az új világ vitathatatlanul közeledett, csak az volt kérdéses, mindez hogyan, és
milyen formában ölt majd testet.
Az „információs társadalom” fogalma elsősorban a második világháború után
bekövetkezett változásokat jelenti, mely szerint a gazdaságban és a társadalomban a
legjelentősebb szerepet az információ játssza, amely egyértelműen gazdaság- és
társadalomformáló jellegzetességekkel is bír. Mindez pedig azért válik kiemelkedően
fontossá, mert az agrár-, majd indusztriális társadalmakban, amelyekben egyértelműen az
anyag és az energia adta a gazdaság és a társadalom alapját, most alapjaiban megváltozik.
Ezáltal válhat az információ – a nyersanyaggal és az energiával egyenrangúan – a
világmindenségnek a „harmadik princípiumává”.
A társadalom és a gazdaság alapját képző új princípium, az információ
társadalomtudományi kutatása, alapvető jellemzőinek meghatározása napjaink tudományos
életének egyik fontos feladata. Hiszen míg az anyag és az energia kutatása több száz éves
múltra tekint vissza, addig a világ harmadik komponense, az információ tudományos
kutatása mindössze néhány évtizedre. Éppen ezért ma is sok kérdés tisztázatlan, és több,
egymással akár szöges ellentétben álló felfogás, megközelítés létezik. Ugyanakkor az
információ előállítása, elosztása, terjesztése, használata és kezelése egyben jelentős
gazdasági, politikai és kulturális tevékenységet jelent. Az információs társadalom
kialakulása tehát gazdasági jellegű változást is jelent, mely szerint mára a tágan értelmezett
információs iparból származik a világ és a nemzeti jövedelmek legnagyobb része. A
modern, elektronikus alapokon nyugvó gazdaság legfőbb termelőerejévé tehát az
információ és az azon alapuló tudás vált. Elegendő csak a pénzügyi szektor „digitális
átállására” (illetve ennek súlyos kockázataira) utalni. Már maga ez a tény is szükségessé
teszi, hogy mindenki számára biztosítani kell az információkhoz való szabad hozzáférést.
Az információhoz való hozzáférés egyetemes, általános emberi jog, amely a demokratikus
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és állampolgári jogok gyakorlásának, a közösségek és egyének szabadságjogának jólétének
és fejlődésének egyik és napjainkban leghangsúlyosabb feltétele.5
A számítástechnika, majd az internet az utóbbi ötven évben ország- és világszerte is
gyökeres társadalmi változásokat indukált. Kezd körvonalazódni és kirajzolódni egy új
korszak, amelyet teljesen az informatika ural, amelyben az információk, az adatok, az
ismeretek és a dokumentumok sosem látott bősége és korlátlan, világméretű terjedése
figyelhető meg. Szükséges az információs társadalommal kapcsolatos új technológiák
intenzív fejlesztése is, ilyen például az informatikai infrastruktúra, az elektronikus
tartalomszolgáltatás és a digitális biztonság. Az információs társadalom kialakulása során
nem szabad megfeledkeznünk a gazdasági és az informatikai változások mellett az új
kommunikációs technológiák kialakulásáról, fejlődéséről és elterjedéséről sem. A mobil
életformát kiszolgáló mobilkommunikációs eszközök oly mértékben meghatározó szerepet
játszanak a mindennapi életünkben, hogy 2014 áprilisában például Magyarországon 100
lakosra 115 mobiltelefon előfizetés jutott6. A média különböző területein is óriási
változások mentek végbe. A műholdas műsorszórásnak és a médiakonvergenciának
köszönhetően ledőlhettek a tömegkommunikáció határai. A kommunikációs lehetőségek
bővülése és gyorsulása pedig magában hordozza az egyének, csoportok, térségek és
nemzetek közötti együttműködések lehetőségének új formáit. Az együttműködések növelni
kívánják a gazdaság, a társadalom és a közélet hatékonyságát. Ezáltal új társadalmi
viszonyok, új kultúra és új lehetőségekkel bíró, új típusú ember alakulhat ki.

II.1.1. Az „információs társadalom” kifejezés és rokonfogalmainak kialakulása7
Az indusztriális társadalmi berendezkedésben a XX. század elején egy radikális és
visszafordíthatatlan transzformáció ment végbe. Az ipari struktúrák hanyatlására, illetve
átalakulására, a társadalom és a gazdaság új alapra helyeződésére először 1914-ben, NagyBritanniában Ananda K. Coomaraswamy8 hívta fel a figyelmet, és kezdte el használni a
5

The law on free access to information. http://www.gov.me/files/1187946018.pdf (2014.01.20.)
The universal declaration of human rights. http://www.un.org/en/documents/udhr/index.shtml (2014.01.20.)
6
Nemzeti
Média
és
Hírközlési
Hatóság:
Mobilhang-gyorsjelentés:
2014.
április.
http://nmhh.hu/dokumentum/163064/mobilhang_gyj_2014_04_hu.pdf (2014.05.28.)
7
Doktori értekezésemben az „információs társadalom” témakörét elsősorban a nemzetközi szakirodalomból
dolgoztam fel. A kérdéskört azonban több hazai szerző is feldolgozta, így például Csepeli György,
Dessewffy Tibor, Juhász Lilla, Farkas János, Z. Karvalics László, Kiss Endre, Koltay Tibor, Molnár Szilárd,
Nyíri Kristóf, Pintér Róbert és Sebestyén György.
8
Ananda K. Coomaraswamy (1877-1947): ceyloni filozófus és metafizikus, történelemmel,
művészettörténettel és szimbolizmussal is foglalkozott. Angliában és Amerikában élt.
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poszt-indusztrializmus (post-industrialism) kifejezést az általa is szerkesztett Essays in
Post-Industrialism című munkában. Az indusztriális társadalom szókapcsolat ezáltal
kapott egy poszt előtagot, amellyel azt jelezték: már túlnőttek az ipari korszakon, ám még
csak sejteni lehetett, milyen irányba fejlődik tovább a gazdaság. Ám a XX. század második
évtizede még nem volt megfelelő a Coomaraswamy-nak tulajdonított kifejezés
meghonosodására, rajta kívül még senki nem használta a poszt-indusztriális kifejezést a
társdalom és a gazdaság területén bekövetkezett változások definiálásaként. Ugyanakkor
visszavonhatatlanul megindult a társadalomtudósok ez irányú gondolkodása, és világszerte
egyre többen kezdtek foglalkozni a témával.9
Az új gazdasági és társadalmi berendezkedés kérdése foglalkoztatta Ausztráliában
Colin Clark-ot10 is, amikor egyik, 1940-ben megjelent írásában definiálja a harmadik
szektor (tercier sector) fogalmát. A kifejezéssel érvényre jutatta, hogy a mezőgazdasági és
az ipari után megszületett a gazdaság harmadik részlege, amely a szolgáltatási szektor lett.
Clark minden olyan gazdasági tevékenységet a harmadik szektorba sorolt, amely az agrár,
illetve az ipari szférába sem érthető bele, ezáltal az információszolgáltatást is ide helyezi
el.

Állítását igazolni is tudta, hiszen a foglalkoztatási statisztikák egyértelműen

bizonyították, hogy míg a mezőgazdasági és az ipari szektorban csökkent, addig a
szolgáltatási szférában folyamatosan nőtt a munkavállalók száma.
A szakirodalomban az 1960-as évek hozzák a fordulópontot, ugyanis a
társadalomtudósok ebben az évtizedben kezdenek el a legintenzívebben foglalkozni az
ipari társadalmat követő gazdasági, társadalmi berendezkedéssel. Amerikában (1958 után)
és Európán belül elsősorban az Egyesült Királyságban és Franciaországban (1960-tól)
terjedt el a posztindusztriális társadalom (postindustrial society) kifejezés, amely
kiváltképp Daniel Bellnek és Alain Touraine-nek volt köszönhető. Mindkét szerző élenjárt
a

posztindusztriális

társadalom

definiálásában,

feladatainak

meghatározásában,

célrendszerének és jövőbeni lehetőségeinek vázolásában. Mindkettejüknek több cikke és
könyve is megjelent a poszt-indusztrializmus témakörében.11 Bell nézete szerint a
posztindusztriális társadalom elsősorban a szolgáltatásokra épül, így a munkavállalóknak
már csak kis százaléka vesz részt a kézzelfogható javak előállításában. E nézeteivel a Colin
9

Coomaraswamy, Ananada K. – Penty, Arthur J. (ed.): Essays in Post-Industrialism: A Symposium of
Prophecy Concerning the Future of Society. London, Foulis, 1914.
10
Colin Clark (1905-1989): brit származású ausztrál közgazdász, statisztikus. A cambridge-i egyetem
oktatója volt.
11
Például: Daniel Bell: The End of Ideology (1960), The Cultural Contradictions of Capitalism (1976), The
Coming of Post-Industrial Society (1973). Alain Touraine: The Post-Industrial Society. Tomorrow's Social
History: Classes, Conflicts and Culture in the Programmed Society (1971), The self-production of society.
(1977)
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Clark-féle felfogáshoz áll közel. Bell szerint a posztindusztriális társadalom legfőbb
jellemzője az intellektuális technológia, változója pedig az információ, illetve a tudás.
A poszt-indusztrializmus mellett még az 1960-as évek elején jelent meg a tudásipar
(knowledge industry) fogalma is, amelyet Fritz Machlup, közgazdász a The production and
distribution of knowledge in the United States12 című könyvében használt először. Machlup
a tudásipar öt összetevőjét különböztette meg: az oktatás, a kutatás és fejlesztés (K+F), a
tömegmédia, az információ technológiák és az információszolgáltatások. Machlup szerint a
tudás termelése gazdasági tevékenység, így az ipari szektor elemzéséhez használt
fogalmakkal leírható.
Az ipari társadalom működésében bekövetkező változásokkal ugyanakkor nem
kizárólag társadalomtudósok foglalkoztak. Jean Gottmann13 Megalopolis című 1961-es
könyvében elsősorban az óriásvárosok kialakulásával, elrendezésével és működésével
foglalkozott, ám a mű egy terjedelmesebb fejezetében társadalomföldrajzi megközelítésből
írt a témáról. Gottmann megközelítése szerint a megalopolisok lakói a fehérgallérosok,
akik már nem a mezőgazdasági és az ipari termelésből tartják fenn magukat, hanem
szellemi munkából. A fehérgalléros munka elterjedésével Gottmann megalkotja a
fehérgalléros forradalom (white-collar revolution) kifejezést, amely szemléletesen írta
körül, hogy a munka világában hogyan alakult át a foglalkoztatási rendszer.
Amerikában és Európában így párhuzamosan kezdték használni a posztindusztriális
társadalom, a fehérgalléros forradalom és a tudásipar szókapcsolatokat, ezzel egy időben
azonban Japánban már használták az információs társadalom (information society)
kifejezést. A szófordulat először 1961-ben hangzott el Kisho Kurokawa14 és Tadao
Umesao15 beszélgetése során, amellyel az ipari társadalom után bekövetkezett gyökeres
változásokat definiálták. Nyomtatásban 1964-ben találkozhatunk először a kifejezéssel,
mégpedig Jiro Kamishima Sociology in information society16 című könyvében. Az
információs társadalom fogalmának megszületése és megszilárdulása is a szigetországhoz
köthető, innen indult el világkörüli felfedezőútjára, és honosodott meg Amerikában, NagyBritanniában és Nyugat-Európa más országaiban.
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Machlup, Fritz: The production and distribution of knowledge in the United States. Princeton, Princeton
University Press, 1962.
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Jean Gottmann (1915-1994): Francia geográfus. Legfőbb kutatási területe a humángeográfia, a történeti és
regionális földrajz.
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Kisho Kurokawa (1934-2007): Japán építész. A japán metabolizmus egyik alapítója.
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Tadao Umesao (1920-2010): Japán antropológus, történész, a kiotói egyetem professzora.
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A könyv címét a szerkesztő, Michiko Igarashi adta.
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Marc Porat17 az 1977-ben megjelent monográfiájának Az információgazdaság18
(information economy) címet adta, ezzel is bizonyítva, hogy a gazdaság teljesen új alapra
helyeződött. Írásában Porat az információgazdaság két szektorát különíti el egymástól,
mely során elkülöníti az információ termelését, feldolgozását és elosztását az információ
szolgálatától, és a két szektor összesített GNP (gross national product vagyis bruttó
nemzeti jövedelem) értékét használja az információgazdaság indikátoraként.
Nico Stehr19 szerint a tudás alapú társadalomban (knowlwdge society) a
munkahelyek nagy része már tudással és információval való tevékenységet foglal
magában, napjaink társadalmát pedig tudás alapú társadalomként is definiálhatjuk. Az élet
minden területére és intézményére kiterjedt tudományos és technológiai tudás által Stehr
számára a tudás a társas cselekvés kifejező képessége. A tudomány – szerinte – közvetlen
termelő erővé válik, így a gazdaságot elsődlegesen már nem gépek, hanem a tudás fogja
irányítani. Stehr elméletét az 1994-ben megjelent Arbeit, Eigentum und Wissen20 című
könyvében fejti ki, amelyet 2002-ben kiegészített.
Az információs társadalommal összefüggő egyik legmodernebb rokonfogalmat
Manuel Castells alkotta meg a XX. század legvégén. A hálózati társadalom (network
society) fogalmának bevezetését Castells az információs és kommunikációs technológiák,
valamint az internet nagyfokú elterjedésével magyarázta, amely az egyes gépek és emberek
a technika általi összekötöttségével jellemezhető.
Az információs társadalom kifejezés megalkotásához és elterjedéséhez hozzájárult
a rokonfogalmak kialakulása, amelyeket az előzőekben kifejtettem. Ugyanakkor a
felsorolás csak a legfontosabbakat tartalmazta, hiszen mind nemzetközi, mind helyi szinten
több száz, illetve több ezer szókapcsolattal lehetne az információs társadalom fogalmának
a kiterjedtségét és központi szerepét illusztrálni. Az információs társadalom fogalmával
párhuzamosan több más terminus technicus is él, például Stehr „tudásalapú társadalma” és
Castells „hálózati társadalma”. A legmodernebb szókapcsolatok pedig a digitális és
interaktív társadalom, amelyek még csak gyerekcipőben járó fogalmak, mégis jól
illusztrálják a változás útját és ütemét.
17

Marc Porat (1947-): Amerikai közgazdász, kutatási területe az információgazdaság.
A témát a magyar szerzőpáros Hámori Balázs és Szabó Katalin is feldolgozta az Információgazdaság című
könyvében.
Hámori Balázs, Szabó Katalin: Információgazdaság: Digitális kapitalizmus vagy új gazdasági rendszer?
Budapest, Akadémiai Kiadó, 2006.
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A XX. század második felétől sokan sokféleképpen értelmezték, írták körül és
használták az „információs társadalom” kifejezést. A teoretikusok elméleteinek
összegzésére, szintetizálására, a tanulságok levonására már többen is vállalkoztak –
nemzetközi és hazai szinten egyaránt –, ugyanakkor az információs társadalomnak mind
újabb és újabb definíciói, megközelítései, értelmezései látnak napvilágot. A XX. és XXI.
századi, információs társadalommal összefüggő kifejezések sokszínűsége egyértelműen
jelzik, hogy eleven diskurzusok és viták folynak – elsősorban a társadalomtudósok körében
– amelyek a jelen társadalom karakteréről szólnak.

II.1.2. Teoretikusok és elméleteik
A nemzetközi és a hazai szakirodalom vizsgálata azt mutatja, hogy az Egyesült
Államokban, Ázsia fejlett országaiban és Nyugat-Európában már az 1960-70-es években is
közkedvelt témának számított a kutatók körében, hogy az indusztriális társadalom
transzformációjának jövőbeli lehetőségeiről gondolkodjanak. Magyarországon csak a
rendszerváltás utáni években fedezik fel az információs társadalom mint problémakör
létezését, de természetesen korántsem foglalkoztatott vele annyi szakember (szociológust,
filozófust, közgazdászt, jogászt, pedagógust stb.), mint Amerikában, Nagy-Britanniában
vagy éppen Japánban.
A nemzetközi szakirodalom legkiemelkedőbb szerzői közé tartozik Daniel Bell21,
Peter Drucker22, Harold Innis23, Jean-Francois Lyotard24, Fritz Machlup25, Marshall
McLuhan26, Edgar Morin27, John Naisbitt28, Marc Porat29, Radovan Richta30, Nico Stehr31,
illetve Alain Touraine32.
21

Daniel Bell (1919-2011): A Harvard Egyetem szociológusa és professzor emeritusa. Kutatási területe a
posztindusztriális társadalom. Kiemelkedő munkái 1960-ból a The End of Ideology és 1973-ból a The
Coming of Post-industrial Society.
22
Peter Drucker (1909-2005): Osztrák származású amerikai közgazdász.
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Harold Innis (1894-1952): kanadai közgazdász. Kutatási területe a politikai gazdaságtan és a
kommunikációelmélet.
24
Jean-Francois Lyotard (1924-1998): Posztmodernista filozófus. Leghíresebb műve az 1979-ben megjelent,
The Postmodern Condition: A Report of Knowledge.
25
Fritz Machlup (1902-1983): Ausztriai származású amerikai közgazdász. Az információs társadalom
kifejezés atyja.
26
Marshall McLuhan (1911-1980): kanadai filozófus. Legfőbb kutatási területe a kommunikáció és
médiaelmélet. Leghíresebb munki a The Gutenberg Galaxy és a The Global Village.
27
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John Naishbitt (1929-): amerikai szerző és futurológus. Első kiemelkedő munkája a Megatrends című
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Marc Porat (1947-): Amerikai közgazdász, kutatási területe az információgazdaság.
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Az információs társadalom témakörének vizsgálata egészen napjainkig népszerűnek
számít, és mára már kirajzolódtak a kutatás fő csomópontjai is. A kérdéskörrel elsősorban
öt, jól körvonalazható társadalomtudományi aspektusból foglalkoznak a kutatók, amelyet
Frank Webster a The Theories of the Information Society33 című kötetében foglalt össze:
ezek a következők: technológia, gazdaság és foglalkozásszerkezet, térszerkezet, kultúra. A
társadalomtudósok többsége ugyanakkor elsősorban technológiai vagy gazdasági
megközelítésből vizsgálta az információs társadalom témakörét, és valamennyien egy, az
előzőkhöz képest újszerű elmélettel álltak elő. E teóriák azonban kevéssé foglalkoznak a
társadalmi folyamatokkal, illetve az egyén szintjén megfigyelhető változásokkal, az
információs társadalom kulturális dimenziójának vizsgálata pedig sokáig teljesen
elhanyagolt területnek számított.
Az információs társadalom legkiemelkedőbb teoretikusainak elméleteit az értekezés
csupán felsorolás szintjén, mintegy szemlézve tartalmazza, hiszen a téma olyan sokrétű,
illetve sokszegmensű, annyira komplex jelenség, hogy mindezeknek részletesebb
bemutatása és elemzése már tárgyát képezte több monográfiának34 is. Ezért dolgozatomban
azon szempont szerint válogattam közülük, hogy megjelenik-e bennük az egyén, az egyes
kompetenciák vagy készségek, illetve az oktatás témaköre. Manuel Castells az információs
társadalom

digitális

pilléreit

bemutató

és

elemző

elmélet

adta

értekezésem

alapkoncepcióját, ezért a szerzővel és teóriájával a továbbiakban még részletesen
foglalkozom.
Marc Porat elsősorban az információgazdaság meghatározására és mérésére, illetve
az információs rendszerekre összpontosít, valamint meghatározza az információs szektor
hat ágensét.35 Az OECD (The Organisation for Economic Co-operation and Development
vagyis a Gazdasági Együttműködési és Fejlesztési Szervezet) a mai napig Porat
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Alain Touraine (1925-): Francia szociológus, legfontosabb kutatási területe a posztindusztriális társadalom.
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Webster, Frank: Theories of information society. New York, Routledge, 2008.
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definícióját alkalmazza az információgazdaság részesedésének kiszámításához a teljes
gazdaságon belül. Ezeken az indikátorokon alapulva az információs társadalmat olyan
társadalomként határozhatjuk meg, ahol a GNP több mint 50%-a az információgazdaság
különböző ágenseiből kerül ki, valamint amelyben a munkavállalók több mint fele az
információgazdaságban dolgozik. Porat definíciójával hozzájárult ahhoz, hogy az egyes
nemzetállamok számszerűsíteni tudják gazdaságuk belső arányait és meg tudják határozni,
hogy hol állnak az információs társadalom felé vezető úton.
Edgar Morin az információ saját értelmezésű definíciójával36 áll elő: „tudás,
képesség, norma, előírás, tiltás, amelyek így együtt a kultúrát, az emberi társadalmak
valóságos

génkönyvtárát

alkotják”37.

Morin

felfogása

igazodik

a

kulturológiai

szakirodalomhoz, ugyanis hasonló információ definícióval a kommunikációelméletekben
is találkozhatunk.
Nico

Stehr

tudástársadalomként

definiálja

a

modern

kori

társadalmi

berendezkedést.38 Nézete szerint a gazdasági tevékenység forrása a tudás. Mindezt
alátámasztja, hogy a munkahelyek többségénél előkerül a tudással, az információval való
foglalkozás, amelyhez magas kognitív képességek szükségesek. Napjaink társadalmát
tudásalapú társadalomként definiálja, hiszen az élet minden területére és intézményére
kiterjed a tudományos és technológiai tudás. Stehr számára a tudás a társas cselekvés
kifejezőképessége. A tudomány – szerinte – közvetlen termelő erővé válik, így a
gazdaságot elsődlegesen már nem gépek, hanem a tudás fogja irányítani. Értekezésem
témája szempontjából Stehr meglátása egyedülálló, hiszen ő az, aki kimondja, hogy az
információs

társadalomban

a

munkavállalóknak

már

speciális

készségekkel,

képességekkel, kompetenciákkal kell rendelkezniük, hogy az információkat kezelni tudják.
Sajnálatos, hogy nézetei nem képezték további teóriák alapját, újszerűsége és egyedisége
ugyanakkor vitathatatlan.
Fritz Machlup 1962-ben tett először kísérletet az információtermelési és –terjesztési
tevékenységek számszerűsítésére. A közgazdásznak meghatározó szerepe volt az
„információs társadalom” terminus technicus bevezetésében. Az információs társadalom
területén jelentős áttörést hozó könyvében vezette be a tudásipar fogalmát, melynek öt
összetevőjét különböztette meg a tudás szektorán belül, amelyek a következők: oktatás,
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kutatás és fejlesztés, tömegmédia, információ technológiák és információszolgáltatások. 39
Machlup volt az egyik első szerző, aki az információs társadalom témakörén belül kiemelte
az oktatás szerepét. Az egyedülálló machlupi megközelítés a dolgozatom szempontjából is
fontos nézeteket tartalmaz: az információs társadalomban az oktatásnak, illetve a tanításitanulási folyamatoknak is meg kell változniuk, hogy rendelkezzünk a legfontosabb
ismeretekkel és kulcskompetenciákkal, hogy a társadalmunk teljes jogú állampolgáraivá
válhassunk.
Radovan Richta szerint a társadalom a szolgáltatásokon, az oktatáson és az alkotó
tevékenységen alapuló tudományos civilizációvá vált.40 Richta álláspontja különösen
érdekesnek mondható, hiszen az információs társadalomban a legfontosabb feladat az új
információk előállítása, valamint a már meglévő információk feldolgozása, mindezek
pedig olyan alkotó tevékenységek, amelyek képesek hozzájárulni egy társadalom
fejlődéséhez.
Harold Innis az információközvetítési eszközök társadalomra gyakorolt hatását
vizsgálta. A társadalmi átalakulás fő okaként a technikának a fejlődését, elterjedését
határozta meg.41 Innis megközelítése inkább technikainak mondható, ám nézetével
egyértelműsíti, hogy a technikai újítások társadalmi hasznosulása megváltoztatja magát a
társadalmat is, ezáltal új készségekre, képességekre, kompetenciákra is szert kell tennünk,
hiszen akkor válhatunk a társadalom teljes jogú tagjává, ha képesek vagyunk az egyes
innovációk felhasználói szintű alkalmazására is.
Marshall McLuhan a kommunikációs technológiák változásából vezette le a
civilizációk átalakulását, álláspontja szerint ugyanis a médium maga az üzenet, illetve ő
alkotta meg a globális falu elméletet. Nézeteit a Gutenberg-galaxis42 című könyvében
fejtette ki részletesen. McLuhan állítása szerint, hogy a médium maga az üzenet, a
technológiát összemossa a tartalommal, így kialakulhat az egyes információközvetítő
csatornák és az általuk közvetített információ között a megbonthatatlan egység.
John Naisbitt állítja, hogy az információs társadalom gazdasági valóság és nem
csupán szellemi elvonatkoztatás. Megszűnik az információk terjedési késése, fokozatosan
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új tevékenységek, műveletek és termékek látnak napvilágot.43 Naisbitt pragmatista
szemlélete szerint, amely a mindennapok gyakorlatára reflektál, az információs társadalom
polgáraihoz azonnal eljutnak az új információk, már nem kell számolnunk a hírek,
publikációk, könyvek megjelenési idejével, hiszen elektronikusan azonnal elérhetünk
mindent, amely az alapját képzi a további információk, szolgáltatások, termékek
megszületésének.
Jean-Francois Lyotard posztmodern társadalomról beszél, amelyben a tudás a
termelés fő erejévé és árucikkévé vált, amely az elmúlt pár évtized során figyelhető meg
leginkább. Lyotard szerint a posztindusztriális társadalom hozzáférhetővé teszi a tudást
mindenki számára, a tudás és az információs technológiák széles körben elterjedhetnek a
társadalomban.44 Lyotard egyértelműen rávilágít az információs társadalom egyedi
jellemvonására – amely ez idáig sem az agrár, sem az indusztriális társadalmi
berendezkedésnél nem jelent meg –, hogy a gazdaság szempontjából legfontosabb elem, az
új információ a társadalom valamennyi tagja számára elérhetővé válik.
Daniel Bell az 1973-as The Coming Post-industrial Society45 című alkotásában
foglalja össze, hogy a XX. században mely területeken figyelhető meg változás, ezek
között szerepel a tudás központi szerepkörbe kerülése, valamint az intellektuális
technológiák

kialakulása.

Nézete

szerint

a

humán

szolgáltatások

folyamatosan

felértékelődnek. A kommunikációs folyamatok leegyszerűsödnek, ugyanis megszűnik a
távolság, ezzel párhuzamosan azonban az információhoz való hozzáférés területén
egyenlőtlenségek jelennek meg. Bell teóriája előremutató, hiszen jelzi az információhoz
való hozzáférés korlátait, ezzel megjósolva azt a digitális megosztottságot, amellyel a mai
napig is küzdünk ország- és világszerte.
Peter Drucker írásaiban46 előszeretettel használja a „tudástársadalom” fogalmát,
amelyben mind a gazdasági, mind a társadalmi cselekvés alapja a tudás lesz. Alain
Touraine47, valamint Amitai Etzioni48 megközelítése is egyedülálló. Szerintük a XX.
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század társadalma programozott, illetve cselekvő társadalom.49 Mindhárom elmélet jól
példázza, hogy a cselekvő társadalom kialakulásához információra, tudásra van szükség.
Már az előzőkben felsorolt, válogatott teóriák is mutatják az információs
társadalom témakörének széleskörűségét, többdimenziós voltát. A különböző elméletek
tükrében jól látszik, hogy a mai napig nem létezik örökérvényűként elfogadott definíció,
megközelítés, álláspont az információs társadalommal összefüggésben. Ez ugyanis
különösen nehéz, hiszen komplexségén túl arról a társadalomról gondolkodunk, amelyben
élünk. Mindezzel párhuzamosan pedig parázs viták kísérték valamennyi új teória
megszületését, hiszen minden szerző más dimenzióban, más megközelítésben jelenítette
meg az információs társadalom problémakörét.
Értekezésem témájának szempontjából valamennyi teória tanulságos, sőt releváns,
hiszen a leggyakrabban kutatott gazdasági megközelítésekhez képest egy teljesen új
dimenzióba emeli az információs társadalmat, valamint a benne élő állampolgárokat. Ha
megvizsgáljuk az egyes megközelítéseket, felfedezhetjük bennük a hármas tagolódást. Míg
Porat, Machlup, Naisbitt, Lyotard és Bell az információ felől közelíti a témát (új típusú
definíció, terjedési sebesség, a hozzáférés korlátai stb.), addig Morin, Stehr, Richta, illetve
Drucker az emberi készségekkel és a tudással foglalkozik. Innis és McLuhan pedig a
legújabb technikai újítások társadalomra, információra gyakorolt hatásait állítják
megfigyeléseik középpontjába. A hármas csoportosítás lehetősége azért is válik különösen
érdekessé, mert Manuel Castells is hasonló megközelítésben fogja komplex módon
vizsgálni az információs társadalmat.

II.1.2.1. Manuel Castells
Az információs társadalmat kutató társadalomtudósok közül – különösen a vizsgált
témám szempontjából – egyértelműen kiemelkedik a spanyol származású Manuel
Castells50, akinek 1996-ban jelent meg a The information age (Az információ kora51) című

50

Manuel Castells (1942-): Spanyol szociológus, fő kutatási területe az információs társadalom, a hálózatiság
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háromkötetes

monográfiája,

amelyben

a

gazdasági-társadalmi

változásokkal

összefüggésben – az előző elméletekre alapozva ugyan, ám – merőben új, komplex és
többrétegű alapvetést tárt elénk. Elméletében gazdaság-, politika- és kultúraelméleti
összetevők is megjelennek, amelyek még inkább alátámasztják teóriájának sokszínűségét.
A mű sajátos módon kivonatolja és szintetizálja az addig megjelent nemzetközi
szakirodalom legfontosabb alkotásait, s nyomukban a szerző megfogalmazza egyedi és
sajátos elméletét a modern kor társadalmával összefüggésben. Castells írásaiban
előszeretettel használja az információs társadalom kifejezés helyett a hálózati társadalom
szókapcsolatot, ezzel is jelezve, hogy elméletének középpontjában a számítógépek
összekapcsolása által létrehozott, és azok között fennálló mátrix áll, melynek maga az
ember is szerves részévé vált. A hálózatiság lesz a digitális, virtuális kultúra kialakulásának
egyik első dimenziója. Ám véleménye szerint a hálózat és az egyén között ellentét húzódik,
hiszen a hálózatnak befolyásoló, gondolatformáló ereje van.
Castells elmélete elsősorban a gazdaság és a technológia irányából közelíti meg és
elemzi az információs társadalom kialakulását, jelenét és jövőjét. A szerző rendkívül
részletesen ír a posztindusztriális, az információs társadalom megszületésének okairól és
lehetséges következményeiről. A szóhasználatában ugyanakkor egyedi jelek mutathatók ki:
egyértelmű különbséget tesz az információtársadalom (information society(!)) és az
információs társadalom (informational society) között, amelyet a posztindusztriális
(postindustrial society) és hálózati társadalom (network society) szinonimájaként használ.
A szerző – a többi társadalomtudóssal ellentétben – elméletében nem egyetlen fogalomra
épít, hanem többet, párhuzamosan használ, amit azzal magyaráz, hogy még a mai napig
sem létezik általánosan elfogadott kifejezés az ipari utáni társadalmi berendezkedésre.
Castells szóhasználata azért érdekes, mert ugyan megmagyarázza és indokolttá teszi, hogy
miért az „informational society” (információs társadalom) kifejezést használja az
„information society” (információtársadalom) helyett, ám már akkor is, és azóta is az
„information society” a nemzetközileg is elfogadott terminológia.52
Manuel Castells elsősorban a technológia területén bekövetkezett változások
eredményére alapozza elméletét. Hiszen a XX. század második felének technikai
változásai mind a gazdaságra, mind a társadalomra, mind pedig a hétköznapi életünkre
igen nagy hatással voltak (oktatás, egészségügy stb.), szinte teljes egészében átalakították
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azt. Castells párhuzamot von az információs technológiai forradalmak, valamint az első és
a második ipari forradalom között, ám egyértelművé teszi, hogy azzal az állásponttal ért
egyet, mely szerint „a technológia […] nem határozza meg a társadalmat”53. Castells
szerint az ipari forradalmakhoz képest az információs technológiai forradalomnak nagyobb
és szélesebb körű hatása figyelhető meg, hiszen mindent átfogó jellege a meghatározó, így
a változások az emberi tevékenység valamennyi területére behatolnak. Az információs
technológiai forradalom középpontjában ugyanakkor nem a tudás, az információ áll,
hanem az a készség, hogy a tudás, az információ alkalmazása által újabb
információfeldolgozó és kommunikációs készülékek megalkotására vagyunk képesek,
ezáltal a főszerep az innovatív szemléleté lett, mely szerint mindig lehet jobb.
Castells az információs társadalom humán vonatkozásával csak egyes témakörök
kapcsán foglalkozik, így az egyén leggyakrabban mint a gazdaság szereplője, a termékek
előállítója, illetve fogyasztója kerül elő. Az identitás hatalma54 című kötetben viszont az
individuumot állítja megfigyeléseinek középpontjában, ám kizárólag az identitás
kérdéskörével foglalkozik. Castells nézete szerint a személynek nem egy identitása van,
hiszen életkoronként, -helyzetenként változik. Az identitás kérdéskörével összefüggésben
Castells a személy jellegzetességeiről, speciális tulajdonságairól ír, mint például a
vallásosság,

terrorizmus,

környezettudatosság,

patriarchalizmus,

globalizmus,

demokratikusság. Castells az identitások megváltozásának, torzulásának okát egyértelműen
az információs és kommunikációs technológiákon alapuló eszközök, valamint az internet
megjelenésével,

illetve

elterjedésével

magyarázza.

Az

információs

társadalom

kérdéskörével foglalkozó gondolkodók közül Castells ír a legmélyrehatóbban a digitális
világban történő eligazodáshoz szükséges készségek fontosságáról – amelyet az
információs társadalom digitális pilléreinek megközelítésében vázolja –, ám oktatás
helyzetéről és az intézményrendszerről sem szól ebben a munkájában, majd csak egy
későbbiben55.

II.1.3. Az információs társadalom magyar műhelyei, kutatói
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Az információs társadalom szakirodalmának bemutatásánál szükségesnek tartom a
magyar tudományos műhelyek és szerzők munkájának bemutatását is. A hazai
gondolkodók közé tartozik Csepeli György, Juhász Lilla, Kiss Endre, Koltay Tibor,
Molnár Szilárd, Nyíri Kristóf, Pintér Róbert, Sebestyén György, valamint Z. Karvalics
László. A szerzők nagyobb része elsősorban az ezredfordulót megelőző és követő években
foglalkozott a kérdéssel, a nemzetközi szakirodalomhoz képest mintegy negyed
évszázaddal később. Talán ezzel a csúszással magyarázható, hogy a hazai a kutatók
többnyire nem álltak elő új, az információs társadalmat elméleti szinten boncolgató
teóriákkal, hanem a már létező elméleteket és teoretikusokat próbálják dekonstruálni,
fejlődési íveket meghatározni, ám az elhanyagolt területeken megpróbálnak újat alkotni. Z.
Karvalics Lászlónál ilyen az információtörténelemmel és az információs társadalom
történetiségével kapcsolatos egyedi meglátás. A fiatal szerzők, például Juhász Lilla és
Pintér Róbert inkább az információs társadalommal összefüggő stratégiák elemzésével és
egy

speciális,

magyar

vonatkozású

stratégia

megalkotásával

foglalkoztak.

A

Magyarországon az információs társadalommal foglalkozó maroknyi szakembernek
ugyanakkor több fontos kezdeményezése is volt, ilyen például az általuk létrehozott
INFONIA alapítvány, amely 2001 óta működik, és célja az információs kultúra terjesztése.
Az alapítvány gondozásában megjelenő Információs társadalom című periodikum már 12
éve folyamatosan megjelenik, jelenleg már kizárólag elektronikus platformon. A téma
magyar nyelvű irodalombázisának megteremtéséhez, a szélesebb olvasóközönséghez való
eljutásához az ezredfordulón megalkották az Információs társadalom című könyvsorozatot,
amelyben külföldi szerzők magyarra fordított írásai is megjelenhettek, valamint hazai
kutatók munkái. Mindezen kívül több monográfia, doktori értekezés, tanulmány, cikk,
konferenciaelőadás is napvilágot látott az elmúlt évtizedekben, melynek központi témája
az információs társadalom volt.
Az információs társadalom kutatása a 2010-es évekre ugyanakkor teljesen átalakul.
A legújabb vizsgálatok tárgyává a legmodernebb technikai berendezések társadalomra,
illetve egyes társadalmi csoportokra (pedagógusok, diákok stb.) gyakorolt hatásai és
lehetőségei váltak. Ám ezeket a vizsgálatokat már nem egyes kutatók, hanem különböző
intézetekhez kötődő kutatócsoportok végzik. Egy remek kezdeményezés ezen a területen a
„Digitális állampolgárság” kutatása, amely az Eötvös Loránd Tudományegyetem
Pedagógiai és Pszichológiai Kar Információs társadalom oktató- és kutatócsoport égisze
alatt jött létre és működik. A kutatócsoporthoz egyetemi oktatók, PhD hallgatók tartoznak,
akik évről évre megszervezik és lebonyolítják a Digitális nemzedék, a Digitális Pedagógus
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és a Digitális állampolgárság című konferenciákat. Az események minden évben igen
nagyszabásúra sikerülnek, hiszen kutatási területük az oktatás valamennyi résztvevőjét
(pedagógus, diák, szülő, oktatási szakember, kutató) érinti. A kutatócsoport megalakulása a
magyar társadalomtudomány területén tátongó hatalmas űrt töltötte be. A 2006 óta működő
kutatócsoport érdekkörébe tartozó tucatnyi kutatótól eltekintve Magyarországon mégis
rettentően kevesen foglalkoznak az információs társadalom és annak kapcsolódási
területeinek vizsgálatával.

II.2. Egyenlőtlenségek az információs társadalomban – a digitális
egyenlőtlenség
Francois Lyotard elméletében megjelent, hogy a különféle technikai berendezések
segítségével már a laikusok számára is hozzáférhető lesz az információ, és belőle az egyén
számára felépíthető tudás. Ám Daniel Bell hamar rávilágított ennek problematikájára, és
megfogalmazta, hogy az információhoz való hozzáférés területén is megjelenik az
egyenlőtlenség. Philip Tichenor56 és szerzőtársai bebizonyították, hogy a különböző iskolai
végzettséggel rendelkezők eltérő szocioökonómiai státusszal rendelkeznek, amely
befolyásolja, hogy milyen gyorsan szerzik be a számukra fontos az információkat. 57
Mindezeket az elméleteket ugyanakkor megelőzte egy 1934-re datálható amerikai
kommunikációs törvény58, amely kimondja, hogy minden állampolgár számára biztosítani
kell a kommunikációs technológiákhoz való hozzáférés jogát. A törvényen azóta már
többször is változtattak, de szellemisége megmaradt, amelyet keletkezése óta már több
alapdokumentumban is szerepeltettek: az információkhoz való szabad hozzáférés
egyetemleges joga.
Ahogy a történelem során valamennyi korban és társadalmi berendezkedésben, úgy
az információs társadalomban is számolnunk kell a különféle egyenlőtlenségekkel: az
állampolgárok, társadalmi csoportok között megjelenő eltérések, egyenlőtlenségek
korszakonként változnak. Az ókorban, illetve a középkorban az számított teljes jogú
polgárnak, azaz nemesnek, aki rendelkezhetett földdel, vagyonnal, választójoggal. Ám a
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XXI. században, az információs társadalomban már kevésbé beszélünk a tradicionális, a
tárgyiasult vagyoni helyzethez köthető, illetve kizárólag attól függő egyenlőségről vagy
egyenlőtlenségről. Az egyénnek a társadalomban elfoglalt helyét sokkal inkább a
kulturális, tudásbeli, és nem csak vagy elsősorban anyagi javakban manifesztálódó tőke
határozza meg. Ugyanakkor azt sem állíthatjuk, hogy az információs javakhoz, a tudáshoz
való hozzáférés, a tudástőke fejlesztése teljes egészében független lenne az anyagi javak
birtoklásától. Így különösen nehéz megfogalmazni, mikor válik az ember az információs
társadalom teljes jogú tagjává, ugyanis ahhoz folyamatos és egyre több jogosultsággal,
eszközzel és képességgel kell rendelkeznünk. Ami azonban bizonyos, az információs
társadalom egyenlőtlenségi rendszerében egyértelműen felértékelődött a humán tőke
szerepe, vagyis az egyén különböző készségei, képességei, kompetenciái, ismeretei,
tudáselemei.59

II.2.1. A digitális egyenlőtlenség kialakulása, típusai
Az információs társadalomban már korán megjelent az egyenlőtlenségek legújabb
típusa, a digitális egyenlőtlenség. A modern kor egyik legmeghatározóbb, össztársadalmi
szinten megfigyelhető problémájára már az 1980-as években felhívták a figyelmet, és ezzel
párhuzamosan az enyhítésére irányuló programok, lehetőségek is nagy hangsúlyt kaptak. A
fogalom megszületését megelőzte az „inforich - infopoor”60 (információban gazdagok –
információban szegények) terminus, amelyet a „digitális szakadék”, majd a „digitális
megosztottság” követett. A digitális egyenlőtlenség szakirodalmának első talpkövét Cliff
Stoll61 és Dinty Moore62 tette le az 1990-es évek közepén, akik ekkor még a „digital
divide” (digitális szakadék vagy megosztottság) szókapcsolatot használták.
A digitális egyenlőtlenségnek három, egymástól nagyon eltérő tartalmú vonulatát
ismerjük. Az első a számítógépekhez és az internethez való hozzáférés tekintetében
választja két csoportra az állampolgárokat, ezt a szakirodalom korai digitális
megosztottságnak is nevezi. A második hullámban a hozzáférés már háttérbe szorul, hiszen
az informatikai és mobilkommunikációs eszközök társadalmi szinten történő elterjedésével
59
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már nem a technikához való hozzáférés volt a kérdéses, a hangsúly más területre
helyeződött át. A technikához való hozzáférés helyett itt már a használati szempontú
kettéválásról beszélhetünk, amelyet elsődleges digitális megosztottságnak is nevezünk. A
harmadik fázisban a mennyiségi jellemzők után megjelennek a minőségi ismérvek. A
másodlagos digitális megosztottság szakaszában már azok között a csoportok között is
megmutatkoznak a különbségek, akik rendelkeznek ugyan a technikával és használják is
azt, ám különböző ismeretszinteken állnak. Ezáltal a digitális szakadék már egyfajta
tudásszakadékként definiálható (1. ábra).
Adaptációs

A digitális megosztottság:

szakasz
Típusa
Korai adaptáció

Nekirugaszkodás
Telítődés

Megnevezése

Hozzáférési

Korai

megosztottság

megosztottság

Használati

Elsődleges

megosztottság

megosztottság

A használat minőségéből

Másodlagos

fakadó megosztottság

megosztottság

Tartalma

digitális Hozzáférő és a nem hozzáférő
közötti különbséget írja le
digitális

Használó

és

nem

használó

közötti különbséget írja le
digitális

Használó és használó közötti
különbséget írja le

1. ábra. A digitális megosztottság szakaszai63

Az egyének, illetve a társadalmi csoportok között a következő szempontok szerint
figyelhetők meg a különbözőségek: életkor, nem, legmagasabb iskolai végzettség,
lakóhely, foglalkozás, jövedelem, etnikai hovatartozás. A felsorolt kategóriák közül több
együtt jár, feltételezi egymást: például egy alacsony iskolai végzettséggel és jövedelemmel
rendelkező, kistelepülésen élő, középkorú nő a digitális egyenlőtlenség megközelítésében
(akár a korai, akár az első vagy a második fázisú) rosszabb esélyekkel rendelkezik, mint
egy magas iskolai végzettséggel és fizetéssel rendelkező, nagyvárosban élő, fiatal férfi.

II.2.2. A digitális egyenlőtlenség enyhítése
A digitális egyenlőtlenségek enyhítésére vonatkozóan több javaslattal is
találkozhatunk a szakirodalomban. A digitális egyenlőtlenség korai fázisában az enyhítésre
adott megoldási javaslat és annak kivitelezése még viszonylag egyszerű volt, hiszen a
63
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technika társadalmi szinten történő elterjesztése viszonylag gyorsan és könnyen
megvalósulhatott. A használat során jelentkező mennyiségi és minőségi különbözőségeket
ugyanakkor már sokkal nehezebb enyhíteni.64 A digitális egyenlőtlenség így már szűken a
tudásbéli különbségeket, a humántőke eltérő értékeit tükrözi. Ugyanakkor egyáltalán nem
mindegy hogyan, milyen hatékonysággal és eredménnyel használjuk az egyes eszközöket,
illetve az azok segítségével elérhető tartalmakat. A másodlagos digitális megosztottság
enyhítésének legfontosabb eszközévé a humántőke értékének növelése, így az oktatás,
képzés válik.
A digitális megosztottság enyhítésére irányuló kezdeményezések, programok – így
például a társadalom legnagyobb részének számítógépekkel, internettel való ellátása, a
használat biztosítása és támogatása, a tartalomszakadék kiküszöbölése – folyamatosan
segíteni fogják a társadalom demokratikus működését, és az egyenlőtlenségek
enyhüléséhez vezetnek. A digitális egyenlőtlenség kezdeti és első fázisában megfigyelhető
különbözőségek mára szinte teljesen kiegyenlítődni látszanak, ám a másodlagos, a
használat minőségéből fakadó megosztottság a mai napig markánsan jelen van életünkben.
Ahhoz, hogy elősegítsük a digitális kor társadalmi egyenlőtlenségeinek enyhülését először
tisztáznunk kell, hogy az egyénnek milyen kognitív készségekre van szüksége. Az első
csoportba a szorosan az eszközök kezeléséhez szükséges technikai tudások tartoznak, mint
az úgynevezett IKT kompetencia, az internet-kompetencia, a digitális írástudás. A második
csoportot pedig az a kompetencia képezi, amely elsősorban nem a technológia, hanem a
tartalmak, információk előállításával, keresésével, kezelésével, a köztük való értékelvű
eligazodással kapcsolatos, és amelyet összefoglalóan információs műveltségnek hívunk.
Ezáltal a készségek, kompetenciák fejlesztése egyértelműen hozzájárulhat a digitális
megosztottság enyhítéséhez.

