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A témaválasztás indoklása, a disszertáció célja  
 

A magyar oktatási rendszer egyik fontos alapelve (2011. évi CXC törvény a Nemzeti 

Köznevelésről), hogy az iskolákban a tanulók készségeinek és képességeinek a fejlesztése is 

megvalósuljon. Ezzel összefüggésben például országos és nemzetközi vizsgálatok (PISA, 

OKM) mérik a felső tagozatos és a középiskolás tanulók képességeit (Ostorics, 2015). A 

tanulók kognitív képességeinek vizsgálata hazai és nemzetközi szinten is sokat kutatott terület. 

A korai kutatások (pl. Piaget, 1950; Spearman, 1927 és mások) mellett napjainkban is számos 

vizsgálat (például Adams és Gathercole, 2000; Hautamäki és társai, 2002; Csapó, 2003; 

Polonkai, 2004; Balogh, 2004; Hoskins és Fredrikson, 2008; Janacsek és társai, 2009; 

Gyarmathy, 2009; Kim és társai, 2010; Manches és társai, 2010; Habók, 2011; Molnár és 

Csapó, 2011; Sparrow és társai, 2011; Yang, 2012; Molnár, 2013; Debreczeni, 2013; Mező és 

Mező, 2014; Mohai és Szabó, 2014; Tánczos és társai, 2014, Csapó és társai, 2015; Pásztor és 

Molnár, 2015; Dávid és társai, 2016; Mező, 2017) tűzi ki célul e képességek megismerését.  

Az Európai Parlament és a Tanács (2006) célul tűzte ki az „egész életen át tartó” tanulást, 

a kompetenciaalapú oktatást. Ehhez nyolc kulcskompetenciát – köztük a digitális kompetenciát 

- határozott meg, melyekhez szorosan kapcsolódik a képességek fejlesztése is. A kompetencia 

alapú oktatásban megjelenik a kognitív kompetencia fogalma (az információk vétele, tárolása, 

feldolgozása, közlése) és annak komponensrendszere (kognitív ismeretek, összetett és 

egyszerűbb kognitív képességek - rutinok, készségek - Tóth, 2010). Ezzel összefüggésben jelen 

dolgozat tárgyát – az informatika bevonását a képességfejlesztésbe – az indokolja, hogy 

napjaink gyermekeit digitális nemzedéknek is szokás nevezni, más néven netgenerációnak 

(Tari, 2011). Ők azok, akik az informatikai lehetőségekkel, az internet sokoldalú 

felhasználásával együtt nőnek fel, mindennapjaikat meghatározza a digitális világ. Időszerűvé 

vált tehát a korszerű digitális technológia bevonása a netgeneráció képességeinek fejlesztésébe. 

Ezt a célt szem előtt tartva, az informatikai eszközök és a képességfejlesztés 

összekapcsolásának lehetőségét vizsgálva, Greenfield (2009) megállapította, hogy a vizuális 

figyelem, a párhuzamos feldolgozás képessége, a téri-vizuális kapacitás is fejlődik az internet 

használatával. Sung és társai (2008), Yang, (2012) a gondolkodási képességek fejlesztésére 

digitális, játék alapú hatékony fejlesztőprogramokat készítettek. Shaffer és társai (2004) szerint 

a számítógépes játékok hatására a tanulók problémamegoldása, gondolkodása fejlődik. Dávid 

és társai (2016) a téri memóriával kapcsolatos kutatása szerint a keveset számítógépező 
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gyerekeknek gyengébb a teljesítménye. Jelen dolgozat ehhez a problémakörhöz kapcsolódik, 

vizsgálva a figyelem, emlékezet, gondolkodás fejleszthetőségét informatikai környezetben.  

 

Jelen dolgozatban a bemutatásra kerülő központi téma a kognitív képességek fejlesztése 

informatikai lehetőségek bevonásával általános iskola felső tagozatában. A kutatás célja 

megismerni, hogy milyen változást hoz a tanulók figyelmi, emlékezeti és gondolkodási 

képességeibe. egy folyamatos, négy tanéven át tartó informatikai, interaktív alapokon nyugvó 

képességfejlesztés. A kutatás során a tanulók széleskörű, több szempontú megismerése 

szempontjából sor kerül további vizsgálatokra is, mint például a háttértényezők (kreativitás, 

tanulási motiváció, tanulási orientáció) feltárására is.  