II.2.3. A digitális egyenlőtlenség enyhítésére irányuló stratégiák az Európai Unióban
és Magyarországon
Az információs társadalom egyik kiemelkedő problémakörének, a digitális
egyenlőtlenség bemutatásakor, elemzésekor, az enyhítési lehetőségek vázolásakor nem
csupán a szakirodalom, hanem az egyes nemzetközi – elsősorban európai unió – és hazai
stratégiákról, irányelvekről, standardokról és alapdokumentumokról is szót kell ejteni. Az
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információs társadalom témakörének egy másik dimenzióból történő vizsgálata azért is
lényeges, mert a bemutatásra kerülő dokumentumok nagyobb része egy jövőorientált
cselekvési tervként fogható fel, amelyekből megtudhatjuk, hogy az egyes közösségek,
országok, hogyan képzelik el jövőjüket az információs társadalomban.
Az Európai Unió már az ezredforduló előtt is intenzíven foglalkozott az
információs társadalom témakörével. A mindenkori tagállamokra vonatkozó közép- és
hosszú távú stratégiai tervek felvonultatják a gazdaság, társadalom legaktuálisabb
problémáit, és ezekre megoldási javaslatokat és fejlesztési irányokat is kínálnak. A
stratégiákban megfogalmazzák, hogy az adott időszak végére az EU-nak hova kell eljutnia,
milyen területeken kell fejlődnie, valamint részletezik az egyes tagországokra vonatkozóan
elvárásokat is. Az Eu202065 a 2010-től 2020-ig terjedő időszakot öleli fel, és
megfogalmazza, hogy a tíz év leforgása alatt az Európai Unió mely területein szükséges a
beavatkozás. Az Eu2020 több területre vonatkoztatva is megfogalmazza jövőbeni vízióit,
azonban ebben a fejezetben csupán a digitális egyenlőtlenség enyhítése szempontjából
fontos célokat, kezdeményezéseket, illetve feladatokat mutatom be.
A másodlagos digitális egyenlőtlenség, mint ahogy azt már az előzőkben vázoltam,
elsősorban a kognitív készségek fejlesztésével mérsékelhető, ezért elkerülhetetlen az
Eu2020 oktatás területén megfogalmazott céljainak és feladatainak ismertetése. Az Európai
Unió mindig is nagy hangsúlyt fektetett az oktatási, képzési rendszerek és intézmények
megújítására, az átjárhatóság megteremtésére, illetve az oktatás és a foglalkoztatás között
fennálló szakadék áthidalására. Ám az Eu2020-ban különösen fontos szerephez jutott az
oktatás és képzés. A stratégia a következő célokat határozza meg, amelyeket 2020-ra
sikerrel meg kell valósítani: az iskolai lemorzsolódás visszaszorítása; a fiatal diplomások
számának emelése; a foglalkoztatás növelése. A célok eléréséhez szükségszerű, hogy az
oktatás, a képzés, az egész életen át tartó tanulás összeurópai és a tagországok szintjén is
felértékelődjön. Mindezek ugyanakkor csak konkrét feladatok meghatározása és elvégzése
révén érhetők el, így például szükség van a középfokú oktatás és a szakképzés
minőségének javítására, a felsőoktatás és a felnőttoktatás modernizációjára, valamint
formális tanulási színterek mellett az informális és nonformális tanulási lehetőségek
támogatására, ösztönzésére. A közoktatási rendszerben az eddiginél nagyobb hangsúlyt
kell fektetni az egyes kompetenciák megalapozására. Az Eu2020 két kompetenciát emel ki
a XXI. századi kompetenciák közül: a kreativitás, valamint a vállalkozói és innovációs
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készség. Az Európai Unió úgy fogalmaz, hogy a két kompetenciát be kell emelni a helyi
tantervekbe, és a megalapozásukra óriási hangsúlyt kell fektetni, ugyanis ezek olyan
kulcskompetenciáknak számítanak, amelyek nélkülözhetetlenek ahhoz, hogy az Európai
Unió

tagállamaiban

dolgozó

polgárok

sikeresek,

versenyképesek

legyenek.

A

dokumentumban külön figyelmet fordítanak az olvasási készségek, valamint az oktatási
eredmények javítására, hiszen nemzetközi kutatási jelentések (PISA, PIRLS) igazolják,
hogy lemaradtunk mind Amerikához, mind Japánhoz képest. (Magyarország pedig az
Unióhoz képest.) Prioritást élvez még az oktatás-képzés, valamint a foglalkoztatás közötti
nagyobb mértékű összhang megteremtése, ugyanis érzékelhető, hogy egyre nagyobb űr
tátong a végzett tanulók tudása és a munkerőpiaci elvárások között.
Az Eu2020 kiemelt célkitűzései közül az első az Európai Digitális Menetrend66. A
dokumentum a XXI. századi technológiákra és internetes szolgáltatásokra összpontosít,
amelyek teret adnak az európai szintű munkahelyteremtésnek, a gazdasági növekedésnek,
és egyúttal javítanak az állampolgárok, valamint a vállalkozások mindennapi
körülményein. A Digitális Menetrend azonban más területeken is hat, ilyen az
internethozzáférés minőségi aspektusainak (elsősorban a sebesség) javítása, az online
biztonság,

valamint

a

széleskörű

webhasználat

kiépítése,

a

tartalom-

és

szolgáltatásfejlesztés, végül a digitális ismeretek elterjesztése. A fejlődés kulcsaként az
Unió az eszköz, a tartalom és a készségfejlesztést fogalmazta meg, amelyek a digitális
megosztottság enyhítésének is módozatai. A digitális kor új kihívásokat támaszt az
állampolgárokkal szemben jelentkezzenek azok az iskolában, a munkahelyen vagy a
szabadidő során. Európa Amerikához és Japánhoz képest lemaradással küzd az IKTeszközök és az internethasználat terén, ezzel párhuzamosan pedig megfigyelhetők az
európai oktatási és képzési rendszerek hiányosságai, ugyanis nem sikerült lépést tartaniuk a
digitális munkaerőpiacon jelentkező készség-igényekkel. A Digitális Menetrend elsődleges
célja, hogy fejlessze az európai uniós állampolgárok digitális készségeit, hogy mindinkább
kivehessék a részüket a digitális társadalom és munkaerőpiac nyújtotta lehetőségekből. A
dokumentum valamennyi tagország számára egyértelműen megfogalmazza, hogy a
digitális műveltséget és az ahhoz kapcsolódó kompetenciákat kiemelten kezeljék.
Az Európai Unió irányelveit figyelembe véve Magyarországon is megszülettek a
követő intézkedéseket tartalmazó stratégiák. Ezek közül az egyik legfrissebb a Digitális
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Megújulás Cselekvési Terv67, amely 2010-2014-ig terjedő időintervallumra határozta meg
a fejlesztési területeket, illetve az intézkedési javaslatokat.

2. ábra. Digitális ökoszisztéma 68

A hazai dokumentumból megismerhetjük az emberek digitális világban történő
eligazodásával kapcsolatos alapproblémákat, valamint hogy a kormányzat milyen módon
szándékozik támogatni és ösztönözni az állampolgároknak az infokommunikáció által
kínált lehetőségekben való aktív részvételt. A cselekvési terv egyik elméleti aspektusa a
digitális ökoszisztéma megalkotása (2. ábra), amely négy alapelemre osztja a bennünket
körülvevő digitális platformon szerveződő környezetet. A négy elem a felhasználó, a
tartalom és az egymással szervesen összefüggő eszközök és hálózatok. A digitális
ökoszisztémában való részvétel korunkban nélkülözhetetlenné válik, ennek intenzitása
ugyanakkor változó lehet. A versenyképesség szempontjából azonban elengedhetetlen a
digitális ökoszisztémában való mindinkább aktív részvétel. A Digitális Megújulás
Cselekvési Terv intézkedési fő irányai között elsőként szerepel maga az ember, ezáltal
valamennyi fejlesztési cél, lehetőség és feladat szempontjából prioritást élvez. Ezzel
összefüggésben a fő célok között szerepel az esélyegyenlőség és az életminőség javítása, a
versenyképesség fokozása, valamint a társadalmi jólét növelése. Ennek eléréséhez
feltétlenül szükséges a digitális írástudás és az információs műveltség gyorsabb ütemű
elterjedése, amellyel összefüggésben óriási a köz-, a felső- és a felnőttoktatási intézmények
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szerepe. Különösen fontos ez azért is, mert a képzésbe még nem épült be a digitális
eszközök és tartalmak készségszintű használata. A digitális írástudás és az információs
műveltség szerepének felértékelődése annak köszönhető, hogy bebizonyították a
kompetencia hiánya vagy hiányosságai korlátozott foglalkoztathatóságot, valamint
életminőség-romlást eredményezhetnek. Az infokommunikációs szolgáltatások szélesebb
körben történő elterjedése hozzájárulhat a hátrányos helyzetű társadalmi csoportok
felzárkóztatásához, valamint a munkaképesség növeléséhez. A digitális ökoszisztéma négy
elemében kétségtelenül kirajzolódni látszanak a castellsi digitális pillérek. Annak ellenére,
hogy a Castells-féle hármas egységet továbbgondolták, kiegészítették még mindig ezt a
szellemiséget közvetíti.
Az információs társadalom, a digitális egyenlőtlenség kérdése, valamint a
különféle, ezen a területen megfigyelhető egyéb problémák gyakorta előkerülnek az
európai uniós és a hazai alapdokumentumokban, hatályos stratégiákban, intézkedési és
cselekvési tervekben. A hazai és európai uniós célok és az azok eléréséhez szükséges
feladatok összhangban állnak, ugyanakkor 2020-ig sok akadályt kell leküzdenünk még
akkor is, ha csak részben akarjuk teljesíteni a ránk rótt kötelezettségeket. A stratégiákat
szemlézve egyértelműen kijelenthetjük, hogy a különféle XXI. századi kompetenciák
megalapozása és fejlesztése nélkülözhetetlen a digitális egyenlőtlenség enyhítése
szempontjából, valamint az információs társadalom teljes jogú tagjává váláshoz.

A

fejezetben

röviden

bemutatásra

kerültek

az

információs

társadalom

kialakulásának legnagyobb csomópontjai, a terminus megszületésének és értelmezésének
alakulása, a legkiemelkedőbb alkotók elméletei, valamint az társadalmi berendezkedés
egyik markáns problémája, az információkhoz való hozzáférés tekintetében megfigyelhető
egyenlőtlenség. Az értekezés témáját meghatározó társadalmi jelenségek vázolása azért
volt elkerülhetetlen, mert az információs műveltség megalapozása és fejlesztése
szempontjából nélkülözhetetlen, hogy megismerjük ennek az újonnan kialakult
társadalomnak a jellegzetességeit, dimenzióit. Ugyanis addig a fejlesztési prioritásokat,
irányokat sem tudjuk meghatározni, amíg nem vizsgáljuk meg, nem elemezzük, nem tárjuk
fel a bennünket körülvevő világot.
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III. A digitális megosztottság a castellsi megközelítésben – az információs
társadalom digitális pillérei
Az értekezés harmadik fejezetében részletesen bemutatom Manuel Castellsnek az
információs társadalom digitális pilléreire vonatkozó elméletét. Először kap főszerepet nála
maga az ember. A folyamatosan változó társadalmi környezetben élő, a technológiai
innovációk hatását mindennap megtapasztaló emberi tényező vizsgálata sokáig nemzetközi
és hazai színtéren sem számított népszerű kutatási területnek. Az ezredfordulót követően
ugyanakkor megkezdődött az információs társadalom humán faktorának vizsgálata mind
kvalitatív, mind kvantitatív szempontok alapján. Az elsősorban Amerikához és NyugatEurópához köthető kutatások fókuszpontjában leggyakrabban az olvasási, internethasználati, információszerzési és -felhasználási szokások elemzése állt. A vizsgálatok – az
esetek többségében – azonban nem voltak reprezentatívak, lefolytatásuk egy-egy
felsőoktatási intézményhez vagy kutatóintézethez volt köthető. A humán faktor folyamatos
és többszegmensű vizsgálata azonban megkerülhetetlen, ha az információs társadalomról
reális képet akarunk kapni. Ugyanis minden társadalmi formációnak, valamennyi
gazdasági és technológiai fejlesztésnek az emberi erőforrás, a humán tényező az alapja.
Mindazonáltal a szakirodalom áttekintésénél egyértelműen kirajzolódott, hogy a XXI.
század társadalmi berendezkedés humán tényezőjének vizsgálatával csupán érintőlegesen
foglalkoztak a teoretikusok.
Manuel Castells Az információ kora69 című kötetében vázolja fel a később több
szerző által is hivatkozott, átvett vagy éppen átalakított, továbbfejlesztett digitális
pilléreket, amelyek az információs társadalom támaszai. Castells háromkötetes opuszában
elsősorban a társadalom különböző területein megfigyelt változásokat mutatja be mintegy
látleletet biztosítva az olvasónak arról a világról, amelyben él. A szerző a komplex
alapvetésen kívül az információs társadalom három digitális pilléréről is szót ejt. Castells
megközelítése szerint – amelyet a magyar szerzők közül Majó Zoltán 70 és Csorba József71
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több tanulmányában is feldolgozott – az információs társadalom három digitális pilléren
támaszkodik, amelyek: a technológia, a tartalom és a tudás. Castells elmélete arra világít
rá, hogy az információs társadalom továbbfejlődése érdekében a három pillér folyamatos
tökéletesítésére kell fektetni a legnagyobb hangsúlyt. A három pillér között nem állítható
fel prioritási sorrend, ugyanis szervesen függnek egymástól, csak együtt, egymást
kiegészítve és segítve, valamint egymásra épülve tudnak létezni és komplex rendszerként
továbbfejlődni.
Az információs társadalom három pillérét Majó Zoltán72 egy koordinátarendszerben
ábrázolja (3. ábra). A szerző így illusztrálja, hogy a három pillérnek egymással
összhangban kell fejlődni, ugyanis hiába nő meg exponenciálisan az eszközök és az
elektronikusan is elérhető információk száma, ha az emberek nem tudják kezelni a
technikai újításokat, és azok segítségével nem jutnak hozzá a releváns tartalmakhoz.
Ember – digitális írástudás
Tartalom – digitalizált információ

Eszköz – digitális infrastruktúra
3. ábra. Az információs társadalom digitális pillérei 73

A koordinátarendszerében szereplő elemek elnevezésében Majó kiegészíti a castellsi
megfogalmazást és az információs társadalom harmadik pillérét digitális írástudásnak
hívja. A megfogalmazás ugyanakkor nem szerencsés, ugyanis a XXI. századi
kompetenciák rendszere, az egyes készségek egymáshoz fűződő viszonya a mai napig sem
tisztázott. A „digitális írástudás” kifejezés használata pedig különösen problematikus,
hiszen eltérést mutat a nemzetközi és a magyar szóhasználat. A XXI. századi
kompetenciákról, valamint a digitális írástudás és a vele szorosan összefüggésben álló
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információs műveltségről részletesen írok az értekezés negyedik, Az információs műveltség
mint kulcskompetencia és a XXI. századi kompetenciák rendszere című fejezetében.
A

castellsi

pillérek

koherens

egysége

más

nemzetközi

modellben

is

megfogalmazódik. A Quadratic Usage Framework74 (QUF) által kidolgozott struktúra
elsősorban a digitális szakadék mentén közelíti meg az információs társadalom
problémakörét, és az erre adott válaszban egyértelműen kirajzolódni látszik a digitális
pillérek egysége. A digitális megosztottság faktorait a Quadratic Usage Model (QUM)
kétszer két elemből álló mátrixban illusztrálja (4. ábra).

4. ábra. Quadratic Usage Model75

A négy faktor metszéspontjai által az rajzolódik ki, hogy az egyén milyen szintű
készséggel és motiváltsággal rendelkezik. A mátrix egyik tengelye mentén a faktorokat
külső és belső mivoltuk alapján bonthatjuk ketté, a másik szempontú csoportosításban
pedig a technikai és a filozófiai tényezőket találjuk. A faktorok metszetében foglalnak
helyet a technológia (technikai és külső elem), a kompetencia (technikai és belső
komponens), a kulturális (filozófiai és külső összetevő) és perszonális értékek (filozófiai
és belső alkotórész). A felsorolt négy alkotóelem fogja meghatározni az eszközök és
tartalmak kezelésének két meghatározó elemét a képességet és a motivációt. A metszetben
helyet foglaló négy alkotóelem közül a technikai faktor belső tényezője a kompetencia
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kitüntetett figyelmet kap a modellben, hiszen a képességnek és a motivációnak is
alapeleme lesz. A kompetencia mind a technikai, mind a filozófiai faktorból származó
készség alapfeltétele, ugyanis hiába van meg a kulturális és perszonális faktorokból
eredeztethető motiváció, ha nem ismerjük a bennünket körülvevő technikát, illetve ha nem
rendelkezünk megfelelő indíttatással (bármennyire képesek legyünk is professzionális
szinten használni az eszközöket). A QUM-modell a technikai és humán tényezőkből vezeti
le elméletét és ad differenciált választ a digitális megosztottság legfőbb kérdéseire, tehát
elsősorban az eszközök és a tartalmak használatára fókuszál.
A fejezet célja, hogy az információs társadalom három digitális pillérének hazai
állapotát részletesen bemutassa és elemezze, valamint a továbbfejlesztés lehetőségeit
vázolja.

III.1 Az információs társadalom első pillére: az technológia
Az információs technológiák, így a mikroelektronikai, számítástechnikai (személyi
számítógép, laptop, notebook, netbook, PDA), telekommunikációs (rádió, televízió,
mobiltelefon) eszközök, valamint az internet megjelenése és elterjedése az utóbbi ötven
évben ország- és világszerte is gyökeres társadalmi változásokat indukált. A társadalmi
formáció középpontjába és a gazdasági termelés fókuszába az információ került. Ezáltal az
információ előállítására, rendszerezésére és archiválására alkalmas eszközök szerepe
felértékelődött. Castells kötetében, felelevenítve az Adam Smith és Karl Marx közötti vitát,
azt állítja, hogy a társadalmat sosem határozhatja meg teljes egészében a technológia.
Ugyanakkor vitathatatlan, hogy az információs technológiai forradalmak az emberi
tevékenység valamennyi területére befolyással vannak, hiszen az egyes innovációk
felfedezése és a mindennapokban való használata alapvetően megváltoztatta, átalakította
életünket és mindennapjainkat. A forradalmak hatásai nem csak össztársadalmi, hanem az
egyén szintjén is megfigyelhetővé váltak.

III.1.1. A XXI. század technológiai újításai
A második fejezetben vázolt öt társadalomtudományi diskurzus közül a
technológiai

megközelítés

szerint

az

információs

társadalom

kialakulásának
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legmeghatározóbb eseménye az információs technológiai forradalom kirobbanása és
innovációinak elterjedése volt, amely elsősorban az információk feldolgozásával,
tárolásával, illetve továbbításával összefüggő feladatokat alakítja át. A diskurzus
elsősorban a technológia és a társadalom viszonyát vizsgálja, abból a megközelítésből,
hogy az egyén hogyan viszonyul a technikai újításokhoz, illetve hogy a technológia
mennyiben képes megváltoztatni a társadalmi berendezkedést. Az egyén viszonya a
technológiához kettős lehet: újító (technofil) és elutasító (technofób). A két megközelítés
közötti különbség a technológia elterjedésében és mindennapi használatában, valamint a
jövőbeli lehetőségekben jelenik meg. Míg a technofilek kedvelik és előszeretettel
használják a legmodernebb technikai újításokat, addig a technofóbok ellene vannak a
technológia nagyarányú elterjedésének, és pesszimista jövőképet festenek. Nézetük szerint,
ha a technikai újítások – így elsősorban az internet – elterjednek, akkor életünk minden
pillanata ellenőrizhető és követhető lesz. A kettős megközelítés a mai napig fennáll, azzal a
kiegészítéssel, hogy megjelent egy realista szemlélet is, amely szerint csak attól, hogy
fejlődik a technológia, még nem fogunk jobb világban élni.
Az információkezeléssel kapcsolatos folyamatok a kommunikációnkra is hatással
vannak, ezért jelennek meg és fejlődnek folyamatosan a különféle információs és
kommunikációs technológiák (IKT), így például a mobiltelefonok, PDA-k, táblagépek. Az
IKT-eszközök ugyanakkor nem csupán az interperszonális kommunikációnkat alakították
át és könnyítették meg, hanem a tömegkommunikációt is. Az IKT-eszközök használata
által könnyebben és gyorsabban juthatunk hozzá az információkhoz, közvetítse azt
bármelyik médium. A különféle alkalmazások ugyanakkor személyre szabhatóvá válnak,
így könnyen kialakíthatóak a számunkra közvetített információk tartalma és terjedelme
(RSS, hírfolyam).
Az információs társadalom alapvető innovációi között a mobil életformát
kiszolgálni hivatott mobilkommunikációs eszközök vannak legnagyobb mértékben hatással
életünkre, és váltak mindennapjaink meghatározó részévé. A mobilkommunikációs
eszközök tekintetében nem szabad elfeledkeznünk a funkciók, az alkalmazások folyamatos
és rendkívül gyors ütemű bővüléséről (SMS, MMS, WAP, MP3, rádió, diktafon,
fényképezőgép, mobil TV, internet, játék, jegyzetfüzet), amely a telefonok vételárának
folyamatos emelkedését eredményezik, illetve a felhasználók számára szüntelen váltási
kényszert okoznak. Nem csupán az eszközök, hanem a média különböző területein is óriási
változások mentek végbe. A műholdas és digitális műsorszórásnak köszönhetően
ledőlhettek az elektronikus kommunikáció korábbi határai. A XXI. századi média kapcsán
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fontos megemlítenünk a médiakonvergenciát is, mely a technológiák közeledését, illetve a
nyilvános és perszonális kommunikációs lehetőségeinek bővülését jelenti. A fogalom alatt
elsősorban a tömegkommunikációs médiumokat, a telekommunikációt, az informatikát, a
médiakommunikációt (telemédia), a telematikát (táv-adatátvitel) és a médiainformatikát (a
média-gyártás és feldolgozás digitális változata), illetve ezek kapcsolódási lehetőségeit
értjük.76 Az információs és kommunikációs technológiák mára már széles körben
hasznosulnak, hiszen nem csupán a gazdaságban, hanem az oktatásban és egyéb
területeken is jelen vannak.
A számítógépek összekapcsolása, valamint hálózatban történő működtetése révén a
felhasználóknak megváltozott az információközvetítő csatornákhoz fűződő viszonya és az
információszerzési szokásuk. Az internet mint médium hamar legyőzte ”konkurenciáit” –
így a nyomtatott sajtót, rádiót, televíziót –, és vált mára egyeduralkodóvá a köznapi
információszerzés tekintetében. A személyiség kibontakozására, a közösségi tudás
megosztására az internet egyik legmodernebb lehetősége a XXI. század második
évtizedében a különböző web 2.0-ás alkalmazások, ilyenek például a közösségi és
videomegosztó oldalak, blogok, wikik széles kínálata. Az online közösség által létrehozott
és szerkesztett tudásbázis mára olyan népszerűvé vált, hogy tudományos munkákban is
hivatkoznak például Wikipédia szócikkekre, vagy ha felmerül egy kérdés, gyakran nem a
használati utasításhoz vagy a súgóhoz, hanem gyakran Youtube-os videohelpekhez
fordulunk.
A Manuel Castells által előszeretettel használt „hálózati társadalom” szókapcsolat
így arra is utal, hogy a számítógépek összekapcsolása és hálózata sokkal nagyobb
mértékben hat társadalmunkra, mint eddig bármi. A hálózatossággal új társadalmi színtér,
és ezáltal új társadalmi rend is kialakulhat, amely teljesen különbözhet a való világ
berendezkedésétől. Castells a technológiát nem mint a társadalom meghatározóját, hanem
mint az identitásunkat befolyásoló tényezőt emeli ki, hiszen státuszszimbólumokká
válhattak például mobiltelefonok és személyi asszisztenciára is alkalmas „okos”
készülékek. Ezáltal, a technológia, illetve az egyes eszközök birtoklása, használatának
képessége befolyásolja, hogy az egyén hogyan látja saját magát, illetve a társadalom többi
szereplőjét. Az identitás kialakítására és erősítésére nagy hatással vannak a technológia
innovációi, így az internet is.
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III.1.2. Technológia a statisztikák tükrében
Az információs társadalom három pillére közül a technológia területén
bekövetkezett változásokat a legegyszerűbb számszerűsíteni, hiszen a mobil- és
számítógép-ellátottsággal, valamint az internet-előfizetések számával következtetni lehet
arra, hogy az egyes nemzetek hol tartanak az információs társadalom felé vezető úton. Az
Európai Unió 28 tagországára, így a Magyarországra vonatkozó adatokat is az Eurostat,
valamint a Nemzeti Média és Hírközlési Hatóság legfrissebb statisztikái alapján mutatom
be, elemzem. Magyarország mind televízió, mind mobil-előfizetés vonatkozásában – a
lakosság lélekszámát figyelembe véve – magas arányszámokkal rendelkezik. Míg 3
402 000 televízió77, addig 11 566 74378 mobil-előfizetéssel rendelkezik a magyar lakosság,
tehát három (~2,9) emberre jut egy televízió előfizetés, és személyenként már több mint
egy (~1,16) mobiltelefonnal rendelkezünk (ha a 2011-es népességi adattal a 9 938 000 fő
lakossággal79 számolunk). Az otthoni internetelérés számát tekintve Magyarország az
európai unós átlag alatt szerepel. Hiszen a 2013-as adatok80 arról tanúskodnak, hogy míg
az EU-átlag 72%, addig hazánkban a 16-74 éves korosztály 69%-a rendelkezik
interneteléréssel (legyen az LAN, mobilinternet vagy WLAN) a saját otthonában. Az
otthoni internetelérés mellett az internethasználat aránya is meghatározó, mely az előző
adatnál magasabbnak várható, hiszen az internethasználók a munkahelyükön, iskolájukban,
internetkávézókban vagy akár köztereken is csatlakozhatnak a világhálóra. Az
internethasználat81 aránya hazánkban 71%, amely ismét nem éri el az EU-s, 79%-os
átlagot, tehát az Európai Unió 28 tagországának valamennyi állampolgára tekintetében
ötből négyen használják valahol az internetet. Az internethasználat és az otthoni
internetelérés vonatkozásában a magyar arányszámok nem térnek el olyan nagymértékben
egymástól (mindössze 2% a különbség), mint az EU-s átlagok. Ez viszont azt jelenti, hogy
77
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az internetet használó magyarok elsősorban a saját otthonában élnek a világháló adta
lehetőségekkel. Európa különböző országai között ugyanakkor óriási különbségeket
fedezhetünk fel az internethasználat tekintetében, amelyet az 5. és az 6. ábra illusztrál.

5. ábra. Internethasználat Európa országaiban – diagram82

A grafikon adatai és a térkép színárnyalatai egyértelműen alátámasztják, míg az északi
országok lakóinak több mint 90%-a, addig a déli nemzetek, illetve a volt szovjet
tagállamokban élők ennél jóval alacsonyabb mértékben használják a világhálót. Nagy
különbségek azonban nemcsak országok között, hanem az egyes országok régiói között is
megfigyelhetőek. Magyarországon a lakosok 71%-a használja rendszeresen az internetet
ugyanakkor, ha az országos átlagot régiókra is lebontjuk, láthatjuk, hogy az egyes területek
között akár 15%-os is lehet a különbség. Míg a közép-magyarországi régióban a lakosság
80%-a használja az internetet, addig ez az arányszám az ország nyugati területein 70%
körüli, ám az Alföldön élőknek pedig csupán 64%-a él a világháló adta lehetőségekkel83
(7. ábra).
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6. ábra. Internethasználat Európa országaiban – térkép84

7. ábra. Az internethasználat aránya Magyarországon85
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III.1.3. Digitális szakadék – a technológiához való hozzáférés
A digitális egyenlőtlenség kialakulásának egyik legelső oka, hogy az állampolgárok
nem fértek hozzá egyenlő arányban és mértékben a technikai újításokhoz. A korai digitális
megosztottság

problémája

napjainkra

talán

Magyarországon a 16-74 éves korosztály 24%-a

86

megoldódni

látszik,

ugyanakkor

még soha nem használta az internetet.

Ezáltal míg sokan már nem csupán a munkahelyükön, iskolájukban, hanem otthonaikban is
rendelkeznek IKT- eszközökkel, internettel, addig a hátrányos helyzetűek például
kizárólag a települési könyvtárban vagy más közösségi helyen használhattak a
számítógépet. A legújabb technológiákhoz, illetve az azokon keresztül elérhető
funkciókhoz, alkalmazásokhoz, tartalmakhoz való hozzáférés ugyanakkor nem egyszerű
feladat, hiszen a legmodernebb készülékek ára a legmagasabb a piacon, így időnek kell
eltelnie, míg a társadalom nagyobb része rendelkezni fog a különféle eszközökkel. Ám a
legmodernebb technikai berendezések mára már sokkal gyorsabb ütemben válnak életünk
részévé, mint a XX. század közepén. Hiszen míg a telefon 74, a rádió 38, addig a
számítógép 16, a televízió pedig 13 év alatt elterjedt, vagyis jutott el 50 000 000
felhasználóhoz, addig az internet már három év leforgása alatt vált ugyanilyen
népszerűvé.87

III.2. Az információs társadalom második pillére: a tartalom
Az „információ” szó jelentése az elmúlt évtizedekben teljesen átértékelődött,
felértékelődött. Az 1973-as Bakos Ferenc-féle Idegen szavak és kifejezések szótára még a
következőképp ír az információról: „1. felvilágosítás, tájékoztatás; hírközlés 2. értesülés,
adat, hír, tájékoztatási anyag”. Mára sokkal összetettebb a fogalom jelentésköre, ugyanis
komoly és tudományáganként különböző meghatározásokat kapott, így a diszciplínáktól
függően különböző megközelítésben, kontextusban él és fejlődik. Más és más az
„információ” meghatározása például a kommunikációelmélet, a hírközlés-tudomány, a
matematikai

információelmélet,

az

ismeretelmélet,

a

társadalomtudomány,

a
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közgazdaságtudomány, az információs fizika, a biológia, a filozófia és a könyvtár-, illetve
információtudomány területén.

III.2.1. Az információ mint gazdasági faktor
A XX. század során bekövetkezett technikai változások mára azt eredményezték,
hogy a termelésben, a gazdaságban és általában a társadalomban a legjelentősebb szerepet
az információ játssza. Az információ előállítása, elosztása, terjesztése, használata és
kezelése ezért jelentős gazdasági, politikai és kulturális tevékenységet jelent. Ez az új
alapokon szerveződő társadalmi berendezkedés így gazdasági jellegű változást is jelent,
mely szerint mára, a korábbi agrár-, majd az ipari társadalmak után a tágan értelmezett
információs iparból származik a nemzeti jövedelmek legnagyobb része. A modern,
elektronikus alapokon nyugvó gazdaság legfőbb termelőerejévé tehát az információ és a
tudás vált. Már maga ez a tény szükségessé teszi, hogy mindenki számára biztosítani kell
az információkhoz való szabad hozzáférést, amely mára már az általános emberi jog, a
demokratikus és állampolgári jogok gyakorlásának, a közösségek és egyének
szabadságjogának, jólétének és fejlődésének egyik és napjainkban leghangsúlyosabb
feltételévé vált.

III.2.2. Az információkhoz való hozzáférés – Gutenbergtől McLuhanig
Az információkhoz való szabad hozzáférését támogató intézmények közül a
legrégibb hagyományokra visszatekintő könyvtár a mai napig hangsúlyos szerepet tölt be
az információk és dokumentumok szolgáltatása terén. Ugyanakkor kétségtelen, hogy az
információkhoz való hozzáférés területén a legdinamikusabban fejlődő csatorna az
internet, amely mára egy olyan virtuális térré alakult, ahol a felhasználók a számukra
fontos az adatok, és ismeretek sosem látott bőségével találkozhatnak, és emellett maguk is
részt vehetnek a digitális tartalmak előállításában (például web 2.0, könyvtár 2.0). A
hozzáférés korlátaival azonban feltehetően még hosszú ideig számolnunk kell, ami abból
adódik, hogy a használók számára fontos információk elkerülik figyelmüket, csupán azért,
mert nem érhetők el a világhálón. Ezzel szemben megszámlálhatatlanul sok felesleges,
helytelen és hibás információ található még a legnépszerűbb oldalakon is, amelyeknek
mennyisége az internetes közlés popularizálódása révén – feltehetőleg – tovább szaporodik
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majd, ami súlyos műveltségi, tudásgazdálkodási, sőt össztársadalmi kockázatokkal is
járhat.
Az információs társadalom második digitális pillére – éppen úgy, mint az első –
folyamatos fejlesztésre szorul, hiszen a felhasználók számára az egyes internetes keresések
alkalmával jelentkező találati halmazból egyre nehezebb szelektálni. Ezért is fontos, hogy
a felhasználók megismerkedhessenek a különböző elektronikus, digitális, virtuális
könyvtárakkal, amelyek segítségével hiteles és ellenőrzött információkhoz juthatnak hozzá.

III.2.3. Az információk megőrzésének legmodernebb módja – a digitalizáció
Az interneten fellelhető, ugyanakkor ellenőrzött tartalmakat szolgáltató források
fejlesztése azért is halaszthatatlan feladat, mert a valaha nyomtatásban megjelent
információk körülbelül 5-10%-a érhető el a világhálóról. A helyzet megváltoztatása
érdekében az egész világon projektek indultak, amelyek során dokumentumok ezreit,
millióit digitalizálják és teszik hozzáférhetővé az interneten. A digitalizálás előnyei között
a következők a leghangsúlyosabbak:


Az információk és dokumentumok könnyebb elérése.



Új felhasználók megszólítása és a szolgáltatási körbe való bevonása.



A könyvtári szolgáltatási kör rugalmasabb formáinak kialakítása.



Új típusú lehetőségek az információk felhasználása során.88
A digitalizációt viszont országos és nemzetközi szinten is koordinálni szükséges.
Hiszen egy adott dokumentum esetében elég, ha egy intézményben, egy digitalizáló
berendezésen, egy munkatárs, egy időegység alatt elvégzi az adott munkafolyamatokat, így
alakítva elektronikussá a papír alapon megjelent információkat. Ha azonban egy könyvet
több intézményben is digitalizálnak az mind idő, mind a ráfordított erőforrások (technikai
berendezés, emberi erőforrás, pénz) tekintetében pazarlás. Ennek elkerülése érdekében –
elsősorban helyi, regionális, illetve nemzeti – koordinációra van szükség, hiszen minden –
információ gyűjtésével, feldolgozásával és szolgáltatásával foglalkozó – közgyűjteményi
intézménynek tisztában kell lennie azzal, hogy a többi könyvtárban, levéltárban,
múzeumban

milyen

digitalizációs

projektek

folynak,

így

kiküszöbölve

a

párhuzamosságokat. Amerikában és Európában már léteznek nemzeti és nemzetközi
88
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programok arra vonatkozóan, hogyan lehet központilag irányítani, ellenőrizni a
digitalizációs programokat, valamint hogyan lehet a digitális objektumok sokaságából egy
elektronikus, digitális, virtuális könyvtárat létrehozni, illetve fenntartani.
Magyarországon sajnos, ezen a területen is lemaradással küzdünk, hiszen ugyan
volt, van országos koncepció és stratégia, amely a digitalizációs tevékenységek
koordinálására irányult, ám ezek csupán a pilot projekt szintjén valósultak meg. A
közgyűjteményi intézményekben fellelhető dokumentumkincs folyamatos digitalizálása
ugyanakkor nélkülözhetetlen, hiszen az interneten elérhető hiteles dokumentumok
számának gyarapítása folyamatosan és egyre nagyobb ütemben szükséges. A könyvtárak
digitalizációs tevékenységének sürgetése állományvédelmi okokból is szükséges. Ugyanis
a digitális másolatok (és az ezekről készített biztonsági másolatok) lehetővé teszik, hogy
egy könyv, illetve a benne szereplő információk még sok generáció számára elérhetővé
váljanak. Ám a technika fejlődésére különösen nagy figyelmet kell fordítani, és
folyamatosan megújítani a digitális másolatokat is, hiszen sok esetben az elektronikus,
digitális információ hordozója sokkal sérülékenyebb, mint a papír.

III.2.4. Az információ legmodernebb forrásai – az elektronikus, digitális és virtuális
könyvtárak89
Az interneten fellelhető digitális gyűjtemények fejlesztése és mindszélesebb körben
ismertté tétele egyre nagyobb feladat, hiszen a felhasználók így tematikus oldalakon
keresztül egyszerűbben és gyorsabban juthatnak hozzá a munkájukhoz, tanulmányaikhoz,
mindennapi életükhöz nélkülözhetetlen információkhoz, és nem pedig általános webes
keresők által generált több milliós – a legtöbb esetben pedig nem releváns – találati
halmazokban való végeláthatatlan válogatás folytán. Az általános webes keresőkkel
szemben a digitális könyvtárak használata célravezetőbb, hiszen a keresések során a
felhasználónak

lehetősége

van

beállítani,

hogy

a

keresett

kifejezést

melyik

állományrészekben folytassa le (hiszen egy általános webes keresőnél, amikor beírjuk azt a
kifejezést, hogy pl. „József Attila”, nem tudjuk beállítani, hogy a szerző alkotásaira,
verseire vagyunk-e kíváncsiak vagy a róla szóló művekre). A digitális könyvtárak
legfontosabb tulajdonságai a következők:

89
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több típusú információforrást tartalmazhatnak (pl. szöveges, képi, hang-, audiovizuális
dokumentum);



arra hivatottak, hogy valamennyi felhasználó igényét kielégítse, hiszen bárki, bárhonnan
használhatja a távoli elérésű szolgáltatásokat;



a felhasználók saját maguk számára személyre szabott gyűjteményeket is kialakíthatnak;



az

információforrást

egyszerre

többen

is

használhatják,

ami

a

hagyományos

könyvtárakban, a papíralapú dokumentumok esetében nem lehetséges.

III.3. Az információs társadalom harmadik pillére: a tudás
Az információs társadalommal összefüggő elméletekben és megközelítésekben az
emberi tényezővel eddig kizárólag mint gazdasági tényezővel, mint a javak előállítójával
találkozhatunk.

Ám

Castells

az

információs

társadalom

digitális

pilléreinek

összeállításakor az egyik leghangsúlyosabb szegmensként fogalmazza meg. A humán
faktor az információs társadalom elsődleges alakítója, hiszen ő felel a technikai újításokért,
az ő kezében van, hogy az innovációk milyen irányban fejlődnek, és milyen területeken
hasznosítják azokat, illetve hogy milyen tartalmakat állítanak elő vagy digitalizálnak.

III.3.1. Az információs társadalom polgárai
Az információs társadalom polgárai tekintetében elsődlegesen különbséget kell
tennünk a digitális bevándorlók és a digitális bennszülöttek között. A XXI. század
társadalmának legfiatalabb tagjai, akik a nemzetközi szakirodalom szerint 1982 után
születtek, már digitális bennszülöttnek számítanak, másképp screenagerek vagy a net-, a
download, illetve az Y és Z generáció tagjai, akik már egyetlen pillanatot sem éltek
számítógépek és internet nélkül. Ők a számítógépes és internetes nyelvet második
anyanyelvükként beszélik és használják, annak ellenére, hogy általában nem az
iskolapadban, hanem autodidakta módon tették magukévá ezeket az ismereteket,
készségeket és képességeket, mely alkalmassá teszi őket a digitális világban való
eligazodásra. A világhálón magabiztosan mozognak, minden kérdésre találnak valamilyen
választ, képesek a párhuzamos információfeldolgozásra, ám a szöveges információkkal
szemben előnyben részesítik képi, hangzó és audiovizuális dokumentumokat. Ez azt
jelenti, hogy az információszerzés, a tanulás és a szórakozás területén is a számítógépek, a
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mobiltelefonok, az internet, a hálózat játsszák a főszerepet. Az előzőkben felsoroltakból
adódóan igazolódni látszik Marc Prensky90 víziója, mely szerint a digitális kor gyermekei
olyannyira mások, mint szüleik, nagyszüleik, hogy teljesen új módszerekkel kell nevelni,
tanítani őket. Ezért minden korábbinál nagyobb felelősség hárul a szülőkre és a
pedagógusokra, hiszen lépést kell tartaniuk a változó világgal, nyitottnak kell lenniük az
újdonságokra, hogy a digitális bennszülötteket az igényeiknek megfelelően tudják nevelni,
oktatni, képezni.
Akik nem tartoznak a digitális bennszülöttek népes csoportjába, illetve nem
születtek bele az elektronikus világba – bármennyire is naprakészek és tájékozottak a
legújabb technikai vívmányok és lehetőségek tekintetében – csupán digitális bevándorlók
lehetnek. Ők azok, akik az esetek többségében idegenként, de minimum fenntartásokkal
mozognak a virtuális világban, valamint nyelvi zavarokkal és korlátokkal küzdenek.91
Legyen szó fiatal vagy idősebb internethasználóról a legfontosabb feladat, hogy
minél hatékonyabban, minél rövidebb idő alatt és a legköltséghatékonyabban megtalálja a
számára fontos információkat. A megfelelő információforrások kiválasztásának képessége,
a számunkra fontos információ felkutatásának, azonosításának, elemzésének valamint az új
tudás szintetizálásának képessége a XXI. századra felértékelődött; és bár sokan gondolják
úgy, hogy professzionális szinten tudják használni az internetet és kezelni a tartalmakat,
kutatások bizonyítják, hogy a valóságban ez a legritkább esetben van csak így. A korszerű
ismeretszerzés képessége, az egész életen át tartó tanulás fontossága, ezáltal mindenki
számára felértékelődött, napjaink egyik meghatározó tényezőjévé és a mindennapok
gyakorlatává vált.

III.3.2. Készségek az információs társadalomban
Az információs társadalom harmadik digitális pillérének, vagyis az emberi
tényezőnek

a

vizsgálata

kifejezetten

nehéz

feladat,

főleg

a

készség-

és

kompetenciaszintjeinek mérése. Az Eurostat az e-készségek92 tekintetében két indikátort
határozott meg, az első a számítógép-használat volt. Ez esetben azt kérték a vizsgálatban
90
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résztvevőktől: mindenki nyilatkozzon arról, hogy a felsorolt hat számítógépes művelet
közül melyik(ek)et tudná elvégezni. A műveletek között a következők szerepeltek: fájl
elmozdítása, másolása; másolás-beillesztés alkalmazása fájlon belül, táblázatkezelő
programban az alapműveletek elvégzése (összeadás, kivonás, szorzás, osztás); tömörítés;
telepítés; programozás. Az adatok feldolgozásakor magas (5-6 feladat), közép- (3-4
feladat) és alapszintű (1-2 feladat) számítógépes ismeretszinteket különítettek el
egymástól. Az európai uniós átlagok vizsgálatával összefüggésben azt állíthatjuk, hogy a
28 tagországban élők 26%-a nyilatkozott úgy, hogy a felsorolt hat műveletből ötöt vagy az
összest el tudná végezni, tehát a legmagasabb szintű számítógépes ismeretekkel
rendelkeznek. Középszintű a számítógép-használati ismerete az EU lakosság 25%-nak,
alapszintű pedig 16%-nak. Eszerint az EU lakosainak több mint fele közép vagy annál
magasabb

szintű

számítógép-használati

ismeretekkel

rendelkezik.

Magyarország

tekintetében egy adatsornál figyelhető meg az EU átlagnál magasabb százalék, ám a
tendencia az EU átlaghoz hasonló. A magyarok közül minden negyedik (pontosan 25%)
állította, hogy közép-, 13% pedig, hogy alapszintű számítógép-használati ismeretekkel
rendelkezik. Ugyanakkor a magyarok harmada (az EU átlaghoz képest 7%-kal többen) úgy
nyilatkozott, hogy a felsorolt műveletek közül valamennyit képes megoldani.
A humán faktor vizsgálatának egy másik fontos szegmense az internethasználat.
Az Eurostat a számítógép-használati ismeretek szintjei mellett egy hat feladatból álló sort
is összeállított, amelyen keresztül azt szerették volna felmérni, hogy az EU lakosai milyen
szinten állnak az internethasználattal93. A hat feladat között szerepelt a webes kereső
alkalmazása információkeresés céljából; e-mailküldés csatolt fájllal; üzenet megosztása
chatszobában, fórumon; az interneten telefonhívást kezdeményezni; fájlmegosztó
használata zenék, filmek cseréje céljából; weboldal készítése. Az EU-átlag és a magyar
arányok egy esetben hoztak megközelítően azonos eredményt, mégpedig a középszintű
internethasználat tekintetében. Míg az EU lakosainak harmada (35%), addig a magyarok
39%-a állította, hogy a felsorolt hat feladat közül hármat vagy négyet tudna elvégezni. Az
EU-ban több az alapszintű internethasználó, mint Magyarországon, hiszen míg a 28
tagország valamennyi lakosának 30%-a, addig a magyarok 20%-a nyilatkozott úgy, hogy a
felsoroltak feladatok közül csak egy vagy kettő műveletet tudna elvégezni az interneten.
Az internethasználat legmagasabb szintjén is van eltérés az EU és a magyar átlag között.
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Ugyanis míg az EU-ban 10 emberből csupán 1 (~1,2) lenne képes valamennyi feladatot
elvégezni, addig a magyaroknál ez az arány 16%. Az arányok alapján elmondhatjuk, hogy
a magyarok fele mind számítógép-, mind internethasználat tekintetében eléri a közép vagy
a legfelső szintet.
Az internethasználat ismeretszintjeinek meghatározása mellett az internethasználat
céljára is készültek statisztikák. Ezekből levonható, hogy az EU lakosai és a magyarok is
leggyakrabban e-maileznek a világhálón (67%, 69%)94, ezt követően a tanulás célú
információszerzés (32%, 30%)95, majd a hivatalos szervekkel való kapcsolattartás szerepel
(31%, 28%)96. Az egyetlen nagyarányú eltérés az internetes vásárlások tekintetében
figyelhető meg, ugyanis míg az EU-ban minden harmadik (~38%) állampolgár folytatott
már le adás-vételt a világhálón, addig a magyaroknak csupán 17%-a élt ezzel a
lehetőséggel 2013-ban97.
Az Eurostat e-készségeire vonatkozó adatok ugyanakkor nem térnek ki a
differenciált, XXI. századi készségekre, ám ezek vizsgálata elengedhetetlen, hogy meg
tudjuk állapítani, hogy az információs társadalom polgárai rendelkeznek-e a megfelelő
szintű készségekkel, hogy el tudjanak igazodni a digitális világban.
Az Eurostat statisztikai adatai mellett a közoktatásban lefolytatott nemzetközi
vizsgáltok (így például a PISA, a PIRLS és a TIMSS) eredményeit is fontos megvizsgálni,
hiszen az egységesített kérdéssorok eredményeit össze lehet hasonlítani az egyes időszakok
és az egyes országok dimenziójában is.
A PISA98 (Programme for International Student Assessment vagyis program a
diákok nemzetközi értékelésére) felméréseket 2000-től minden harmadik évben
lefolytatják az OECD és egyéb társult országok közoktatási intézményeiben. Az utolsó
adatbekérés 2012-ben volt esedékes. Az adatok értékelésére 2013-ban került sor, így az év
94
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végén láttak napvilágot az egyes országok eredményei. A 2012-es felmérésben mintegy
500.000 15 éves tanuló szövegértési, alkalmazott matematikai és természettudományi
készségeit vizsgálták meg. A magyar tanulók átlageredménye 99 egyik területen sem érte el
az OECD-átlagot. Az átlagon aluli teljesítmény magyarázata, hogy a szövegértési mutatók
kivételével – amelyek nem különböznek a 2000-2009-es adatoktól – mind a matematikai,
mind a természettudományos területen szignifikáns romlás figyelhető meg a korábbi évek
eredményeihez képest. Mindezt súlyosbítja, hogy egyre nagyobb ütemben nő az
alulteljesítők aránya, amely az alkalmazott természettudományi műveltség esetében 18%, a
szövegértés területén 19,7%. A legsúlyosabb lemaradással a matematikai területen kell
számolnunk, hiszen a tanulók több mint 1/4 része (pontosan 28,1%-a) alulteljesítőnek
számít. Nem jobb a helyzet a digitális szövegértés és a számítógépes matematika területén
sem, hiszen itt sem érjük el az OECD-átlagot.
A PIRLS100 (Progress in International Reading Literacy Study vagyis a Nemzetközi
olvasáskészség tanulmányozására irányuló módszer) ötévente vizsgálja meg a 4.
évfolyamos tanulók szövegértési készségeit. A PIRLS társvizsgálata a TIMSS101 (Trends
in International Mathematics and Science Study vagyis Trendek a nemzetközi matematikai
és természettudományi tanulmányokban), amelyet négyévente folytatnak le a 4. és a 8.
évfolyamos

tanulók

körében.

A

felmérés

középpontjában

a

matematikai

és

természettudományos készségeket állították, amelyek ezáltal kiegészítik a PIRLS
eredményeit, mindezzel a PISA-hoz hasonló egységes képet adva a tanulók
kompetenciáiról, valamint az oktatási rendszerek jellemzőiről. A PIRLS és a TIMSS
Magyarországra vonatkoztatható eredmények tekintetében a 4. évfolyamosok készségei
jónak mondhatók – annak ellenére, hogy a szövegértési eredményük rosszabb, mint a
legutóbbi, 2006-os felmérésben –, hiszen a tanulók minden eredménye a skálaátlag fölött
szerepel. Külön ki kell emelni, hogy a tanulók természettudományos készsége nemzetközi
viszonylatban is jónak számít. Ám a szövegértési képesség folyamatosan gyengül. A
matematika pedig a leggyengébb területnek számít, hiszen ez a skálaátlagot csupán kis
mértékben haladja meg.
Mind a PISA, mind a PIRLS/TIMSS felmérések eredményei arra engednek
következtetni, hogy a kompetenciaalapú oktatás a mai napig sem tudott meghonosodni
99
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Magyarországon. A felmérések eredményeiből egyértelműen kitűnik, hogy a gyerekek
egyre kevésbé tudják megoldani azokat az életszerű feladatokat, amelyekhez az iskolában
tanultakat kellene felhasználniuk. Ez ugyanakkor az információs társadalomban való
eligazodáshoz, a társadalom teljes jogú tagjává váláshoz nélkülözhetetlen. Hiszen az
információs műveltség szoros kapcsolatban áll a PISA és a PIRLS/TIMSS vizsgálatok által
tanulmányozott három kulcskompetenciából kettővel, a szövegértési és a matematikai
készséggel. A szövegértés, az információ feldolgozásának, értelmezésének, elemzésének
képessége az információs műveltség egyik fontos készséghalmaza. A matematikai
kompetenciának egyes elemei, így például a halmazelmélet és a Boole algebra pedig
szintén fontos elemét fogják képezni az információs műveltségnek, azon belül is az
információ megkeresésére irányuló készségeknek.
Az információs műveltség mint kompetencia mérésére nincs egységes vizsgálati
szisztéma, így nemzetközi összehasonlítások sem láttak még napvilágot, amelyek az egyes
nemzetek készségeiről adnának tanúbizonyságot. Ugyanakkor a PISA és a PIRLS/TIMSS
felmérések példájára fontos lenne egy, az információs műveltség szintjét felmérő
nemzetközi összehasonlítás, amelyekből le tudnánk vonni a következtetéseket, illetve meg
tudnánk állapítani a fejlesztési irányokat.
Az információs műveltséggel összefüggő kompetenciák vizsgálatára az elmúlt
évtizedekben már több nemzetközi (az ezredfordulót követően pedig pár hazai) felmérés is
készült. A vizsgálatok egymástól teljesen függetlenül, más módszerrel, más szempontok
szerint és projektjellegűen zajlottak le. Ebből adódóan a kutatási eredmények nem
összevethetők egymással, kizárólag a fontosabb irányvonalak és trendek rajzolódnak ki az
információs műveltség aktuális állapotával kapcsolatban.
Az információs műveltség jelenlegi állapotának és szintjének bemutatásához két
nemzetközi (Project Information Literacy, CREDO) és három hazai (Pázmány Péter
Katolikus Egyetem, Pécsi Tudományegyetem, Szent István Egyetem) felmérés
eredményeit ismertetem. Mind az öt felmérés a felsőoktatásban résztvevő hallgatók
információs műveltségét vizsgálta.
Egy 2013-as amerikai kutatás, a CREDO102 több mint 1500 hallgató információs
műveltséggel kapcsolatos készségeit vizsgálta meg. A vizsgálat fókuszában a
felsőoktatásban résztvevők kutatási és információszerzési szokásai álltak. A kutatás hat
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McKiel, Allen – Dooley, Jim (ed.): Changing library operations – Information literacy and E-resources:
The Credo student survey. In: MLA, SLA Book Expo Issue-Pre-print, 25. vol. (2013) 2. no.
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témakör alapján körvonalazta az eredményeket, amelyek egyértelműen jellemzők az
amerikai hallgatókra, amelyek a következők:
 A hallgatók először a kötelező olvasmányokból, az elektronikus forrásokból, az internetes
keresőkből tájékozódnak, probléma esetén az oktatók segítségét kérik.
 Az egyik legmegdöbbentőbb adatnak számít, hogy a kutatásban résztvevők a
legmegbízhatóbb forrásnak a webet választották, csak ezt követik a könyvtári adatbázisok.
 A megkérdezettek 70%-a szinte csak és kizárólag a webet használja információkeresés
céljából.
 Az informatikai eszközök közül a legkedveltebbek a személyi számítógép (PC) és a
táblagép (tablet, iPad).
 A hallgatók 61%-a a főiskolai, egyetemi évek alatt már részesült valamilyen
könyvtárhasználati képzésben.
 A válaszadók egyharmada már részt vett olyan kurzuson, melynek a témája az információs
műveltséggel volt kapcsolatos.
A Project Information Literacy103 elnevezésű, szintén amerikai program egy 2008ban indult vizsgálat, amely a főiskolai hallgatók információs műveltségét vizsgálja. A
kutatás folyamatos, 2013-ban a 2008-2012-ig terjedő időszakra vonatkozó, 11000 főiskolai
hallgatót kikérdező vizsgálat eredményeit publikálták. A vizsgálat eredményi a
következők:
 A hallgatók 80%-ának kifejezetten nehézséget okoz hozzákezdeni egy kutatási feladathoz,
a hallgatók fele pedig bizonytalan abban, hogy amit csinál, az megfelelő-e.
 A válaszadók legnagyobb része (összesen 90%-a) a könyvtárban elérhető szakirodalmi
adatbázisokhoz fordult az egyes kutatással kapcsolatos feladatok megoldás során.
 A megkérdezettek válaszaiból leszűrhető, hogy a hallgatók kifejezetten alulértékelik a
könyvtárosokat, leggyakrabban az oktatókhoz fordulnak segítségért, ha megakadnak a
munkában.
 A hallgatók leggyakrabban rutinszerűen – az előre megtanult sémákat alkalmazva – oldják
meg kutatási feladatokat.
 A hallgatók 85%-a munkájához csupán egy-két informatikai eszközt használ, amely
leggyakrabban a laptop és az okostelefon.
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A Pázmány Péter Katolikus Egyetem Bölcsészettudományi Karán Gereben Ferenc
foglalkozott a hagyományos és a digitális olvasás104 különbségeivel, jellegzetességeivel.
2010-es

kutatásában

17

fővel

készített

mélyinterjút,

melynek

fókuszában

az

információszerzés forrásai, a számítógép- és internethasználat, illetve az olvasási szokások
álltak. Gereben kutatása hasonló eredményeket hozott, mint az eddig említettek:
 Az interjúalanyok egyhangúan állították, hogy a hétköznapi információk beszerzéséhez
elsősorban a Google-t használják.
 A tanulmányokhoz, munkához szükséges szakirodalmat a válaszadók többsége fele-fele
arányban szerzi be hagyományos és elektronikus forrásokból.
 A megkérdezettek nagy része a napi sajtót is elektronikus formában olvassa.
 Az interjúalanyok gyakorta olvasnak könyvet, de az esetek többségében ez szakirodalom.
 A válaszadók közül többen nem tudtak érdemben nyilatkozni az e-könyv fogalmáról.
Többen azt állították még sosem olvastak e-könyvet, és a jövőben sem szándékozik.
A

Pécsi

Tudományegyetemen

2006

óta

folyamatosan

foglalkoznak

a

felsőoktatásban résztvevő hallgatók információs műveltségének vizsgálatával. A
sztenderdizált kérdőíveket több karra is eljutottak, a kutatás eredményeiből több szak- és
OTDK-dolgozat, tanulmány, publikáció105 is született. A kutatás során eddig több mint 650
hallgatót kérdeztek meg az információszerzés és -felhasználás témakörében. Az
eredmények nem térnek el az eddig már megismert adatoktól:
 A hallgatók a napi életvitelhez szükséges információkat elsődlegesen az internetről szerzik.
 A válaszadók a tanulmányaikhoz szükséges szakmai információk a felét szintén a
világhálóról szerzik be.
 A hallgatók egyértelműen az internetet tartják a leggyorsabb és a legolcsóbb
információforrásnak.
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 A Pécsi Tudományegyetem hallgatóinak 83%-a általános keresőoldalakon (az esetek döntő
többségében a Google-on) kezdi a keresést, ha kíváncsi valamire.
 A hallgatók több mint felére (összesen 58%-ára) nem jellemző, hogy alkalmazna
bármilyen szűkítési lehetőséget, beépített korlátot.
 A megkérdezettek 37%-a megelégszik az általános keresők által generált első tíz találattal,
nem nézi tovább a találati listát
 A hallgatók többsége egyáltalán nem ismeri az általa tanult tudományterület szakirodalmi
adatbázisait.
A Pécsi Tudományegyetem 2012-ben elnyerte a Társadalmi Megújulás Operatív
Program 4.2.2.C-11/1/KONV-2012-0005 Jól-lét az információs társadalomban elnevezésű
program megvalósításához szükséges közel 500 millió forintot. A nagyszabású
programban helyet kapott az információs műveltség komparatív analízise is, amellyel
összefüggésben egy a felsőoktatásra és a munka világára kiterjedő 1500 fős mintájú kutatás
elvégzését vállalta az egyetem. Az adatfelvétel jelenleg is zajlik, ám már most
kijelenthetjük, hogy eddig sosem látott nagyságú mintán fogják tudni bemutatni, hogy a
felsőoktatásban résztvevő fiatalok, illetve a frissdiplomások milyen információs
kompetenciákkal rendelkeznek.
A Szent István Egyetem Alkalmazott Bölcsészeti és Pedagógiai Karán Koltay Tibor
nevéhez fűződik egy 20 országot érintő nemzetközi felmérés magyar részegységének
lefolytatása.106 A kutatás az informatikus könyvtáros szakos hallgatók információs
műveltségét vizsgálta. A kutatás eredményei még nem publikusak, a magyar részadatok
ugyanakkor Koltay Tibor jóvoltából ismertek. Ezek alapján a következőket állíthatjuk:
 A megkérdezetteknek csak ritkán kell kvalitatív és/vagy kvantitatív kutatómunkát
végezniük a képzésük során.
 A hallgatók könnyű szerrel készítenek prezentációkat, nem okoz számukra nehézséget a
kiselőadások megtartása.
 Az egyes kutatások alkalmával a hallgatók könnyen meg tudják határozni a
keresőkérdéseket és a keresési stratégiákat.
 Azonban kifejezetten nehézséget jelent számukra, hogyan alakítsák át a megszerzett
információt új tudássá.
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Összefoglalva kijelenthetjük, hogy az információs műveltség egy olyan
kulcskompetencia, amelynek megléte elengedhetetlen ahhoz, hogy valaki a felsőoktatásban
felmerülő kutatási feladatokat teljesíteni tudja, illetve hogy később a diplomás munkakörök
betöltésére alkalmas legyen. Ám az oktatási rendszer a mai napig sincs felkészülve az
egyes kulcskompetenciák megfelelő szintű megalapozására és fejlesztésére. Nemzetközileg
egységes tapasztalat, hogy szinte minden kutatás a weben indul el (a Google szinte
egyeduralkodóvá vált), és sajnálatos módon sok esetben ez marad a kizárólagos forrás. A
digitális bennszülött generációk számára egyáltalán nem jelent problémát a megszerzett
információ prezentálása, ám az információk értékelése és válogatása területén már
nagyobb a kihívás.
A köz-, illetve a felsőoktatásban részvevő fiatalok után érdemes a felnőttek
kompetenciáira is kitérni. A PIAAC107 (Programme for the International Assessment of
Adult Competencies vagyis a felnőtt kompetenciák nemzetközi értékelési programja) tett
először kísérletet arra, hogy felmérje a felnőttek készségeit, legyen szó hétköznapi vagy
munkahelyi kompetenciákról. A vizsgálatot 24 országban108, mintegy 170.000 16-65 év
közötti felnőtt bevonásával végezték. A felmérés közvetlen módon méri a különböző
információfeldolgozási készségek, így például az írás-, az olvasás-, a számolókészség és
a problémamegoldó képesség területén szerzett jártasságot. A felmérés eredményei közül
kitűnik, hogy a 24 vizsgált országokban a felnőttek 4,9–27,7%-a csupán a legalacsonyabb
szintű jártassággal rendelkezik az írás-, olvasáskészség terén, míg a matematikai
kompetenciánál 8,1–31,7%-ról mondható el ugyanez. A vizsgálatban résztvevők
meghatározó százalékának tehát egyáltalán nincs tapasztalata az információs és
kommunikációs technológiák használatában, illetve nem rendelkezik a mindennapi
feladatokban való alkalmazásukhoz szükséges alapvető készségekkel. A PIAAC által mért
kompetenciák vonatkozásában megfigyelhető a generációk közötti különbözőség, míg a
fiatalok magas, addig az idősebb felnőttek általában alacsonyabb szintű készségekről
számoltak be.

Az írás-, olvasáskészség és a matematikai kompetencia, valamint

a problémamegoldó képesség terén tanúsított jártasság szoros összefüggést mutat az
életkorral. A csúcspontot mintegy 30 éves kor körül éri el, majd folyamatosan hanyatlik. A
vizsgálatban résztvevő valamennyi ország tekintetében megfigyelhető, hogy azok a
felnőttek,
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akik

alacsonyabb

szintű

kompetenciákkal

rendelkeznek,
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of

nagyobb

adult

skills.
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valószínűséggel

számolnak

be

rosszabb

egészségi

állapotról,

valamint

kisebb

valószínűséggel vesznek részt csoportos vagy önkéntes tevékenységekben, illetve kevésbé
bíznak meg másokban. A PIAAC felmérés – az értekezés szempontjából – legfontosabb
eredménye, hogy „egyértelmű összefüggés figyelhető meg a szervezett felnőttoktatásban
való részvétel mértéke és a kulcsfontosságú információfeldolgozási készségek terén
mutatott általános jártasság között”109.

Az információs társadalom pilléreinek jelenlegi állapotának bemutatásakor és
elemzésekor egyértelművé vált, hogy a digitális szakadék leküzdése érdekében a
technológia, a tartalom, és a tudás egységes, komplex továbbfejlesztése a legnagyobb
feladat. Hiszen legmodernebb technológia elérése, az elektronikus formátumban
hozzáférhető tartalom számának gyarapítása, valamint a XXI. századi készségek
megalapozása és elmélyítése már önmagában is három óriási feladat, ugyanakkor ezeknek
a szinergikus fejlesztése még nagyobb kihívás.
A legmodernebb infrastruktúra, technológia, illetve az ahhoz való hozzáférés
területén ezért elengedhetetlen a köz- és felsőoktatási intézmények, valamint a
közgyűjteményi intézmények – elsősorban a könyvtárak – szerepének pontos
meghatározása, majd felértékelése. Az információkhoz való szabad hozzáférés tekintetében
a közgyűjteményi intézményeknek a felhasználók számára biztosítaniuk kell a
folyamatosan és egyre nagyobb ütemben gyarapodó elektronikus, digitalizált, digitális
tartalmak elérését, amelyeknek teljes szövegűnek és szabadon hozzáférhetőnek kell
lenniük. Ennek biztosítása érdekében a könyvtáraknak nagy hangsúlyt kell fektetni a
digitalizálásra, adatbázisok és keresők létrehozására és fejlesztésére. A digitalizáció
területén

országos,

illetve

nemzetközi

szintű

koordináció

szükséges,

hogy

a

párhuzamosságokat ki lehessen küszöbölni. Az információs műveltség megalapozása és
elmélyítése kapcsán – ahogy az a kutatások eredményeiből is kitűnik – nagy lemaradással
küzdünk, így pedig nem valósulhat meg a digitális pillérek komplex egészként történő
fejlesztése. Ezáltal a legnagyobb hangsúlyt ma az emberi erőforrás fejlesztésére, a
kompetenciaközpontú alapképzésre, illetve a felnőttkori továbbfejlesztésére kell fektetni.
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57

IV. Az információs műveltség mint kulcskompetencia és a XXI. századi
kompetenciák rendszere
Az értekezés harmadik, A digitális megosztottság a castellsi megközelítésben – az
információs társadalom digitális pillérei című fejezetben részletesen kifejtettem a
technológia, a tartalom és a tudás elemeinek egymáshoz fűződő viszonyát, valamint az
emberi tényező kitüntetett helyét és szerepét. A castellsi elméletre alapozva – a legnagyobb
hangsúlyt az emberi tényezőre helyezve – az értekezés további fejezeteiben kitérek a XXI.
századi kompetenciák rendszerére, az információs műveltség fogalmának kialakulására, a
más készségekkel való kapcsolatára, valamint az oktatási és fejlesztési lehetőségekre. A
bevezető fejezetben vázolt társadalmi egyenlőtlenségek enyhítésének egyik eszköze az
állampolgárok alap- és XXI. századi készségeinek, képességeinek, kompetenciáinak
fejlesztése. Az oktatás, képzés – legyen az iskolarendszeren belüli vagy kívüli, alap-,
tovább- vagy akár önképzés – mindinkább fókuszába állítása, a kulcskompetenciák
meghatározása,

a tantervekbe való beemelése, megfelelő szintű megalapozása,

továbbfejlesztése és szakmaspecifikussá tétele mára mindegyik korosztály számára
nélkülözhetetlen és elkerülhetetlen. Hiszen az információs műveltség megléte nem csupán
az éppen a köz- és felsőoktatásban résztvevők, hanem mindannyiunk számára
felértékelődik, ugyanis már az alapvető munkahelyi készségek (workplace essential
skills)110 elemei között is szerepel.
A bevezető fejezetben már kitértem arra, hogy az egyes XXI. századi
kompetenciák, így az információs műveltség szókapcsolat sem honosodott meg hazánkban.
Ez ugyanakkor azt jelenti, hogy az angol terminus technikusoknak sok esetben nincs
magyar megfelelője. A kifejezések fordítása közben ugyanakkor azzal a nehézséggel
kellett szembenéznem, hogy a magyar szókapcsolatok nem fedik le teljesen tartalmilag az
angol fogalmakat. Ezért az információs műveltséggel összefüggő modelleket (és azoknak
elemeit) eredeti nyelven közlöm, majd a szövegben részletesen kifejtem, értelmezem
azokat.

110

Workplace Essential Skills: Resources Related to the SCANS Competencies and Foundation Skills.
http://wdr.doleta.gov/opr/fulltext/00-wes.pdf (2014.01.12.)
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IV.1. A XXI. századi kompetenciák és azok rendszere
A „XXI. századi kompetenciák” kifejezés az információs társadalom polgárainak
azon képességeit hivatott összefoglalni, amelyek az emberi tényező szempontjából a
további fejlődés alapjait képezhetik. Az alapkészségek (3R = Reading, wRiting, aRithmetic
– vagyis az olvasás, az írás, a számolás) és a XXI. századi kompetenciák rendszerét,
egymáshoz fűződő viszonyát a Partnership for 21st Century Skills: Framework for 21st
Century Learning111 (Együttműködés a XXI. századi kompetenciákért: Keretrendszer a
XXI. századi tanuláshoz) elnevezésű rendszer is részletesen kifejti, amelyet az 8. ábra
mutat be.

8. ábra. Keretrendszere a XXI. századi tanuláshoz112

A

keretrendszer

az

alapkészségekre

és

XXI.

században

megjelenő

új

ismeretanyagokra, tárgykörökre építi fel a kompetenciarendszerét. Az alapkészségek
tekintetében fontos megemlítenünk az írás- és olvasáskészséget, a számolást, az idegen
nyelvi,

a

gazdasági

és

az

állampolgári

ismereteket,

valamint

a

művészeti

kifejezőeszközöket. Ezek egészülnek ki a vállalkozói, pénzügyi, üzleti ismeretekkel, az
111

Partnership for 21st century skills: Framework for 21st century learning. www.p21.org (2014.01.21.)
Partnership for 21st century skills: Framework for 21st century learning. http://p21.org/overview
(2013.12.09.)
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egészség-, illetve környezettudatossággal. Erre az alapra épülnek a specifikus XXI. századi
kompetenciák, amelyek három nagyobb egységre bonthatók. Az elsőben az életvezetéssel
és karrierépítéssel összefüggő készségek szerepelnek, a második blokkban a tanulási és
innovációs képességek, mint például a kommunikáció, a kreativitás, az együttműködési
készség és a kritikai gondolkodás. A harmadik csoport tartalmazza az információs és
médiaműveltséget, valamint az IKT-kompetenciát. E készségek komplex rendszeréből
mégis kiemelkedik az információs műveltség, hiszen az élet minden területét átszövő
információs társadalomban e kompetencia nélkül a többi műveltségelemet sem fogjuk
tudni a megfelelő szinten a magunkévá tenni.
A XXI. századi kompetenciákat egy másik felfogásban e-készségeknek (eLiteracy,
eSkills) is hívhajuk, ugyanis a képességek legnagyobb része a technológia fejlődése révén
alakult ki. A folyamatos technikai fejlődésnek köszönhetően ugyanakkor szemtanúi
vagyunk az egyre újabb és specifikusabb kompetenciaelemek megszületésének. Ez
folyamatosan változó és szélesedő kompetenciaszisztémát eredményez, amelyben a mai
napig nincs állandó helye az egyes készségeknek, hiszen szüntelen transzformációban,
alakulásban vannak. A modern kor kompetenciáiról összességében elmondható, hogy
multimodálisak, hiszen az élet valamennyi területére kihatnak. A kompetenciák
folyamatosan alakítják a tanulási módozatokat, lehetőséget biztosítanak az interaktív
kommunikációra, valamint a média üzeneteinek megértésére és használatára.

IV.2. Az információs műveltség fogalmának kialakulása
Az „információs műveltség” kifejezés az angol „information literacy” és a német
„Informationskompetenz” magyar megfelelője. Az angol „literacy” pontos magyar
megfelelője: „1. műveltség, olvasottság, 2. írni-olvasni tudás”; a német „Kompetenz”
kifejezés viszont egyértelműen kompetenciát jelent, amelynek a pedagógia területén
kiterjedt jelentéstartalma van. A kifejezés magyarázatára az utóbbi időben több definíciót
is megalkottak. A fogalom megalapítójának az Amerikai Iskolai Könyvtárosok
Egyesületét (American Association of School Librarians, AASL) tekinthetjük, az ő
definíciójuk szerint: „az információs műveltség – az információ megtalálásának és
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felhasználásának képessége – az egész életen át tartó tanulás alapköve” 113. Az információs
műveltség

összetevői

közé

a

következők

tartoznak:

hatékony

és

eredményes

információkeresés, kritikus értékelés, pontos, kreatív és etikus felhasználás. Ezekhez
igazodva az egyénnek rendelkeznie kell megfelelő információkeresési stratégiákkal és
kritikai gondolkodással, hogy az élet problémáit újszerűen legyen képes megoldani a
válogatott, szintetizált és kritikusan értékelt információk segítségével. Az Amerikai
Könyvtárosok Egyesületének (American Library Association, ALA) leggyakrabban
idézett definíciója a következő: „Az információs műveltség azt jelenti, hogy az egyén
felismeri, mikor van szüksége információra, és képes megtalálni, értékelni, valamint
hasznosítani azt.”114 Tudja, hogy kell tanulni, tudja, hogyan szerveződik a tudás, hogyan
kell megkeresni a szükséges információkat, és hogyan kell azt felhasználni. Jamie
Mackenzie115 meghatározása szerint az információs műveltséggel rendelkező személy
képes sikereket elérni, tehát megtalálni és rendszerezni a releváns információt, illetve
válogatni belőlük. Értelmezni tudja az adatokat, képes véleménnyé és meggyőződéssé
konvertálni azokat. Új eszméket tud alkotni, új belső meggyőződésekre jut.
Az

információs

műveltség

követelményrendszerének

három

alapeleme

a

hozzáférés, az értékelés és az hasznosítás melyek az IFLA 2006-os javaslatában
szerepelnek. Ezek a nemzetközi standardok segítséget nyújtanak, hogy minden ország
létrehozhassa saját „információs műveltség”-programját. Az információs műveltség
alapelemei, a hozzáférés, az értékelés és a használat, amelyek tovább bonthatók
részelemekre. Ezek a következők116:
Hozzáférés: a használó hatékonyan és eredményesen jut hozzá az információhoz.
Az információs igény meghatározása:


Felismeri és meghatározza az információszükségletet.



Ki tudja fejezni az információs igényt.



Elkezdi a keresési folyamatot.
Az információ megtalálása:
113

Byerly, Greg – Brodie, Carolyn: Information literacy skills models: defining the choices. In: Stripling,
Barbara (ed.): Learning and libraries in an information age: principles and practice. Englewood, Libraries
Unlimited, 1999. 54-82. p.
114
American Library Assiciation Presidential Committee on Information Literacy. Final Report. Chicago,
American Library Assiciation, 1989.
115
McKenzie, Jamie: Filling the Tool Box: Classroom Strategies to Engender Student Questioning.
http://fromnowon.org/toolbox.html#Class (2013.12.26.)
116
Varga Katalin (szerk.): A 21. század műveltsége. E-könyv az információs műveltségről. Pécs, PTE FEEK
Könyvtártudományi Intézet, 2008. http://mek.oszk.hu/06300/06355/html/ (2013.05.27.)
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Azonosítja és értékeli a potenciális információforrásokat.



Keresési stratégiákat alakít ki.



Eljut a kiválasztott információforrásokhoz.



Kiválogatja a megtalált információkat.
Értékelés: Kritikusan és kompetensen értékeli az információt.
Az információ értékelése:



Elemzi, vizsgálja és kivonatolja az információt.



Általánosítja és értelmezi az információt.



Szelektál és szintetizál.



Értékeli a megtalált információ pontosságát és relevanciáját.
Az információ szervezése:



Elrendezi és kategorizálja az információkat.



Csoportosítja és rendszerezi a megtalált információt.



Meghatározza, hogy melyik a legjobb és leghasznosabb információ.
Használat: Pontosan és kreatívan hasznosítja az információt.
Az információ felhasználása:



Képes újszerű módon kommunikálni, bemutatni és használni az információkat.



A megtalált információt alkalmazni tudja.



Saját tudásába integrálja az információkat.



Prezentálni tudja az információs terméket.
Az információ kommunikálása és etikus felhasználása:



Tisztában van vele, hogy mit jelent az információ etikus felhasználása.



Tiszteletben tartja az információ használatának legális szabályait.



A szerzői jogi szabályok figyelembe vételével hasznosítja az információs termékeket.



Betartja a megfelelő stílusbeli követelményeket.

Az információs műveltség (information literacy) az angol-amerikai szakirodalom
szerint „komplex fogalom, amely az alábbi négy fő képességből tevődik össze: az
információszükséglet felismerésének képessége; a releváns információ megtalálásának
képessége; az információ feldolgozásának képessége; az információ használatának,
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hasznosításának, ismeretté konvertálásának képessége”117. A német szakirodalom is
hasonló ismérveket használ az információs kompetencia (Informationskompetenz)
leírásánál, azonban náluk lényeges szerepet játszik még az információkeresés
specializációja, valamint a megtalált információ válogatása és értékelése. A disztinkció
azért fontos, mert az angol-amerikai területeken meghonosodott „műveltség”, illetve
„írástudás” kifejezések német-osztrák nyelvterületeken „kompetenciát” jelentenek. A
fogalmi

meghatározások

megkülönböztetik

az

így

még

információs

bonyolultabbak,
műveltség

és

az

ugyanis

néhány

információs

nyelvben

kompetencia

szókapcsolatokat.
A magyar szakirodalom kezdetben párhuzamosan használta az „információs
műveltség” és az „információs kompetencia” kifejezéseket, így pontos fogalmi tisztázásuk
sokáig váratott magára. A két kifejezés közül végül is az információs műveltség
honosodott meg, ám vannak további kezdeményezések118 arra vonatkozóan, hogy az
eddigiektől eltérő, teljesen új terminológia bevezetése annak érdekében, hogy mind
tudományos, mind társadalmi szinten jobban elfogadottá és kedveltté tudjon válni. Ugyanis
a különböző kompetenciák megalapozása és fejlesztése a pedagógia területén is csak
nagyon nehezen tud meghonosodni.
Az első feladat, hogy minden nemzet saját nyelvén fogalmazza meg az információs
társadalom kapcsán felmerülő új kifejezések terminológiáját, szemantikáját és hátterét.
Ugyanakkor érzékenyen és aktívan kell reagálni a nemzetközi eseményekre, definíciókra,
mivel nem szerencsés – jóllehet erre számos példa akad –, ha az azonos tartalmat fedő
szak- és tudományos kifejezések nemzeti és a nemzetközi meghatározása, illetve jelentése
eltér egymástól.

IV.3. Az információs műveltség viszonya más kompetenciákhoz
A Partnership for 21st Century Skills: Framework for 21st Century Learning
rendszere egy blokkban említi az információs műveltséget, a médiaműveltséget és az IKT
kompetenciát, ez híven tükrözi a XXI. századi kompetenciákkal kapcsolatban született
117

Sipos Anna Magdolna: Információs kompetencia – realitás vagy frázis? Az információs kompetenciával
kapcsolatos ismeretek oktatása a Pécsi Tudományegyetem informatikus könyvtáros képzésében. In. Herdon
Miklós – Pethő Attila (szerk.): Informatika a felsőoktatásban 2008. Debrecen, Debreceni Egyetem,
Informatikai Kar, 2008.
118
Koltay Tibor: Információs műveltség: Adalékok egy sokarcú fogalom fejlődéstörténetéhez. In: Könyv és
nevelés, 2007. (12. évf.) 2. sz. 70-76. p.
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legújabb elméleteket. Az ezredforduló óta David Bawden119 több írásában is foglalkozott a
XXI. századi kompetenciákkal, ám ő elsősorban az információs műveltség és a digitális
kompetencia

egymáshoz

fűződő

viszonyát

állította

kutatásai

középpontjába.

Megállapíthatjuk, hogy az elméletek többsége egyetért abban, hogy az információs
műveltség elsősorban a digitális írástudással, a médiaműveltséggel és az IKTkompetenciával áll szorosabb kapcsolatban.
Az „információs műveltség” kifejezés szinte az „információs társadalom”
szókapcsolattal

egy

időben

született

meg.

Megalkotását

Paul

Zurkowsky-nak

köszönhetjük, aki 1974-ben használta először az „information literacy” szóösszetételt. A
nemzetközi szakirodalom tanulmányozása azt mutatja, hogy az információs műveltséggel
kapcsolatos kutatások, írások elsősorban az információs társadalom emberi tényezőivel,
pontosabban szólva az emberi tudás tényezőivel, illetve azoknak a követelményeknek
tartalmi és módszertani kérdéseivel foglalkoznak, amelyek biztosítani tudják, hogy az IKTeszközök és a tartalmak fejlődésével párhuzamosan az emberek információkezelési
ismeretei is lépést tartsanak. Az „információs műveltség” kifejezés azokat a képességeket
írja le, hogy mivel kell rendelkeznie az információs társadalom polgárának, ha tájékozódni
szeretne a XXI. században.120
A „digitális írástudás” az „információs műveltség”-hez képest sokkal később,
csupán 1997-ben Paul Gilster jóvoltából látott napvilágot. A digitális írástudás kifejezést az
angol-amerikai nyelvterületen „digital literacy”,121 illetve a „digital information literacy”
szókapcsolat jelenti. A digitális írástudás angol, illetve német („digitale Kompetenz”)
nyelvű megfelelője ugyanakkor nem szinonim kifejezések. Az angol „digital literacy”
mára ugyanis egy nagy készséghalmazt jelent, amelynek részét képezi több XXI. századi
kompetencia is. Ezzel szemben a német – és a magyar – szóhasználat egy sokkal szűkebb
jelentéstartalmat takar.
Az „információs műveltség” és a „digitális írástudás” egymáshoz fűződő viszonyát
nemzetközi szinten már többen is megpróbálták definiálni. Először a National Research
Council 1999-ben kiadott jelentésében122 ír az információs műveltség és a digitális
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David Bawden a City University London professzora, az információtudomány doktora. Kutatási területe
az információelméletek és az információszerzési szokások.
120
Sipos Anna Magdolna: id.m.
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Gilster, Paul: Digital literacy. New York, Wiley, 1997.
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Wise, Lauress – Noeth, Richard – Koenig, Judith (ed.): National Research Council, Committee on the
Evaluation of Voluntary National Tests. Evaluation of the Voluntary National Tests, Year 2: Final Report.
Washington D.C., National Academy Press, 1999.
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kompetencia közötti viszonyról, ám akkor még csak azt határozták meg, hogy különbség
van a két készség között, így nem tekinthetjük őket szinonim kifejezéseknek.
A két fogalom közötti különbözőségek feltérképezésére David Bawden vállalkozott
először az Information and digital literacies: a review of concepts123 című 2001-es
cikkében. Bawden akkor még óvatosan ír a digitális írástudásról, és kifejezetten szűk
értelmezést ad az újonnan kialakult kompetenciának: a hipertext és multimédiás tartalmak,
így a szöveg mellett a képek, hangok olvasásának és megértésének képessége (a német és
magyar szakirodalom a mai napig ezzel a definícióval illeti a digitális írástudást). Ám pár
év elteltével teljesen megváltozik Bawden álláspontja, hiszen az Origins and concepts of
digital literacy124 című tanulmányában már a digitális írástudás egyik központi
kompetenciájaként fogalmazza meg az információs műveltséget (ezen kívül még a
következők szerepelnek ebben a körben: a hagyományos és digitális formátumú
információk olvasása és megértése, a digitális információk létrehozása és közreadása, az
információk értékelése, az információk szintetizálása, a médiaműveltség). David Bawden
szerint tehát a digitális írástudás részeként írható le az információs műveltség. Ezt a nézetet
vallja többek között Alan Martin125 is, akinek elméletéből modellt alkotott a yorkshire-i
Bradford Egyetem, amely szemléletesen mutatja a digitális írástudás és az információs
műveltség kapcsolatát (9. ábra).
Több szerző azonban nem fogalmaz ennyire sarkosan, és inkább egymást metsző
halmazokban ábrázolják a két kompetenciát. Mindazonáltal a mai napig azok vannak
többségben, akik az „információs műveltség” és a „digitális írástudás” kifejezéseket
lényegében

rokon

értelmű

fogalomként

használják.126

Ennek

lehetünk

tanúi

Magyarországon is, ugyanis a köz- és felsőoktatást érintő alapdokumentumokban a
digitális írástudással szemben az információs műveltség még csak említés szintjén sem
szerepel.
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9. ábra. Fogalomtérkép Allan Martin digitális írástudás definíciója alapján 127

Komplex kompetenciacsoportok alakításának egy másik megközelítésből is
létjogosultsága van, ugyanis a legfrissebb szakirodalomban az információs műveltséget
már nem önmagában, hanem egy másik kompetenciával párba állítva szerepeltetik: ez a
média- és információs műveltség (media and information literacy – MIL). Az új
kompetenciacsoport több készséget és ismeretelemet is magában foglal, így például a
médiaműveltséget, az információs műveltséget, a digitális írástudást, a könyvtári
ismereteket, a játékkompetenciát, a számítógép- és internet-kompetenciát, a televíziós és
mozi-kompetenciát, ezeket a 10. ábra mutatja be részletesen.

127

Open
Educational
Resources
for
the
http://www.oric.brad.ac.uk/digital-literacy/ (2014.02.21.)

Inclusive

Curriculum.

Digital

literacy.
66

10. ábra. A média- és információs műveltség ökológiája128

Eszerint az információs műveltség, illetve a digitális írástudás közötti viszony pont
a bawdeni elmélet ellentéte, hiszen a modellben a digitális írástudás a média- és
információs műveltség alkotóeleme. A média- és információs műveltség megalapozásában
az UNESCO is feladatot vállalt, és az elmúlt években több, elsősorban a kompetenciák
pedagógiai aspektusait vizsgáló és bemutató kézikönyveket129 adott ki, amelyek a modern
kor igényeit követve teljes szöveggel, elektronikusan is elérhetők, hozzájárulva ezzel, hogy
minden, a téma iránt érdeklődő a lehető leghamarabb és legköltséghatékonyabban
juthasson hozzá a friss szakirodalomhoz.
A komplex kompetenciacsoportok megjelenése azért vált elkerülhetetlenné, mert az
egyre specifikusabb, kizárólag egy-egy részterületre fókuszáló új készségek szorosan
összefüggnek egymással, hatnak egymásra, ebből adódóan pedig kezelni is csak egy
nagyobb egység elemeiként lehet őket.
128

Wilson, Carolyn et al.: Media and information literacy curriculum for teachers. Paris, UNESCO, 2011.
http://unesdoc.unesco.org/images/0019/001929/192971e.pdf (2013.11.02.)
129
Például: Media and Information Literacy Curriculum for Teachers: Curriculum and Competency
Framework (2011). Towards Media and Information Literacy Indicators (2011).
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Egy másik megközelítésben az információs műveltség mint egy felnőttkori
kompetenciaelem kerül elő. A készségek egymásra épülő konstellációjában a fordított
piramis alakú modell alapját képezi a gondolkodás készsége, ezt követik a szóbeli
kommunikáció elemei, a beszéd és a figyelem, majd az alapkészségek. Erre az alapra
épülnek a XXI. századi készségek, így az IKT-kompetencia, a médiaműveltség s az
információs műveltség. A modell egyértelműen jelzi az információs műveltség
fontosságát, illetve szerepét, ugyanis valamennyi alap- és XXI. századi készség fölé
helyezi.
Mindezzel pedig azt igazolja, hogy a kommunikációs készség fejlesztéséhez az
információs műveltség elmélyítésére is szükség van, hiszen ez a készség hatással van a
modellben szereplő valamennyi készségre. Ezáltal az információs műveltség fejlesztése
alakítja a gondolkodásunkat, az írás- és beszédkészségünket is. A kommunikációs készség
fejlesztésében mindig is nagy szerepe volt a különböző információkezeléssel kapcsolatos
képességeknek, így válhatott az információs műveltség Pasadas modelljének egyik
meghatározó alapelemévé (11. ábra).

11. ábra. A kommunikációs készségek konstellációja130

130

Catts, Ralph – Lau, Jesus (ed.): Towards information literacy indicators. Paris, UNESCO, 2008. 18. p.
http://www.uis.unesco.org/Library/Documents/wp08_InfoLit_en.pdf (2014.02.21.)
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Az információs műveltség megalapozása és fejlesztése nélkülözhetetlen ahhoz,
hogy az egész életen át tartó tanulás ne csupán eszmény legyen, hanem a mindennapok
szintjén is megvalósuljon. Mindennek fontosságát belátva Catts megalkotta az általános
készségek hierarchikus modelljét (12. ábra), amelyet a felsőoktatásban résztvevőkre
vonatkoztatott. Felfogása szerint a felsőoktatásba belépők már rendelkeznek számolási és
kommunikációs

készséggel,

problémamegoldó,

információhasználati

és

tervezési

képességgel, illetve jártasak a technológia használatában, valamint a csoportmunkában.
A hierarchikus modell második lépésében, az egyetemi évek alatt a következő
készségek elsajátítására kell fektetni a legnagyobb hangsúlyt: információs műveltség,
kritikai gondolkodás, tájékozott véleményformálás képessége és a szakmai kommunikációs
készség.

Az

előzőkben

felsorolt

készségek,

képességek,

kompetenciák

pedig

hozzájárulnak, hogy a folyamatos tanulás ne szakadjon meg a diploma átvételével, hanem
mindez origója legyen az egész életen át tartó tanulási folyamatnak, amelynek a szakmai
továbbtanulás is meghatározó részét képezi.

12. ábra. A kulcskompetenciák hierarchikus modellje 131

Az „információs műveltség” modelljei a teljesség igénye nélkül kerültek
bemutatásra a fejezetben, ám ezekből is jól kirajzolódik, hogy az információs műveltség
131

Catts, Ralph: Evaluating Information Literacy Initiatives in Higher Education. In: Nevgi, A. (ed.):
Informaatiolukutaito yliopisto-opetuksessa. Information Literacy in Higher Education. Helsinki,
Yliopistopaino Kustannus, 2007.
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sem definíciójában, sem a többi kompetenciához fűződő viszonyában nem tekinthető
szilárdnak. A folyamatos transzformáció viszont mindinkább megnehezíti vizsgálatát. Ám
kijelenthetjük, hogy a megközelítések mindegyike egy holisztikus szemléletet képvisel,
amelyben az „információs műveltség” leginkább egy ernyőkompetenciaként írható le,
amely kompetenciában több rokonkészség és -képesség is helyet kapott.
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V. Az információs műveltség pedagógiai vonatkozásai – amerikai és
nyugat-európai jó gyakorlatok, oktatási programok
Az 1970-es évek közepe óta létező „információs műveltség”-kifejezés elsőként
Amerikában terjedt el, ahol a kompetenciával összefüggésben a legnagyobb hangsúlyt
annak oktatása kapta. Ám a kompetencia tanításának fontosságát, az oktatási rendszerekbe
való beemelés jelentőségét elsőként mégsem a pedagógusok, hanem a könyvtárosok
ismerték fel. Amerikában így igen hamar megszülettek az egyes iskolatípusokra,
közgyűjteményi intézményekre, illetve államokra kiterjedő pedagógiai programok. Az
oktatási struktúrák, javaslatok megalkotásában a könyvtárak és a könyvtárosok is nagy
szerepet kaptak, hiszen ez információ kezelésével foglalkozó alapintézmény a történelem
folyamán mindig (és ma is) meghatározó jelentőséggel bír, a könyvtárosok pedig a
társadalomnak egy olyan szűk csoportja, akiknek az információs műveltség a
professziójukká vált. A kidolgozott oktatási modellek és módszerek bevezetése más
kompetenciákra és ismeretelemekre is hatni fog, így például az önálló és hatékony tanulási
készségre, a csoportmunkára való hajlandóságra, illetve a kritikai gondolkodásra.
Az információs műveltség megalapozása és fejlesztése területén a pedagógusok és
könyvtárosok, valamint az oktatási és közgyűjteményi intézmények együttműködése
szükséges. Ez ugyanakkor a csak ritkán valósul meg a gyakorlatban is, ugyanis az
információs műveltség oktatását a legtöbb esetben kizárólag az egyes oktatási szintekhez
határozták meg – így például a közoktatásban résztvevők vagy a diplomával rendelkezők
készségeinek listázása által. A különböző oktatási szinteken meghatározott elvárások,
ismeretszintek nincsenek összhangban, nem épülnek egymásra, nem egészítik ki vagy
fejlesztik tovább az előzőt, hanem egymástól teljesen függetlenül léteznek, amely azt
eredményezheti, hogy a kompetencia nem épül be strukturáltan a diákok, hallgatók
tudásbázisába, és nem fogják tudni azt készség szintjén használni a későbbi tanulmányaik
és a hétköznapi életük során.

V.1. Az információs műveltség oktatási modelljei
Az információs műveltséget meghatározó, körüljáró modellek tekintetében –
miként a definíció kérdésében – sem beszélhetünk egységes álláspontról: az alfejezetben
bemutatom a legmeghatározóbb modelleket, amelyeket már a gyakorlatban is alkalmaznak.
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Az oktatási szint és az egyes nemzetek szempontjából történő válogatás
eredményeképp alább bemutatandó modellek persze csupán egy szűk keresztmetszetét
tükrözik a gyakorlatban már alkalmazott pedagógiai programoknak. Ám bemutatásuk,
elemzésük elkerülhetetlen egy, az információs műveltség megalapozását és fejlesztését
célzó komplex oktatási projekt megalkotása előtt.

V.1.1. A Big6 modell (Amerika/Egyesült Államok – közoktatás)
Az információs műveltség komponenseivel, tudáselemeivel kapcsolatban több
oktatási modellt is felállítottak. Az egyik ilyen az amerikai Mike Eisenberg és Robert E.
Berkowitz által megalkotott Big6 modell132. A modell hat alapfeladatból áll, amelyek:


az információs igény felismerése, a feladat definiálása;



az információkeresési stratégiák kiválasztása;



az információforrások meghatározása, az információhoz való hozzáférés;



az információ felhasználása;



az információk összerendezése, szintetizálása;



az új információ megalkotása, értékelés.

13. ábra. A Big6 modell133

132
133

Information & Technology Skills for Student Success. www.big6.com (2014.02.21.)
Uo.
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A modell kitűnően alkalmazható a közoktatás gyakorlatában, hiszen a különböző
feladatelemek az általános, valamint középiskolás korosztályra szabottak. A modell
egyedisége abban rejlik, hogy rájöttek: a közoktatás 12 éve alatt a gyerekek nagyfokú
fejlődésen mennek keresztül, így az egyes korosztályok között is különbségeket kell tenni.
Így létrehoztak egy, a fiatalabb korosztály számára egyszerűbb, jobban érthető három
elemből álló modellt is, amelyek a tervezés, a kivitelezés és az áttekintés. Az információs
műveltség megalapozására a háromelemű modell tökéletesen alkalmas, amelyet később a
hat egységből álló struktúra mentén tovább lehet fejleszteni. Ezáltal Amerikában, a
közoktatásban megvalósulhat az információs műveltség komplex, egymásra épülő oktatása
és annak továbbfejlesztése. A modell igen hamar elterjedt az amerikai közoktatási
intézményekben, ezáltal az információs műveltség megalapozása szinte az egész Államok
területén egységes módon zajlik.

V.1.2. A Plus modell (Európa/Egyesült Királyság – közoktatás)
Az Egyesült Királyságban alkalmazott Plus modellt134 James Herring dolgozta ki.
Az oktatási modell négy alapelemre bontja az információs műveltséget, amelyek:


a cél meghatározása,



az információ megtalálása,



az információ felhasználása,



végül az önértékelés.

14. ábra. Az információs műveltség ernyő modellje135
134

Information literacy skills. http://infolit.org/information-literacy-projects-and-programs/ (2014.02.21.)
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A modellben nem kapott jelentős szerepet az információs stratégiák kiválasztásának
és alkalmazásának készsége, valamint az információforrások ismerete. A Big6 modellhez
képest

ugyanakkor

az

„információ

használata”-egységben

rendkívül

részletesen

fogalmazzák meg a részelemeket: az olvasási és íráskészség, az interaktivitásnak, a
válogatásnak, az értékelésnek és a szintetizálásnak a képessége, valamint a prezentációs
készség. A Big6 modellhez hasonlóan a közoktatásban – és elsősorban az általános iskolás
korosztály számára – rendkívül könnyen alkalmazható az angol Plus konstrukció, hiszen a
négy elemet kiváltképp könnyű megjegyezni. A vizuális megjelenésnek köszönhetően
pedig a tanulási nehézségekkel küzdők számára is könnyen megjegyezhetők az
ismeretelemek, amelyek a későbbiek során egyszerűen hívhatók elő a már meglévő
tudásbázisból.

V.1.3. Az információs műveltség standardrendszere a diákok számára
(Európa/Németország/Bajorország – közoktatás)
Németországban az információs műveltség oktatására vonatkozóan elsősorban nem
modelleket, hanem standardrendszereket hoztak létre, amelyekben meghatározták, hogy az
információs műveltséggel rendelkező diákok milyen alapkészségeket, részképességeket
vagy éppen kompetenciaelemeket kell birtokolniuk. Az oktatási ügyekért Németországban
elsősorban a tartományok felelősek, így a szabályozás és a tantervek kérdése sem
kormányzati szinten dől el. Így nem beszélhetünk egységes álláspontról az információs
műveltség közoktatásban történő megalapozásáról. A tartományok közül BadenWürttemberg és Bajorország a legaktívabb az információs műveltséggel összefüggő
pedagógiai

programok,

standardrendszer

136

illetve

standardrendszerek

megalkotásában.

A

bajor

a következő követelményeket tartalmazza:

1. Ismeri és használja a helyi információs kínálatot:


Ismeri a helyi könyvtárakat.



Ismeri a könyvtári dokumentumtípusokat.
135

Uo.
Netzwerk Informationskompetenz Baden-Württemberg (Hrsg.): Standards der Informationskompetenz für
Studierende.
http://www.informationskompetenz.de/fileadmin/user_upload/Standards_der_Inform_88.pdf
(2014.01.21.)
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Otthonosan mozog a könyvtárhasználat területén.



Ismeri a médiatípusokat.



Ismeri a technika adta lehetőségeket (másolás, szkennelés, nyomtatás).



Ismeri a könyvtár által biztosított interaktív szolgáltatásokat (honlap, Facebook, chat).
2. Információs stratégiákat használ az információgyűjtéshez:



Ismeri a könyvtári katalógusok, adatbázisok, webes keresők lehetőségeit, előnyeit,
hátrányait.



Ismeri és használja a könyvtári katalógust mint kutatási eszközt.



Képes egy témában megfogalmazni a keresőkifejezéseket (szinonimák).



Keresési stratégiákat dolgoz ki (logikai operátorok, csonkolás).



Felismeri a kulcsszavakat, amelyek mentén további kereséseket indít.



Képes szűkíteni és tágítani a találati halmazt.
3. Az információ hatékony beszerzése:



Menti a keresés eredményét.



Megtalálja a dokumentum helyét.



Képes a böngészésre a további irodalmak elérése érdekében.



Igénybe veszi a könyvtári kölcsönzést.
4. Elektronikus információforrásokat használ:



Tisztában van az információforrások minőségével.



A megfelelő adatbázisokban keres.



Megtalálja és használja az elektronikus időszaki kiadványok archívumait.



E-könyveket használ.
5. Hatékonyan dolgozza fel az információkat:



Értékeli a talált információkat és dokumentumokat.



Képes kiszűrni a lényeget.



Képes az információk strukturálására.



Feltűnteti a forrásokat, helyesen idéz.



Pontosan idéz, irodalomjegyzéket hoz létre.
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A rendkívül részletes standardrendszer nagyaranyú eltérést mutat az előzőkben
megismert

angol-amerikai

modellekhez

képest.

A

standardrendszer

egyrészről

hiánypótlónak számít az információs műveltség megalapozása tekintetében, hiszen olyan
részkészségeket, tudáselemeket is leír, amely eddig egyik korábbi modellben sem
szerepelt. Másfelől a közoktatásba csak nagyon nehezen lehet beépíteni egy ilyen
terjedelmes és sok szegmensre kiterjedő elvrendszert. Az elemek megjegyzése és
felelevenítése pedig kifejezetten nehéz lehet mind a tanárok, mind a diákok számára.
Különös erénye a standardrendszernek, hogy az információforrások tekintetében
megkülönbözteti a hagyományosakat és az elektronikusokat. Így a diákokban tudatosítani
lehet, hogy információforrásként nem csupán az internet definiálható. A helyi és az iskolai
könyvtárak szerepének hangsúlyozása pedig egyértelműen megkönnyíti és növeli az
információs műveltség megalapozásának lehetőségét, valamint fokozza az oktatás
hatékonyságát.

V.1.4. Az Amerikai Könyvtárosok Egyesületének standardrendszere az egyetemisták
kompetenciáiról137 (Amerika/Egyesült Államok – felsőoktatás)
Az Amerikai Könyvtárosok Egyesülete (American Library Association, röviden
ALA) 2004-ben fogalmazta meg a felsőoktatásban résztvevő fiatalok kompetenciáinak
standardrendszerét, amely meghatározza, hogy az információs műveltséggel rendelkező
hallgató mire kell, képes legyen az információszerzés és -feldolgozás területén Ezek a
következők:
1. Meghatározza az információszükségletének jellegét és mértékét:


Meghatározza és megfogalmazza az információszükségletét.



Azonosítja a különböző típusú és formátumú információkat.



Költséghatékonyan szerzi be az információkat.



Képes az információs igény újraértékelésére.
2. Hatékonyan szerzi be az információkat:



A vizsgálati módszerek és információkereső rendszerek ismerete.
137

Association of College and Research Libraries: Information literacy competency standards for higher
education. http://www.ala.org/acrl/sites/ala.org.acrl/files/content/standards/standards.pdf (2014. 01. 28.)
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Megtervezi a keresési stratégiáit, és ezeket alkalmazza a keresések során.



Képes az információ visszakeresésére, különféle keresési metódusokat alkalmaz.



Képes finomítani a keresési stratégiát.



Jegyzeteket készít, megfelelően kezeli az információkat és azoknak forrásait.
3. Kritikusan értékeli az információkat és azoknak forrásait:



Összefoglalja az összegyűjtött információk legfontosabb gondolatait.



A talált információkra és forrásaikra értékelési szempontokat határoz meg és alkalmaz.



Szintetizálja az információkat.



Az új, létrehozott információt összeveti a már meglévőkkel az ellentmondások kiszűrése
érdekében.



Képes meghatározni, hogy az új ismeretek miben mások az előzőkhöz képest.



Diskurzust kezdeményez a téma képviselőivel.



Felülvizsgálja az eredetileg meghatározott kérdéskört.
4. Az információ felhasználásával eléri céljait:



Alkalmazza az új és a primer információkat.



Felülvizsgálja a fejlesztési lehetőségeket.



Az új ismeretet kommunikálja mások számára.
5. Megérti, hogy az információ-hozzáférésnek és -használatnak számos gazdasági, jogi,
társadalmi aspektusa van:



Tisztában van az információk és információs technológiák jogi, etikai, gazdasági és
társadalmi kérdéseivel.



Az információforrások használata során követi a jogszabályokat, az intézményi politikákat
és az etikettet.



Az információ-felhasználás során köszönetet mond az információforrásnak.
Az amerikai felsőoktatásban résztvevőkre vonatkoztatott standardrendszer – a
Big6-hez hasonlóan – az egész Államok területén elterjedtté és a gyakorlatban is
hasznosíthatóvá vált. Azóta több olyan dokumentum is napvilágot látott, amely az egyes
szakterületeken dolgozó diplomások speciális kompetenciáit hivatott összefoglalni. A
modell a német standardrendszerhez hasonlóan nagyon részletesen tárgyalja, hogy a
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hallgatóknak milyen készségeket, képességeket és kompetenciákat kell birtokolniuk. Az
információs szükséglet azonosítása, az információ megtalálása, értékelése és felhasználása
mellett nagy hangsúlyt kapnak az információ-felhasználással párhuzamosan jelentkező
személyes attitűdök is, mint például a jogszabályi, gazdasági, társadalmi ismeretek.

V.1.5. A SCONUL hételemű modellje (Európa/Egyesült Királyság – felsőoktatás)
Egy másik felfogás és modell szerint az információs műveltség egy körábrába
illeszthetően a részkészségek egymás mellé állításából alakítható ki. A hét részhalmaz
mindegyike egy-egy feladatot jegyez, amelyek elvégzése elengedhetetlen ahhoz, hogy
információsan műveltnek mondhassuk magunkat. Ezek a következők:


Azonosítás: Az információs műveltséggel rendelkező személy képes felismerni és
meghatározni az információs igényét.



Körülhatárolás: Az információs műveltséggel rendelkező személy képes felmérni a
meglévő tudását és a hiányosságait.



Tervezés: Az információs műveltséggel rendelkező személy képes stratégiát alkotni az
információ megkeresése céljából.



Gyűjtés: Az információs műveltséggel rendelkező személy képes megtalálni a szükséges
információkat és adatokat.



Értékelés: Az információs műveltséggel rendelkező személy képes értékelni a kutatást,
elemezni és összevetni a megszerzett adatokat.



Menedzselés: Az információs műveltséggel rendelkező személy képes szakszerűen és
etikusan szervezni az információkat.



Prezentálás: Az információs műveltséggel rendelkező személy képes alkalmazni a
megszerzett ismereteket, bemutatni a kutatási eredményeket, szintetizálni a régi és az új
információkat, és mindezt kreatív módon tovább is adni.
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15. ábra. Az információs műveltség hétoszlopos modellje 138

A SCONUL modelljére az Egyesült Királyságban több sztenderd is épül, a legújabb
dokumentumokban pedig már differenciáltan, a különböző célcsoportok számára
dolgozzák ki az információs műveltség követelményeit.

V.1.6. Az információs műveltség standardrendszere a hallgatók számára
(Európa/Németország/Baden-Württemberg – felsőoktatás)
A németországi tartományok közül Baden-Württemberg is kiemelkedően fontosnak
tartja az információs műveltség oktatását. Az általuk összeállított standardrendszer139 az
egyetemistákra vonatkozik és azt mutatja be, hogy milyen egy információs kompetenciával
rendelkező hallgató ”portréja”. A 2006-ban megalkotott standardrendszer követelményei
és indikátorai a következők:
1. Megfogalmazza az információs igényét:


Definiálja és artikulálja az információs igényét (szóban és írásban).
138

Bent, Moira – Stubbings, Ruth: The SCONUL Seven Pillars of Information Literacy.
http://www.stks.fi/files/koulutukset/informaatiolukutaito/Bent_Stubbings111122.pdf (2014.01.20.)
139
Netzwerk Informationskompetenz Baden-Württemberg (Hrsg.): id.m.
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Tisztában van az információs források különböző fajtáival, formátumaival, azok előnyeivel
és hátrányaival.



Figyelembe veszi az ár és a hasznosság mértékét.



Ellenőrzi, hogy az egyes problémákra milyen megoldási lehetőségeket választ, és azt adott
esetben módosítani is tudja.
2. Hatékonyan megszerzi a szükséges információkat:



Kiválasztja a legmegfelelőbb keresési szisztémát és metódust.



Kidolgozza a megfelelő keresési stratégiát.



Az információszerzés során különféle stratégiákat és metódusokat alkalmaz.
3. Kiválasztja és értékeli a megszerzett információkat:



Képes az információ kritikájára.



Értékeli a megtalált információhalmazát és annak relevanciáját, adott esetben módosítja a
keresési stratégiáját.



Elmélyed az információkeresés folyamán összegyűjtött információállományban.
4. Feldolgozza az információkat:



A megszerzett információkat és azok forrásait lejegyzeteli, menti, kezeli és adminisztrálja.



A megfelelő technikai eszközökkel prezentálja az eredményeit.



Az eredményeit a célcsoportnak megfelelő szinten és módon közvetíti.
5. Körültekintően és felelősségtudattal jár el:



Követi a szabályokat, rendeleteket.



Körültekintő az erkölcsi, a jogi, a társadalmi és a gazdasági kérdésekben.
A baden-württembergi standardrendszer nagyarányú hasonlóságokat mutat az ALA
által

megfogalmazottakkal,

ám

nem

jutnak

benne

akkora

szerephez

az

információszerzéssel és -felhasználással párhuzamos jogi, gazdasági, politikai ismeretek. A
felsőoktatásra vonatkozó baden-württembergi standardrendszer felfogható a bajor
folytatásaként, hiszen mindkettő hasonló elemeket tartalmaz. Ám megfigyelhető, hogy a
közoktatásra vonatkozó bajor modellben nagy hangsúlyt kap a könyvtár, és „csak” mellette
jelennek meg az elektronikus források. A felsőoktatásban elterjedt standardrendszerben
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már nincsenek ennyire hangsúlyozva az egyes dokumentum- és médiatípusok, hanem a
folyamatszemlélet és a kritikus hozzáállás kap nagyobb szerepet. Ki kell azonban emelni,
hogy az a fiatal, aki a közoktatásban nem részesült az információs műveltség
megalapozására

irányuló

oktatásban,

az

a

felsőoktatásban

nem

fogja

tudni

továbbfejleszteni azt, így egyértelműen nem fog tudni majd megfelelni azoknak a
követelményeknek, amelyeket az egyes standardrendszerek elvárnának tőle.

V.1.7. Az „Empowering 8” modell (Ázsia/Sri Lanka – felsőoktatás)
Ázsia fejlett országai közül Sri Lankán kapott kiemelt szerepet az információs
műveltség oktatása. Az „Empowering 8”140 elnevezésű rendszer nagyban hasonlít a Big6
modellhez, ugyanis mindkettő egy körfolyamatban értelmezi és illusztrálja az információs
műveltség elemeit. Eltérés azonban az eddig megismert modellektől, hogy nyolc
részegységre bontja a kompetenciát, amelyek a következők:


az információs igény azonosítása,



az információk felkutatása,



válogatása,



szervezése,



az új információ megalkotása,



prezentálása,



a hozzáférhetőségének megteremtése mások számára,



alkalmazása.

140

Wijetunge, Pradeepa – Alahakoon, U.P.: Empowering 8: the Information Literacy model developed in Sri
Lanka to underpin changing education paradigms of Sri Lanka. In: Sri Lanka Journal of Librarianship &
Information
Management.
1.
vol.
1.
no.
31-41.p.
http://www.cmb.ac.lk/academic/institutes/nilis.org/reports/InformationLiteracy.pdf (2014.01.21.)
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16. ábra. Az „Empowering 8” modell sematikus ábrája 141

Az ázsiai modell annyiban teljesen újszerű, hogy az információs műveltség mint
tudás nem ér véget az új ismeretanyag megalkotásával, hanem ezt követően is további
lépéseket kell tennünk. Így például a saját munkánkkal gazdagítanunk kell a már meglévő
dokumentumállományt úgy, hogy elérhetővé tesszük azt mások számára, illetve célszerű a
gyakorlatban is alkalmaznunk az általunk „megalkotott” új tudást. A sri lankai modell volt
az első, amely továbbgondolja az információszerzéssel és -felhasználással összefüggő
munkafolyamatokat, és az információ megszerzésére, elemzésére, szintetizálásra
ugyanakkora hangsúlyt fektet, mint annak publikálására, a közösség számára elérhetővé
tételére.

Ahogy a különböző nemzetek oktatási modelljein keresztül láthatjuk, nincs
egyetlen „végleges”, mindenki által elfogadott, egységes megközelítés arra vonatkozóan,
hogy miként kell vagy lehet az információs műveltséget megalapozni és fejleszteni az
oktatás különböző szintjein. Találkoztunk három, négy, öt, hat, hét, sőt nyolc elemből álló
modellel, rendszerrel is. Mindazonáltal valamennyi tartalmaz valami különlegességet,
amely a többi modellben nem vagy csak nagyon érintőlegesen jelenik meg. A német és
141

Uo.
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amerikai standardrendszerek például különösen részletesen tárgyalják az információs
műveltség

követelményeit

és

indikátorait,

amelyek

alkalmazása

elsősorban

a

felsőoktatásban indokolt. Ám a standardrendszerekkel párhuzamosan – és elsősorban a
közoktatásban – szükség van a vizuálisan is könnyen vázolható modellekre, folyamatokra,
hiszen a diákok ezt sokkal könnyebben megjegyzik, és a különböző feladataik megoldása,
teljesítése során egyszerűen elő tudják hívni a tudásbázisukból.
A különböző nemzeti intézmények által összeállított, különféle elemeket és
megközelítéseket tartalmazó modellek, jóllehet részleteiben eltérnek egymástól, számos
közös vonást tartalmaznak. Különös ugyanakkor, hogy az információ gyűjtésével,
kezelésével és szolgáltatásával foglalkozó alapintézmény, a könyvtár kizárólag a német
megközelítésekben kap kitüntetett szerepet. Sőt, a helyi könyvtárakat közoktatásra
vonatkoztatott rendszerben az információforrások között elsőként és alapvetőként
határozza meg a német modell, s ez a mozzanat valamennyi másik modell esetében
hiányzik. És bár megjelenik a különböző információforrások, dokumentumtípusok
ismerete, ha nem hívjuk fel külön a figyelmet a könyvtárakra, akkor jelentőségük és
szerepük a jövőben is csökkenni fog.
A különböző oktatási intézményekre és szintekre szabott oktatási programokkal
összefüggésben a legnagyobb figyelmet mégis arra kell fordítani, hogy önálló tantárgyként
vagy más tárgyakba integrálva valósuljon-e meg információs műveltség megalapozása és
fejlesztése. Az információs műveltség megalapozása és fejlesztése ugyanis vitathatatlanul
korunk egyik legnagyobb kihívása, hiszen a kompetencia birtoklása az információs
társadalomban való hatékony részvétel előfeltétele.142
Az információs műveltség megalapozásának és fejlesztésének módszerével
kapcsolatban

is

különböznek

kulcskompetenciákat,

így az

egymástól
információs

az

egyes

műveltséget

nemzetek.
is

az

Amerikában
egyes

a

tantárgyak

ismeretanyagának elsajátítása mellett fejlesztik. Az egyes órai és otthoni feladatokat úgy
állítják össze, hogy a fiatalnak ne csupán az egyes témával kapcsolatos tudása
gyarapodjon, hanem az egyes készségei is fejlődjenek. Mindez természetesen egy hosszú
folyamat eredményeképp alakult ki, hiszen át kellett alakítani a tankönyveket,
munkafüzeteket, valamint a tanárnak is fejlesztenie kellett ilyen készségeit, hiszen a
kompetenciaalapú oktatás merőben más követelményeket támaszt a pedagógusokkal

142

Martin, Allan – Madigan, Dan (ed.): id.m.
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szemben is. Amerikában rendkívül hamar elterjedt, hogy az egyes kulcskompetenciáknak a
megalapozásával és fejlesztésével nemcsak egy-egy, hanem valamennyi óra keretében
foglalkoznak. Ehhez ugyanakkor elengedhetetlen volt a pedagógusok elköteleződése, akik
az iskolai könyvtárossal konzultálva, közös tanórákat tartva az egész tanmenetet
átalakították, megreformálták.
A kompetenciaalapú oktatás tekintetében hasonló változások mentek végbe
Európában – így Németországban – is. Ám az egyes kitüntetett fontosságú készségeket,
képességeket, kompetenciákat – így például az információs műveltséget – nem integrálták
egy vagy valamennyi tantárgy ismeretanyagába, hanem erre vonatkozóan külön
tanegységeket, tanórákat, kurzusokat indítottak. Így az egyes szaktanároknak a tanagyag
mellett nem kell még az egyes kompetenciák fejlesztésével is foglalkoznia, hiszen ezt a
diákok, hallgatók egy másik fórumon magukévá teszik és begyakorolják.
Az információs műveltség oktatásának módszertanára vonatkozóan – éppen úgy,
mint a modellek szempontjából – ismét a kettősség figyelhető meg. Az összehasonlító
elemzések, illetve a tapasztalatok híján nehéz lenne bármelyiket is „a legjobbnak”
kikiáltani, hiszen valamennyi lehetőségnek vannak előnyei és hátrányai. Ugyanakkor ki
kell emelni, hogy az oktatási szint függvényében a módszer is változhat. Hiszen könnyen
el lehet képzelni, hogy a közoktatásban a diákok az egyes tantárgyak keretében, az egyes
modellek segítségével – tehát külön idő- és energiaráfordítás nélkül – alapozzák meg az
információs műveltségüket, annál is inkább, mivel ezek az ismeretek nélkülözhetetlenek az
egyes tanórák feladatainak megoldásához. A modelleket az órákon át tudják ismételni, ami
így megfelelőképp rögzül s a későbbiekben a diák már valamennyi feladatát e kompetencia
birtokában tudja megoldani. A felsőoktatásban viszont teljesen más a helyzet, hiszen az
alapozó és szakmaspecifikus kurzusokon – így elsősorban az előadásokon – nincs mód
arra, hogy a hallgatók egyes készségeit fejlesszék. Ám a „tantárgyi” kurzusok sorába
egyértelműen beemelhető egy, az információs műveltség fejlesztésére irányuló külön
tantárgy, megteremtve az esélyt és a lehetőséget, hogy a fiatalok már meglévő készségeit,
képességeit, kompetenciáit elmélyítsék, továbbfejlesszék. Ez a módszer lehetővé teszi,
hogy az információs műveltség fejlesztése egy standardrendszer elvárásainak való
megfelelés által valósulhasson meg, hiszen a hallgatók így egy speciális tantárgy keretén
belül fejleszthetnék és gyakorolhatnák be az egyes készségeket, amelyeket a tanulmányaik
és szakmai életük során folyamatosan használhatnak.
A kompetenciaalapú oktatással és képzéssel összefüggésben a köz- és
felsőoktatástól eltérően a felnőttoktatás rendkívül elhanyagolt területnek számít. Annak
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ellenére, hogy az egész életen át tartó tanulás eszményének elterjedése az egyes oktatási és
közgyűjteményi intézmények tanfolyam- és programkínálatának szélesedésével jár, s
ezáltal egyre könnyebb bevonni a felnőtteket is a tanítási-tanulási folyamatokba, valahogy
mégis hiányoznak vagy ritkák azok a képzések, amelyek az egyes kompetenciák – így
például az információs műveltség – megalapozására, elmélyítésére és továbbfejlesztésére,
szakmaspecifikussá tételére irányulnának. Ezért nem létezik egy, a speciálisan a felnőtt
tanulók részére kialakítandó oktatási modell, illetve standardrendszer, így megalkotása
egyre sürgetőbbé válik.

Az információs műveltség oktatása, a különböző pedagógiai programok, állami és
helyi tantervek megalkotása az ezredforduló után kezdett elterjedni, méghozzá
egyértelműen az IFLA ajánlása143 nyomán. Ez segítséget nyújtott az egyes nemzeteknek,
hogy ne a nulláról kelljen megalkotniuk egy új modellt, standardrendszert, hanem egy már
létező konstrukciót alakíthattak át, tehették azt egyedivé, figyelembe véve országuk és
intézményrendszerük sajátosságait, jogi szabályozásukat. A kompetencia oktatásával
összefüggésében megfigyelhető nagyfokú szabadság, az egymás mellett párhuzamosan
működő modellek és standardrendszerek azt eredményezik, hogy egy országon belül akár
több elv szerint is megvalósulhat az egyes kulcskompetenciák oktatása. Mivel a
gyakorlatban már alkalmazott oktatási módszerek, stratégiák egy része nem váltja be a
hozzá fűzött reményeket, csak idő kérdése, hogy az információs műveltség oktatásával
kapcsolatban elterjedjenek a legjobb jó gyakorlatok, így kialakítva egy egységesnek
mondható oktatási koncepciót.

143

Lau,
Jesus
(ed.):
Guidelines
on
information
literacy
http://archive.ifla.org/VII/s42/pub/IL-Guidelines2006.pdf (2014.02.21.)

for

lifelong

learning.
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VI. Az információs műveltség helyzete Magyarországon
Magyarországon napjainkban honosodik meg a kompetenciaalapú oktatás,
amelynek fontos részét képezi az egyes XXI. századi műveltségelemek megalapozása és
fejlesztése is. A helyi tantervek – követve az angol-amerikai és a német példákat –
kezdetleges módon ugyan, de beemelték programjukba az információs műveltség
fejlesztését. Napjainkban ugyanis a bőség zavara okozza a legfőbb problémát, pontosabban
szólva az, hogy a megnövekedett mennyiségű információt nem tudja a használó
összerendezni, értelmezni és értékelni. A kompetenciaalapú oktatás egyik fontos kérdése,
hogy miként lehet az információhasználókat erre a képességre megtanítani. Ezért fontos,
hogy a fiatalok minél korábban elsajátítsák az önálló és hatékony tanulás, valamint az
információkezelés képességét. Ez azt jelenti, hogy a mérhetetlen mennyiségű adat és
dokumentum között az egyén önállóan tudjon fontossági sorrendet felállítani, meg tudja
különböztetni a lényegest a lényegtelentől, az aktuálisat a már elavult információktól. El
tudja dönteni, hogy a lényegesek közül mit kell neki beépítenie a saját tudásbázisába, és
miről kell csupán azt tudnia, hogy hol találja meg a könyvben, az interneten, hogyan tudja
azt visszakeresni, összerendezni és etikusan felhasználni. Ezeknek az ismereteknek a
birtoklása nélkülözhetetlen a legmodernebb műveltségtartalom, a korszerű tudás
kialakításában. A közoktatási intézmények azonban csupán arra vállalkozhatnak, hogy
megtanítsák az információs műveltség alapjait; a felsőoktatási intézményeknek, a
szakképzésnek, valamint az iskolarendszeren kívüli oktatási, képzési rendszereknek
maguknak kell gondoskodniuk a különböző készségek, képességek, kompetenciák
szakspecifikus továbbfejlesztéséről. Magyarország az Amerikai Egyesült Államokhoz és
nyugat-európai országokhoz képest óriási lemaradással küzd. Nincs egy központi
koordinálású országos projekt, amely az információs műveltség megalapozására és
fejlesztésére irányulna. Nem létezik standardrendszer, amely az információs műveltség
elemeit és szintjeit határozná meg és alkalmazná azt a meghonosodott köz- és
felsőoktatási, valamint a közgyűjteményi intézményrendszerekhez igazodva.
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VI.1. Az információs műveltség és a közoktatás
Az információs műveltség megalapozása vitathatatlanul a közoktatás feladata –
lenne. Ám a Köznevelési törvény144 és a Nemzeti alaptanterv145 sem jelzi az „információs
műveltség” oktatásban betöltött szerepének fontosságát, elsajátításának nélkülözhetetlen
voltát, nem használja ezt a kifejezést. Míg a digitális kor szülöttei szabadidejük nagy részét
a számítógép előtt, a világhálón töltik, addig az iskolákban még nem beszélhetünk a
technológiai újítások gyors ütemű és nagyarányú elterjedéséről, a pedagógusok pedig még
mindig többnyire a régi módszerekkel próbálják tanítani a fiatalokat, legjobb esetben is
csupán az eszközök alkalmazási szintjén jelennek meg a változások. Az oktatás
megkönnyítését célzó kezdeményezések sorát jól példázza az interaktív tábla megjelenése.
Ám annak ellenére, hogy mára számos köz- és felsőoktatási intézmény rendelkezik ilyen,
team- és projektmunkára is alkalmas eszközökkel, ezek kihasználtsága még mindig
alacsony. A fiatalok egyre aktívabb „digitális életformája” azonban kikényszeríti, hogy
autodidakta

módon

tegyenek

magukévá

olyan

készségeket,

képességeket,

kompetenciaelemeket, amelyeket az oktatás egyik szintjén sem adunk át nekik szervezett
formában. A fiatalok folyamatos internethasználata maga után vonja, hogy a tanulás
megkönnyítése érdekében is elkezdik alkalmazni ezt a médiumot, információforrást. Sőt
egyre gyakoribb, hogy információszerzés céljából a könyvek helyett is előszeretettel
(felületességből olykor szinte kizárólagosan) használják az internetet. A gyerekek képzése
így korunk egyik legfontosabb feladatává válik, s minél hamarabb el kell kezdeni az
információs műveltség megalapozását.
Az oktatás, nevelés irányelvei – Köznevelési törvény, Nemzeti Alaptanterv
A Köznevelési törvény elsődleges célja, hogy a magyar oktatásügy a
hagyományokra és a modern kor elvárásaira, valamint a jövőbeni lehetőségekre
támaszkodva a felnövekvő generációk számára minőségi oktatást biztosítson. Az
alapdokumentum lefekteti, hogy a diákok által elsajátítandó műveltségtartalmakat a
Nemzeti alaptanterv fejti ki. Éppen ezért a törvényben nem is találunk részleteket arra
vonatkozóan,

hogy

melyek

az

oktatás,

képzés

szempontjából

legfontosabb

144

2011.
évi
CXC.
törvény
a
nemzeti
köznevelésről.
http://net.jogtar.hu/jr/gen/hjegy_doc.cgi?docid=A1100190.TV
145
Nemzeti
alaptanterv
In:
Magyar
Közlöny
2012.
66.
sz.
10654
p.
http://www.magyarkozlony.hu/dokumentumok/f8260c6149a4ab7ff14dea4fd427f10a7dc972f8/megtekintes
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kulcskompetenciák, csupán az hangsúlyos, hogy a közoktatási intézményekben általános
műveltséget megalapozó nevelés-oktatás folyik. Így a kompetenciaalapú képzés fontossága
még csak érintőlegesen sem került elő a szabályozás legfelső szintjén. Miközben az
Egyesült Államokban és Nyugat-Európa különböző országaiban az közoktatás különböző
szintjein már régen végbement ez a szemléletváltás, és a különféle (az esetek többségében
lexikális) ismeretanyagok elsajátítása helyett inkább az egyes kulcskompetenciáknak a
megalapozására és fejlesztésére helyezték a legnagyobb hangsúlyt, nálunk nem tud
megvalósulni a törvény egyik leghangsúlyosabb alapfeladata, mely szerint a köznevelési
rendszer korszerű tudást biztosít a felnövekvő nemzedék számára.
A Nemzeti alaptanterv (a továbbiakban NAT) meghatározza a köznevelés
alapfeladatait: a tanuláshoz és a munkához szükséges készségek, képességek együttes
megalapozása és fejlesztése, s célja, hogy a diákok képessé váljanak az önálló
tájékozódásra, véleményformálásra, illetve cselekvésre. Itt már az alapdokumentum
céljainak és feladatainak meghatározásakor egyértelműen körvonalazódik, hogy a
közismereti

oktatás

elemeinek,

tanegységeinek

definiálása

mellett

az

egyes

kulcskompetenciák elsajátításának képességére is nagy hangsúlyt fektettek. A Nemzeti
alaptanterv részletesen bemutatja a fejlesztendő területeket, a kulcskompetenciákat és az
ezeknek az alapját adó részkészségeket és -képességeket. A kulcskompetenciák
meghatározása során két részletre különösen ügyeltek: hogy a készségeknek köszönhetően
a diákok gyorsan képesek legyen alkalmazkodni az őket körülvevő, modern világ
változásaihoz; valamint hogy a változások irányát és tartalmát cselekvően ők maguk is
befolyásolni tudják. A tudásalapú társadalomban a kulcskompetenciák közül egyértelműen
felértékelődik az egyéni tanulási képesség, amely szervesen összefügg azzal, hogy az egész
életen át tartó tanulás eszménye össztársadalmi szinten felértékelődik, és napi gyakorlattá
válik. A NAT szándéka összhangban áll a Köznevelési törvényben megfogalmazottakkal,
és kifejti, hogy a közoktatásban elsajátított tudásnak értékállónak kell lennie, valamint
maximálisan meg kell, hogy feleljen a modern kor igényeinek. A közoktatás során
elsajátítandó képességekkel, kompetenciákkal kapcsolatosan a NAT kifejti, hogy több
olyan készség létezik, amely valamennyi műveltségterületen fejlesztésre szorul, így
például

a

kritikai

gondolkodás,

a

kreativitás,

a

kezdeményezőképesség,

a

problémamegoldás, az együttműködés, a kockázatértékelés, a döntéshozatal, az érzelmek
kezelése, a kapcsolati kultúra, a társas tolerancia. Ezeknek tartalmát, fejlesztési irányait és
lehetőségeit ugyanakkor nem részletezi a NAT, az egyes tantárgyak fejlesztési feladatainak
szerkezeti elemeiként pedig csupán egy-két készség jelenik meg, ezáltal különösen
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nehézkessé válik az egyes készségek elsajátítására, fejlesztésére vonatkozó oktatási
feladatok ellátása. A NAT-ban körvonalazott és fejlesztési területként megfogalmazott
XXI. századi készségek, képességek, kompetenciák – ahogy azt az előző fejezetben már
kifejtettem – vitathatatlanul egymásba fonódnak, részben fedik egymást, s ezt a Nemzeti
alaptanterv is tükrözi. Ám nem részletezi a kompetenciák egymáshoz fűződő viszonyát,
nem fejti ki, hogy az egyes részkészségek fejlesztése melyik szomszédos képességre van
hatással. Ez a hiány nagyban megnehezíti az egyes kompetenciák megalapozását és
fejlesztését, hiszen a pedagógusok nem biztos, hogy ismerik az egyes készségek egymásra
épülését tárgyaló legújabb elméleteket. Továbbá azon a területen sem kapnak segítséget,
hogy az egyes tantárgyakba integráltan miképpen alapozzák meg, illetve fejlesszék a
különböző képességeket.
A NAT a legnagyobb hangsúlyt a kulcskompetenciákra helyezi, amelyek az
anyanyelvi és az idegen nyelvi kommunikáció, a matematikai, a természettudományos és
technikai kompetencia, a szociális és állampolgári ismeretek, a kezdeményezőképesség, az
esztétikai-művészeti tudatosság, az önálló és hatékony tanulás képessége, valamint a
digitális

kompetencia.

A

közoktatásban

így

a

műveltségelemek

mellett

a

kulcskompetenciák elsajátítása is főszerepet kap. A kilenc készségből hat nem nevezhető
klasszikus kulcskompetenciának, hiszen csupán az egy-egy tantárgyhoz kapcsolódó
alapkészségeket foglalják magukban. Az egyes tantárgyakhoz, tantárgycsoportokhoz
köthető alapkészségek mellett viszont megjelent három olyan kompetencia, melyek
elsajátítása valóban létfontosságú a XXI. században való eligazodáshoz, s amelyek közül
kiemelkedik az önálló és hatékony tanulás képessége és a digitális kompetencia. A
Nemzeti alaptanterv definiálja valamennyi kulcskompetencia fogalmát, valamint részletezi
az egyes részkészségeket is. Ebből válik egyértelművé, hogy az önálló és hatékony tanulás
képessége, valamint a digitális kompetencia szoros viszonyban állnak egymással, hiszen
mindkét kulcskompetencia alapját az információk hatékony megszerzése adja. Ezáltal az
információk kezelésével kapcsolatos készségek kitüntetett szerephez jutnak a NAT-ban.
Ugyanakkor a NAT még említés szintjén sem foglalkozik az információs műveltséggel,
holott elsajátítása nélkülözhetetlen lenne, ugyanis egyértelműen hozzájárul a többi
kulcskompetencia hatékonyabb megalapozásához és továbbfejlesztéséhez. Láttuk: az
információs műveltség kulcskompetenciaként történő kezelése Észak-Amerikában és
Nyugat-Európában már régóta megoldott, oktatására vonatkozóan több modellt és
standardrendszert is megalkottak, Magyarországon viszont még a mai napig sem ismerték
fel ennek jelentőségét. A NAT kulcskompetenciáival összefüggésben különös figyelmet
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kell fordítani a digitális kompetencia bemutatására, szerepének tisztázására, ugyanis a
kompetencia elemeinél a következőket határozták meg: az IKT-eszközök és -tartalmak
magabiztos kritikus és etikus használata; az információ azonosítása, visszakeresése; az
információ hitelességének a felismerése, valamint értékelése, tárolása, előállítása,
bemutatása és cseréje, a szerzői jogi kérdések ismerete.146 A digitális kompetenciát már
Bawden is hasonlóképp definiálta, ám ő egyértelműen kimondta, hogy ez egy komplex
készséghalmaz, amelynek elemei az információs műveltség, valamint a médiaműveltség. A
NAT-ban a készségek komplex halmaza, a részkompetenciák egységei sincsenek
meghatározva, így nem derül ki, hogy a „digitális kompetencia” fogalma kapcsán a
bawdeni definícióra kell-e asszociálnunk, mert akkor egyértelműen hiányos, vagy az
„információs műveltség” szinonimájaként használják-e a kifejezést. Ha igen, akkor a
fogalomzavar problémájával kell szembenéznünk, hiszen sem a magyar, sem a nemzetközi
szakirodalomban nem rokon értelmű kifejezés a két kompetencia.
A hagyományos, papíralapú információhordozókról a NAT kizárólag az egyes
tantárgyak fejlesztési területeinél ír, ám mindezeknek nagyon szűk értelmezését adja.
Ugyanis a hagyományos információforrások tekintetében két kategóriát különít el, amelyek
a tankönyvek (és az ahhoz kapcsolódó feladat- és szöveggyűjtemények), valamint a
segédkönyvek

(pl.

kézikönyv,

enciklopédia,

szótár

stb.).

A

hagyományos

információforrások folyamatosan és egyre nagyobb ütemben kezdenek háttérbe szorulni az
elektronikus, digitális tartalmakkal szemben, ám a közoktatásra vonatkozó elvrendszerben
ennek a tendenciának ilyen mértékben nem szabadna megmutatkoznia. Sőt, a bajorországi
információs műveltség oktatására irányuló standardrendszert felelevenítve éppen hogy a
közoktatásban kell megtanítani a hagyományos információforrások és ezzel párhuzamosan
a könyvtárak használatának alapjait.
A Nemzeti Alaptantervben megjelenő műveltségi területek elemzése
A következőkben azt vizsgálom meg, hogy az egyes tantárgyak esetében a NAT
milyen javaslatokat tesz az egyes kulcskompetenciák elsajátítása, fejlesztése érdekében.
Elsősorban a hatékony és önálló tanulási képesség, illetve a digitális kompetencia azon
készségelemeit

vizsgálom,

amelyekben

felfedezhetők

az

információs

műveltség

részegységei. Mindezzel arra próbálok rávilágítani, hogy a magyar közoktatási rendszerben

146

Uo.
90

kulcskompetenciaként definiált készségelemek fejlesztése nem egységesen, komplex
módon, hanem elaprózottan, egyes kitüntetett tantárgyakhoz kapcsolva valósul(hat) meg.
Ám ha egységes kompetenciaként oktatnánk az információs műveltséget, akkor a
közoktatásban résztvevő fiatalok sokkal hatékonyabban szerezhetnék be a számukra fontos
információkat, valamint könnyebben elemezhetnék és szintetizálhatnák azokat. Ezáltal
pedig az összes többi kulcskompetenciát és műveltségelemet is hatékonyabban tudnák
elsajátítani és fejleszteni.
A NAT-ban a legrészletesebben kidolgozott műveltségi terület vitathatatlanul a
magyar nyelv és irodalom, amelynek a direkt műveltségelemek átadása mellett feladata
elsősorban az anyanyelvi kommunikáció, másodsorban pedig az önálló és hatékony
tanulási képesség fejlesztése is. Az anyanyelvi kommunikáció fejlesztése során, az írás és
szövegalkotás fejlesztési területhez kapcsolódóan jelenik meg először az információgyűjtés
és -felhasználás mint iskolai feladat:
 Az 1-4. osztályosok számára az anyaggyűjtés és elrendezés alapjainak megismerése.
 Az 5-8. évfolyam során egy-egy rövidebb beszámoló ismeretanyagának összegyűjtése
hagyományos és elektronikus forrásokból, tanári irányítással írásba foglalása.
 A középiskolásoknak már fel kell készülniük a nagyobb anyaggyűjtésre, valamint az önálló
szövegalkotásra.
Az önálló és hatékony tanulási képesség területének fejlesztése kapcsán felmerülő
tudáselemeket a következők:
 Az 1-6. osztályban meg kell alapozni az önálló feladatvégzés egyes lépéseit (pl.
adatkeresés, könyvtárlátogatás, könyvkölcsönzés), meg kell ismerniük a különböző
(hagyományos és elektronikus) információhordozókat, valamint tanári irányítás mellett
képesnek kell lenniük az információk, adatok visszakeresésére.
 A 7. és 8. évfolyamban tanulóknak már képesnek kell lenni az önálló feladatvégzésre,
információgyűjtésre, valamint az ismeretszerzés módszereinek alkalmazására; szótárak,
lexikonok, internetes enciklopédiák vagy keresőprogramok használatára, illetve hogy
megalapozzák

az

információk

kritikus

befogadását.

Megjelenik

a

kulturált

könyvtárhasználat és a biztonságos internethasználat.
 A középiskolások számára nélkülözhetetlen az információk célszerű gyűjtésének,
szelekciójának, rendszerezésének, kritikájának képessége; megjelennek az internetes
adatgyűjtés különböző technikái, a digitális tartalmak, linkek használata; valamint a
könyvtári információkeresés ismereteinek bővítése. A középiskolás korosztály felkészül az
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információk jelentőségének felismerésére, értékelésére, kritikájára, valamint tisztában van
az idézés formai és etikai szabályaival. Képesek a tudatos internethasználatra.
A NAT azonban nem definiálja, nem részletezi az egyes készségelemeket, a fejlesztési
területek részegységeit, így azonban több fehér folt is marad a dokumentum értelmezése
során. Így például nem tisztázott, hogy a NAT mit ért „nagyobb anyaggyűjtés” alatt. A
magyar nyelv és irodalom oktatása nem csupán az anyanyelvük elsajátításának készségét
foglalja magában, hanem a kommunikációs és egyéb készségek fejlesztését is.
A történelem tantárgy tanítása kapcsán hasonló a helyzet, mint azt a magyar nyelv
és irodalomnál megfigyelhettük. Az önálló és hatékony tanulás készségének elsajátításához
a közoktatás mind a 12 osztályában a diákoknak képesnek kell lenni a különböző
forrásokból történő ismeretszerzésre. Emellett a felső tagozatban megjelenik az
információk rendszerezése és értelmezése, amely a középiskolában kiegészül a nem
kizárólag

szöveges

információforrásokból

(pl.

diagram,

grafikon)

történő

információszerzéssel, valamint az internet ismeretszerzés célú kritikus és tudatos
használatával, melynek célja az ismeretszerzés. Az információszerzés és -felhasználás a
történelemtanítás során kitüntetett figyelmet kap. Ennek könnyebb elsajátítása érdekében
létre is hoztak egy négy elemből álló, egymásra épülő készségsort:
 Az alsó tagozatosok számára elegendő, hogy segítséggel információkat tudnak gyűjteni
egy adott témában.
 Ez az 5-6. osztályban kiegészül egyéb információforrásokkal, így például a könyvtár,
médiatár, múzeum.
 A 7-8. évfolyamon a diákok már az önálló információgyűjtésre is képesek, valamint egy
rövid tartalmi ismertetőt is létre tudnak hozni.
 A középiskolában mindez kiegészül az információk önálló rendszerezésével és
értelmezésével.
A történelemoktatással párhuzamosan elsajátítandó készségek több ponton is azonosságot
mutatnak a magyar nyelv és irodalommal összefüggő készségelemekkel. Ez a
párhuzamosság ugyanakkor nem célravezető, hiszen így az egyes kompetenciák
elsajátítására vonatkozó készségelemeket valamennyi tantárgynál fel lehetne sorolni, és
nem csupán egy-kettőnél. A tendencia veszélyeket hordoz magában, hiszen ha az egyes
kompetenciaelemek csupán az egyes tantárgyakhoz kapcsolódóan kerülnek majd elő, akkor
kizárólag a pedagóguson múlik, hogy mennyire tartja fontosnak mindezt. Illetve a NAT
összeállításáért felelős szakemberek nem kellő körültekintéssel jártak el, amikor az egyes
kompetenciákat kényszeresen hozzáillesztették az egyes tanegységekhez, hiszen így az
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egyes tantárgyak oktatása esetén csupán a hozzá kapcsolt kompetencia fejlesztése fog
előkerülni, a többi pedig nem. (Kitűnő példa minderre, hogy az együttműködési készség
hangsúlyosan csak a matematika tantárgy keretében elsajátítandó képességek között
szerepel, jóllehet e készség elsajátítása egy humán tantárgy esetében vitathatatlanul
célravezetőbb lenne.)
A matematikaoktatás területén az információkezelés képessége csupán két helyen
kerül elő: a könyvek használata, valamint az önálló tudásszerzés kapcsán. (Pedig ezen a
területen is kiemelten kellene foglalkozni az információs műveltség elmeinek
fejlesztésével, továbbá a webes kereséseket nagyban meg tudnák könnyíteni az egyes
matematikai ismeretelemek, így például a halmazelmélet vagy a Boole algebra.) A fent
említett két ismeretelem különlegessége, hogy nem csupán egy-egy évfolyamblokkban
jelenik meg, hanem összességében vonatkozik mind a 12. osztályra.
Az ember és természet elnevezésű tantárgycsoportban egyedül a tudomány,
technika, kultúra fejlesztési területnél kerül elő az információval való foglalkozás
készsége.
 Az alsó tagozaton a megismert információforrások használata az elsődleges fejlesztési
terület.
 Az 5-6. osztályban a diákoknak már meg kell alapozniuk az információ gyűjtéséhez és
feldolgozásához szükséges kommunikációs készségeket.
 A 7-8. évfolyamon alkalmazniuk kell a számítógéppel támogatott tanulási módszereket.
 Ez utóbbi a középiskolában kiegészül az ismeretszerzés folyamatának és eredményének
kritikus értékelésével.
A Földünk – környezetünk tantárgycsoportnál az előzőekben megismertekhez
hasonlóan csupán érintőlegesen kerülnek elő az információs műveltség készségelemei,
amelyek a következők:
 Alsó tagozaton tanári irányítás mellett nyomtatott és elektronikus dokumentumok
használata.
 Felső tagozaton ez kiegészül az internetalapú szolgáltatások megismerésével.
A készségtantárgyakat összefoglaló művészetek tantárgycsoportban foglalnak
helyet az ének-zene, a tánc és dráma, a vizuális kultúra, valamint a mozgóképkultúra és
médiaismeret tantárgyak. Az információkezeléssel kapcsolatos készségek közül itt
elsősorban az internet segítségével végrehajtható feladatok kerülnek elő.
 Az 1-4. osztályosok elsajátítják a biztonságos internethasználattal kapcsolatos ismeretek.
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 A felső tagozatosok alkalmazzák az információs és kommunikációs technológiákat a zenei
ismeretek

elmélyítésére,

tudatosítják

valamint

a

biztonságos

internethasználat

szempontjait.
 A 9-12. osztályosok képesek önálló beszámolók készítésére a könyvtár és az internet
lehetőségeinek

felhasználásával;

önálló

témakutatás,

a

gyűjtött

információk

felhasználásával írásos összefoglaló készítése; az információforrások szűrése; az eszolgáltatások igénybevétele.
Az életvitel és gyakorlat tantárgycsoportban is csupán egy-két részkészség utal az
információs műveltség fontosságára, ám ez jelen esetben a hétköznapi élethez szükséges
kompetenciákat foglalja magába:
 Az 1-6. osztályosok képesek a célzott információkeresésre a nyomtatott és az elektronikus
forrásokban.
 A 7-8-osok már kiválasztják és alkalmazzák, szűrik, értékelik, összekapcsolják az
információkat, az érvényességüket pedig képesek kiterjeszteni.
 A középiskolás korosztálynak már alkalmasnak kell lennie az információk önálló
felkutatására, valamint az egész életen át tartó tanulás, a szaktudás, a műveltség
fontosságának elfogadására és érvényesítésére.
A digitális kompetencia és vele szomszédos készségek megalapozása és fejlesztése
szempontjából természetesen elsősorban az informatikaoktatásé a főszerep. Ám
megfigyelhetjük, hogy a számítógép és az internet készség szintű használatára fókuszáló
tantárgy óraszámait az elmúlt években folyamatosan csökkentették (mindez annak ellenére
történt, hogy az IKT-eszközök kezelését, a hatékony és naprakész tudás átadását a NAT
egyik alapfeladataként definiálta). A NAT kiemeli, hogy az egyes műveltségelemek
átadásával párhuzamosan az egyes készségek elsajátítására is nagy hangsúlyt kell fektetni,
itt azonban nem artikulálja, hogy a digitális kompetencia fejlesztéséről van-e szó, (mint
teszi azt a többi készség, így pl. a hatékony és önálló tanulás, együttműködés,
problémamegoldás, társas kompetencia) esetében.
Az adatkezelés, adatfeldolgozás, információmegjelenítés fejlesztési terület a következő
ismeret- és készségelemeket tartalmazza:
 Az 1-4. osztályban a tanulók megismerik a közhasznú információforrásokat.
 Az 5-6. osztályban a diákok már használják a közhasznú információforrásokat, adatokat
keresnek a digitális tudásbázis-rendszerekben.
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 A 7-8. évfolyamon a tanulók már képesek az internetes keresésre, a megtalált információ
rögzítésére, értelmezésére, feldolgozására; megismerkednek az adatbázisból való
információszerzés módjaival.
 A 9-12. osztályosok megismerkednek az adatbázisból való információszerzéssel; valamint
az adatok tárolásához szükséges adatbázisok létrehozásával.
Az infokommunikáció fejlesztési területen a következő ismeretelemekkel találkozunk:
 Az 1-4. osztályban a tanulók tanári irányítás mellett már tudnak információt keresni.
 Az 5-6. évfolyamosok már képesek az információforrások irányított kiválasztására, az
információkeresés eredményének értelmezésére, valamint az internetes portálok, szöveges
és képi információforrások használatára.
 Az általános iskola utolsó két évében a gyerekek már alkalmassá válnak a hatékony és
céltudatos információszerzésre, az információforrások hitelességének vizsgálatára, a
hagyományos és elektronikus publikálásra szánt dokumentumok létrehozására.
 A középiskolában alkalmassá válnak az önálló információkeresésre, valamint az
információk alakítására a közlési célnak megfelelően.
Az információkezelés fejlesztési terület a következőkben felsorolt elemeket tartalmazza:
 Az alsó tagozatosok megismerkednek a netikett alapjaival.
 Az 5-6. osztályban a tanulók már meg tudják különböztetni a forrásokat és a saját
gondolataikat.
 A 7-8. osztályosok megismerik az információ hitelességének és ellenőrzésének módozatait,
valamint az információforrások etikus felhasználásának lehetőségeit.
 A középiskolás korosztály megismerkedik a szerzői jogi alapfogalmakkal, az információ és
az informatika gazdaságra, környezetre, kultúrára, személyiségre, egészségre gyakorolt
hatásaival.
Az informatikaoktatás keretein belül kapott helyet a könyvtárral kapcsolatos ismeretek
átadása is. A könyvtári informatika fejlesztési területre vonatkozó részkészségeket az
alábbi táblázat tartalmazza.
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17. ábra. A könyvtári informatika fejlesztési terület elsajátítandó ismeretelemei 147

A NAT valamennyi műveltségterület közül – feltűnően – az informatika oktatására
állapította meg a legkisebb százalékos arányt, s ez maga után vonja, hogy az IKT-eszközök
és az internet használatának elsajátítására is csupán kevés idő jut, nem beszélve az egyes
kompetenciák elsajátításáról nem is beszélve. Aggályos tendencia, hogy a könyvtárak és a
hagyományos dokumentumok használata az egész NAT során elhanyagolt területnek
számít, és csupán az informatika tantárgynál foglalkoznak részletesebben a kérdéskörrel.
Ez a kettős megközelítéssel történik: egyrészről pozitív, hogy a könyvtárat és az internetet
még közelebb akarják hozni egymáshoz, hiszen mindkettő fontos információforrásnak
számít, amelyeket a diákoknak folyamatosan használniuk kell tanulmányaik során.
Másrészről azonban óriási hiátus, hogy a humán tantárgyak keretében nem kapott nagyobb
szerepet a hagyományos, papíralapú dokumentumokkal, információforrásokkal történő
megismerkedés, az információk relevanciájának a vizsgálata, az ismeretek szintézise,
valamint egy új tudáselem létrehozásának és prezentálásának készsége.
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A NAT elemzése során világossá vált, hogy Magyarországon minél hamarabb meg
kell honosítani a kompetenciaalapú oktatást, ami a közoktatást érintő törvényekben,
tantervekben a mai napig sem tudott hangsúlyossá válni. A Nemzeti alaptanterv ugyan
kiemeli a kulcskompetenciákat, de nem tud pontos instrukciókat adni azok megalapozására
és fejlesztésére vonatkozóan. Egyes kompetenciákat csupán csak megemlítenek vagy
mesterségesen hozzákapcsolnak egy-egy tantárgyhoz (a digitális kompetencia elsajátítására
az informatika órát, az önálló és hatékony tanulás képességének fejlesztésére pedig a
humán tantárgyakat jelölték ki), ez kifejezetten rossz út, hiszen az egyes készségeket a
diákok így nem tudják megfelelően elsajátítani, ezáltal a felsőoktatásban történő
szakspecifikus továbbfejlesztésük is elmarad, ugyanis nincs alap, amelyre építeni lehetne.
A kulcskompetenciák közül a hatékony és önálló tanulás készsége szerepel a
leghangsúlyosabban a NAT-ban, hiszen több tantárgycsoport fejlesztési területénél is
találkozhattunk vele, így az egyes tantárgyaknál is meghatározásra kerül, hogy ennek
érdekében milyen tudáselemeket kell magukévá tenniük a diákoknak. Ezek az
ismeretszintek azonban nincsenek összhangban, nem épülnek egymásra, sőt több
alkalommal ellentmondanak egymásnak. Ha összevetjük a különböző tantárgyakhoz és
fejlesztési területekhez hozzárendelt készségelemeket, láthatjuk, hogy nem rajzolódik ki az
oktatás szerves íve, nem jelennek meg az egymásra épülő, egymást fejlesztő
ismeretelemek.
Az információkezeléssel kapcsolatos készségek elsajátítására az általános iskola
felső tagozatában fordítják a legnagyobb hangsúlyt. Ezen a négy évfolyamon már
használniuk kell a gyerekeknek azokat az ismereteket, amelyekkel az alsó tagozaton
ismerkedtek meg, ezzel párhuzamosan pedig meg kell alapozni azokat a speciálisabbnak
mondható készségeket, amelyek majd a középiskolában kapnak főszerepet.
Az általános iskola alsó tagozatú osztályaiban az egyes ismeretelemek tanári
irányítás melletti elsajátítása a feladat. A könyvtári informatika fejlesztési területen a
diákok

megismerkednek

a

könyvtári

rendszer

alapjaival,

a

különböző

dokumentumtípusokkal és információforrásokkal, bár ezzel kapcsolatos részleteket nem
tudhatunk meg a NAT-ból. A négy évfolyam során meg kell alapozni az önálló
információkeresést

és

feladatvégzést,

valamint

megjelenik

a

biztonságos

internethasználattal kapcsolatos ismeretek elsajátítása is. Ez azonban meglehetősen
kockázatos előírás, hiszen az alsó tagozatban csupán 2-5% az informatika műveltségi
terület százalékos órarészesedési aránya, amelynek során elsőként egyébként is az
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informatika alapjainak átadása a fő feladat. Az alsó tagozatban elsajátítandó készségek sora
mindazonáltal még egységesnek mondható, ám a felső tagozatra ez már nem lesz igaz. A
felső tagozat során a diákok elmélyíthetik a könyvtárral kapcsolatos ismereteiket, illetve
megjelenik a kulturált könyvtárhasználat, ám egy másik tantárgy keretében egy újonnan
megismert információforrásként kerül elő a könyvtár, máshol viszont már az egyes
információforrások etikus felhasználása is feladatként fogalmazódik meg. A felső tagozat
évfolyamaiban megfigyelhető, hogy az egyes tantárgyak során fejlesztendő készségelemek
nincsenek egymással összhangban, így fordulhatott elő, hogy egyes műveltségi területeken
már magabiztosan kell használni a könyvtárat mint információforrást, egy másik esetében
pedig csak akkor kerül elő először. A könyvtári ismeretekkel párhuzamosan a nyomtatott
(szótár, lexikon, enciklopédia, kézikönyv) és elektronikus forrásokkal összefüggő tudást is
el kell mélyíteni a felső tagozaton. Ám az internet is nagy hangsúlyt kap, hiszen a
diákoknak ismerniük kell webes szolgáltatásokat, képesnek kell lenniük az általános
keresőmotorok és portálok kezelésére, mindezeket a feladatokat pedig biztonságosan kell
tudniuk elvégezni. Még egy ellentét kerül elő a felső tagozatosok készségeivel
összefüggésben. Egyes tantárgyaknál még előírják, hogy a szövegalkotás alapjainak
elsajátítása tanári irányítás mellett történik, ám máshol ez a képesség már sokkal
professzionálisabb szinten jelenik meg, amennyiben hagyományos vagy elektronikus
publikálásra szánt dokumentumok megalkotására is készen kell állniuk a diákoknak. A két
készségszint között óriási a különbség, a diákok így nem tudják megfelelően megalapozni,
majd fejleszteni a különböző kompetenciáikat, hiszen a különböző órákon különféle
ismeret- és tudásszinteket várnak el tőlük. A tantárgytól független, mégis egységes
szinteken

történő

készségfejlesztés

nagyban

megkönnyítené

a

kompetenciák

elsajátításának módját, ezáltal a diákok valamennyi óra keretében – a képességeiket
illetően – azonos elvárásoknak kellene, hogy megfeleljenek. Az információszerzés és felhasználás területén is hasonló megosztottságot figyelhetünk meg. Ugyanis az
információs műveltség egyes elemei nem jelennek meg egyértelműen és konzekvensen
NAT-ban, azokat mindig másképp, más szövegkörnyezetben és megközelítésben jelenítik
meg, ezáltal a diákokban nem alakul(hat) ki az egységes kompetencia, amely az információ
megtalálására, elemzésére és felhasználására irányul. A NAT során egy alkalommal sem
kerül elő az információs műveltség első elemeként definiálható információs igény
felismerése, holott ennek tudatosítása lényeges az iskoláskorúaknál, hiszen az igény
felismerésének nem csupán az oktatás, hanem a hétköznapi élet során is nagy jelentősége
lesz. A középiskolásoknak elsősorban a már megszerzett készségek elmélyítése, tudatossá
98

tétele lenne kulcsfontosságú. A NAT ezt célzó elemei több ponton megint ellentmondanak
egymásnak: ilyen például az elektronikus könyvtárak és adatbázisok megismerése, ám a
különböző

elektronikus

információforrásokból

történő

hatékony

és

céltudatos

információszerzés, valamint az adatbázisokból való információszerzés módjainak
megismerése már a felső tagozatosok készségeinek sorában helyet kapott. A
készségszintek között ismét szakadék húzódik, hiszen ha a diákok a felső tagozaton
megtanulják az adatbázisokból való információszerzés módjait, akkor a középiskolában
nem szükséges, hogy új információforrásként mutassák be őket. Emellett pedig nem
célravezető, hogy a hiteles és ellenőrzött internetes információkat tartalmazó forrásokkal,
így az adatbázisokkal és az elektronikus könyvtárakkal először a középiskolában
találkozhassanak a diákok. Egymás mellett jelenik meg az internet tudatos használata és az
internetes adatgyűjtés módszereinek megismerése is, amely szintén logikai ellentétben
állnak egymással. A középiskolában elsajátítandó ismeretelemek között szerepel még a
szerzői jog, valamint a hivatkozásjegyzékek összeállításával kapcsolatos kérdéskör is,
amelyeket nagyon fontos már ebben a korban átadni és tudatosítani a diákokban. A készség
elmélyítése azonban már egyértelműen a felsőoktatás feladata lesz.
A NAT mellett fontos szerepet kapnak a kerettantervek148 is, amelyeket az egyes
évfolyamokra és tantárgyakra lebontva dolgoztak ki. A NAT-hoz hasonlóan a
kerettantervekben sem találkozunk az „információs műveltség”-kifejezéssel, csak annak
részkészségeivel és elemeivel. Az elemzés során kiderült, hogy a kerettantervek a NAThoz képest ugyan részletesebben tárgyalják az információval való foglalkozás egyes
elemeit, azonban mivel a kerettantervek évfolyamokra (illetve évfolyamcsoportokra) és
tantárgyakra lebontva jelennek meg, az információs műveltség – mint komplex
kompetencia – nem tud megfelelően beépülni a tanulók tudásbázisába, ehhez az elviekben
kompetenciaalapú oktatási rendszer így nem nyújt megfelelő segítséget. A különböző
kulcskompetenciák, valamint a tantárgyak összekapcsolódási lehetőségei, a készségek
megalapozásának és fejlesztésének, illetve a szaktárgyi ismeretek elsajátításának rendszere
a keret- és a helyi tantervek szintjén tud csak megjelenni. A központi szabályozás szerepe
mégis igen nagy, hiszen a keret- és a helyi tantervek is a NAT-ból táplálkoznak, és ha az
alapdokumentumban nem jut kitüntetett szerep az egyes kulcskompetenciáknak, akkor
ezek a többi tanterv szintjén sem fognak megjelenni.
148

A kerettantervek kiadásának és jogállásának rendjéről szóló 51/2012. (XII. 21.) számú EMMI rendelet
mellékletei. http://kerettanterv.ofi.hu/ (2014.02.21.)
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A NAT – sajnálatos módon – semmilyen aspektusból nem emeli ki az iskolai
könyvtárakat, holott mind az információs műveltség, mind a többi kulcskompetencia
elsajátítása és fejlesztése szempontjából fontos színtér. A már nagy hagyományokkal
rendelkező, a XXI. században mégis elhanyagolt, jelentőségét vesztett könyvtárhasználati
órák sokkal összetettebb feladatokkal és célokkal rendelkeznek, mint a szaktantárgyi órák.
A könyvtárhasználati órák keretében ugyanis célzottan is lehetőség van egyszerre több
készség

fejlesztésére,

amelyek

más

tanórákon

a

szaktantárgyi

ismeretelemek

elsajátításának feladata mellett mindig háttérbe szorultak. A kompetenciaalapú oktatásban
az iskolai könyvtáraknak folyamatosan és egyre nagyobb szerephez kellene jutni (ennek
első jele lehet a köznevelési törvény módosítása, amely az iskolai könyvtárosok
végzettségére és számára vonatkozik). Azonban a könyvtárral kapcsolatos ismereteket
átadásával összefüggésben több további probléma is szembetűnő, mindenekelőtt az, hogy
ezeket a tudáselemeket elsősorban az informatika órába integrálva kell átadniuk a
pedagógusoknak, akik az esetek többségében nem könyvtárosok, hanem informatikusok.
Ez nagyban megnehezítheti az oktatást, rosszabb esetben pedig az egyes anyagrészek
elhagyásához is vezethet.
A kompetencialapú oktatás tekintetében szemléletváltásra van tehát szükség, hiszen
az egyes készségeket nem csupán egy-egy, hanem valamennyi tantárgy keretében
fejleszteni kell. Ezáltal sokkal célvezetőbb az egyes készségek oktatására, fejlesztésére
irányuló modellek beemelése a nemzeti, keret- és helyi tantervekbe. A pedagógusok így a
műveltségelemek elsajátításához szükséges feladatokat úgy tudnák összeállítani, hogy azok
az egyes készségeket is fejlesszék. Így a készségfejlesztés és a tantárgyakhoz kacsolódó
ismeretanyag átadása szoros viszonyban állnának egymással, ezáltal a készségek a
gyakorlat során könnyen beépülhetnének a már meglévő tudásbázisukba.

VI.2. Az információs műveltség és a felsőoktatás
A felsőoktatásnak – a közoktatásban megszerzett ismeretekre alapozva – már a
hallgatók meglévő információs műveltségének elmélyítése és a szakmai specifikáció
biztosítása lenne a fő feladata. Az Amerikai Egyesült Államokban a különböző oktatási
szintek standardjai, szabványai biztosítják az információs műveltség fejlesztését. Elsőként
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az 1990-es évek végén az American Association of School Librarians (AASL) a
„Standards Student Learning 1998” részeként tette közzé az információs műveltség
követelményeit. 2000-ben az Association of College and Research Libraries (ACRL)
kiadta az információs műveltség felsőoktatási követelményeit, mely a „Competency
Standards for Higher Education”149 címet viseli. Az International Federation of Library
Assiciation (IFLA) 2006-ban közzétett nemzetközi standardjai150 pedig valamennyi
országot hozzásegítik ahhoz, hogy kialakítsák saját, nemzeti információsműveltségprogramjukat.

Ettől

fogva

több,

az

információs

műveltség

fejlesztését

célzó

standardrendszer, program vagy éppen modell látott napvilágot. Ezzel párhuzamosan pedig
egyre több, nemzetközi aspektusokat is felvonultató kutatást végeznek, és azok nyomán
egyre több olyan jelentés készül, amely elsősorban az egyetemisták és a diplomások
információs műveltségét írja le, határozza meg. Az említett dokumentumok és
tanulmányok vázolják, hogy a különböző szakterületeken és a különböző szinteken tanuló,
dolgozó

fiataloknak

rendelkezniük

annak

milyen

készségekkel,

érdekében,

hogy

a

képességekkel,

kompetenciákkal

munkaerőpiac

majdani

kell

szereplőiként

versenyképesek legyenek.151 Ezek a kompetenciák ugyan sok helyen eltérnek egymástól,
szakmailag specifikálódnak és a foglalkozási ágak különböző szintjei szerint rétegződnek,
ám az nyilvánvaló, hogy birtoklásuk kiemelten fontos minden diplomásnak és
értelmiséginek. Ugyanakkor nemzetközi és hazai kutatási eredményekből körvonalazódik,
hogy a felsőoktatásban részt vevő hallgatók legnagyobb része nem részesült olyan
képzésben, amely az információs műveltség megalapozására vagy fejlesztésére irányult
volna. Ezért lényeges, hogy a hallgatók szervezett előadás (tantárgy, kurzus) vagy
gyakorlat során építhessék be tudásbázisukba azokat a fontos kompetenciaelemeket
(információforrások ismerete, keresési taktikák és stratégiák begyakorlása, információk
elemzési, szintetizálási, etikus felhasználási képesség), amelyek segítségével boldogulni
tudnak az információs társadalomban.

149

Association of College and Research Libraries: Information literacy competency standards for higher
education. http://www.ala.org/acrl/sites/ala.org.acrl/files/content/standards/standards.pdf (2014. 01. 28.)
150
Varga Katalin (szerk.): A 21. század műveltsége. E-könyv az információs műveltségről. Pécs, PTE FEEK
Könyvtártudományi Intézet, 2008. http://mek.oszk.hu/06300/06355/html/ (2013.05.27.)
151
Ilyen például a LIS Euroguide, amely az információs szakemberek kompetenciáit, tulajdonságait sorolja
fel. http://www.certidoc.net/fr1/euroguide_hungarian.pdf (2013.05.27.)
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Magyarországon

a

2011.

évi

CCIV

törvényben 152

foglalták

össze

a

legfontosabbakat a nemzeti felsőoktatás témaköréből. A törvény célja a felsőoktatás
színvonalának emelése, valamint a versenyképes tudás átadása. A törvény kimondja, hogy
az egyes szakterületen diplomát szerző fiatalok készségeit, képességeit, kompetenciáit a
képzési és kimeneti követelmények tartalmazzák, amelyek tudományterületenként,
képzési áganként különbözhetnek egymástól. Léteznek olyan kulcskompetenciák,
amelyeket valamennyi tudományterület ismereteivel párhuzamosan birtokolni kell. Többek
között ilyen a NAT-ban is megfogalmazott hatékony és önálló tanulás képessége.
Ugyanakkor a NAT-ban szereplő digitális kompetencia helyett itt már egyes, az
információkezeléssel és feldolgozással kapcsolatos készségek kerülnek előtérbe.
A felsőoktatásban – a közoktatáshoz képest – teljesen másképp zajlik a
kompetenciafejlesztés. Abban azonban összhang figyelhető meg a köz- és a felsőoktatás
között, hogy a készség- és kompetenciafejlesztés a tanórákba, kurzusokba építve, az egyes
szakmai ismeretek elsajátításával párhuzamosan történik. Ahogy a közoktatásban a NAT, a
felsőoktatásban az egyes szakokra vonatkozó képzési és kimeneti követelmények a
szakmai törzsanyag mellett meghatározzák a kompetenciákat is, ám az egyes készségeket,
képességeket, kompetenciákat nem rendelik hozzá az alapozó kurzusokhoz, illetve
szaktantárgyakhoz (ahogy azt a NAT esetében már megtapasztalhattuk). Ez viszont
megnehezíti a képzést, hiszen csupán azt határozzák meg, hogy a diplomával
rendelkezőknek milyen szakmai ismeretekkel és kompetenciákkal kell rendelkezniük, de
arra nem tesznek javaslatot, mindezt hogyan valósítsák meg a gyakorlatban az egyes
főiskolákon, egyetemeken. A felsőoktatásban résztvevők számára meghatározott
legfontosabb kulcskompetenciák sorában – épp úgy, mint a Nemzeti alaptantervben – az
„információs műveltség” egyáltalán nem kapott szerepet. A képzési és kimeneti
követelményekben ugyanis csupán az egyes részkészségek szintjén tárgyalják az
információszerzéssel és -felhasználással kapcsolatos képességeket, nem pedig komplex
kompetenciaként. Ez a tendencia nagyban megnehezítheti az információs műveltség
megalapozását és fejlesztését.
A képzési és kimeneti követelményeket tartalmazó alap-, mester- és osztatlan
tanárszakok jegyzékét tanulmányozva megállapíthatjuk, hogy az információs műveltség –
mint komplex készség – valamennyi képzési terület szakmai kompetenciának sorából
hiányzik. Ugyanakkor – a NAT-hoz hasonlóan – az információs műveltség elemei,
152

2011.
évi
CCIV.
törvény
a
nemzeti
http://net.jogtar.hu/jr/gen/hjegy_doc.cgi?docid=A1100204.TV (2014.02.21.)

felsőoktatásról.
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egységei mégis felfedezhetők az szakmai kompetenciák között, amelyek közül a
leggyakrabban a következők szerepelnek a szakok képzési és kimeneti követelményei
között:
 az információszerzés módjainak ismerete;
 az információs rendszerek, információforrások, adatbázisok ismerete;
 az információk összegyűjtése;
 információelemzés;
 információfeldolgozás;
 az információk értékelése;
 az információk szervezése;
 az információk alkalmazása;
 új ismeretek előállítása;
 az információk bemutatása, prezentálása;
 az információk tárolása;
 információmenedzselés.
A legtöbb szak szakmai kompetenciái között a fent felsorolt feladatok közül csupán 3-4
van megemlítve egyszerre, tehát semmilyen körülmények között nem beszélhetünk az
információval

való

foglalkozás

differenciált

ismeretrendszeréről.

Vagyis

a

Magyarországon BA/BSc, illetve MA/MSc diplomával rendelkezők csak alacsony hányada
rendelkezik strukturált, megfelelően megalapozott, a szakmája professzionális szinten
történő űzéséhez elengedhetetlenül szükséges kulcskompetenciával, az információs
műveltséggel.
Az alapképzési szakok közül csupán 43 képzési és kimeneti követelményei között
jelennek meg az információs műveltség egyes elemei, annak ellenére, hogy több mint 150
alapszakot akkreditáltak Magyarországon (18. ábra).
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Az információs műveltség megjelenésének aránya a
Magyarországon akkreditált alapképzési szakok képzési és
kimeneti követelményei között
szakok aránya,
amelyekben
megjelenik az
információs
műveltség
27%
nem jelenik meg
73%

18. ábra. Az információs műveltség megjelenésének aránya a Magyarországon akkreditált alapképzési
szakok képzési és kimeneti követelményei között

Elmondható, hogy a képzések csupán egyharmada sorolja az információs
műveltséget (illetve annak legalább egy részelemét) a képzés során elsajátítandó
kulcskompetenciák

közé,

és

követeli

meg

a

frissdiplomásoktól

az

egyes

információkezeléssel kapcsolatos készségek meglétét. Ez meglehetősen aggasztó, hiszen
valamennyi felsőfokú szakképesítéssel rendelkező munkavállalótól elvárható, hogy ismerje
a szakterületének legfontosabb információforrásait, tisztában legyen a hatékony és
célravezető információkeresés eszközeivel, módszereivel, stratégiáival, valamint hogy a
megtalált információkat elemezni, értékelni, szintetizálni és felhasználni tudja.
Érdemes megvizsgálni, hogy a 43 olyan alapképzési szak, amely szakmai
kompetenciáinak sorában megnevezi az információs műveltség egyes elemeit, melyik
tudományágba tartozik. A vizsgált szakok a legnagyobb arányban a művészeti, a bölcsész,
a műszaki, az orvos- és egészségtudományi képzési területen jelennek meg. Ám ezek
között is felfedezhetőek különbségek, hiszen vannak olyan szakok, ahol csupán
érintőlegesen kerülnek elő, más esetekben viszont részletesen jelennek meg az egyes
információkezeléssel kapcsolatos ismeretkörök, tudáselemek. Ugyanakkor a hitéleti, sport, természet- és jogtudományi szakok esetében mellőzött kompetenciának számít az
információs műveltség (19. ábra).
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A képzési területek aránya, amelyekben megjelenik az információs
műveltség
hitéleti
0%

művészetközvetítés
2%

természettudomány
2%

sporttudomány
0%
agrár
5%

művészet
17%

bölcsész
14%

társadalomtudomány

5%
informatika
5%

pedagógus
10%
orvos- és
egészségtudományi
10%
műszaki
12%

gazdaságtudományi
9%

jogi és
igazgatási
2%
nemzetvédelmi
és katonai
7%

19. ábra. A képzési területek aránya, amelyekben megjelenik az információs műveltség

Az egyes kompetenciaelemek elsajátítása (pl. az információfeldolgozás képessége) persze
nem feltételezi, hogy egy komplex információkereséssel és -alkalmazással összefüggő
készség is kialakuljon, amelyet a hallgatók, diplomások a tanulmányaik, munkájuk vagy
hétköznapjaik során a gyakorlatban is alkalmazni tudnának.
Ha megvizsgáljuk, hogy az egyes képzési területeken működő szakok közül
mekkora azoknak az aránya, amelyek szakmai kompetenciái között megjelenik az
információs műveltség legalább egy eleme, megdöbbentő eredményre jutunk (20. ábra).
Az orvos- és egészségtudományi, a pedagógusképzés, az informatikai képzési területhez
tartozó szakok mindegyikénél szerepel az információs műveltség valamely eleme. A
bölcsész, nemzetvédelmi, gazdaságtudományi, műszaki, művészeti képzési területhez
tartozó szakok felénél, harmadánál jelentkeznek az információs műveltség részkészségei a
szakmai kompetenciák sorában. Az agrár, társadalom-, jog- és természettudományi képzési
területeken a szakmai kompetenciák között viszont csak elvétve kerülnek elő az
információkezeléssel kapcsolatos készségek.
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összes szak száma a képzési területen
szakok száma, amelyeknél szerepel az információs műveltség
20. ábra. Az egyes tudományterületeken működő szakok száma

Az egyes képzési területeken, így a társadalomtudományi, bölcsészettudományi
szakok esetében is sokkal nagyobb figyelmet kellene fordítani az információs műveltség
elsajátítására és fejlesztésére. A kilenc társadalomtudományi alapszak közül csupán kettő
jegyez valamilyen információs készséget (ám ezek közül az egyik az informatikus
könyvtáros szak, amely természeténél fogva emeli a professzió szintjére az ismeretekkel,
információkkal, dokumentumokkal való foglalkozást).
Az információs műveltség – ahogy már említettem – két képzési területen
egyáltalán nem jelenik meg, ez a sporttudományi és a hitéleti. Mindkét eset megdöbbentő,
hiszen a sporttudomány szoros összefüggésben áll az egészségtudománnyal, amely az
információs műveltség egyik kitüntetett területévé vált az elmúlt években. Hiszen a
táplálkozással, az egészség megőrzéssel, a mozgással kapcsolatban rengeteg tévhit és
félrevezető információ látott napvilágot, illetve érhető el az interneten, akár a
legnépszerűbb weboldalakon keresztül is, ezért ha nem rendelkezünk a megfelelő
információval, akár kárt is okozhatunk saját magunknak, magunkban. A vallás és az
információs műveltség viszonyában a közelmúlt számos változást hozott, a vallással,
hitélettel, egyházzal kapcsolatos információk forrása folyamatosan bővül, változik. A
vallási vezetők, az egyházi kommunikáció fórumai nyitnak a modern technika irányába,
munkájuk során egyre nagyobb mértékben használják az IKT-eszközöket, az internetet, a
web 2.0-ás alkalmazásokat. Viszont az információrobbanás terében egyre nehezebb
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kiszűrni, hogy az egyes, a világhálón talált információk valóban egy hivatalos, bevett
egyház egyik képviselőjétől vagy esetleg egy fanatikus szektától származnak. Éppen ezért
is elkerülhetetlen, hogy az információs műveltség mint komplex készség az előzőkben
említett két szakterület képviselőinek kompetenciái között is szerepeljenek.
Az alapképzési szakoknál az információs műveltség egyáltalán nem számít
kulcskompetenciának, megalapozása, fejlesztése nem kap nagy hangsúlyt. Ha a képzések
során ennyire elhanyagolják az információs műveltség fejlesztését, akkor felvetődik a
kérdés, hogy a hallgatók vajon miként képesek megírni az évfolyam- és szakdolgozataikat,
illetve hogyan lesznek képesek eligazodni a digitális világ útvesztőiben?
A Magyarországon akkreditált majdnem 300 mesterképzési szak esetében már jobb
arányszámokkal találkozhatunk, mint az alapképzési szakoknál: a szakok kétharmadánál
(pontosan 64%-uknál) megjelenik az információval való foglalkozás készsége,
leggyakrabban az információfeldolgozás képességével találkozhatunk (21. ábra).

Az információs műveltség megjelenésének aránya a
Magyarországon akkreditált mesterképzési szakok képzési és
kimeneti követelményei között

nem jelenik meg
36%
szakok aránya,
amelyekben
megjelenik az
információs
műveltség
64%

21. ábra. Az információs műveltség megjelenésének aránya a Magyarországon akkreditált
mesterképzési szakok képzési és kimeneti követelményei között

Az információfeldolgozás képességén kívül több, az alapképzési szakoknál már vázolt
kompetenciaelem is jelen van az egyes mesterszakok szakmai kompetenciáinak sorában.
Az „információs műveltség” kifejezés a mesterképzési szakok képzési és kimeneti
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követelményei

között

mindösszesen

egyszer

szerepel,

mégpedig

a

Tudománykommunikáció a természettudományban nevű MA alapozó ismeretkörei között.
Ha megvizsgáljuk azokat a szakokat, amelyek képzési és kimeneti követelményei
között szerepel az információs műveltség vagy annak valamelyik részkészsége, láthatjuk,
hogy a legmagasabb arányban a bölcsész és a műszaki tudományterületen működő szakok
képviseltetik magukat (22. ábra). Pozitív tendenciaként számolható el, hogy a
természettudományi profilú szakok esetében is magas lesz azoknak az aránya, amelyek
szakmai kompetenciái közé sorolja az információkezelési készségeket.

A képzési területek aránya, amelyekben megjelenik az információs
műveltség
sporttudomány
külföldi/magyar
1%
1%
agrár
művészet
8%
6%

természsettudomány

10%
pedagógus
0%

bölcsész
26%

műszaki
23%

társadalomtudomány

orvos- és
egészségtudományi
4%

gazdaságtudományi nemzetvédelmi
7%
és katonai
4%

informatika 5%
3%
jogi és igazgatási
2%

22. ábra. A képzési területek aránya, amelyekben megjelenik az információs műveltség

Az

egyes

tudományterületeken

akkreditált

mesterszakok

vizsgálatakor

megfigyelhetjük, hogy a legtöbb esetben a szakok legalább 50%-nál megjelennek az
információs műveltség egyes részkészségei. Az orvos- és egészségtudományi, valamint az
informatikai képzési területen mindegyik szak képzési és kimeneti követelményei között
találkozhatunk az információval való foglalkozás valamely elemével. Ám a művészeti
képzési területen nem ennyire pozitív a helyzetkép. Míg BA szinten a szakok 30%-nál
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találkozhattunk az információs műveltséggel a szakmai kompetenciák sorában, addig az
MA szinten ez lecsökken 24%-ra, ami azért is figyelemreméltó, mivel az összes többi szak
esetében éppen ennek a fordítottja a jellemző.
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összes szak száma a képzési területen
szakok száma, amelyeknél szerepel az információs műveltség
23. ábra. Az egyes tudományterületeken működő szakok száma

A felsőoktatásban az egyes szakok képzési és kimeneti követelményekhez igazítva
tervezik és alkotják meg a tanegységek és a kurzusok listáját. Pozitív tendencia, hogy az
alapképzési szakok legnagyobb százalékánál a kötelező tanegységek listájában szerepel
valamilyen tanulás- vagy kutatásmódszertani kurzus. A tantárggyal párhuzamosan
ugyanakkor csak kevés intézmény, illetve szak esetében kerül elő könyvtárismeretkönyvtárhasználat témakörű kurzus. Az andragógia alapszakot oktató felsőoktatási
intézmények (így például a Debreceni Egyetem, a Dunaújvárosi és a Zsigmond Király
Főiskola, a Pécsi és a Szegedi Tudományegyetem) mellett az Eötvös Loránd
Tudományegyetem

Bölcsészettudományi

Kar

szentel

nagy

figyelmet

a

könyvtártudománnyal összefüggő tudáselemek átadásának. A kurzus a könyvtárismereti és
-használati ismeretekkel párhuzamosan a digitális írástudás, az információs műveltség és
egyéb szomszédos kompetenciák fejlesztésével is foglalkozik.
Egy, a XXI. századi kompetenciák fejlesztését célzó olyan kurzus viszont, amely a
tanulás- és kutatásmódszertan, valamint a könyvtárismeret-könyvtárhasználat című tárgyak
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– az esetek többségében elméleti – tananyagát gyakorlati ismeretekkel egészíthetné ki,
elkerülhetetlen lenne a felsőoktatásban.
Az osztatlan tanárképzés területén a tanári felkészítés közös követelményei között,
valamint a képzési és kimeneti követelményeken belül a szakmai kompetenciák között –
egyetlen szaktól eltekintve – egyszer sem jelenik meg az „információs műveltség”
kifejezés, csupán annak egyes részkészségei. Ez annál furcsább, mivel a közoktatásban az
információs műveltség részkészségeit az egyes tantárgyak keretében a pedagógusoknak
kell átadniuk a diákoknak. Ám a diákok csak úgy tudják elsajátítani, fejleszteni a
készségeiket, ha azt a pedagógus beemeli a fejlesztési területek közé, és célzott feladatok
segítségével próbálja elmélyíteni azt az elméletben és a gyakorlatban egyaránt.
Mindemellett találkozunk olyan szakokkal, amelyek képzési és kimeneti követelményei
között az információs műveltség egyik eleme sem szerepel, vagy csupán nagyon
érintőlegesen kerül elő az információval való foglalkozás valamelyik részkészsége. Ezáltal
a tanári diplomával rendelkező fiatal szakemberek nem fogják tudni megfelelőképp
megalapozni és fejleszteni a diákok készségeit, hiszen ők sem foglalkoztak ezzel a
felsőoktatás évei, a tanárképzés ideje alatt.
A tanárképzés során megszerezhető képességek sorában a szakmódszertani és a
szaktárgyi tudás területén megszerzett ismeretek között szerepel az információszerzés, az
információk feldolgozásának, értelmezésének és elrendezésének készsége. Az osztatlan
mesterképzés minden szakján a tanárjelölteknek meg kell ismerniük a szaktárgy
tanításához szükséges nyomtatott és digitális információforrásokat, tankönyveket,
tanulásszervezési módokat, fontosabb módszereket és tanulási stratégiákat, képessé kell
válniuk az információ- és könyvtárhasználatra, illetve az információs és kommunikációs
technológia használatára. A szakmódszertani kompetenciák sorába jegyzett készségek
mutatják a legnagyobb egyezést az információs műveltség elemeivel, ám még itt sem
beszélhetünk a komplexitásról.
A módszertani ismeretek mellett az egyes szaktárgyakhoz kapcsolódó speciális
készségekkel, képességekkel is rendelkezniük kell a tanárjelölteknek. Ezért valamennyi
tanárszak képzési és kimeneti követelményét elemzem, hogy a készségek és képességek
sorában az információs műveltség – vagy annak részkészségei – megjelennek-e. A
Magyarországon akkreditált 39 osztatlan tanárszakból (ebben a számban az idegen nyelvek
összessége egynek számít) 22-nél kerülnek elő az információs műveltség egyes
részkészségei (24. ábra), ám több esetben kizárólag az információs és kommunikációs
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technológiák oktatásban történő alkalmazását emelték ki. Az információs műveltség egyes
készségelemei leggyakrabban a közoktatás műveltségi területen választható tanári
szakképesítések képzési és kimeneti követelményei között figyelhetők meg.

Az információs műveltség megjelenésének aránya a
Magyarországon akkreditált tanárszakok képzési és
kimeneti követelményei között

nem jelenik meg
44%

szakok
aránya,
amelyekben
megjelenik az
információs
műveltség
56%

24. ábra. Az információs műveltség megjelenésének aránya a Magyarországon akkreditált
tanárszakok képzési és kimeneti követelményei között

Az osztatlan tanárszakok közül azok sorában jelentkeznek nagyobb arányban az
információs műveltség egyes elemei, amelyek a tradicionálisnak mondható, a közoktatás
műveltségi területen működő szakok (pl. magyar nyelv és irodalom, idegen nyelvek,
matematika, biológia, földrajz stb.). A tradicionális tanárszakokon kívül a Nemzeti
alaptantervben listázott legújabb tantárgyakhoz illeszkedő felsőoktatási szakok (pl.
erkölcstan, hon és népismeret stb.) esetében is gyakran előkerül az információs műveltség
valamelyik komponense. Ugyanakkor az osztatlan tanárszakok majdnem felénél így sem
szerepel az információs műveltség az egyes szakmai kompetenciák mellett.
A szakok közül ugyanakkor kiemelkedik az informatikatanár szak. A NAT-ot
tárgyaló fejezetrészben már részleteztük, hogy az egyes műveltségi terület közül ez az,
amely során a legnagyobb arányban

alapozzák meg és fejlesztik az egyes

információkezeléssel összefüggő készségeket. Erre azonban a tanárjelölteket megfelelően
fel is kell készíteni, ahogy ez az informatikatanár szak képzési és kimeneti
követelményeinek rendszeréből egyértelműen ki is tűnik. Az informatikatanár szak képzési
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is kimeneti követelményei között fogalmazták meg legrészletesebben az információs
műveltség egységeinek összességét. Az informatikai képzési terület tanárjelöltjeinek a
következő készségelemeket kell magukévá tenniük:
 Az információs és kommunikációs technológiák alkalmazása az informatikaoktatás során.
 Az információ szemléltetése, értelmezése, vizsgálata, a segítő eszközök, illetve módszerek
megismerése.
 Az információkeresési stratégiák alkalmazása.
 Adatgyűjtés, témafeldolgozás, forrásfelhasználás, elektronikus oktatási segédanyagok,
távoktatási technológiák felhasználási lehetőségeinek ismerete.
 A tanulmányi problémának megfelelő médium kiválasztása és feldolgozása.
 A szerzői rendszerek tulajdonságai, erősségei és gyengeségei, tanítási hasznuk.
Arról természetesen nem szabad elfeledkeznünk, hogy az információs műveltséget
a közoktatásban résztvevők számára nem csupán az informatikaóra keretei között kell
átadni. A kompetencia megalapozása és fejlesztése valamennyi tanóra keretében, kötelező
jellegűen meg kellene, hogy jelenjen. Ez azonban csak akkor tud megvalósulni, ha a
tanárjelöltek mélyreható ismeretekkel és gyakorlati tapasztalattal rendelkeznek az
információs műveltséggel, illetve annak átadásával kapcsolatban. Ez pedig nehézkes lehet
azoknak a tantárgyaknak az oktatása esetén, amelyekkel összefüggésben a tanárjelölt az
egyetemi évek alatt csupán az információs és kommunikációs technológiák elvi szintű
használatát tanulta meg, illetve a szak képzési és kimeneti követelményei között csupán ez
az egy információs műveltség témájú készség van nevesítve (ilyen többek között a
biológia- és a fizikatanár szak is).
Sajnálatos módon hasonló tendencia mutatkozik meg a közoktatás műveltségi
területen a reál szakos tanárjelöltek képzési és kimeneti követelményei között is. A
matematikatanár szakon például az információs és kommunikációs technológiák
használatán kívül kizárólag a tanulási források kritikus elemzését fedezhetjük fel a
készségek között. A földrajztanár szakon az információkezelés és -alkalmazás kapja a
főszerepet az elsajátítandó készségek között. A kémia szakos tanárjelölteknek elsősorban
az információforrások ismeretére, a tartalomkeresés képességére és a kritikus
információelemzésre kell a figyelmet fordítaniuk. Ha a reál szakos tanárjelöltek képzési és
kimeneti követelményben szereplő, valamint az információkezeléssel kapcsolatos
készségelemeit egy kompetencialistában szerepeltetnénk az információs műveltség szinte
összes komponensét megkapnánk. Mégis megkérdőjelezhető, hogy az egyes komplex
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készségeket, jelen esetben az információs műveltséget miért kell elemeire bontani, és úgy
kezelni.
A humán tanárszakok esetében az információs műveltség egyes készségelemei
szélesebb palettán jelennek meg, mint az megfigyelhető volt a reál szakoknál. A
történelemtanár szak esetében például nagy hangsúlyt kap a különböző információforrások
és az információközvetítő intézmények (könyvtár, levéltár, múzeum), valamint csatornák
(digitális adatbázis, médiumok) ismerete, illetve a bennük történő tájékozódás. Az
ismeretszerzés és -feldolgozás megközelítésében kiemelik a primer és szekunder források
megkülönböztetésének képességét. A kutatás módszereinek listázásakor a közgyűjteményi
mellett kiemelik az informatikai tájékozódás képességét is. Az idegen nyelvek esetében – a
történelem szakhoz hasonlóan – a képzési és kimeneti követelményekben rendkívül
részletesen foglalkoznak az információs műveltség egyes részkészségeivel, amelyek az
információforrások, az információs és kommunikációs technológiai eszközök, a digitális
tananyagok, illetve az internet hatékony használata, valamint a mindenkori új eszközök
nyújtotta lehetőségek ismerete. A humán tanárszakok közül kilóg a magyartanár szak,
hiszen a szak képzési és kimeneti követelményeinek sorában kizárólag a modern
információfeldolgozási stratégiák, technikák ismerete fogalmazódik meg.
A művészetek műveltségi terület tanárszakjai esetében is vegyes képpel
találkozhatunk, hiszen míg a média-, mozgókép- és kommunikátor- valamint a dráma- és
színházismeret-tanár szak esetében az információs készségek szélesebb tárházával
találkozunk, addig a többi szaknál szerencsésebb esetekben is csupán érintőlegesen vagy
egyáltalán nem jelennek meg az információ kezelésével kapcsolatos ismeretkörök. A
média-, mozgókép- és kommunikátortanár szak esetében – az eddigiekben megismertekhez
képest egyedülálló módon – az információs műveltség azon részkészségei jelennek meg,
amelyek az információ elemzésére, értékelésére vonatkoznak. Ezek a következők:
 az információszerzési és -feldolgozási módszerek, valamint alkalmazási lehetőségeinek
ismerete;
 az információk hitelessége megítélésének képessége;
 a média befolyásoló szerepének felismerése;
 az információ- és médiatudatosság kialakítása.
A dráma- és színházismeret-tanár szak esetében ismét a különböző információforrások
(közgyűjtemények, segéd- és kézikönyvek, adatbázisok) ismerete és alkalmazása kerül a
középpontba. Ezzel párhuzamosan szerepet kap az önálló ismeretszerzés, valamint a
szakirodalom értelmezésének képessége, illetve a szaknyelvi fogalomtár értő használata is.
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Az ének-zene tanár szak képzési és kimeneti követelményei között azonban csupán
érintőlegesen jelennek meg az egyes információs készségek, ilyen például a megfelelő
tananyagok, taneszközök, információforrások, tudáshordozók megválasztásának készsége.
Hasonló a helyzet a zenetanár, a zeneművésztanár, valamint a népzene- és népikultúratanár szak esetében is, amely szakok képzési és kimeneti követelményeik között csupán az
információs és kommunikációs technológiák alkalmazása jelenik meg.
Az életvitel és gyakorlat műveltségi területhez kapcsolódó technika-, életvitel- és
gyakorlattanár szak képzési és kimeneti követelményei között is csupán a nyomtatott és
elektronikus információhordozók ismeretének és használatának készsége, valamint az
információs és kommunikációs technológiák alkalmazása jelenik meg.
A Nemzeti alaptantervben újonnan megjelenő tantárgyak oktatásának biztosítása
érdekében a felsőoktatásban is megjelentek az új tanárszakok, így például az erkölcstan- és
etika-, valamint a hon- és népismeret-, illetve a közösségi művelődés tanár szak. Ám a fent
említett három szak esetében is csupán az információs műveltség egy-egy részkészségével
találkozunk. Mindhárom szak esetében elsősorban a szakmához kapcsolódó információs
források és szervezetek tekintetében vár el tájékozottságot a tanárjelöltektől a
követelményrendszer. Ezen felül az erkölcstan- és etikatanár szak képzési és kimeneti
követelményei között a különböző információk alkalmazási lehetőségeinek ismerete, a
közösségi művelődés tanár szak esetében pedig az információs és kommunikációs
technológiák alkalmazása fogalmazódik meg. A hon- és népismerettanár szak képzési és
kimeneti követelményei között még megjelenik a tantárgy tanításához szükséges
módszerek, eljárások, kézikönyvek, segédanyagok, oktatástechnikai eszközök és
információhordozók, valamint az alternatív tantárgypedagógiai törekvések ismerete.
A szakmai tanárszakok tekintetében ugyanakkor az információs műveltség
részkészségei kapcsán az eddigiekhez képest is sokkal szerényebb ismeretekkel
találkozhatunk. Ugyanis a mérnök-, a közgazdász- és az agrármérnök tanár szak esetében
kizárólag az információs és kommunikációs technológiák ismerete és alkalmazása szerepel
a képzési és kimeneti követelmények között. A szakmai tanárszakok közül egyedül a
gyógypedagógia tanár szak képzési és kimeneti követelményei között találkozhatunk az
információs műveltség több készségelemével is, amelyek az információszerzésre és feldolgozásra, az értelmezésre és az elrendezésre az alapvető – szövegértési, logikai,
informatikai – felkészültségre, valamint az információforrások ismeretére fókuszálnak.
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Ahogy az egyes tanárszakok esetében már vázoltam, az információs műveltséggel
összefüggően legtöbbször említett részkészség a különböző információforrások ismerete,
valamint az információs és kommunikációs technológiák alkalmazásának készsége. Az
információs műveltség többi eleme ugyanakkor csak egy-egy tanárszak követelményei
között jelennek meg.
A kulcskompetenciák könnyebb elsajátítása érdekében az UNESCO 2011-ben
kiadott egy segédkönyvet153, amely a pedagógusok, pedagógusjelöltek számára nyújt
segítséget, hogy miként tanítsák a média- és információs műveltséget. A kiadvány a médiaés információs műveltség tanítását állítja a középpontban, mindennek megkönnyítése
érdekében kompetencia-keretrendszert és modulokat alkot, amelyek egyértelműen
megkönnyítik a tanórák tervezését és kivitelezését. Nélkülözhetetlen lenne ennek és az
ehhez hasonló kiadványoknak a mielőbbi lefordítása és elterjesztése a tanárképzésben,
hiszen a tanárjelöltek kompetenciaelemeinek sorába mihamarabb be kell építeni az
információs műveltséget, ehhez azonban egyelőre módszertanilag semmiféle segítséget
nem kapnak. Az egyes tantárgyak ismeretanyagaival párhuzamos kompetencia és
készségfejlesztés ezáltal könnyen elsikkadhat.
Az információs műveltség és a felsőoktatás dimenziójának vizsgálatakor külön ki
kell térni két szakra: az informatikus könyvtáros alap- és mesterképzési, valamint a
könyvtárostanár (könyvtárpedagógia-tanár) szakokra. A két képzésről azért érdemes külön
fejezetrészben szólni, mert a diplomás könyvtáros(tanár)ok professzióként űzik az
információval való foglalkozást. Ebből fakadóan kiemelkednek a többi alap-, mester- és
tanárszak közül, ugyanis a képzési és kimeneti követelmények sorában ennél a két szaknál
jelenik meg az információs készségek legteljesebb eszköztára. Továbbá a tanárszakok
közül egyedül a könyvtárostanár szak követelményei között szerepel az „információs
műveltség” kifejezés, amely ebben a kontextusban az információs készségek komplex
rendszereként jelenik meg. A könyvtárostanár szak képzési és kimeneti követelményei
között a következő információs műveltséggel összefüggő készségek szerepelnek:
 a hagyományos és elektronikus információ források ismerete;
 az információs műveltség készségrendszerének mérésére, kutatására, fejlesztésére
vonatkozó ismeretek;
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tananyagrendszerek tervezése, fejlesztése;
 különböző szakterületi könyvtári tanórák szervezése, illetve szaktárgyi pedagógussal való
közös megtartása;
 a szaktanárok könyvtár-pedagógiai módszertani támogatása;
 a gyermekek és a felnőttek digitális írástudásának, információs kompetenciáinak, továbbá a
szövegértésének és az értő olvasásnak a fejlesztése.
Az alapszakos könyvtárosképzéssel összefüggésben az információs műveltség pedagógiája
szakirány kiemelése fontos, hiszen a hallgatók olyan széleskörű információs készségekkel
fognak rendelkezni, amellyel semmilyen más szakon tanuló fiatal. Az információs
műveltség pedagógiája szakirány Magyarországon egyedül a Pécsi Tudományegyetem
képzési kínálatából érhető el. A képzési struktúrában több kurzus célzottan is fejleszti az
információs műveltséget, amely elengedhetetlen a könyvtárosi munkakör betöltéséhez. Az
informatikus könyvtáros alapképzés országos változatai között még fontos megemlíteni az
információ- és tudásmenedzsment szakirányt is. A szakirány elsődleges célja, hogy a
hallgatók szert tegyenek információszolgáltatással, üzleti információforrásokkal, az
információ előállításával, feltárásával, szervezésével és szolgáltatásával kapcsolatos
ismeretekre. A szakirány az Eötvös Loránd Tudományegyetem és az Eszterházy Károly
Főiskola képzési kínálatából érhető el.

VI.3. Az információs műveltség és a felnőttoktatás – az információs műveltség
és a könyvtárak
A köz- és a felsőoktatás mellett nem szabad elfeledkezni a felnőttoktatásról sem. A
Köznevelési törvény egyes rendelkezései ugyan a felnőttoktatásra is vonatkoznak, de az
kizárólag az iskolarendszerű (nappali, esti vagy levelező munkarendű) képzéssel
foglalkozik, és még csak meg sem említi, hogy a felnőttoktatásnak, felnőttképzésnek
léteznek egyéb lehetőségei és módozatai is. A felnőttképzésről Magyarországon a 2013.
évi LXXVII. törvény154 rendelkezik, amely kimondja, hogy mindinkább szükséges a
szakmai, a nyelvi és a támogatott képzések számának növelése. A törvény rendelkezik a
felnőttképzési tevékenységet végző jogalanyokról is. Ám a törvény hatálya csak az
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engedéllyel rendelkező „felnőttképzési tevékenységet folytató jogi személyekre, jogi
személyiség nélküli gazdasági társaságokra, egyéni cégekre, egyéni vállalkozókra, a
nemzeti köznevelésről szóló törvény szerinti állami intézményfenntartó központ által
fenntartott köznevelési intézményre terjed ki”155. Ezáltal az informális felnőttoktatási és képzési tevékenységet végző intézményekre, így a különböző felhasználóképzést végző
közgyűjteményi intézményekre sem terjed ki. Sőt a törvény szövegében még csak említést
sem tesznek arról, hogy léteznek olyan felnőttkori (informális, nonformális) tanulási
formák, amelyek nem kötődnek szervesen oktatási intézményekhez vagy vállalatokhoz.
Ezáltal a felnőttoktatás, felnőttképzés különösen érzékeny terület lesz, ugyanis helyének és
szerepének egyértelmű tisztázása még nem történt meg hazánkban.
A felnőttoktatás, felnőttképzés hazánkban, Európában és világszerte is nagyon
elhanyagolt területnek számít. Hiszen az Európai Unió 28 tagországának valamennyi 25-64
év közötti állampolgára közül csupán 9% vett részt valamilyen felnőttek oktatását,
képzését célzó tanfolyamon, kurzuson. Az egész életen át tartó tanulás tekintetében
Magyarország – Bulgáriával, Horvátországgal és Romániával egyetemben – sereghajtónak
számít, hiszen a lakosság csupán 3% tudott beszámolni arról, hogy 2013-ben részt vett
valamilyen felnőtt korosztályt érintő oktatásban, képzésben (25. ábra).

25. ábra. A felnőttoktatásban résztvevők aránya az Európai Unió 28 tagországában 156
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Uo.
Lifelong learning.
http://epp.eurostat.ec.europa.eu/tgm/mapToolClosed.do;jsessionid=9ea7d07d30e75f0614b117e94ea6a66dfd9
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Az egész életen át tartó tanulás, a felnőttoktatás és -képzés éppen ezért vált az Európai
Unió egyik kiemelt fejlesztési területévé. Az Európa 2020 című dokumentumban az Unió
mind 28 tagországa számára az egész életen át tartó tanulás vonatkozásában a 15%-os célt
tűzte ki.157 A célkitűzés Európa északi országai számára (Finnország, Svédország,
Norvégia, Dánia) teljesíthetőnek tűnik, ám hazánkban majdnem 13%-kal kell növelni a
felnőttoktatásban, felnőttképzésben résztvevők számát a következő hat év alatt. Az egész
életen át tartó tanulás eszményének megvalósítása érdekében több hazai és európai
programot is kidolgoztak, ám a felnőttek érdeklődése sok esetben nem számottevő az ilyen
típusú kezdeményezések iránt. Ennek ellenére pozitív példával mindig találkozunk, hiszen
a Budapesten, Győrben és Kecskeméten működő Harmadik Kor Egyeteme (vagy
Nyugdíjas Egyetem, Nyugdíjasok Akadémiája) a rendkívül széleskörű ismereteket átfogó
előadásokkal, programokkal várja az egyre népesebb közép- és időskorú hallgatóságot. Ám
a programból egyértelműen hiányoznak az információs műveltség témakörébe vágó
előadások és a begyakorlás szempontjából nélkülözhetetlen szemináriumok. A szervezett
keretek között átadott ismeretek, kompetenciák pedig meg tudnák könnyíteni a résztvevők
egyes élethelyzeteit, így például az interneten keresztüli kapcsolattartást, elektronikus
ügyintézést.
A felnőttoktatás helye és szerepe így az információs műveltség megalapozása és
fejlesztése területén sem tisztázott. A dolgozó középkorú és idősebb felnőttekre a diákság
„digitális bennszülöttsége” helyzeti előnyeivel szemben a „digitális bevándorlás”, 158 sőt
esetenként a teljes kívülállóság és az ellenállás a jellemző. A felnőtteket érintő képzések
ugyanis két színtéren is megvalósulhatnak: iskolarendszeren belül, illetve azon kívül. Az
iskolarendszeren kívüli oktatás azonban még bizonytalanabbnak mutatkozik, ugyanis a
közgyűjteményi intézmények közül kizárólag a nyilvános könyvtárak alapfeladatai között
fogalmazódott meg a könyvtárhasználók segítése a digitális írástudás és az információs
műveltség elsajátításában.159 És bár nemzetközi szinten jelentős szerepet vállaltak és
vállalnak a könyvtárosok, valamint a tudományos és a közkönyvtárak az információs
642123821.e34OaN8PchaTby0Lc3aNchuNa38Te0?tab=map&init=1&plugin=1&language=en&pcode=tsdsc
440&toolbox=types (2014.04.07.)
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Európa 2020. Az intelligens, fenntartható és inkluzív növekedés stratégiája. http://eurlex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=COM:2010:2020:FIN:HU:PDF (2014.01.21.)
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Prensky, Marc: id.m.
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Az 1997. évi CXL. törvény a muzeális intézményekről, a nyilvános könyvtári ellátásról és a
közművelődésről. http://net.jogtar.hu/jr/gen/hjegy_doc.cgi?docid=99700140.TV
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műveltség tartalmának és szintjeinek meghatározásában, az elsajátítás módszereinek
kidolgozásában160, ezzel Magyarországon még mindig nem számolhatunk. És annak
ellenére, hogy 2013 év végén hazánk több mint 900 nyilvános könyvtárat161 számlált, az
információs műveltség elsajátítására irányuló programok még csak a tervezés szintjén sem
látszanak létezni.
A köz-, felsőoktatási és szakkönyvtárak mára már nagy múlttal és gyakorlattal
rendelkeznek a felhasználóképzés területén, amely elsősorban a könyvtár, a hagyományos
és online katalógusok, általános és tudományos keresőmotorok és szakirodalmi
adatbázisok használatát foglalja magában. Ám a felhasználóképzés területe a XX. század
végén, a XXI. század elején kiegészül az informatikai (számítógép, laptop) és az IKTeszközök

(mobiltelefon,

PDA,

okostelefon),

valamint

az

internet

alkalmazási

lehetőségeinek oktatásával is. A technika gyors fejlődése miatt az informatikai ismeretek
oktatása hamar helyet kapott a közoktatásban. A könyvtáraknak így elsősorban a közép- és
az

időskorúak

számítástechnikai

képzésére

kellett

fókuszálni,

különböző

kezdeményezéseket és programokat kidolgozni. Ezek közül egy, a mai napig is nagy
népszerűségnek örvendő „Kattints rá, Nagyi!”-tanfolyam keretében mind a számítógép,
mind az internet használatába bevezetik az időseket. Az internet alkalmazásának témakörei
között egyértelműen felismerhetők az információs műveltség egyes elemei, így az
internetes keresés, az elektronikus információszerzés. Az informatikai témával kapcsolatos
ismeretek megalapozása után viszont szükség van a készségek elmélyítésére,
továbbfejlesztésére, szakmaspecifikussá tételére is. Hiszen minden egyes korú,
foglalkozású, érdeklődésű embernek megvan a sajátos információs szükséglete,
amelyekhez különböző információforrások tartozhatnak. Ezért az egyes témakörökhöz
tartozó

információforrások

megismerését

és

alkalmazásuknak

begyakorlását

a

felnőttoktatásnak az egyik központi feladatává kell tenni.
A felnőttoktatás, felnőttképzés és az információs műveltség kapcsolatának
lehetőségeit azért fontos kiemelni, mert a PIAAC felmérés eredményi egyértelműen azt
igazolták,

hogy

azok

a

felnőttek,

akik

részt

vesznek

valamilyen

szervezett

felnőttoktatásban, magasabb szintű információfeldolgozási készséggel rendelkeznek. Még
úgy is, hogy ezeknek a képzéseknek nem az információs műveltség elsajátítása és
fejlesztése volt a fő célja.
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Association of College and Research Libraries: Information literacy competency standards for higher
education. http://www.ala.org/acrl/standards/informationliteracycompetency (2013.01.09.)
161
Nyilvános könyvtárak jegyzéke: http://ki.oszk.hu/content/nyilvanos-konyvtarak-jegyzeke (2014.02.21.)
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Az információs műveltség hazai helyzetének elemzése nélkülözhetetlen a
kompetencia oktatására vonatkozó irányelvek meghatározása előtt. A köz-, felső- és
felnőttoktatás területén hatályos alapdokumentumok elemzése egyértelműen tükrözi, hogy
az információs műveltséget Magyarországon nem sorolják a kulcskompetenciák sorába.
Hiszen a kompetencia nem is jelenik meg valamennyi alapdokumentumban, illetve ahol
felbukkan, ott is csak érintőlegesen, felületesen. Annak ellenére, hogy az UNESCO 2003as Prágai Nyilatkozata kimondja, hogy az információs műveltség XXI. század társadalmi,
kulturális, gazdasági fejlődés kulcsaként értelmezhető.162 Ezáltal pedig különösen jelentős
szerepet játszik a magyarországi tendencia megváltoztatása, hiszen az információs
műveltség elsajátításával valamennyi más készség, képesség könnyebben megtanulhatóvá
és begyakorolhatóvá válik, illetve a tanulási, ismeretelsajátítási folyamat lerövidül,
hatékonyabbá válik.
A köz-, felső- és felnőttoktatás területén hatályos normatív dokumentumokban az
információs műveltségen kívül még az iskolai, felsőoktatási és szak-, valamint a
közkönyvtárak szerepét is ki kell emelni. Ugyanis a kompetenciaközpontú alapképzés, a
szakképzés, a felnőttképzés csak akkor tudja kiszolgálni a vele szemben támasztott
követelményeket, ha együttműködik az adott oktatási intézményi, illetve települési
könyvtárral.

A

közgyűjteményi

intézmények

szerepének

a

felértékelése,

az

alapdokumentumokban történő hangsúlyozása azért nélkülözhetetlen, mert a könyvtárak
csak így válhatnak az információs társadalom alapintézményévé, így tudják segíteni a
felhasználókat az információs műveltség elsajátításában, valamint mert a könyvtárosok
rendelkeznek e sajátos tudás átadására vonatkozó ismeretekkel, illetve alkalmassá tehetők
erre.
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The Prague Declaration: ”Towards an information literate society”.
http://www.unesco.org/new/fileadmin/MULTIMEDIA/HQ/CI/CI/pdf/PragueDeclaration.pdf (2014.02.21)
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VII. Az információs műveltség hazai megalapozásának és fejlesztésének
gyakorlati lehetőségei
Az információs műveltség fejlesztésére vonatkozóan napjainkra szükségszerűvé
vált egy olyan nemzeti stratégia megalkotása, amelynek elsődleges célja a digitális
megosztottság enyhítése, amelynek egyik modellje az információs műveltség komplex
fejlesztése. Ez a nemzeti stratégia a jelenlegi Digitális Megújulás Cselekvési Terv 20102014 folytatása lehetne, ugyanis hazai vonatkozásban ez az egyetlen dokumentum, amely
már egy külön alfejezetben tárgyalja a digitális írástudás és az információs műveltség
fejlesztési lehetőségeit. A Digitális Megújulás Cselekvési Terv 2013-ra vizionálta, hogy az
országban már el lehet indítani a digitális írástudatlanság csökkentését, valamint az
információs műveltség elmélyítését célzó, elsősorban motivációs és közösség-orientált
programokat, amelyeknek célja az életminőség javítása, a versenyképesség növelése.163 A
terv megvalósulása azonban még 2014-ben is várat magára. Annak ellenére, hogy a
kiemelt alfejezet meglehetősen rövid, és nem is tartalmaz konkrétumokat, nem zárja ki,
hogy a 2015-2019-ig terjedő stratégia egyik kulcseleme az információs műveltség
komplex oktatására irányuló keretrendszer legyen. Ezáltal a stratégia és az oktatási
elvrendszer is segítséget nyújthatna az oktatási intézményeknek, pedagógusoknak,
oktatóknak és könyvtárosoknak, hogy a különböző korosztályoknál milyen módon és
hogyan lehet megalapozni, illetve fejleszteni az információs műveltséget. Ám
stratégiaalkotásba kétségtelenül be kell vonni a pedagógusokat és a könyvtárosokat, hiszen
később ők lesznek azok, akiknek az oktatás egyes szintjein meg kell alapozni, illetve
tovább kell fejleszteni az információs műveltséget, valamint a vele szomszédos
kompetenciákat, így például a digitális írástudást.
A stratégiai megalkotása mellett különösen nagy hangsúlyt kell fektetni a
kompetenciaalapú oktatásra, képzésre, hogy a tanulók komplex módon, egységes
struktúrába tudják magukévá tenni a különböző XXI. századi kompetenciákat. Az
információs műveltség megalapozásához és fejlesztéséhez elodázhatatlan a köz-, a felsőés a felnőttoktatásba beemelhető és hasznosítható tantervek, kurzus- és tantárgyleírások,
valamint oktatási segédanyagok megalkotása. Az erre vonatkozó jó gyakorlatok
tapasztalatainak összességéből levont, valamint a magyar jogszabályi, közgyűjteményi és
163

Digitális Megújulás Cselekvési Terv 2010-2014. Az infokommunikációs ágazat cselekvési terve a
társadalom
és
a
gazdaság
megújulásáért.
http://www.kormany.hu/download/7/0d/30000/Digitalis_Megujulas_Cselekvesi_Tervull.pdf (2014.01.21.)
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oktatási rendszer sajátosságait és tulajdonságait is figyelembevevő oktatási elvrendszert
egyfajta ajánlásként részletezem az alábbiakban.
Az információs műveltség megalapozására és fejlesztésére irányuló szisztémát a
három oktatási színtérhez: az általános és középiskolához, a főiskolához és egyetemhez,
valamint a könyvtárhoz csatoltan jelenítem meg és fejtem ki az értekezésben. A hármas
tagolásra nem csupán az oktatási intézmények jellegzetességei (más fenntartó, eltérő
érdekek, heterogén cél- és feladatrendszer) miatt van szükség, hanem az információs
műveltség különböző ismeretszintjei miatt is. Az információs műveltség megalapozására
és fejlesztésére irányuló – alább kifejtendő – komplex oktatási keretrendszer a köz-, a
felső- és a felnőttoktatásra vonatkozó irányelveket tartalmazza, amelyet az egyes képzési
szinteken konkrét javaslatokkal (kerettanterv, kurzusleírás, tanfolyam) egészítek ki.
Az oktatási keretrendszer megalkotásához Z. Karvalics László egyik, az
információs műveltséggel összefüggő elméletét164 vettem alapul, amelyben a szerző a
személyes információs kultúra rétegződésének sematikus modelljét vázolta (26. ábra).

26. ábra. A személyes információs kultúra rétegződésének sematikus modellje 165
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Karvalics László, Z.: Információs kultúra, információs műveltség – egy fogalomcsalád értelme,
terjedelme, tipológiája és története. In: Információs társadalom 12. évf., (2012) 1.sz.
7-43. p.
http://epa.oszk.hu/01900/01963/00036/pdf/EPA01963_informacios_tarsadalom_2012_1_007-043.pdf
(2014.01.18.)
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Z. Karvalics úgy rendezte egy háromszögmodellbe az információs kultúra egyes
szintjeit, hogy az alsó két szintet további két-két egységre osztotta. Ezáltal a modell a
következő tudásszinteket és -elemeket különbözteti meg egymástól:


Elemi információs írástudás (amelyek azokat az elemi információs kompetenciaelemeket
tartalmazzák, amelyek az írás, az olvasás és a számolás tanulásával párhuzamosan
alakulnak ki).
o Egyszerű
o Összetett



Középfokú információs írástudás (amelyen belül az egyes ismeretelemek ugyan
átadhatók a közoktatásban, ám a második blokkba sorolt társadalmi gyakorlatban
használatos készségek az oktatás-képzés egyik szintjén sem jelennek meg).
o Az információs környezettől független (domain-független) készségek:
 visual literacy (vizuális kompetencia)
 navigation literacy (tájékozódási kompetencia)
 medialiteracy (médiaműveltség)
 english proficiency (angol nyelvismeret)
 game literacy (játékkompetencia)
o A társadalmi gyakorlatban nélkülözhetetlen készségek:
 financial literacy (pénzügyi kompetencia)
 participative literacy (aktív állampolgári készségek)
 scientific literacy (tudományos íráskészség)
 legal literacy (alapvető jogi ismeretek)
 psycholiteracy (pszichológiai készségek)



Felsőfokú információs műveltség (amely „csak kis részben tanulható és tanítható”166)
 information ethics (információs etika)
A modellben a legalsó szinten az egyszerű és összetett elemi információs műveltség
szervesen egymásra épül. Ám a középfokú információs műveltség tekintetében
kettősséggel találkozunk, hiszen a két blokkban helyet foglaló ismeretelemek nem épülnek
egymásra, hanem egymástól elkülönített módon történik az elsajátításuk és fejlesztésük. Z.
Karvalics elmélete világít rá, hogy a közoktatás a középfokú információs műveltség csupán
egyes részkészségeivel foglalkozik. Így fordulhat elő, hogy míg a domain-független

166

Uo. 35. p.
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készségeket a közoktatás különböző szintjein már eddig is oktatták, addig a társadalmi
gyakorlat ismeretblokk elemeit az oktatás egyik szintjén sem adják át szervezett keretek
között.
Z. Karvalics elméletében nóvumként jelenik meg az az ismeretegyüttes, amely
azokat a társadalmi gyakorlatból vett elemeket tartalmazza, amelyeket az információs
társadalom polgárainak mindenképp birtokolniuk kell, ha szeretnének eligazodni a XXI.
század világában. Ez az ismerethalmaz tartalmazza társadalomban való boldoguláshoz
szükséges pénzügyi, jogi, illetve részvételi írástudást.
Az értekezés következő alfejezeteiben az információs műveltség megalapozását és
fejlesztését célzó oktatási keretrendszer vázolásakor a Z. Karvalics féle struktúrát veszem
alapul, ugyanakkor szükséges a modell egyes elemeinek átrendezése, kiegészítése.

VII.1. Az információs műveltség tanításának lehetőségi, pedagógiai ajánlások
A Z. Karvalics László által megalkotott modell nagyban hozzájárul az egyes
információs műveltség szintek meghatározásához, amelyeket már nem nehéz feladat
hozzárendelni az egyes oktatási szintekhez és intézményekhez. A modellben azonban
kisebb változtatásokat kell végrehajtani ahhoz, hogy az egyes ismeretelemek még inkább
igazodni és illeszkedni tudjanak az oktatás különböző szintjeihez. A változtatás négy
részegység esetében tartom szükségesnek, az egyik a tájékozódási kompetencia, amelyet a
domain-független, fejlett készséghalmaz helyett a társadalmi gyakorlat blokkban
helyeztem el. A másik készségelem a tudományos íráskészség, amely a felsőfokú
információs műveltség egységben kapna helyet. A Z. Karvalics által említett
kompetenciák sorából egyedül a játékkompetencia lóg ki. Hiszen ez tipikusan olyan
készség, amelyet a digitális bennszülöttek már a közoktatásba történő belépés előtt
birtokolnak, illetve amelyet a fiatalok előszeretettel tanítanak meg egymásnak, tanulnak
meg egymástól. Éppen ezért a játékkompetencia már az elemi információs írástudás
szintjén is megfigyelhető készség. A Z. Karvalics-féle struktúrából, a társadalmi
gyakorlat készséghalmazból ugyanakkor hiányzik két fontos, az információs műveltséggel
szorosan összefüggő ismeretelem, amely az egészségügyi és szociális, illetve a kulturális
kompetencia, amelyeket a későbbiekben még részletesen kifejtek.
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Z. Karvalics öt elemből álló, egymásra épülő, illetve egymást kiegészítő struktúrája
egyértelműen az oktatás öt szintjére (alsó tagozat, felső tagozat, középiskola, felsőoktatás,
felnőttoktatás) vonatkoztatható.
Az elemi (egyszerű és összetett) információs műveltséget a tanulóknak az általános
iskola alsó és felső tagozatában kell elsajátítaniuk, amelyet a középiskolában
továbbfejlesztenek, és majd további ismeretekkel egészítenek ki.
Z. Karvalics struktúrájában a domain-független készségrészek felelnek meg a
leginkább a középiskolában elsajátítandó kompetenciaelemeknek. Ám a vizuális
kompetencia, a médiaműveltség és az angol nyelv ismerete egyértelműen hozzáköthetők
egy-egy tantárgyhoz, amelynek keretében kifejezetten az adott készséget fejlesztik, így
például a rajz és vizuális kultúra, a mozgóképkultúra és médiaismeret, valamint az első
és második idegen nyelv tantárgyak (hasonló tendenciát figyelhettünk meg a NAT-ban
megfogalmazott több kulcskompetenciával kapcsolatban is, így például a matematikai,
természettudományi kompetencia esetében). A domain-független készségblokk egységei
így egyértelműen a középfokú oktatás során jutnak főszerephez, ugyanakkor mivel teljesegészében hozzárendelhetők egy-egy tantárgyhoz, további részletezésükre nincs szükség,
hiszen csak az információs műveltség segéd-, illetve alkompetenciáiként értelmezhetők,
amelyek csupán akkor járulnak hozzá az információs műveltség magasabb szinten történő
műveléséhez, ha már szert tettünk az információval való foglalkozás valamennyi
részkészségére. Kétségtelen, hogy a Z. Karvalics által kifejtett domain-független
készségelemek szorosan összefüggnek az információs műveltséggel, a legjobb bizonyíték
erre az információs műveltség legmodernebb elnevezése, a média- és információs
műveltség. Ám erre nincs módom részletesen kitérni értekezésemben.
A felsőfokú információs műveltség elemeiként definiálható az információs etika,
valamint a tudományos íráskészség, amely készségek egyértelműen a felsőoktatás során a
BA/BSc, MA/MSc, valamint a PhD-képzés folyamán jutnak szerephez. Ezeknek a
részkészségeknek a begyakorlása azért nélkülözhetetlen, mert az értelmiségi lét
predesztinálja, hogy ne csupán befogadjuk az információkat, hanem hogy új tartalmakat –
legyen az hagyományos vagy elektronikus – is létrehozzunk.
Az társadalmi gyakorlat átstrukturált ismeretblokkjában azok a részkészségek
jelennek meg, amelyeket a köz- és felsőoktatás során csupán érintőlegesen tehetnek
magukévá a fiatalok, ám a felnőttoktatás során égető szükség van ezek továbbfejlesztésére.
A tájékozódási, a pénzügyi kompetencia, az aktív állampolgári és pszichológiai készségek,
az alapvető jogi ismeretek, valamint az egészségügyi és szociális, illetve a kulturális
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kompetencia mind olyan készségek, amelyeket szervezett formában sem a köz- és a
felsőoktatásban nem tudnak elsajátítani a tanulók. Ezáltal az egyes információs
műveltséggel összefüggő részkészségekre csupán autodidakta módon tehetünk szert. Az
információs műveltséggel szervesen összefüggő készségeknek ezért egyértelműen meg kell
majd jelenniük a felnőttoktatás egyes területein.
Az információs műveltség komplex fejlesztésére irányuló oktatási keretrendszer
megalkotásához első feladatként meg kell határoznunk a kompetencia elemeit és
ismeretkomponenseit, amelyek hozzárendelhetők az egyes oktatási szintekhez. Ezáltal
egyértelműen jelezhetjük, hogy az oktatás különböző szintjein mely részegységek
elsajátítására és begyakorlására kell a legnagyobb figyelmet fordítani. (Az egyes
kompetenciák részkészségekre bontása és azok hozzárendelése az oktatás egyes szintjeihez
nem ismeretlen a kompetenciafejlesztéssel foglalkozó szakemberek körében, hiszen René
Schneider167 is hasonló mátrixban képzelte a research data literacy tanítási lehetőségeit az
oktatás egyes szintjein.168)
Az értekezés következő részegységeiben az információs műveltséget hét elemre
osztottam. Az így megalkotott struktúra a megismert információs műveltség modellek – és
annak részei – szempontjából a legátfogóbb listának tekinthető. Az információs műveltség
hét részelemként a következőket határoztam meg:


Az információs igény azonosítása.



A releváns információforrások azonosítása.



Az információk megkeresése.



A megfelelő információk megtalálása.



Az információk több szempontú vizsgálata.



Az információk feldolgozása.



Az információ menedzselése.
Az információs műveltség elemeinek és a különböző oktatási szinteknek az
összehangolásához, az oktatási hangsúlyok meghatározásához táblázatba foglaltam az
egyes részegységeket. Az információs műveltség elemei a mátrix horizontális, az oktatás
167

René Schneider: a svájci Geneva School of Business Administration professzora, kutatási területe a XXI.
századi kompetenciák fejlesztési lehetőségei.
168
Schneider, René: Research Data Literacy. In: Kurbanoğlu, Serap et al. (ed.): Worldwide Commonalities
and Challenges in Information Literacy Research and Practice. Istanbul, Springer, 2013. 134-140. p.
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egyes

szintjei

pedig

a

vertikális

tengely

mentén

kerültek

elhelyezésre.

A

kompetenciahálóban a háromféle (sötét-, közép- és világosszürke) színerősségű körök
mutatják, hogy a köz-, a felső- és a felnőttoktatás egyes szintjein az információs műveltség
mely elemeinek oktatására kell a legnagyobb figyelmet fordítani és melyek lesznek a
kevéssé fontosak vagy a hangsúlytalanok. Az oktatási keretrendszer ugyanakkor kizárólag
felmenő rendszerben tud majd megvalósulni, hiszen a felsőoktatásban csak akkor nem kell
külön is foglalkozni az információs igény megfelelő azonosításával és artikulálásával, ha
azt a közoktatásban már a megfelelő szinten a magukévá tették a diákok. Az információs
műveltség elemei színkóddal szerepelnek a rendszerben, ugyanis ezeket az értekezés
további fejezetrészeiben még további egységekre osztottam.
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Az

Az

információs

információ-

igény

források

azonosítása

azonosítása

Az

A megfelelő

Az

Az

Az

információ

információ

információ

információ

információ

megkeresése

megtalálása

vizsgálata

feldolgozása

menedzselése

Alsó tagozat
1-4. évfolyam

Felső tagozat
5-8. évfolyam
Középiskola
9-12.
évfolyam

BA/BSc szint

MA/MSc
szint
Informatikus
könyvtáros
BA
Informatikus
könyvtáros
MA
Könyvtárostanár MA

PhD/DLA
szint
Felnőttképzés
alapszint
Felnőttképzés haladó
szint

A táblázatban jelzett információs műveltség elemeket a továbbiakban – a színkódos
jelölésnek megfelelően –újabb részegységekre, ismeretkomponensekre bontom. Ezek a
következők:
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Az információs igény azonosítása


a kérdés megfogalmazása természetes nyelven



a kérdés megfogalmazása információkereső nyelven



tárgyszóalkotás



kulcsszóalkotás



tezauruszhasználat
Az információforrások azonosítása



nyomtatott források megismerése (tankönyv, könyv, enciklopédia, lexikon, szótár,
bibliográfia)



a könyv részeinek megismerése (tartalomjegyzék, név- és tárgymutató, utalók)



általános webes keresők megismerése (Google)



tematikus weboldalak megismerése



könyvtári katalógusok megismerése



elektronikus, digitális, virtuális könyvtárak megismerése



szakirodalmi adatbázisok megismerése
Az információ megkeresése



Boole operátorok megismerése és alkalmazása



beépített (nyelvi, földrajzi, dokumentumtípus szerinti) korlátok alkalmazása



keresési stratégiák, taktikák alkalmazása



irodalomkutatási módszerek megismerése
A megfelelő információ megtalálása



a releváns információ megtalálása a különböző forrásokból



a releváns információ azonosítása



az információhoz való hozzáférés leggyorsabb módjának kiválasztása



az információhoz való hozzáférés legrentábilisabb módjának kiválasztása



duplumszűrés
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Az információ vizsgálata


a megtalált, különböző forrásokból származó információk áttekintése



a megtalált, különböző forrásokból származó információk szelektálása



a megtalált, különböző forrásokból származó információk értékelése



a megtalált, különböző forrásokból származó információk elemzése



a megtalált, különböző forrásokból származó információk elrendezése



a megtalált, különböző forrásokból származó információk tárolása



a lényeg kiemelése
Az információ feldolgozása



az információk feldolgozása



az információk szintetizálása



irodalomjegyzék készítése a különböző szabályoknak megfelelően



hivatkozás készítése a különböző szabályoknak megfelelően
Az információ menedzselése



új információ, tudás létrehozása



az új ismeret alkalmazása



az új információ, tudás közlése



az információ menedzselése



az információ védelme (szerzői jog, szabvány, szabadalom)
Az információs műveltség elemeinek részfeladatait, azoknak egymásra épülését egy
négysávos koncentrikus körábrában jelenítem meg. A kör négy sávja – belülről kifelé
haladva – jelöli az alsó tagozatot, a felső tagozatot, a középiskolát és a felsőoktatást. A
körsávokban szereplő ismeretelemek azok, amelyeket egy-egy korosztálynak a magáévá
kell tennie az adott oktatási szinten. A színkódok jelölik, hogy az információs műveltség
egyes elemein belül helyet foglaló ismeretkomponenseknek hogyan kell megjelenniük
egymás mellett, illetve hogyan kell egymásra épülniük az oktatás különböző szintjein. A
25. ábra jól illusztrálja, hogy az alap-, a közép- és a felsőfokú információs műveltség egyes
részkészségeit melyik oktatási szinten kell megalapozni, illetve hogy ezek hogyan épülnek
egymásra, hogyan erősítik és fejlesztik tovább egymást. Az oktatási modell lehetőséget
biztosít arra, hogy az információs műveltség egyes ismeretkomponensei könnyen és
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gyorsan beépíthetők legyenek az egyes szaktárgyak tananyagaiba. A komplex rendszerből
pedig minden pedagógus, oktató számára kiderül, hogy melyek azok a részkészségek,
amelyeket már elsajátítottak a diákok, illetve amelyeket még fejleszteni kell. A modell
szerint az egyes oktatási szinteken a következő ismeretkomponenseket kell magukévá tenni
a diákoknak:
Alsó tagozat
 a keresőkérdés megfogalmazása természetes nyelven
 nyomtatott források megismerése (tankönyv, könyv, enciklopédia, lexikon, szótár,
bibliográfia)
 a könyv részeinek megismerése (tartalomjegyzék, név- és tárgymutató, utalók)
 a releváns információ azonosítása
 a megfelelő információ kiválasztása
Felső tagozat
 kulcsszóalkotás
 könyvtári katalógusok megismerése
 általános webes keresők megismerése (Google)
 beépített (nyelvi, földrajzi, dokumentumtípus szerinti) korlátok megismerése
 az információk áttekintése
 az információk elrendezése
 a lényeg kiemelése
 az információ feldolgozása
Középiskola
 tárgyszóalkotás
 Boole operatorok megismerése és alkalmazása
 elektronikus, digitális, virtuális könyvtárak
 tematikus weboldalak megismerése
 hozzáférés a releváns információhoz
 az információ értékelése
 az információ elemzése
 az információ tárolása
 az információk szintetizálása
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 új információ létrehozása
 az új információ alkalmazása
Főiskola/egyetem
 tezauruszhasználat
 szakirodalmi adatbázisok megismerése
 keresési stratégiák, taktikák megismerése
 irodalomkutatási módszerek megismerése
 az információk szelektálása
 duplumszűrés
 az új információ közlése
 az információ menedzselése
 az információ védelme
Az információs műveltség komplex elsajátításához szükséges ismeretkomponensek száma
a közoktatás első, második, illetve harmadik négy évfolyam hosszúságú oktatási blokkja
folyamán egyenletesen emelkedik. Hiszen míg az alsó tagozaton öt, felső tagozaton nyolc,
a középiskolai évek alatt pedig tizenegy ismeretelem megalapozásának, illetve a már
meglévő készségelemek folyamatos fejlesztésének kell megtörténnie.
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Tezauruszhasználat

Tárgyszóalkotás
Keresési
stratégiák,
taktikák

Duplumszűrés
Boole
operátorok
Beépített
korlátok

Szakirodalmi
adatbázisok

Elektronikus/
digitális/
virtuális
könyvtárak
Tematikus
weboldalak
ak

Hozzáférés az
információhoz

Kulcsszóalkotás

Könyvtári
katalógus

A keresőkérdés
megfogalmazása
Nyomtatott
források
Könyvek/
könyvrészek

Webes
keresők

Az információk
áttekintése

Az
információk
értékelése

Az
információ
kiválasztása

Az
információ
azonosítása

A lényeg
kiemelése

Az
információk
elemzése

Az
információ
feldolgozása

Az információk
elrendezése

Az információk
tárolása

Az
információ
szintetizálása
Az
információ
alkalmazása

Az új
információ
létrehozása

Irodalomjegyzék,
hivatkozás
Az
információ
közlése

Az
információ
védelme

Az
információ
menedzselése

Az információk
szelektálása

27. ábra. Az információs műveltség elemeinek rendszere
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A modell nem tartalmazza külön körsávban a felnőttoktatásba beemelendő
ismeretkomponenseket, hiszen az nagyban függ a tanulni szándékozó felnőttek
legmagasabb iskolai végzettségétől, foglalkozásától. Emellett fontos szempont az adott
felnőttoktatási kurzus, illetve tanfolyam témája és tematikája, hiszen ehhez könnyen hozzá
lehet illeszteni az egyes oktatási szintekre kidolgozott elvrendszert, modellt (ugyanis míg
az információs műveltség megalapozását célzó tanfolyamnál a közoktatás alsó és felső
tagozatára vonatkoztatott ismeretelemnek kell megjelenniük, addig a kompetencia
továbbfejlesztésére, szakmaspecifikussá tételére irányuló kurzusban már a kördiagram
második két sávjának ismeretkomponensei kapják a főszerepet).
Ettől függetlenül az értekezés egy későbbi alfejezetében részletesen kitérek arra,
hogy a felnőttoktatás, felnőttképzés egyes területein mely készségelemekre kell majd
hangsúlyt fektetni.

VII.2. Az információs műveltség megalapozása a közoktatásban
Az információs műveltség elsajátítása tantárgyakon átívelő nevelési feladat. Ám az
egyes kulcskompetenciák – így az információs műveltség – elsajátítására, fejlesztésére sem
alkottak meg különálló tantárgyakat, hanem azoknak az egyes szaktárgyakba integrálva
kell megjelenniük. A kerettantervek mintájára kidolgozott, az információs műveltség
megalapozására és fejlesztésére irányuló oktatási struktúra célja, hogy segítse az egyes
területeken oktató pedagógusok munkáját. Az információs műveltség elsajátításához
szükséges egyes ismeretelemek oktatásba történő beemelése nélkülözhetetlen, s ennek
fontosságára már régen felhívták a figyelmet, ezért az információval való foglalkozás
egyes komponensei már szerepelnek a különböző tantervekben, de komplex módon
mégsem jelennek meg. Az információs műveltség oktatására irányuló – általam javasolt –
struktúra ezen változtatna, hiszen az egyes évfolyamokhoz felsorolt témákon és
tevékenységeken keresztül a kompetencia elemei – a szaktantárgyak ismeretrészeivel
párhuzamosan – könnyen elsajátíthatóvá válnának.
Az értekezés előző fejezeteiben megismert információs műveltség modellek közül
az Amerikai Egyesült Államok területén meghonosodott Big6 lenne leginkább
alkalmazható. Hiszen ez az a komplex modell, amely egységes elv alapján építi fel
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rendszerét, mégis különbséget tesz az alsó, a felső tagozatos, illetve a középiskolás
korosztályra vonatkoztatható elvek és ismeretelemek között (26. ábra).

28. ábra. A Big6 modell grafikus megjelenése az alsó, a felső tagozatos és a középiskolás korosztály
számára

Mindez azért lényeges, mert az ismeretszintek között is különbségek vannak, és ezeknek a
jellegzetességeknek az oktatási modellek szintjén, illetve az azok hátterét képző
ismeretkomponensek egymásra épülésének vonatkozásában is meg kell jelenniük. A
közoktatásra – és annak is elsősorban az alsó tagozatos korosztályára – vonatkoztatott
oktatási

modellben

az

elektronikus

források

szemben

mégis

a

hagyományos

dokumentumtípusokra és információközvetítési csatornákra kell a nagyobb hangsúlyt
fektetni. Mindezzel átstrukturálva a diákok információszerzés és -felhasználási szokásait,
hiszen a digitális bennszülött korosztály már a kötelező informatikatanítás (esetenként
pedig már az általános iskola első osztálya) előtt is az internetet használja az ismereteik
bővítésére, kérdéseik megválaszolására. Ezt a tendenciát azonban csak tudatosan lehet
megváltoztatni, ezért különösen fontos a fiatalok számára megtanítani a hagyományos
dokumentumok típusait és azok használatát.

VII.2.1. Közoktatás – általános iskola – alsó tagozat
Az információs műveltség megalapozására már az általános iskola alsó tagozatában
szükség van. A tantárgyakon átívelő kerettanterv táblázataiban tematikai egységként
jelennek meg az információs műveltség egyes ismeretkomponensei, illetve a hozzájuk
illeszthető fejlesztési követelmények és célok.
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Órakeret
Tematikai egység/

1. A kérdés megfogalmazása természetes nyelven

Évfolyamonként/
tantárgyanként

Fejlesztési cél

1 óra
Előzetes tudás
A tematikai egység
nevelési-fejlesztési
céljai

Olvasás- és írástudás
A diákok számára az egyik alapvető feladat, hogy megtanulják, hogyan
találnak választ a kérdéseikre. A válaszkeresés folyamatában az egyik első
feladat, hogy tudatosítani és artikulálni tudják az információs igényüket,
hogy képesek legyenek kifejteni, hogy mire kíváncsiak.

Tevékenységek/Ismeretek/ Témák

Kapcsolódási pontok

Az olvasmányokkal kapcsolatos kérdések megfogalmazása.

Magyar

A mondatfajták közötti különbségek megismerése.

irodalom

nyelv

és

A kérdőszavak megismerése.
Mondat legfőbb szavainak kiemelése.
A helyes szóhasználat.
A kifejezések árnyalása.
Szinonimák használata.
A különböző mértékegységek megismerése.

Matematika

A matematika alapfogalmainak megismerése, azok helyes használata.
Alakok, formák megismerése.

Művészetek

Művészeti eljárásokkal való ismerkedés.
Az egyes művészeti ágakkal kapcsolatos alapfogalmak megismerése.
A fejlesztés várt
eredményei a négy
évfolyamos ciklus
végén

Az alsó tagozat, a negyedik évfolyam végére a diákok képesek lesznek
megfogalmazni az őket érintő kérdéseket. Nem fog nehézséget okozni
számukra a kérdőszavak helyes használata, az állító mondat egyes részeire
történő rákérdezés. Különbséget fognak tudni tenni az eldöntendő és a
kifejtős kérdések között.
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Tematikai egység/
Fejlesztési cél

Órakeret

2. Hagyományos információforrások és
információközvetítő csatornák megismerése (könyv,
egyéb nyomtatott források, könyvtár)

Évfolyamonként
/tantárgyanként
2 óra

Olvasás- és írástudás

Előzetes tudás

A fejlesztési cél, hogy a diákok részletesen megismerjék az őket körülvevő
világ nyomtatott dokumentumkincsét (tankönyvek, szöveggyűjtemények,
A tematikai egység
nevelési-fejlesztési
céljai

munkafüzetek, lexikonok, enciklopédiák, szótárak, bibliográfiákat, egyéb
kiadványok), illetve a könyvek egyes részeit (tartalomjegyzék, név- és
tárgymutató), valamint képesek legyenek a bennük történő tájékozódásra.
Az alsó tagozaton meg kell alapozni a diákok kulturált könyvtárhasználati
szokásait (amelyet a Nemzeti Alaptanterv is a legfontosabb oktatásinevelési célok közé sorol).

Tevékenységek/Ismeretek/ Témák

Kapcsolódási pontok

Olvasókönyvek, szöveggyűjtemények megismerése.

Magyar

Enciklopédiák, lexikonok megismerése.

irodalom

nyelv

és

A helyesírási szabályzat megismerése.
Az iskolai könyvtár és/vagy a települési könyvtár gyermek részlegének
megismerése.
Eligazodás a könyvtári terekben.
Az idegen nyelvű tankönyvek megismerése.

Idegen nyelv

Az egy- és többnyelvű szótárak megismerése.
Feladatgyűjtemények, függvénytáblák megismerése.

Matematika

Növény- és állathatározók megismerése.

Ember és természet

Természettudományi múzeumok gyűjteményének megismerése.
Ismeretterjesztő kézikönyvek megismerése.
Albumok, kották megismerése.

Művészetek

Képzőművészeti múzeumok, képtárak, galériák gyűjteményének
megismerése.
A 4. évfolyam végére a diákok magabiztosan fogják kezelni az órákon és
A fejlesztés várt
eredményei

a

négy évfolyamos
ciklus végén

azon kívül is a hagyományos dokumentumokat, tisztába lesznek azok
részeivel,

funkcióival

és

céljaival.

Ismerni

fogják

a

különböző

dokumentumok (tankönyv, szöveggyűjtemény, enciklopédia, lexikon, szótár)
közötti különbségeket, és így a felmerülő kérdések megfogalmazásával
párhuzamosan azt is el fogják tudni dönteni, hogy melyik forrás lesz
számukra a legmegfelelőbb.
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Órakeret
Tematikai egység/
Fejlesztési cél

Évfolyamonként

3. A releváns információ azonosítása, kiválasztása

/tantárgyanként
2 óra

Olvasás- és írástudás, a hagyományos dokumentumok használatának

Előzetes tudás

képessége.
A diákoknak meg kell tanulni, hogy az őket elárasztó temérdek információ

A tematikai egység
nevelési-fejlesztési
céljai

közül melyek a helyesek és melyek hitelességében kell kételkedniük. A
célok között az egyik leghangsúlyosabb, hogy a diákok képesek legyenek
felismerni: ha két vagy több információforrás által közvetített ismeretek
nem azonosak egymással, akkor ki tudják választani, hogy azok közül
melyik a számukra legmegfelelőbb.

Tevékenységek/Ismeretek/ Témák

Kapcsolódási pontok

Életrajzi adatok megismerése a különböző forrásokból.

Magyar

A hibák felismerése az egyes forrásokban.

irodalom

Életrajzi adatok megismerése a különböző forrásokból.

Ember és társadalom

nyelv

és

A hibák felismerése az egyes forrásokban.
A különböző forrásokból származó matematikai definíciók

Matematika

megismerése.
A matematikai alapműveletek megismerése.
Teszttípusok és annak magyarázatainak megismerése.
A hibák felismerése az egyes forrásokban.
Életrajzi adatok megismerése a különböző forrásokból.

Művészet

A hibák felismerése az egyes forrásokban.
A fejlesztés várt

A negyedik évfolyam végére a diákok képesek lesznek a különböző

eredményei

információforrásokból

a

négy évfolyamos

megkülönböztetni

ciklus végén

legmegfelelőbbet.

származó

egymástól,

információkat
végül

azonosítani,

kiválasztani

a

azokat
számukra

Az alsó tagozatra a diákok magukévá teszik az elemi információs műveltség
egyszerű szintjét, amely nélkülözhetetlen lesz a további tanulmányaik során. Ugyanis a
kötelező informatikaórák, illetve a háztartásokban egyre nagyobb ütemben és arányban
elterjedő IKT-eszközök, valamint az internet folyamatos használata maga után vonja, hogy
a gyerekek a tanulmányaikhoz is egyre intenzívebben fogják használni ezeket a
lehetőségeket, ám ezt csak akkor fogják tudni jó színvonalon tenni, ha megfelelő szintű
információs műveltséggel rendelkeznek.
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VII.2.2. Közoktatás – általános iskola – felső tagozat
Az általános iskola felső tagozatosai számára a már magukévá tett készségek
megerősítése, továbbfejlesztése, valamint az új részképességek elsajátítása a fő cél. Az
informatikaoktatással az ötödik évfolyamon találkozhatunk először, ezáltal a hagyományos
információforrások az 5-8. évfolyam alatt kiegészülnek az elektronikusokkal. Az egyes
készségek

elsajátítása

során

valamennyi

tantárgy hangsúlyos

lesz,

ugyanakkor

felfedezhetünk pár ismeretelemet, amelyeket kizárólag az informatikaórák keretében
tudunk majd fejleszteni.
Órakeret
Tematikai egység/

1. Kulcsszóalkotás

Fejlesztési cél

Évfolyamonként
/tantárgyanként
1 óra

A kérdés megfogalmazása természetes nyelven

Előzetes tudás
A tematikai egység
nevelési-fejlesztési
céljai

A tematikai egység célja, hogy a diákok a természetes nyelven
megfogalmazott kérdéseikből képesek legyenek kulcsszavakat alkotni,
amely megkönnyíti és lerövidíti az információkeresés folyamatát, legyen
az hagyományos vagy elektronikus forrásban.

Tevékenységek/Ismeretek/ Témák

Kapcsolódási pontok

Az egyes irodalmi és nyelvtani problémákat egy-egy szóval

Magyar

megfogalmazni, körülírni.

irodalom

nyelv

és

A mondatokat tömör szókapcsolatokká alakítani.
Hosszabb szövegeket egy-egy kulcskifejezéssel jellemezni.
Idegen nyelvű szövegeket egy-egy idegen nyelvű és magyar

Idegen nyelv

kifejezéssel leírni.
Matematikai problémákat leegyszerűsíteni, kulcskifejezéseket alkotni.

Matematika

Természettudományi problémákat leegyszerűsíteni, kulcskifejezéseket

Ember és természet

alkotni.
A fejlesztés várt

Az általános iskola végére a diákok képesek lesznek, hogy az őket érdeklő

eredményei

kérdéseket kulcsszavakra bontsák. Ezáltal a hagyományos és az elektronikus

a

négy évfolyamos

forrásokban történő információkeresés hatékonyabbá és gyorsabbá válik.

ciklus végén
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Órakeret
Tematikai egység/
Fejlesztési cél

Évfolyamonként

2. Általános webes keresők megismerése

/ tantárgyanként
2 óra

A hagyományos információforrások és információközvetítő csatornák

Előzetes tudás

ismerete.
Az informatikaoktatás elsődleges célja, hogy a diákokat a számítógép és az

A tematikai egység

internet felhasználói szintű alkalmazóivá tegye. Ezért fontos, hogy az

nevelési-fejlesztési

általános iskola felső tagozatában a diákok megismerkedjenek az általános

céljai

webes

keresők jellegzetességeivel, tulajdonságaival,

lehetőségeivel,

amelyekkel az autodidakta használat során még nem találkoztak.
Tevékenységek/Ismeretek/ Témák

Kapcsolódási
pontok

Az általános webes keresők (Google, Bing stb.) keresőfelületének

Informatika

megismerése.
Az általános webes keresők által generált találati halmazok megismerése.
Az általános webes keresők által generált találati listában való navigálási
képesség elsajátítása.
A megfelelőnek tűnő információforrás megnyitása és további kezelése.
A fejlesztés várt
eredményei

a

négy évfolyamos
ciklus végén

A diákok a felső tagozat végére képesek lesznek a különböző általános webes
keresők alkalmazására, az abban történő egyszerű keresések lefolytatására. A
felső tagozaton a diákok alkalmassá válnak, hogy az általános webes kereső
által generált sokszor több milliós találati halmazt kezeljék, listában szereplő
találatok függvényében a keresőkérdést módosítsák.
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Órakeret
Tematikai egység/
Fejlesztési cél

Évfolyamonként

3. A beépített (nyelvi, földrajzi, időkorlát,
dokumentumtípus szerinti) korlátok megismerése

/tantárgyanként
1 óra

Az általános webes keresők ismerete.

Előzetes tudás

A diákoknak az általános webes keresőkkel összefüggésben nem csupán az
egyszerű, hanem az összetett keresési lehetőségeket is ismerniük kell.
A tematikai egység
nevelési-fejlesztési
céljai

Ennek első lépése a beépített korlátok megismerése, amelyek beállítására a
keresők speciális keresési lehetőségei között van mód. A szűrés történhet
nyelvi, földrajzi szempontból, időhatár vagy dokumentumtípus szerint. A
speciális keresési lehetőség megismerésével a diákok információkeresési
folyamataira

szánt

idő

radikálisan

csökkenthető,

illetve

sokkal

hatékonyabbá tehető.
Tevékenységek/Ismeretek/ Témák
A Google

speciális szolgáltatásaival

Kapcsolódási pontok
és alkalmazásaival

való

Informatika

megismerkedés (Google képek, Google hírek, Google videók stb.)
A Google speciális keresőfelületével való megismerkedés (időre,
nyelvre, országra, domain névre történő szűrés stb.)
A Google helyesíró alkalmazásának megismerése.

Magyar

nyelv

és

irodalom
A Google fordító alkalmazásának megismerése.

Idegen nyelv

A Google térkép alkalmazásának megismerése.

Ember és természet

A Google Föld alkalmazásának megismerése.
A fejlesztés várt

A diákok a felső tagozaton megismerik az általános webes keresők speciális

eredményei

a

információkeresési lehetőségeit, szolgáltatásait és alkalmazásait. Képesek

négy évfolyamos

lesznek a találatokat idő, földrajzi egység, nyelv és dokumentumtípus szerint

ciklus végén

szűrni és válogatni.
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Órakeret
Tematikai egység/
Fejlesztési cél

4. Könyvtári katalógusok megismerése és használata

Évfolyamonként
/tantárgyanként
1 óra

Az iskolai könyvtári terek, az egyes dokumentumtípusok ismerete.

Előzetes tudás

A könyvtári katalógusok megismerése nélkülözhetetlen a tanulók számára,

A tematikai egység

hiszen a tanulmányaik során az internet mellett elengedhetetlen a

nevelési-fejlesztési

hagyományos források alkalmazása, ehhez pedig meg kell tanulniuk,

céljai

hogyan kell tájékozódni a könyvtárban, illetve a könyvtári katalógusokban.

Tevékenységek/Ismeretek/ Témák

Kapcsolódási pontok

A könyvtár papíralapú katalógusával való megismerkedés.

Magyar

Egyszerű keresések lefolytatása

a

papíralapú és

elektronikus

nyelv

és

irodalom

katalógusban.
Az egyes könyvtári dokumentumok visszakeresése a papíralapú és
elektronikus katalógus segítségével.
A könyvtár papíralapú katalógusával való megismerkedés.
Egyszerű keresések lefolytatása

a papíralapú

és

Ember és társadalom
elektronikus

katalógusban.
Az egyes könyvtári dokumentumok visszakeresése a papíralapú és
elektronikus katalógus segítségével.
A könyvtár papíralapú katalógusával való megismerkedés.
Egyszerű keresések lefolytatása

a papíralapú

és

Ember és természet
elektronikus

katalógusban.
Az egyes könyvtári dokumentumok visszakeresése a papíralapú és
elektronikus katalógus segítségével.
A könyvtár elektronikus katalógusával való ismerkedés.

Informatika

Egyszerű keresések lefolytatása az elektronikus katalógusban.
Az egyes könyvtári dokumentumok visszakeresése az elektronikus
katalógus segítségével.
A fejlesztés várt
eredményei

a

négy évfolyamos
ciklus végén

Az általános iskola nyolcadik osztályára a diákok megtanulják magabiztosan
használni a könyvtár hagyományos, papíralapú és/vagy elektronikus
katalógusát. A diákok képesek lesznek könnyen és gyorsan visszakeresni
könyvtár egyes dokumentumait a katalógusban, illetve meg fogják találni
azokat az állományban.
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Órakeret
Tematikai egység/

5. Az információ áttekintésének, elrendezésének,

Fejlesztési cél

kiemelésének megismerése

Évfolyamonként
/tantárgyanként
1 óra

A releváns információ azonosításának, kiválasztásának képessége.
A hagyományos információforrások és információközvetítő csatornák ismerete.
Az általános webes keresők ismerete.

Előzetes tudás

A beépített korlátok ismerete.
A könyvtári katalógus ismerete.

Az információ áttekintési, elrendezési készségének kialakítása rendkívül
fontos, hiszen ezek az információfeldolgozást közvetlen megelőző
A tematikai egység

legelemibb ismeretrészek, amelyet a diákoknak már felső tagozatos

nevelési-fejlesztési

tanulmányaik elején magukévá kell tenni. Ugyanis a tanulók egyre több

céljai

forrásból szerzik be a számukra fontos információkat, így meg kell
tanulniuk, hogyan tudják azokat hatékonyan áttekinteni, elrendezni, illetve
miként lehet elkülöníteni a lényegest a lényegtelentől.

Tevékenységek/Ismeretek/ Témák

Kapcsolódási pontok

Az ok-okozati kapcsolat érzékelése.

Magyar

Az alá-fölérendeltségi viszony érzékelése.

irodalom

nyelv

és

A mellérendeltségi viszony érzékelése.
Az előzmény és annak következményének érzékelése.
Az összefüggések érzékelése.
Pro-kontra érvek felismerése.
A különböző idősíkok felismerése, azoknak megfelelő kezelése.
A lényeges információ kiemelése, elkülönítése a mellékestől.
Az ok-okozati kapcsolat érzékelése.

Ember és társadalom

Az alá-fölérendeltségi viszony érzékelése.
A mellérendeltségi viszony érzékelése.
Az előzmény és annak következményének érzékelése.
Az összefüggések érzékelése.
Pro-kontra érvek felismerése.
A különböző idősík felismerése, azoknak megfelelő kezelése.
A lényeges információ kiemelése, elkülönítése a mellékestől.
A fejlesztés várt

A nyolcadik évfolyam végére a diákok képesek lesznek a különböző

eredményei

a

információforrásokból származó információk áttekintésére, elrendezésére.

négy évfolyamos

Felismerik az egyes információk közötti kapcsolatot. El tudják különíteni a

ciklus végén

lényeges információt a jelentéktelentől.
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Órakeret
Tematikai egység/

Évfolyamonként

6. Az információ feldolgozása

Fejlesztési cél

/tantárgyanként
1 óra

Az információ áttekintésének, elrendezésének, kiemelésének képessége.

Előzetes tudás

A felső tagozatban az egyik legfontosabb feladat, hogy a diákok képesek
A tematikai egység

legyenek

a

különböző

információforrásokból,

információközvetítő

nevelési-fejlesztési

csatornákból származó információk szóbeli és írásbeli feldolgozására. A

céljai

felső tagozatos diákok információfeldolgozási képességének kialakítása
tanári irányítás mellett és alapszinten történik.

Tevékenységek/Ismeretek/ Témák

Kapcsolódási pontok

A különböző információforrásokból származó információk alapszintű

Magyar

feldolgozása.

irodalom

nyelv

és

A tantárgyhoz kapcsolódó kisebb téma feldolgozása szóban, illetve
írásban.
A különböző információforrásokból származó információk alapszintű

Ember és társadalom

feldolgozása.
A tantárgyhoz kapcsolódó kisebb téma feldolgozása szóban, illetve
írásban.
A fejlesztés várt

Az általános iskola végére a tanulók képesek lesznek az egyes tantárgyaikhoz

eredményei

kapcsolódó, de különböző információforrásból és információközvetítő

a

négy évfolyamos

csatornákból

származó

információk

ciklus végén

információkat a diákok képesek lesznek szóban és írásban is feldolgozni.

alapszintű

feldolgozására.

Az

Az általános iskola felső tagozatában a diákok már rendelkeznek az összetett szintű
elemi információs műveltséggel. A négy évfolyam során begyakorolják az 1-4. osztályban
elsajátított készségeket, amelyeket újakkal egészítenek ki. A négy évfolyam során
hangsúlyossá válnak az informatikai ismeretekkel párhuzamosan elsajátítandó készségek,
amelyek a középiskolában még inkább az oktatás előterébe kerülnek majd.

VII.2.3. Közoktatás – középiskola
Az általános iskolában megalapozott készségeket a diákok a középiskola négy
évfolyama alatt is folyamatosan továbbfejlesztik, új kompetenciákkal egészítik ki a
meglévőket, amelyek mind a hétköznapi életben való boldoguláshoz, mind a
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felsőoktatásban való részvétel megalapozásához nélkülözhetetlenek. Az információs
műveltség elemeinek, illetve a hozzájuk kapcsolható ismeretkomponenseknek a
megalapozása, illetve továbbfejlesztése a közoktatás utolsó négy évfolyamán is fontos
feladat. A középiskola során a diákok a hagyományos mellett számos elektronikus
forrásokkal is megismerkednek, illetve az információfeldolgozási képesség elemei is
elmélyülnek.
Órakeret
Tematikai egység/

Évfolyamonként

1. Tárgyszóalkotás

Fejlesztési cél

/tantárgyanként
1 óra

A kulcsszóalkotás képessége.

Előzetes tudás

Az információs műveltség elemei közé tartozik az információs igény
felismerése, amelyet majd információkeresés folyamata követ. A keresés
A tematikai egység

folyamata a legtöbb esetben ugyanakkor nem a szerzők és a

nevelési-fejlesztési

dokumentumok címei alapján, hanem a téma szerint történik. Ezért

céljai

szükséges, hogy a diákok a kulcsszavak alkotását követően megtanulják,
mi a tárgyszó, és ennek segítségével hogyan tudnak hatékonyan keresni a
könyvtári katalógusokban és az interneten egyaránt.

Tevékenységek/Ismeretek/ Témák

Kapcsolódási pontok

A kulcsszó és a tárgyszó közötti különbségek megismerése.

Magyar

Hosszabb szövegek, könyvek körülírása tárgyszavakkal.

irodalom

nyelv

és

A különböző keresőkifejezésekből tárgyszavak alkotása.
Keresés a könyvtári katalógusban – tárgyszavak alapján.
A fejlesztés várt

A diákok az érettségig megtanulják, hogyan kell megfelelően tárgyszavakat

eredményei

a

alkotni, ezáltal sokkal könnyebben és gyorsabban fogják megtalálni az őket

négy évfolyamos

érdeklő információkat. Magabiztosan és hatékonyan fognak információt

ciklus végén

keresni a könyvtár katalógusában és az interneten egyaránt.
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Órakeret
Tematikai egység/

2. Boole operátorok, az összetett keresési

Fejlesztési cél

lehetőségek megismerése

Adott évfolyamokon,
tantárgyanként
legalább 5 óra

Általános webes keresők ismerete.

Előzetes tudás

Beépített korlátok ismerete.
A logikai operátorok megismerése és a keresések során történő

A tematikai egység

alkalmazása megkönnyíti és meggyorsítja a releváns információhoz való

nevelési-fejlesztési

hozzáférést. A keresések alkalmával generált találati halmaz kezelési

céljai

(szűkítés, tágítás) képességének elsajátítása is a fejlesztési célok között
szerepel.

Tevékenységek/Ismeretek/ Témák

Kapcsolódási
pontok

A halmazelméletek megismerése.

Matematika

A Boole algebra megismerése.
Unió-, metszetalkotás.
A halmazelmélet és a Boole algebra alkalmazása az összetett keresések

Informatika

alkalmával.
Az AND, OR, NOT, NEAR operátorok megismerése.
Az AND, OR, NOT, NEAR operátorok alkalmazása az általános webes
keresőknél.
Az AND, OR, NOT, NEAR operátorok alkalmazása a könyvtárak
elektronikus katalógusában.
A találati halmaz szűkítése, tágítása az operátorok segítségével.
A keresőkifejezések meghatározott sorrendben történő keresése.
A szinonimkeresés megismerése.
A fejlesztés várt

A középiskola negyedik évfolyamára a diákok képessé válnak az általános

eredményei

a

webes keresők és a könyvtári elektronikus katalógusok alkalmazására. Az

négy évfolyamos

általános webes keresők speciális keresési lehetőségeinek megismerése

ciklus végén

hozzájárul, hogy a diákok differenciált kereséseket is le tudjanak folytatni.
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Órakeret
Tematikai egység/

Évfolyamonként

3. Elektronikus források megismerése

Fejlesztési cél

/tantárgyanként
1 óra

Nyomtatott források ismerete.
Előzetes tudás

Könyvtári katalógusok ismerete.
Általános webes keresők ismerete.
Az információs műveltség elemei között nem csupán a hagyományos,
papíralapú, hanem az online információforrások ismerete is szerepel. Ezért
fontos fejlesztési cél, hogy a diákok megtanulják, hogy a különböző

A tematikai egység

tantárgyaik ismeretanyagának elsajátítása során milyen elektronikus

nevelési-fejlesztési

források

céljai

információforrásokkal való találkozás azért nélkülözhetetlen, mert így a

segítségét

vehetik

igénybe.

Az

elektronikus

diákok rögtön tudni fogják, hogy hova nyúljanak, ha a tanulmányaikhoz
hiteles információkat keresnek. Ezáltal nem kell szembesülniük az
általános webes keresők által generált hibás, téves találatokkal sem.
Tevékenységek/Ismeretek/ Témák

Kapcsolódási pontok

A Sulinet Digitális Tudásbázis megismerése.

Magyar

A Kempelen Farkas Digitális Tankönyvtár megismerése.

irodalom

nyelv

és

A Magyar Elektronikus Könyvtár megismerése.
A Magyar Digitális Könyvtár megismerése.
A Digitális Irodalmi Akadémia megismerése.
Az Elektronikus Magyar Irodalom megismerése
Online lexikonok, enciklopédiák megismerése.
A különböző oktatási és közgyűjteményi intézményekhez kapcsolódó
digitális állományok megismerése.
A Sulinet Digitális Tudásbázis megismerése.

Idegen nyelv

A Kempelen Farkas Digitális Tankönyvtár megismerése.
A Magyar Elektronikus Könyvtár megismerése.
A Magyar Digitális Könyvtár megismerése.
A nyelvtanulást segítő tematikus weboldalak megismerése.
Online szótárak megismerése.
Idegen nyelvű online kollekciók megismerése (Internet Public
Library).
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A Sulinet Digitális Tudásbázis megismerése.
A Kempelen Farkas Digitális Tankönyvtár megismerése.
A Magyar Elektronikus Könyvtár megismerése.
A Magyar Digitális Könyvtár megismerése.

Matematika

Matematikával kapcsolatos online források megismerése.
A Sulinet Digitális Tudásbázis megismerése.

Ember és természet

A Kempelen Farkas Digitális Tankönyvtár megismerése.
A Magyar Elektronikus Könyvtár megismerése.
A Magyar Digitális Könyvtár megismerése.
Online ismeretterjesztő források megismerése.
A Sulinet Digitális Tudásbázis megismerése.

Ember és társadalom

A Kempelen Farkas Digitális Tankönyvtár megismerése.
A Magyar Elektronikus Könyvtár megismerése.
A Magyar Digitális Könyvtár megismerése.
A világtörténelemmel kapcsolatos online források megismerése.
A magyar történelemmel kapcsolatos online források megismerése.
A Sulinet Digitális Tudásbázis megismerése.

Informatika

A Kempelen Farkas Digitális Tankönyvtár megismerése.
A Magyar Elektronikus Könyvtár megismerése.
A Magyar Digitális Könyvtár megismerése.
A számítástechnikával kapcsolatos online források megismerése.
A középiskola végére a diákok megismerkednek számos tudományterülethez
kapcsolódó – és elsősorban magyar nyelvű – információforrással. A
A fejlesztés várt

különböző

eredményei

információkat

a

tantárgyak

keretében

tartalmaznak,

megismert

ezáltal

azok

weboldalak

hitelességében

ellenőrzött
nem

kell

négy évfolyamos

kételkedniük a tanulóknak. A négy évfolyam végén a diákok tisztában

ciklus végén

lesznek

a

elektronikus

valamennyi

tantárgyukhoz

információforrásokkal,

kapcsolódó
amelyeken

hagyományos
keresztül

és

releváns

tartalmakhoz férhetnek hozzá.
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Órakeret
Tematikai egység/

4. Hozzáférés az információhoz

Fejlesztési cél

Évfolyamonként
/tantárgyanként
1 óra

Hagyományos információforrások ismerete.
Könyvtári katalógusok ismerete.

Előzetes tudás

Általános webes keresők ismerete.
Elektronikus információforrások ismerete.
Az információhoz való hozzáférés céljából a tanulók a középiskolában már
több

A tematikai egység
nevelési-fejlesztési
céljai

információforrást,

információközvetítő

csatornát

használnak.

Azonban a szűk idő és pénzügyi források már nagyon hamar megjelennek
a diákok életében is, így a fiataloknak mérlegelniük kell: ha egy
információhoz minél hamarabb hozzá kell, hogy jussanak, melyik
információforrást részesítik előnyben. Illetve milyen lehetőségeik vannak,
ha az egyes információk nem elérhetők a világhálón vagy a helyi
könyvtárban.

Tevékenységek/Ismeretek/ Témák

Kapcsolódási pontok

Az egyes információkhoz való hozzáférés a leggyorsabb módon

Magyar

(hagyományos és elektronikus forrásokból egyaránt).

irodalom

nyelv

és

Az egyes információkhoz való hozzáférés a legrentábilisabb módon
(hagyományos és elektronikus forrásokból egyaránt).
Profitorientált információközvetítő intézmények és szolgáltatások
megismerése.
A könyvtárak tájékoztató tevékenységének megismerése.
A „Kérdezze a könyvtárost” szolgáltatás megismerése.

Informatika

Bibliográfiai adatbázisok megismerése.
Fulltextes információforrások megismerése.
Lelőhely-nyilvántartások megismerése.
A fejlesztés várt
eredményei

a

négy évfolyamos
ciklus végén

A negyedik évfolyam végére a diákok képesek lesznek megkülönböztetni a
bibliográfiai adatbázisokat a teljes szövegűektől. A tanulók ki fogják tudni
választani a rendelkezésükre álló valamennyi információforrás közül a
számukra ideálist. A releváns információ leggyorsabb és legrentábilisabb
megszerzése nem fog problémát okozni a számukra.
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Órakeret
Tematikai egység/

5. Információelemzés, információértékelés

Fejlesztési cél

Évfolyamonként
/tantárgyanként
1 óra

Az információ áttekintésének, elrendezésének, kiemelésének képessége.

Előzetes tudás

Az információhoz való hozzáférés képessége.
Az információelemzés, információértékelés tematikai egység fejlesztési
célja, hogy a diákok megtanulják megkülönböztetni a hibás információt a

A tematikai egység

hitelestől, a manipulált információt az eredetitől. Mindezek különösen

nevelési-fejlesztési

fontos ismeretelemnek számítanak az információs társadalomban, hiszen

céljai

az interneten a helytelen, pontatlan, hibás információk tömegével
találkozhatunk.

Tevékenységek/Ismeretek/ Témák

Kapcsolódási pontok

Az egy témához tartozó több információ közül a nem releváns

Magyar

kiválasztása.

irodalom

nyelv

és

A különböző forrásokból származó, de nem azonos tartalmú
információk felismerése.
A tartalmában különböző információk közül a hiteles kiválasztása.
Az egy témához tartozó több információ közül a nem releváns

Ember és társadalom

kiválasztása.
A különböző forrásokból származó, de nem azonos tartalmú
információk felismerése.
A tartalmában különböző információk közül a hiteles kiválasztása.
Az egy témához tartozó több információ közül a nem releváns

Informatika

kiválasztása.
A különböző forrásokból származó, de nem azonos tartalmú
információk felismerése.
A tartalmában különböző információk közül a hiteles kiválasztása.
A fejlesztés várt

A középiskola végére a diákok képesek lesznek rá, hogy a különböző

eredményei

a

információforrásokból származó információkat elemezzék, értékeljék. A

négy évfolyamos

releváns információt képesek lesznek megkülönböztetni a nem relevánstól, a

ciklus végén

pontosat a pontatlantól, a helyest a helytelentől.
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Órakeret
Tematikai egység/

6. Az információ tárolásának képessége

Fejlesztési cél

Adott évfolyamokon/
tantárgyanként
1 óra

Előzetes tudás

Az információ áttekintésének, elrendezésének képessége.

A tematikai egység

Az információ visszakeresése szempontjából az egyik legmeghatározóbb

nevelési-fejlesztési

képesség az információtárolás készsége, amelynek az informatikaórákba

céljai

integrálva kell megjelenniük, illetve a diákoknak begyakorolniuk.

Tevékenységek/Ismeretek/ Témák

Kapcsolódási
pontok

Winchesterek, belső és külső meghajtók megismerése.

Informatika

Szerverek megismerése.
Online tárhelyek megismerése.
Fájlmegosztó oldalak megismerése.
Biztonsági mentés készítése.
Tükörszerverek megismerése.
A fejlesztés várt
eredményei

a

négy évfolyamos
ciklus végén

Az érettségi évére a tanulók megtanulják, hogy számukra fontos
információkat nem szabad csupán egy helyre menteniük. Szükség van
biztonsági mentések, másodpéldányok készítésére. A négy évfolyam alatt a
tanulók az informatikaóra keretében elsajátítják az információ tárolásának
különböző módozatait és azok lehetőségeit.
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Órakeret
Tematikai egység/

Évfolyamonként

7. A releváns információk szintetizálása

Fejlesztési cél

/tantárgyanként
1 óra

Az információ feldolgozásának képessége.

Előzetes tudás

A középiskolában a diákoknak már el kell tudniuk készíteni kisebb,
nagyobb terjedelmű írásműveket, esszéket, dolgozatokat. Ehhez szükségük

A tematikai egység

van az információforrások, a különböző keresők ismeretére, valamint a

nevelési-fejlesztési

felső tagozatban elsajátított információfeldolgozási képességre. Az

céljai

információk szintetizálása során a diák összegzi az egyes témákban
megjelent, illetve megismert információkat.

Tevékenységek/Ismeretek/ Témák
A

különböző

Kapcsolódási pontok

információforrásokból

származó

információk

feldolgozása, egy új egységben történő megjelenítése.
A

különböző

információforrásokból

származó

nyelv

Magyar

és

irodalom
információk

Informatika

feldolgozása, egy új egységben történő megjelenítése.
A fejlesztés várt
eredményei

a

A

negyedik

évfolyam

információforrásokból

végére
származó

a

tanulók

képesek

információk

a

különböző

összedolgozására,

négy évfolyamos

szintetizálására, amelyet írásban vagy szóban képesek lesznek bemutatni,

ciklus végén

prezentálni.
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Órakeret
Tematikai egység/

8. Az új információ létrehozása, az információ

Évfolyamonként

alkalmazása

/tantárgyanként

Fejlesztési cél

1 óra
Az információ elemzésének, értékelésének képessége.

Előzetes tudás

Az információ szintetizálásának képessége.
Az érettségi évében a diákok már képesek úgy feldolgozni és szintetizálni

A tematikai egység

az információkat, hogy abból egy, az eddigiektől különböző, új információ

nevelési-fejlesztési

jöhessen létre. Az új információt pedig úgy kell elérhetővé tenni, hogy azt

céljai

mások is használhassák, alkalmazhassák a következő új információk
megalkotása előtt.

Tevékenységek/Ismeretek/ Témák

Kapcsolódási pontok

Információk feldolgozása, azokból új ismeret létrehozása szóban,

Magyar

írásban.

irodalom

Információk feldolgozása, azokból új ismeret létrehozása szóban,

Informatika

nyelv

és

írásban.
A fejlesztés várt
eredményei

a

négy évfolyamos
ciklus végén

A tizenkettedik évfolyam végére a tanulók képesek lesznek a már meglévő
információkat alapul véve új ismeretek megalkotására. Az új információ
létrehozása az információfeldolgozás magas szintje, amely során a már
meglévő információk szintetizálása és az alkotó újszerű megközelítése által
egy új információ születik meg, amely a diák szellemi terméke lesz.

Az információs műveltség megalapozása a tantárgyakon átívelő kerettantervek
segítségével, azok oktatásba történő beemelésével a gyakorlatban is megvalósulhat. A
kerettantervben szereplő ismeretelemek strukturáltak, egymásra épülnek, ezáltal az új
készségek elsajátítása közben a korábban már elsajátított képességek is felelevenítődnek,
elmélyülnek. Az érettségi évére a diákok a kerettantervekben szereplő ismeretelemekre,
valamint az egyes tantárgyakhoz kapcsolható domain-független kompetenciákra (pl. angol
nyelv ismerete, médiaműveltség, vizuális írástudás stb.) is szert tesznek, amely
egyértelműen hozzásegíti őket az információs társadalomban való eligazodáshoz, a
szakmájuk megfelelő színvonalú űzéséhez.
A közoktatás 12 osztályára vonatkoztatott keretrendszer ugyanakkor magában
hordoz veszélyeket is, főleg ha mindezt a 16 éves korra leszállított tankötelezettség
összefüggésében vizsgáljuk. Hiszen a 10 osztály alatt (ami természetesen nem az elvégzett
10. osztályt jelenti) a diákok nem lesznek képesek még alapszinten sem elsajátítani az
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információs műveltséget, amely egyértelműen az információs társadalomból való
kirekesztődést fogja eredményezni. Ugyanis ha az információszerzéssel és -feldolgozással
kapcsolatos különböző részkészségek nem épülnek be a tudásbázisba, akkor később nem
egészülhetnek ki a szakmaspecifikus ismeretekkel, illetve a társadalmi gyakorlatban
használatos kompetenciákkal.
Az információs műveltség elsajátítását célzó, a közoktatásban hasznosítható
keretrendszer bevezetése mellett szükség van még az iskolai könyvtárak szerepének
folyamatos felértékelésére is, amelynek első lépése a 2011. évi CXC. törvény a nemzeti
köznevelésről, amely kimondja, hogy az iskolai könyvtárosnak rendelkeznie kell
1.

tanító vagy tanár vagy szociálpedagógus

és
2.

könyvtárpedagógia-tanár vagy informatikus könyvtáros vagy iskolarendszeren kívüli

oktatásban szerzett emelt szintű könyvtárosi végzettséggel és szakképzettséggel169.
Amennyiben ez az előírás realizálódni fog az információs műveltség fejlesztése
területére is jó hatással lesz, hiszen a széleskörű szakmai és pedagógiai ismeretekkel
rendelkező iskolai könyvtárosok mind a könyvtárhasználati órák, mind az információs
műveltség fejlesztését célzó szaktantárgyi órák lebonyolítására is képessé válnak, valamint
módszertani segítséget nyújtani azok lebonyolításában.
Az

információs

műveltség

fejlesztése

területén

eddig

kizárólag

a

könyvtárhasználati órák voltak hangsúlyosak, ám a kerettanterv bevezetésével már
valamennyi tanóra keretében fejleszthetővé válik ez a XXI. századi kompetencia. A
könyvtárhasználati órák ezáltal elmélyíthetik, kiegészíthetik a szaktantárgyi órákon
tanultakat. A könyvtárhasználati órák tematikájának, tartalmának részletes elemzésére
természetesen nem vállalkozhatok ebben az értekezésben.

VII.3. Az információs műveltség szakmaspecifikussá tétele a szakképzésben
Az értekezés előző (VI. fejezetében) nem tértem ki a szakképzésre. Ugyanis a
szakképzés magyarországi rendszere még annyira sem mondható állandónak, mint a közvagy a felsőoktatás. A különböző szakképesítéseket ugyanis több intézménytípusban (köz-,
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felsőoktatási intézmény, magániskola, illetve -vállalkozás) és több szinten (közép- és
felsőfok) is meg lehet szerezni, ezért hazánkban a szakképzés rendkívül szétaprózódik,
struktúrája követhetetlenné válik. Emellett pedig az információs műveltség fejlesztése a
szakképzés különböző szintjein nemzetközi színtéren is kifejezetten elhanyagolt területnek
számít. Éppen ezért a téma széleskörű elemzése, a lehetőségek részletes vázolása nem
képezi értekezésem témáját.
Valamennyi szakképzésben felmerülő probléma ellenére ugyanakkor kardinális
kérdés a szakképzésben tanulók kompetenciafejlesztése is. És bár a különböző szintű
szakképzések során különösen nagy hangsúllyal szerepelnek az elsajátítandó készségek és
kompetenciák, ezek az esetek többségében a szakmai ismeretekhez kapcsolódnak. Az
információs műveltség fejlesztésére azonban a szakképzés során is különösen nagy
figyelmet kéne szánni, ugyanis a különböző szakmák elsajátítása és későbbi gyakorlása
közben a szakterület folyamatosan változik, fejlődik. Ezáltal szükséges már a szakképzés
évei alatt ezt megfelelően tudatosítani a tanulókban, megtanítani nekik a szakma
gyakorlásához nélkülözhetetlen legfontosabb információforrásokat, valamint felvértezni
őket az ide vágó információs kompetenciákkal, amelyek alkalmazása nem csak a szakmai,
hanem a hétköznapi életben is hasznosak lesznek.
A kompetencia fejlesztése a köz-, illetve a felsőoktatásra megalkotott elvrendszer
segítségével valósulhatna meg a gyakorlatban, tehát vagy az egyes tanórákba, kurzusokba
integrálva vagy egy teljesen önálló tantárgyként.

VII.4. Az információs műveltség szakmaspecifikussá tétele a felsőoktatásban
A felsőoktatásban szükség van a közoktatásban már megalapozott információs
műveltség továbbfejlesztésére, szakmaspecifikussá tételére, hiszen minden képzési
területnek, minden szaknak és specializációnak megvannak a saját elvárásai a
frissdiplomásokkal szemben. A felsőoktatásban a hallgatóknak az információs műveltség
felső fokát is el kell sajátítaniuk, ugyanis az alap-, illetve mesterképzés során majd
folyamatosan használniuk kell a keresési stratégiákat és taktikákat, hazai és nemzetközi
szakirodalmi adatbázisokat és hivatkozási szabályokat. Az információ feldolgozásával
összefüggésben pedig a legnagyobb szerepet az információ közlése és menedzselése kapja,
hiszen a diploma megszerzésének ugyanis előfeltétele a tudományos írástudás területén
szerzett jártasság is.
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Az

egyes

felsőoktatási

intézmények,

illetve

szakok

esetében

kiváló

kezdeményezésnek számít a Könyvtárismeret-könyvtárhasználat című kurzus. A
felsőoktatásban – épp úgy mint a közoktatásban – a kompetenciafejlesztésre kell(ene) a
legnagyobb

hangsúlyt

fektetni.

Az

információs

műveltség

fejlesztésére,

szakmaspecifikussá tételére irányuló kurzusnak az elsődleges feladata és célja, hogy a
felsőoktatásban résztvevő hallgatók továbbfejlesszék a közoktatásban elsajátított
készségeket, megismerkedhessenek a saját tudományterületeken elérhető keresőkkel,
hagyományos és elektronikus információforrásokkal, szakirodalmi adatbázisokkal,
speciális könyvtári szolgáltatásokkal (ilyen például az Ask a librarian – Kérdezze a
könyvtárost). Az információs műveltség felsőfokú készségelemei közé tartozik a
különböző

információkeresési

stratégiák

és

taktikák

megismerése

is,

az

információfeldolgozás területén pedig főszerepet kap az információ szelektálása, a
duplumszűrés, az információ védelme, közlése, menedzselése, valamint a különféle
szabályoknak megfelelő irodalomjegyzékek és hivatkozások elkészítése.

VII.4.1. Felsőoktatás – BA/BSc, MA/MSc, PhD szint
A kompetenciafejlesztés a felsőoktatásban teljesen másképp zajlik, mint a
közoktatásban. Előtérbe kerülnek a szakmai kompetenciák, amelyeket a hallgatók a
különböző kurzusok keretében tesznek magukévá. A XXI. századi kompetenciák viszont –
amelyek ebben a megközelítésben általános érvényűnek számítanak – kifejezetten háttérbe
szorulnak. Ezt a tendenciát azonban egyszerűen meg kellene változtatni, hiszen ahogy azt
már a tanárszakok képzési és kimeneti követelményeinél megfigyelhettük, az egyes szakok
speciális követelményeinek kifejtése előtt megfogalmazták azokat az általános
követelményeket, amelyek a valamennyi tanárjelölt számára elsajátítandó ismereteket és
készségeket tartalmazzák. Ez követendő példa lehetne valamennyi BA/BSc és MA/MSc
szak esetében is. Így létre lehetne hozni egy központi követelményrendszert, amely a
főiskolai, illetve egyetemi diplomával rendelkezők készségeit, képességeit, kompetenciáit
foglalná össze, függetlenül attól, hogy milyen tudományterületen és milyen szakon tanul a
hallgató. A diplomával rendelkezők központi követelményrendszerébe így beilleszthetők
lennének a XXI. századi kulcskompetenciák – így például az IKT-kompetencia, a médiaés az információs műveltség is.
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Az általam létrehozott, közoktatásban használható, az információs műveltség
megalapozására és fejlesztésére irányuló modell a felsőoktatásban azonban már nem
hasznosítható. A jó gyakorlat, amelyet a felsőoktatásban követni lehetne, a badenwürttembergi egyetem koncepciója és indikátorrendszere, ahol a felsőfokú információs
műveltség elemeit egy külön tanegység keretében teszik magukévá és fejlesztik tovább a
hallgatók. A magyar felsőoktatás gyakorlatában – a képzési területtől és a szaktól
függetlenül – ezáltal egy új kurzus beemelése látszik szükségesnek az alapozó
törzstantárgyak közé. Az információs műveltség fejlesztését célzó új kurzus célcsoportja az
egyetem első évfolyamos hallgatói, ugyanis így a BA/BSc három, valamint az MA/MSc
további két éve alatt mindvégig hasznosítani tudják majd az első félévben magukévá tett
készségeket, képességeket, tudásokat. A kurzus arra vállalkozik, hogy továbbfejleszti a
hallgatók közoktatásban megalapozott, valamint az autodidakta módon megszerzett
információs kompetenciáját és egy-egy szakterületre specifikálja azt. Ez nyilvánvalóan
azért fontos, mert egy bölcsész, egy jogász és egy orvostanhallgatónak egészen más
szakirodalmi adatbázisokat kell majd használniuk a tanulmányaik folytatásához.
Az információs műveltség szakspecifikus oktatását célzó kurzus megtervezésénél
az első feladat az új tantárgyleírás bevezetése, amely a képzési terület, illetve a szak
függvényében változhat. Az általam javasolt tantárgy alapvetően két különálló egységre
osztható. A kurzus egy elméleti, információ- és könyvtártudományi bevezetéssel indul,
amelynek keretében a hallgatók képet kapnak az információs társadalomról, az információs
műveltségről. Az elméleti kurzusrész után a hallgatók gyakorlaton vesznek részt az adott
felsőoktatási intézmény központi vagy egyik kari könyvtárában. A gyakorlat során az
elméleti bevezetőn tanultak alapján és a gyakorlatvezető könyvtáros segítségével
különböző keresési feladatokat végeznek el. A munka során a gyakorlatban mélyítik el
elméleti tudásukat és megtapasztalják a keresők és adatbázisok adta lehetőségeket. A
kurzus egyik legfontosabb célja, hogy a hallgatók gyakorlat keretén belül ismerhessék és
tapasztalhassák

meg

a

szakterületükhöz

kapcsolódó

tartalmakat

feldolgozó

szakadatbázisokat. A tantárgy nem titkolt szándéka, hogy átstrukturálja, átformálja a
fiatalok információkeresési és -felhasználási szokásait, illetve segítsen nekik eligazodni az
interneten fellelhető különböző információforrások között, így már az egyetemi évek alatt
is képessé váljanak igényesebb tudományos írásművek elkészítésére. A kurzus
középpontjában az áll, hogy a hallgatók megismerkedjenek az információkeresés
különböző technikáival, valamint, azzal hogy a tanult tudományterületen melyek azok a
legfontosabb keresők, adatbázisok, amelyeket használnia kell majd a szakirodalom
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beszerzése során. Ez ilyen típusú speciális felhasználóképzés a hallgatók, az oktatók és a
könyvtárosok érdekeit is szolgálja, hiszen a kurzust követően a hallgató képessé válik az
önálló információszerzésre és -felhasználára. A kurzus gyakorlati vizsgával zárul, ahol a
hallgatók számot adnak a tanultakról, és rögtönzött keresési feladatok elvégzésével
bebizonyítják, hogy ismerik a különböző keresőprogramokat, a könyvtári OPAC-okat,
valamint a hazai és nemzetközi szakirodalmi adatbázisokat.
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Tantárgyleírás
A tárgy képzésben betöltött szerepe és célja
Az információs műveltség fejlesztésére irányuló kurzus célja, hogy a hallgatók
megismerhessék a tágabb tudományterületéhez tartozó szakfolyóiratokat, tematikus
weboldalakat, tudományos keresőket, szakirodalmi adatbázisokat. A kurzus során
elsajátított ismeretek hozzájárulnak, hogy a hallgató képes legyen az önálló
információszerzésre és -feldolgozásra. A kurzus elősegíti a tudományos írástudás – mint a
felsőfokú információs műveltség egyik elemének – elsajátítását.
A tárgy oktatásához szükséges személyi feltételek
Informatikus könyvtáros végzettséggel rendelkező oktató és/vagy könyvtáros.
A hallgatók részéről feltételezett tudásanyag, előképzettségi szint
Érettségi, a közoktatásban elsajátított középfokú információs műveltség.
A tantárgy tartalma, tematikája
* A szakterületen működő tudományos folyóiratok, múzeumok, könyvtárak,
információközvetítő csatornák megismerése.
* A szakterületen elérhető hazai és nemzetközi szakirodalmi fulltextes és bibliográfiai
adatbázisok megismerése (MTMT, MATARKA, MANCI, EPA, IKER, Science Direct,
Scopus, Web of Science, Springerlink, JStore, Academic Search Complete, CEEOL).
* Tudományos keresőmotorok megismerése (Google Scholar stb.).
* Hazai és nemzetközi elektronikus, digitális, virtuális könyvtárak megismerése (MANDA,
Digitalizált Törvényhozási Tudástár, Digitália, Arcanum Digitális Tudománytár,
Gutenberg Project, Europeana, World Digital Library).
* Hazai és nemzetközi statisztikai adatszolgáltató intézmények és szolgáltatásaik
megismerése (Központi Statisztikai Hivatal, Eurostat).
* A hazai, az uniós és a nemzetközi jogszabályok forrásainak megismerése (Webjogtár).
* A tezaurusz fogalma és használata (köztaurusz, szaktezauruszok).
* Repozitóriumok megismerése (DEA-Debreceni Egyetem Elektronikus Archívum,
Contenta-SZTE Egyetemi Digitális Archívum).
* Keresési stratégiák, taktikák megismerése (felügyelő, fájlszerkezet, szóhasználati és a
kérdés megfogalmazásával kapcsolatos taktikák, hólabda módszer stb.).
* Az irodalomjegyzék készítésének módjai és sajátosságai.
* A különböző hivatkozási rendszerek megismerése (MSZ ISO 690:1991 szabvány, az
American Psychological Association féle hivatkozási rendszer).
* Publikációs lehetőségek megismerése.
* Tudománymetriai módszerek megismerése (H-index, Eigen-faktor, G-index).
A kurzus során elsajátított készségek, képességek, kompetenciák
Az információk szelektálásának képessége.
A duplumszűrés képessége.
Az új információ közlésének képessége.
Az információmenedzselés készsége.
Az információ védelmének készsége (szerzői jog, szabvány, szabadalom).
Tudományos írástudás.
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Az információs műveltség fejlesztését célzó egyetemi kurzus ereje az egyetemi
oktató és a gyakorlatvezető könyvtáros szoros együttműködésében rejlik, hiszen az
elméletben elsajátított ismereteket később a gyakorlatok során készséggé alakíthatják és
begyakorolhatják. Mindezek mellett a kurzus hozadéka, hogy a hallgató alaposabban
megismerkedhet a gyakorlati helyszínül szolgáló könyvtárral is.
A fiatalok körében egyre kedveltebb eszköz a számítógép és az internet, mind a
hétköznapi tájékozódás, mind a szakirodalmi információszerzés során. Évről évre egyre
többen használják a számítógépet és az internetet, és ez a szám elsősorban a fiatalok
körében nő exponenciálisan. Az internet mindent elsöprő térhódítása mára az egyetemi élet
mindennapjainak is szerves részévé vált. A hallgatók előszeretettel (olykor felületességből
szinte kizárólagosan) használják ezt az eszközt az információszerzéshez, azonban az
internet mellett a „hagyományos” könyvtár továbbra is nagy szerepet játszik (kellene, hogy
játsszon) a hallgatók életében, különösen a szakirodalom beszerzésekor. Sok fiatal
gondolja, hogy ismeri az internet adta összes lehetőséget, tud keresni a világhálón, és meg
tudja szerezni a legeldugottabb információt is. Az általános webes keresőket felületesen
mindenki ismeri, de nem mindegy, mire használjuk, ugyanis az ilyen oldalak találati
halmaza tudományos szempontból gyakran nem mondható igényesnek. A speciális
tudományági szakadatbázisokat, a hiteles nemzetközi és hazai szakmai weblapokat viszont
jóval kevesebben ismerik és használják. Márpedig az egyetemi hallgatóknak többnyire a
tudományosan igazolt és ellenőrzött információkra, dokumentumokra van szükségük.

VII.5. A képzők képzése
Az információs műveltség fejlesztésével összefüggésben külön fejezetrészt kell
szánni a képzők a képzésére, hiszen a pedagógusképzés során a tanárjelölteknek azokra a
készségekre, képességekre is szert kell tenni, amelyek a különböző kompetenciák
pedagógiai, didaktikai elemeit is tartalmazzák. Tehát a tanároknak nem csak a saját
információs műveltségükét, hanem a diákjaikét is meg kell majd tudni alapozni, illetve
továbbfejleszteni. A pedagógusok mellett a könyvtárosok ismereteinek specializálása is
nélkülözhetetlen, hiszen az oktatási intézmények mellett kizárólag a könyvtárakban
foglalkoznak az információs műveltség elsajátításának támogatásával. E két csoport tagjai
ezáltal már a felsőoktatás évei alatt is mélyebbre ható és specializáltabb ismeretekkel kell,
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hogy rendelkezzenek, mint a többi diplomás szakember. Így a könyvtáros- és
pedagógusképzés során nem elégséges csupán egy tantárgy keretében fejleszteni a
hallgatók információs műveltségét, hanem valamennyi tantárgy keretében is meg kell tenni
ezt. Ez azonban csak abban az esetben valósulhat meg a gyakorlatban is, ha a hallgatók
ismeretei és készségeit speciális feladatok elvégzésén keresztül fejlesztik, amihez szükség
lenne több olyan speciális kiadványra, feladatgyűjteményre és segédkönyvekre mint
például az UNESCO által kidolgozott dokumentumok170. Az ilyen típusú kiadványoknak
sajnos csak egy töredéke érhető el magyar nyelven, ezért a könyvtáros- és a
pedagógusképzésben eddig nem jelenhettek meg hangsúlyosan.

VII.5.1. Az informatikus könyvtáros alap- és mesterszak
Az informatikus könyvtáros képzés során (mind az osztatlan, mind a bolognai
képzési rendszerben) mindig is nagy szerepet játszott az egyes információszerzéssel és feldolgozással kapcsolatos készségek, képességek fejlesztése. Ám az információs
műveltség fejlesztését folyamatossá és még hangsúlyosabbá, tudatosabbá kell tenni, mivel
a könyvtárosoknál a professzió szintjén jelenik meg az információval való foglalkozás.
Mindez azért kulcsfontosságú, mert a könyvtárosok számára nem elégséges, ha a saját
szakterületük

információközvetítő

intézményeivel,

hagyományos

és

online

információforrásaival vannak tisztába, ismerniük kell valamennyi tudományterület
tájékoztató apparátusát, hogy a munkájuk során a felhasználók minden kérdésre válaszolni
tudjanak. Az ugyanakkor kétségtelen, hogy a mesterképzésben az információ- és
tudásmenedzsment, valamint a szaktudományi (kutatás-fejlesztési) információmenedzser
szakirányain a hallgatók már jelenleg is a legmagasabb szintű információs műveltséget
tehetik magukévá. Az informatikus könyvtáros képzés során a hallgatók rendelkezni
fognak azokkal az ismeretekkel, készségekkel, képességekkel, kompetenciákkal, amelyek a
szakmájuk ellátásához szükséges. Az információforrások, adatbázisok száma azonban
napról-napra növekszik, ezt pedig az egyes tantárgyakba építve, tudatosan kell közvetíteni
a hallgatóknak, ezáltal biztosítva a könyvtárosok folyamatos fejlődését, tudásuknak
megújulását.

170

Wilson, Carolyn et al.: id.m.
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A könyvtárosképzés során viszont egy területre az eddigieknél is nagyobb
hangsúlyt szükséges fektetni: ez a felhasználóképzéssel, felnőttoktatással kapcsolatos
pedagógiai, andragógia, módszertani ismeretek köre. A nyilvános könyvtárak törvényi
kötelezettsége ugyanis, hogy a felhasználóit segítsék a különböző XXI. századi
kompetenciák elsajátításában. Ezt a feladatot a könyvtárak csak és kizárólag akkor tudják
majd ellátni, ha a könyvtár valamennyi alkalmazottja rendelkezik felsőfokú információs
műveltséggel, illetve a kompetencia elsajátítását támogató elméleti ismeretekkel és
gyakorlati módszerekkel. Ezért az informatikus könyvtáros szak kötelező tanegységeit
szükségszerű lenne egy új kurzussal kiegészíteni, melynek célja, hogy a frissdiplomás
könyvtárosok képesek legyenek a különböző korosztályú, különböző iskolai végzettséggel
rendelkező könyvtárhasználók kompetenciafejlesztésére. Ez persze szervezett vagy
spontán, csoportos vagy interperszonális keretek között is meg lehet valósítani. A
könyvtáros hallgatóknak mindehhez azonban nem csupán az információs műveltségüket,
hanem a többi, elsősorban XXI. századi kompetenciáik fejlesztésére is szükség van, ilyen
például

az

IKT-kompetencia,

a

médiaműveltség,

a

kritikai

gondolkodás,

az

együttműködési képesség és a kommunikációs készség. Éppen ezért az informatikus
könyvtáros képzésbe beemelendő új tantárgy, az információs műveltség oktatási
lehetőségeire irányuló kurzus magabiztosabbá tenné a hallgatókat, illetve éles helyzetben,
egy-egy csoporton gyakorolhatnák be a pedagógiai és metodikai ismereteiket.
A Lis Euroguide171 a European Council of Information Associations által
összeállított, és már második alkalommal kiadott dokumentum az európai információs
szakemberek kompetenciáit és tulajdonságait hivatott bemutatni. A terjedelmes, szakmai
kritériumokat és egyéb készségeket, képességeket, kompetenciákat tartalmazó elvrendszer
egyedülálló a maga nemében, ugyanis ilyen típusú, a diplomás szakemberekre
vonatkoztatott, széleskörűen megfogalmazott kompetenciarendszert ezidáig még egyik
tudományágban, szakterületen sem alkottak meg. A dokumentum részletesen kifejti, hogy
a könyvtárosoknak és az információs szakembereknek milyen kompetenciákkal kell
rendelkezniük ahhoz, hogy megfelelően el tudják látni feladatukat, hiszen az ő
készségeiknek, így az információs műveltségüknek is széleskörűbbnek, mélyrehatóbbnak
kell lenni, mint az átlagénak.

171

Euroguide LIS. 1. kötet: Európai információs szakemberek kompetenciái és tulajdonságai. Budapest,
OSZK, 2006. http://www.certidoc.net/fr1/euroguide_hungarian.pdf (2014.02.21)
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VII.5.2. Az osztatlan tanárszakok
A pedagógusképzés 2006 óta nagy változásokon ment keresztül. A bolognai
képzési rendszer bevezetésével 2006-2013 között az egyszakos, kétlépcsős (BA, MA)
tanárképzés volt jelen hazánkban. Ezt a 2013/2014-es tanévtől visszaállították az osztatlan
és kétszakos képzéssé. Az új pedagógusképzési rendszerről ezáltal nem lehet nagy
általánosságokat és örökérvényű sajátosságokat megfogalmazni, hiszen most alakul ki,
most formálódik újra a képzési rendszer. Ami nem szabad, hogy elsikkadjon a képzés
során, hogy a szaktantárgyi modulok közé beépüljön a legújabb hagyományos és online
forrásokkal, valamint a tanulást segítő, valamint a közösségi tudás megosztására alkalmas
információközvetítő

csatornákkal

való

megismerkedés.

A

pedagógia-pszichológia

modulban pedig a kompetenciafejlesztéssel kapcsolatos készségelemek elsajátítását kell az
oktatás középpontjába állítani. A kompetenciaalapú oktatás ugyanis a pedagógusképzéssel
kezdődik, akik majd a magukévá tett készségeket, képességeket gyakorló pedagógusként a
diákok számára is közvetíteni tudják majd. Ezáltal elsőként a kompetenciaalapú
pedagógusképzésnek kell megjelennie és elterjednie, amely felmenő rendszerben már a
közoktatásban könnyen meg tud majd honosodni, és jó színvonalon működni. A
tanárjelölteknek ezáltal az első feladatuk, hogy szert tegyenek a felsőfokú információs
műveltségre, majd megtanulják azokat a módszereket, eljárásokat, amelyek mentén ezt a
diákoknak is könnyen át tudják majd adni. Éppen ezért – a könyvtárosképzésben már
vázoltakhoz hasonlóan – a képzésbe, a pedagógiai-pszichológiai modulban szükséges egy
kurzus beemelése, amelynek célja, hogy a hallgatók megtanulják, milyen eljárások,
módszerek alkalmazásával fogják majd tudni megalapozni, illetve továbbfejleszteni a
diákok

kompetenciáit,

így

például

az

információs

műveltségüket.

Ezáltal

a

pedagógusképzés során legkevesebb két kurzus szükséges, amely a tanárjelölt hallgatók
információs műveltségét a felsősokú szintre emeli (erre alkalmazható a felsőoktatási
szakokra kidolgozott kurzus tematikája), illetve egy a kompetencia oktatására irányuló
ismereteket, módszereket, eljárásokat, lehetőségeket veszi számba.
Az előzőkben felsoroltakon kívül fontos, hogy a képzési és kimeneti
követelményekben, az osztatlan tanárképzésben megszerezhető készségek, képességek,
kompetenciák sorában szerepeljen az információs műveltség. Hiszen az információs
műveltség csak akkor válhat a kompetenciaalapú tanárképzés egyik kulcspillérévé, ha
annak fontosságát, nélkülözhetetlen voltán az alapdokumentumokban is kiemeljük.
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VII.5.3. Az osztatlan könyvtárostanár szak
A könyvtáros- és a pedagógusképzés portfóliójában jelenik meg az új
könyvtárostanár szak, amely képzési és kimeneti követelményei között egyértelműen
főszerepet kapott az információs műveltség. Az alapdokumentumban megjelenő elvet
ugyanakkor a hálóterveknek, tanegységeknek és kurzusoknak is tükrözniük kell, ezáltal a
különböző képzőhelyeken fontos, hogy az információs műveltség még nagyobb hangsúlyt
kapjon a képzés során. Mindezt támogathatják azok a speciális tantárgyak, amelyeket a
tanárjelöltek az információs műveltség témakörében kötelezően vagy szabadon választott
keretek között tanulhatnak. Jó irányú kezdeményezés erre az iskolai könyvtári gyakorlat,
melynek keretében a tanárjelöltek könyvtárhasználati órát tartanak a különböző
évfolyamokon tanuló diákoknak, mindezzel megalapozva a gyerekek információs
műveltségét.

VII.5.4. A könyvtáros és pedagógus továbbképzés
Az információs műveltség fejlesztése a képzők képzése során a jövőben különösen
hangsúlyossá kell, hogy váljon. Ez természetesen kizárólag felmenő rendszerben
valósulhat meg. A könyvtárosok és pedagógusok igen nagy számban vannak jelen a
társadalmunkban, ezért nélkülözhetetlen a folyamatos továbbképzésük, szakmai ismereteik
frissítése, készségeik fejlesztése. A könyvtáros és pedagógustársadalomban már régóta –
ám nem kellő hatékonysággal – működő hétévenkénti kötelező továbbképzés megfelelő
keretet biztosíthatna az információs műveltség fejlesztésére a képzők körében is. Dr.
Barátné Dr. Hajdu Ágnes A könyvtáros továbbképzések rendszere172 című 2012-es
cikkében kifejti, hogy különösen nagy figyelmet kéne fordítani az információs műveltség
fejlesztését szolgáló könyvtári tájékoztató tevékenységre és a felhasználóképzésre a
továbbképzések alkalmával, ám ez eddig csupán csírájában figyelhető meg az egyes
programokban.
A továbbképzés során az középfokú információs műveltség továbbfejlesztése a cél,
hiszen a pedagógus és könyvtáros hivatás gyakorlása közben – a legtöbb esetben
kényszerből, autodidakta módon – a XXI. századi kompetenciák alapjai elsajátíthatók. A
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Barátné Hajdu Ágnes: A könyvtáros továbbképzések rendszere. In: Tudományos és Műszaki Tájékoztatás,
59. évf. (2012) 9. sz. 364-378. p.
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képzés során a különböző szakterületen működő hagyományos és online források, a
tudományos keresőmotorok, szakirodalmi adatbázisok, keresőstratégiák és taktikák
megismerése a fő cél. Az információfeldolgozás területén pedig az információelemzés és értékelés képessége, valamint az információmenedzselés és -védelem ismeretkörei
számítanak nélkülözhetetlen tudáselemeknek. Mindezeknek pedig ki kell egészülniük
azokkal a pedagógia, andragógiai módszertani elemekkel, amelyek segítségével a
pedagógus, a könyvtáros segíteni tudja a tanulókat – legyen szó gyermekről vagy felnőttről
– a különböző kompetenciák elsajátításában, illetve fejlesztésben. A könyvtárosok
információs műveltségének továbbképzés keretében történő fejlesztésére különösen nagy
szükség van, hiszen az 1997. évi CXL-es törvény173 kimondja, hogy a könyvtárosnak
támogatnia kell a felhasználóit a digitális írástudás és az információs műveltség
elsajátításában. Ez ugyanakkor csakis akkor valósulhat meg, ha a könyvtáros felsőfokú
információs műveltséggel, illetve pedagógiai, andragógiai, módszertani ismeretekkel
rendelkezik. Éppen ezért kell minden könyvtárost alkalmassá tenni e feladat ellátására.

VII.6. Az információs műveltség és a felnőttoktatás dimenziói
Az egész életen át tartó tanulás eszményének megvalósítása érdekében az
információs műveltséget nem csupán a köz- és a felsőoktatásban, hanem a felnőttoktatás
során is fejleszteni kell. A felnőttoktatás ugyanakkor nem rendelkezik olyan mélyen
gyökerező hagyományokkal és intézményrendszerrel, mint a köz-, illetve a felsőoktatás.
Ám a legnagyobb eltérés abból származik, hogy felnőttek oktatását, képzését célzó
tevékenység iskolarendszeren kívül is végezhető.
Az iskolarendszeren belüli felnőttoktatási és -képzési tevékenység fókuszában az
esetek többségében vagy egy magasabb iskolai végzettség (például 8 általános, érettségi),
vagy egy szakképesítés megszerzése áll. Ebből fakadóan az információs műveltség
fejlesztésére irányulóan nem kell új keretrendszert megalkotni, hiszen ezen a két területen
a meglévő, illetve megírandó kerettantervek hasznosíthatók, emelhetők be az oktatásba.
Az

információs

műveltség

iskolarendszeren

kívül

történő

fejlesztésére

Magyarországon ez idáig elsősorban a könyvtárak tettek lépéseket. Hiszen az 1997. évi
CXL. törvényben foglaltak szerint – a 2012. őszi hatályosítás óta – a nyilvános könyvtárak
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1997. évi CXL. törvény a muzeális intézményekről, a nyilvános könyvtári ellátásról és a
közművelődésről. http://net.jogtar.hu/jr/gen/hjegy_doc.cgi?docid=99700140.TV (2014.02.21.)
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alapfeladatai közé tartozik a digitális írástudás és az információs műveltség elterjesztése
is.174 A gyakorlatban történő megvalósításra azonban még nem dolgoztak ki programokat
vagy fejlesztési irányokat. Ahogy az eddig vázolt oktatási keretrendszereket, úgy a
felnőttoktatásra vonatkozót is több szinten kell megvalósítani, mindezzel továbbfejlesztve
a közoktatásban már elsajátított ismereteket és kompetenciákat az információszerzés és felhasználás területén. Ezzel összefüggésben az információs műveltség fejlesztését nem
csupán az egyes oktatási szintekre szükséges specializálni, hanem a különféle tudományés szakterületekre is.
A felhasználóképzés területén már nagy tapasztalattal rendelkező könyvtárak
képzési és tanfolyami kínálatának a jövőben egyértelműen bővülni kell. Hiszen a felnőtt
korú felhasználókat – mondhatni – jószerivel magukra hagyták a különböző XXI. századi
kompetenciák elsajátítása, a legújabb technikai innovációkkal való megismerkedés, illetve
az információs társadalomban a mindennapi tevékenységek gyakorlása kapcsán, így
autodidakta kell magáévá tenniük a különböző készségeket. Nem létezik olyan, szervezett
keretek között megvalósuló, felnőtteknek szóló tanfolyam, kurzus, amelynek célja a XXI.
század ismeretrobbanásainak, tudásbővülésének világában való könnyebb eligazodás. A
helyzet sürgős beavatkozást kíván, hiszen a 20-40 évvel ezelőtt megszerzett képzettségek,
végzettségek nem készítették fel az állampolgárokat a jelen és a jövő, exponenciális
ütemben változó és fejlődő világára, gyorsan elavulnak, szükség van az ismeretek
korszerűvé tételére, felfrissítésére, az új kompetenciák elsajátítására és fejlesztésére. A
profitorientált felnőttoktatással foglalkozó vállalatok profiljába azonban csak nehezen
lenne beilleszthető egy információs műveltség elsajátítására, fejlesztésére irányuló kurzus,
illetve csak kevesen tehetnék meg, hogy egy ilyen típusú képzésen önköltséges formában
vegyenek részt. Éppen ezért hárul nagy feladat a könyvtárakra, hiszen ezt az oktatási
területen megfigyelhető szakadékot nekik kell majd áthidalniuk.
A könyvtárosoknak mint felnőttoktatóknak fel kell készülniük valamennyi tanulni
kívánó társadalmi csoportra, ezért több szintre és felhasználói csoportra specializált
képzést is nyújtaniuk kell. Illetve fontos szempont, hogy a már meglévő – de más
műveltségterületen zajló – tanfolyamok (így például a számítógép- és internethasználat, a
felhasználóképzés) keretében is érintsék az információs műveltség témakörét és
ismeretelemeit. Az információs műveltség fejlesztése a felnőttek körében így közép- és
felsőfokon is megvalósulhat.
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VII.6.1. Felnőttoktatás – az alapfokú információs műveltség
Mivel az információs műveltség megalapozását, fejlesztését célzó keretrendszer
csakis felmenő rendszerben valósulhat meg, ezért még sokáig számolnunk kell azzal a
társadalmi réteggel, akiknek nem volt módjuk a formális, iskolai keretek között magukévá
tenni a különböző kompetenciákat. Ezért a könyvtáraknak fel kell készülni a funkcionális
és digitális analfabéták képzésére is. A leszakadó társadalmi csoportok készségeinek,
képességeinek, kompetenciáinak megalapozása és fejlesztése különösen fontos az
életminőségük javítása, a versenyképességük növelése, valamint a digitális megosztottság
enyhítése érdekében. Az információs műveltség megalapozásához – legyen az gyermek
vagy felnőtt korban – az oktatási modell ide tartozó elemei hasznosíthatók, ezáltal pedig
nem csupán a felnőttoktatásban résztvevők készségeit, képességeit, kompetenciáit lehet
megalapozni, fejleszteni, hanem tárgyi tudásukat, általános műveltségüket is szélesíteni
tudjuk.
Az információs műveltség és a felnőttoktatás dimenziójában az IFLA (The
International

Federation

Könyvtárosegyesületek

of

Library

Nemzetközi

Associations

Szövetsége)

and

jelentetett

Institutions
meg

vagyis

2006-ban

a
egy

útmutatót175. Amely egyértelműen hozzásegítheti a nemzeteket, hogy kialakítsák saját , az
információs műveltséggel összefüggő és az egész életen át tartó tanulást ösztönző
stratégiájukat. A dokumentum elméleti alapvetéseket és modelleket tartalmaz az
információs műveltség megalapozásával és fejlesztésével kapcsolatban, ám ezek rendkívül
jól alkalmazhatók a különböző pedagógiai programok megalkotásához is.

VII.6.2. Felnőttoktatás – a középfokú információs műveltség
Az iskolarendszeren kívüli felnőttoktatás leghangsúlyosabb feladata mégis a
középfokú

információs

műveltség

elterjesztése

a

felnőttek

körében,

melynek

középpontjában a Z. Karvalics László által kidolgozott modell „társadalmi gyakorlat”blokkjában megismert, illetve az általam kiegészített ismerethalmaz áll. Ennek elemei a
következők:
175

Lau,
Jesus
(ed.):
Guidelines
on
information
literacy
http://archive.ifla.org/VII/s42/pub/IL-Guidelines2006.pdf (2014.02.21.)

for

lifelong

learning.
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 pénzügyi kompetencia
 aktív állampolgári készségek
 alapvető jogi ismeretek
 pszichológiai készség
 tájékozódási kompetencia
 egészségügyi és szociális kompetencia
 kulturális kompetencia
Az előzőkben felsorolt ismeretkörök részei a középfokú információs műveltségnek, ám a
köz- és felsőoktatási intézményekben a tanulók csupán érintőlegesen foglalkoznak az adott
kérdésekkel. Ezért fontos, hogy a könyvtárak létrehozzanak olyan speciális képzéseket,
amelynek célja az információs társadalomban való könnyebb eligazodás. A hatályos
könyvtári törvényben előírt nyilvános könyvtári alapfeladat, az információs műveltség
elsajátításának támogatása176 csakis akkor válhat a mindennapok gyakorlatává, ha a
kormányzat, a felelős minisztérium, valamint a fenntartó(k) oktatási irányelvekkel,
programokkal, módszerekkel, jó gyakorlatokkal és finanszírozási támogatásokkal, illetve
ösztönző pályázatokkal folyamatosan segítik az intézmények munkáját.
A

felnőttek

középfokú

információs

műveltségét

megalapozó

képzés

a

könyvtárakban szervezetten, tanfolyami keretek között valósulhatna meg, amely önkéntes
és ingyenes. (A kezdeményezést kezdetben eleinte különböző pályázati forrásokból lehetne
finanszírozni, illetve a köz- és felsőoktatási intézményekkel, munkaügyi központokkal
történő megállapodást követően a tanfolyam elvégzése beszámíthatna a tanulmányokba
vagy akár a munkához jutási támogatásába is.) A tanfolyam hét héten keresztül, heti egy
alkalommal, alkalmanként 2x60 percben valósulhatna meg.
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A tanfolyam tematikája
1. alkalom: Tájékozódási kompetencia:
Tájékozódás a könyvtárban – az OPAC megismerése.
Tájékozódás az interneten – a Google általános webes kereső megismerése.
Tájékozódás az internet segítségével – A Google tájékozódást segítő alkalmazásainak
megismerése (Google térkép, Google Föld).
A tematikai egység során elsajátítandó készségek, képességek, kompetenciák:
Az információs igény és az információforrások azonosításának képessége.
2. alkalom: Pszichológiai készség:
Közösségi, kapcsolattartó weboldalak és szolgáltatások megismerése – levelezőrendszerek
(pl. Gmail), közösségi oldalak (pl. Facebook), chatprogramok (pl. Skype), internetalapú
telefonszolgáltatás (pl. Viber).
A tematikai egység során elsajátítandó készségek, képességek, kompetenciák:
Az információforrások azonosításának, az információ védelmének képessége.
3. Kulturális kompetencia:
Kulturális intézmények megismerése – múzeumok, levéltárak, könyvtárak, kiállítótermek,
galériák, színházak, mozik.
A kulturális szférához kapcsolódó információforrások, szolgáltatások és alkalmazások
megismerése – például Port.hu, Kultúra.hu
A tematikai egység során elsajátítandó készségek, képességek, kompetenciák:
Az információs igény és az információforrások azonosításának képessége.
4. Aktív állampolgári készségek:
A társadalomban való aktív részvétel ismeretköreinek megismerése – e-közigazgatás, eügyintézés (ügyfélkapu), álláskeresés és -pályázás (Profession, Közigállás), e-bevallás
(elektronikus adóbevallás), e-népszámlálás (elektronikus adatgyűjtés).
A tematikai egység során elsajátítandó készségek, képességek, kompetenciák:
Az információforrások azonosításának, az információk elemzésének, értékelésének
képessége.
5. alkalom: Egészségügyi és szociális kompetencia:
Egészségügyi információforrások, szolgáltatások és alkalmazások megismerése – például
Házipatika, Weborvos, Webbeteg, Webnővér, Videoklinika.
Szociális intézményekkel, szociális ellátással kapcsolatos információforrások,
szolgáltatások és alkalmazások megismerése – például segélyek, pályázatok, alapítványok,
egyesületek, segítő szervezetek.
A tematikai egység során elsajátítandó készségek, képességek, kompetenciák:
Az információ elemzésének, értékelésének képessége.
6. alkalom: Alapvető jogi ismeretek:
Jogi ügyekhez szükséges információforrások, szolgáltatások és alkalmazások megismerése
– Magyar Közlöny, Webjogtár, Szakszervezetek, Békéltető testületek.
A tematikai egység során elsajátítandó készségek, képességek, kompetenciák:
Az információforrások azonosításának, az információ elemzésének, értékelésének
képessége.
7. alkalom: Pénzügyi kompetencia:
Pénzügyi tranzakciók elektronikus kezelése – e-bankolás (pl. elektronikus átutalás,
PayPal), 3D Secure Code, IBAN, SWIFT kód, elektronikus vásárlás, elektronikus aláírás.
A tematikai egység során elsajátítandó készségek, képességek, kompetenciák:
Az információforrások azonosításának, az információ védelmének képessége.
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A középfokú információs műveltség elsajátításának támogatása a könyvtáraknak
lételem és alapfeladata, éppen ezért fontos minél több felnőttoktatási és -képzési program
beemelése a könyvtárak feladatai közé. Hiszen minél több felnőttet vonzunk be a
könyvtárakba a különböző tanfolyamok, képzések ürügyén, társadalmi szinten annál
nagyobb megbecsülést vívhat ki magának az intézmény, és tehet szert újabb
könyvtárhasználói

csoportokra,

akik

részt

vesznek

majd

további

képzéseken,

rendezvényeken, programokon. A képzések lebonyolításakor, a csoportok szervezésekor
nagy figyelmet kell fordítani a résztvevők előzetes tudására, hogy azok kerülhessenek egy
csoportba, akiknek a „bemeneti” ismeretszintje hasonló.

VII.6.3. Felnőttoktatás – a felsőfokú információs műveltség
A felnőttoktatást célzó programok tekintetében a posztgraduális képzéseknek és
továbbképzéseknek is helyet kell kapniuk a könyvtárakban. Az ilyen jellegű képzéseknek
az elsődleges célja, hogy a különböző szakterületekhez kapcsolódó ismereteket felfrissítse,
megújítsa, továbbfejlessze. Ennek gyakorlati megvalósulása a felsőoktatás számára
megalkotott tematika alapján történhet, amely elsősorban tudomány- és szakmaspecifikus
ismeretelemeket tartalmaz, illetve elmélyíti, továbbfejleszti az egyes információszerzéssel
és -felhasználással kapcsolatos készségeket, képességeket, kompetenciákat (például a
keresési stratégiák és taktikák, információmenedzsment és -védelem).
A

felnőttoktatásban

alkalmazható

kurzusnak

ugyanakkor

rövidebbnek

és

intenzívebbnek kell lenniük, mint a felsőoktatásban használatos tantárgynak, hiszen egyegy konkrét problémára kell választ nyújtaniuk, így például a legújabb adatbázisokkal való
megismerkedés, hivatkozási szabályoknak való megfelelés. Éppen ezért az információs
műveltség felsőfokú elterjesztése egy-egy szak- és tudományterülethez kapcsolódóan
történhet hatékonyan. Ám ez nem mindig tud szervezett keretek között megvalósulni, így a
könyvtárosoknak egyre nagyobb figyelmet kell fordítaniuk az egyéni információs igényre
és kultúrára, amelyet személyre szabottan és interperszonális keretek között kell
megvalósítani. Az alkalmi továbbképzésnek ugyanakkor nem csupán az aktuális
információs igény kielégítése, hanem az információs műveltség fejlesztése, illetve a
permanens felhasználóképzés is célja.
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VII.7. Az információs műveltség megalapozásának és fejlesztésének online
támogatása
A nemzetközi gyakorlatnak megfelelően az információs műveltség megalapozása
és fejlesztése céljából feltétlenül létre kellene hozni egy magyar szakportált, amely az
amerikai www.informationliteracy.org vagy a német www.informationskompetenz.de
oldalhoz

hasonló

koncepcióval

és

tartalommal

működhetne.

A

tervezett

www.informaciosmuveltseg.hu weboldal elsőként tájékoztatást nyújtana az információs
műveltségről, a XXI. századi kompetenciák rendszerében elfoglalt helyéről, a szomszédos
kompetenciákkal való viszonyáról, nemzetközi és hazai definícióiról, megközelítéseiről. A
weboldal segítséget nyújtana a pedagógusoknak, oktatóknak az információs műveltség
oktatásával kapcsolatban, hiszen az oldal lehetőséget biztosítana a közösségi tudás
megosztására is, ezáltal közzétehetők a gyakorlatban már kipróbált és alkalmazott oktatási
gyakorlatok,

óravázlatok,

feladatok.

kompetencia

A

oktatásával

foglalkozó

szakembereknek ennek révén nem csupán a kerettanterv áll majd a rendelkezésére, hiszen
a

honlap

megalkotása

lehetőséget

ad

a

szakemberek,

pedagógusok,

oktatók

együttműködésére, a párbeszédük elindítására és fenntartására is.
Az információs műveltség elméleti kérdéseivel, oktatási gyakorlatával foglalkozó
szakportál létrehozása több szempontból is égetően fontos. A nemzetközi jó gyakorlatok
(amelyeket a 29. és a 30. ábra illusztrál) bizonyítják, hogy a tematikus weboldalak és
linkgyűjtemények

létrehozása

és

működtetése

a

különböző

tudományterületen

tevékenykedő szakemberek számára óriási segítség, hiszen létezik egy szakmai közösség,
egy portál, amely a felhasználóknak a segítségére van (például a témában megjelent
publikációkkal, oktatási tervekkel és gyakorlatokkal).
Az információs műveltség elsajátítását és fejlesztését célzó honlapokon ugyanakkor
nem emelik ki kellőképp a könyvtárak szerepét. A magyar szakportál megalkotásakor
különösen lényeges lesz hangsúlyozni az iskolai, a felsőoktatási, a szak- és közkönyvtárak
megkerülhetetlen voltát, segítő szerepét és funkcióját, illetve előtérbe kell helyezni az
egész életen át tartó tanulás, valamint a felnőttoktatás és -képzés fontosságát. A
nemzetközi szakirodalom és oktatási gyakorlat azonban kiegészítésre szorul az információs
műveltség és a felnőttoktatás vetületében, hiszen ez a mai napig is rendkívül elhanyagolt
területnek számít. A törvényi kötelezettségnek megfelelően a könyvtárakban kidolgozott
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programok ezáltal jó gyakorlatául szolgálhatnának több, akár nemzetközi könyvtári
együttműködésnek és projektnek is.

29. ábra. A www.informationliteracy.org.uk weboldal kezdőlapja

30. ábra. A www.informationliteracy.org weboldal kezdőlapja

Az információs műveltség szakportál technikailag arra is lehetőséget biztosít, hogy
e-learning kurzusokat bonyolítsunk le rajta. Az online kurzusok során önkéntes oktatók és
könyvtárosok vállalják a tutorálást, és akár személyre szabott vagy csoportos
foglalkozásokat tartanak az információs műveltség fejlesztése témakörében. Az e-learning
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kurzusok lehetőséget biztosítanak arra, hogy azok az állampolgárok is részesülhessenek az
információs műveltség fejlesztését célzó képzésben, akik halmozottan hátrányos térségben
élnek, így az egyes könyvtáraknak csak távhasználói lehetnek.

Az

információs

műveltség

megalapozását

és

fejlesztését

célzó

oktatási

keretrendszer a köz-, a felső- és felnőttoktatás valamennyi szintjére és területére kihat. A
Magyarországon hatályos törvényeket, alap- és kerettanterveket, képzési és kimeneti
követelményeket, valamint közgyűjteményi intézményrendszeri sajátosságokat figyelembe
véve fogalmaztam meg az információs műveltség megalapozását és fejlesztését célzó
elvrendszer elemeit és tartalmát.
Az információs műveltség megalapozásának már a közoktatás első évfolyamán
meg kell kezdődni, amelyet a különböző tantárgyakba integrálva a pedagógusok az iskolai
könyvtáros segítségével folyamatosan fejlesztenek. Az oktatási elvrendszer, modell, illetve
a tantárgyakon átívelő kerettanterv is a közoktatásban dolgozó tanárok segítségére lehet,
az

hiszen

információs

műveltség

egyes

ismeretelemeit

évfolyamokhoz,

évfolyamcsoportokhoz illeszti, megfogalmazza az adott területhez kapcsolódó ismereteket
és a fejlesztési célokat. Az oktatási modell és a kerettantervek használata lehetőséget
biztosít, hogy az információs műveltség megalapozása és fejlesztése komplex módon
történjen, megteremti a részkészségek egymásra épülésének lehetőségét, amellyel a
közoktatás végére a diákok számára biztosítható a középfokú információs műveltség
birtokba vétele.
Az alap- és középfokú információs műveltség a felső-, illetve a felnőttoktatás során
mélyülhet el, válhat szakma- vagy tudományspecifikussá. Az oktatásnak ezen a két
területén ugyanakkor már a speciális kurzusok, tantárgyak, tanfolyamok, képzések
keretében lehet a leghatékonyabban fejleszteni az információs műveltséget. Az
értekezésben ajánlásként egy, a felsőoktatás és egy a felnőttoktatás számára kidolgozott
tantárgy-, illetve kurzusleírást is beiktattam, amely az alapját képezi a felsőfokú
információs

műveltség

elsajátításának.

A

kurzusokat

egy-egy

szak-,

illetve

tudományterületre kell specializálni, ami az adott oktatási vagy közgyűjteményi intézmény
feladata lesz.
Az

információs

műveltségnek

tehát

az

információs

társadalom

egyik

alapkészségévé, kulcskompetenciájává kell válnia. A kompetencia elsajátításához az
oktatási modell és kerettantervek oktatásba történő beemelésén kívül elengedhetetlen az
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iskolák és a könyvtárak szorosabb együttműködése is, hiszen a pedagógusok és a
könyvtárosok együtt, közös erővel lesznek-lehetnek képesek a kompetencia elsajátításának
támogatására, valamint annak folyamatos továbbfejlesztésére.

174

VIII. Összegzés
Doktori értekezésemben egy, az információs társadalmat érintő központi
problémakör elemzésére, az információs műveltség komplex fejlesztési lehetőségeinek
meghatározására vállalkoztam. A téma rendkívül aktuálisnak számít, hiszen a
kompetenciaalapú oktatás és képzés a XXI. század egyik legnagyobb kihívása. A
készségek, képességek, kompetenciák sora ugyanakkor folyamatosan növekszik és
változik, erre pedig jelenleg csak nehezen tudnak reagálni az oktatási és közgyűjteményi
intézmények.
Értekezésemben

először

arra

kívántam

rámutatni,

hogy

az

információs

társadalommal összefüggő elméleteknek csupán töredéke foglalkozik az emberi
tényezővel, illetve azokkal a tudásokkal, amelyekkel a XXI. században rendelkeznünk kell
ahhoz, hogy képesek legyünk eligazodni a digitális világban. Az információs
társadalommal foglalkozó tudósok közül Manuel Castells volt az, aki kifejti, hogy világunk
három digitális pilléren nyugszik. Castells újszerű elmélete képezte kutatásaim alapját,
melynek középpontjában az információs társadalom polgárainak készségvizsgálata,
illetve a fejlesztési lehetőségeinek meghatározása állt. A XXI. századi kompetenciák
sorából ugyanakkor kétségtelenül kiemelkedik az információs műveltség, amelyet az
információs társadalom új alapkészségeként is definiálhatni lehet, így az értekezésben
szükségképpen erre a kompetenciára fókuszáltam.
Disszertációmban kifejtettem az információs műveltség kialakulásának történetét,
definícióját, kapcsolatát más XXI. századi kompetenciákkal, különös tekintettel a digitális
írástudásra. Magyarországon ugyanis még egyáltalán nem tisztultak le a XXI. századi
kompetenciák definíciói, jelentéskörei, a többi készséghez fűződő viszonyuk, ezáltal
szembesülhetünk azzal, hogy az információs műveltség kifejezés Magyarországon a
szakirodalomban, illetve az oktatási rendszer különböző szintjein sem tudott még
meghonosodni. Az információs műveltség kutatásának hazai hiányosságai azonban súlyos
következményekkel járhatnak. Hiszen azáltal, hogy az információs műveltséget a mai
napig sem emeltük kulcskompetenciává, az oktatási intézmények nem fognak annak
megalapozásával és fejlesztésével foglalkozni. Így azonban az információs társadalom
polgárai egyáltalán nem – vagy csak nagyon nehezen – fogják tudni elsajátítani a XXI.
század legkiemelkedőbb jelentőségű kulcskompetenciáját. Éppen ezért szükséges az
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eddiginél nagyobb hangsúlyt fektetni az egyes XXI. századi kompetenciák elméleti
kérdéseinek és oktatási gyakorlatuk aspektusainak hazai vizsgálatára. Ezért pedig a
kompetencia oktatására vonatkozóan sem határoztak meg irányelveket, hoztak létre
fejlesztési programokat.
Az információs műveltség megalapozása és fejlesztése kapcsán érdekes kettőséggel
kell

számolnunk.

A

köz-,

a

felső-

és

a

felnőttoktatás

területén

hatályos

alapdokumentumokban ugyan megjelenik az információs műveltség szellemisége, hiszen
az információval való foglalkozás képessége mindenhol kitüntetett szerepet kap, ám a
strukturálatlan ismeretelemek nem állnak össze s épülnek egymásra koherens módon. A
köz-, a felső- és a felnőttoktatás területén hatályos törvények, tantervek elemzése során
egyértelműen kirajzolódott, hogy az információs műveltség különösen elhanyagolt
területnek

számít.

Hiszen

a

vizsgált

alapdokumentumokban

egyértelműen

egy

fogalomzavar rajzolódott ki a digitális írástudás és az információs műveltség kifejezések
vetületében. Így a vizsgált dokumentumokban összesen három alkalommal lehetett
találkozni az „információs műveltség„ kifejezéssel. A helyzet sürgető beavatkozást kíván,
hiszen a kompetenciaalapú oktatás és képzés csak akkor tudja megalapozni és fejleszteni a
diákok készségeit és képességeit, ha kiemeljük azokat a kulcskompetenciákat, amelyek
elsajátítását támogatni kell, illetve ha ehhez kapcsolódóan tanterveket, programokat,
képzéseket kell létrehozni.
Az értekezésben a probléma áthidalása érdekében bemutattam az információs
műveltség tanítása területén már megvalósult amerikai és nyugat-európai jó gyakorlatokat,
amelyek megismerése és alkalmazása egyértelműen hozzájárulhat egy, a magyarországi
információs műveltség megalapozását és fejlesztését célzó komplex oktatási keretrendszer
megalkotásához. Az információs műveltség tartalmának és szintjeinek meghatározásában,
az elsajátítás módszereinek kidolgozásában ugyanakkor nemcsak a pedagógusok, hanem a
könyvtárosok is jelentős szerepet vállaltak, bizonyítva, hogy az információs műveltség
megalapozása és fejlesztése területén a szükség van a pedagógusok és a könyvtárosok
együttműködésére.
Meggyőződésem, hogy elodázhatatlan az információs műveltség megalapozását
célzó oktatási elvrendszer, illetve a részkészségek elsajátítását támogató kerettantervek
megalkotása és beemelése a közoktatásba. Az általam kidolgozott modell lehetőséget ad,
hogy a diákok információs műveltsége az egyes részkészségek elsajátítása, begyakorlása,
továbbfejlesztése strukturált rendszerében alakulhasson ki és fejlődjön. A kerettantervek
segítségével pedig az egyes szaktantárgyakhoz kapcsolódó speciális ismeretek és feladatok
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is megjelenhetnek. A közoktatásban elsajátított középfokú információs műveltséget a
felsőoktatás hivatott továbbfejleszteni, szakspecifikussá tenni. Éppen ezért ezen a területen
különösen nagyfokú együttműködés szükséges a felsőoktatási intézmények oktatói és
könyvtárosai között, ami csak akkor valósulhat meg, ha az oktatók célzott feladatokkal és
projektekkel bírják rá a hallgatókat, hogy folyamatosan használják a könyvtár állományát,
szolgáltatásait.
Az értekezésben ajánlásként kidolgoztam egy a felsőoktatásba beemelhető kurzus
tartalmi elemeit, amelyet minden intézmény saját profilja szerint alakíthat. A
felsőoktatásban

különösen

nagy

figyelmet

kell

fordítani

a

pedagógus-

és

a

könyvtárosképzésre, hiszen az információs műveltség elsajátításának támogatása területén
a képzők képzése kitüntetett terület, számukra speciális didaktikai, módszertani ismeretek
elsajátítására is szükség van az egyetemi évek, valamint a hétévenkénti továbbképzések
során egyaránt. Az információs műveltség elsajátításának támogatása tekintetében
különösen figyelnünk kell a felnőttoktatás övezetére, hiszen a digitális bevándorlók
sokszor érzik magukat idegenként a XXI. század világában. A nyilvános könyvtáraknak
ezért speciális programokkal, rendezvényekkel, tanfolyamokkal kell megszólítaniuk a
tanulni kívánó felnőtteket, jóllehet a hazai nyilvános köz-, felsőoktatási és szakkönyvtárak
egyedüliként vállalkoztak a digitális írástudás és az információs műveltség elsajátításának
támogatására. A feladat azonban egyelőre csupán a törvény szövegében él, ám a fejlesztési
irányok meghatározásával, pilot projektek lebonyolításával a könyvtár a gyakorlatban is az
információs társadalom alapintézményévé válhat, amely minden állampolgárt segíti az
információs műveltség elsajátítása és fejlesztése során. Az értekezésben különösen nagy
hangsúlyt fektettem a könyvtárakra, hiszen az információs műveltség elsajátítása,
fejlesztése kapcsán az oktatási intézmények mellett az övék a főszerep. Ugyanakkor ez a
terület a könyvtárak számára is egy óriási kihívás, amelyre fel kell készülniük. Nemzetközi
programok és projektek segíthetik ezt a munkát, hiszen az információs műveltség
fejlesztési területén mindig is nagy feladat hárult a könyvtárakra. Értekezésemben
kidolgoztam egy, az információs műveltség fejlesztését célzó tanfolyami tematikát, amely
könnyen beemelhető a nyilvános könyvtárak képzési rendszerébe, ezáltal is biztosítva a
felhasználóik könnyebb boldogulását a digitális világban.

Részletesen kidolgoztam az értekezés alapihletőjéül választott castellsi elmélet
utolsó elemének, a tudásnak, az emberi tényezőnek a vizsgálatát az információs műveltség
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szempontjából. Mindez – reményeim szerint – alapját képezheti a további kutatásoknak,
pedagógiai programoknak, oktatási koncepcióknak, amelyek majd hozzájárulhatnak az
információs műveltség legszélesebb körben történő elterjesztéséhez, intézményesült
megalapozásához, fejlesztéséhez. Az információs műveltség szellemisége és gyakorlata
hozzájárul, ahhoz hogy az információs társadalom valamennyi polgára más XXI. századi
készségeket, képességeket, kompetenciákat is elsajátítson, amely végül az egész életen át
tartó tanulás eszményének megvalósulásához és a digitális megosztottság enyhítéséhez
vezethet.
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