A dolgozat elméleti részében feltárjuk a kognitív képességek és azok fejlesztésének, a 

kognitív fejlődésnek pszichológiai, pedagógiai elméleti hátterét. Ezen belül részletesen 

bemutatjuk a figyelem, emlékezet, gondolkodás, s általában a kognitív fejlődést iskoláskorban. 

Kitérünk a differenciált oktatásra, a tanulási motivációra, tanulási orientációra, a kreativitásra, 

az intelligenciára, az informatikának a szerepére az oktatásban és a képességfejlesztésben. 

A dolgozat második, empirikus részében a kutatás eredményeit mutatjuk be. A vizsgálati 

mintát 348 általános iskola felső tagozatába járó tanuló alkotta. A vizsgálati csoportban 174 

tanuló vett részt 89 fiú és 85 lány, a kontrollcsoportban szintén 174 fő: 91 fiú, 83 lány. A 

longitudinális vizsgálat során a bemeneti mérés idején a tanulók 5. osztályosak (10-11 évesek), 

a kimeneti mérésnél 8. osztályosak (14-15 évesek) voltak. A tanulók hét-hét vidéki település 

iskolájából kerültek ki, a mintavétel széleskörű, de nem reprezentatív. A korosztály választását 

indokolta: egyrészt az alsó tagozatból a felső tagozatba való átmenet, a nagyobb követelmény 

megjelenése (nagyobb mennyiségű tananyag, új tantárgyak); másrészt a felső tagozatos tanulók 

már rendelkeznek olyan informatikai ismeretekkel, melyek szükségesek a számítógépes 

lehetőségek használatához. A szülők a vizsgálatról szóló tájékoztatáson vettek részt, majd 

írásbeli hozzájárulásukkal engedélyezték a tanulók vizsgálatban való részvételét. A vizsgálat 

kiterjed a vizsgálati csoport hatásvizsgálatára; a mintaváltozók hatására az elő- és 

utóvizsgálatok eredményeire, a vizsgálati változók korrelációjára. A dolgozatban vizsgáljuk, 

hogy a kognitív képességek hatékony fejlesztése miként valósulhat meg informatikai 

környezetben a fejlesztés hatására, a kísérleti csoport tanulóinak képességei hogyan változnak 

a kontrollcsoportéhoz képest, s léteznek-e nemek közötti különbségek. Vizsgálatunk kiterjed a 

kísérleti csoport tanulóira nézve az elő- és utóvizsgálat képességszintjére. Továbbá vizsgáljuk 

a kísérleti csoport tanulási motivációjának, tanulási orientációjának és kreativitásának a 

fejlődését. 
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A kutatás módszerei 
 

Módszer: A négy évig tartó longitudinális vizsgálat keretében öt alkalommal történt 

adatfelvétel a vizsgálati (n=174, fiú: 89, lány: 85) és kontrollcsoporttal (n=174, fiú: 91, lány: 

83). Az első mérés 5. osztály szeptemberében történt, a további négy mérésre 5., 6., 7. és 8. 

osztály végén, májusban került sor. A kutatásban sor került a tanulók figyelmének, az 

emlékezetének, a gondolkodásának, a tanulási motivációjának, a tanulási orientációjának, a 

kreativitásnak, az informatikai érdeklődésének és intelligenciájának mérésére. A kutatásban 

részt vevő iskolák kísérleti csoportjaiban tanuló diákok az első vizsgálat elvégzése után 4 éven 

(5-8. osztály) keresztül informatika alapú képességfejlesztésben vettek részt. Intenzitása 1 

óra/hét. A helyszín: iskolai számítógépterem volt. Így a képességfejlesztő foglalkozások alatt 

minden esetben rendelkezésére állt a tanulói számítógép, tanárgép, projektor, interaktív tábla. 

A program során sokféle szoftvert alkalmaztunk. A kognitív képességek fejlesztését segítette 

többek között, az internet sokoldalú felhasználása (böngészők); multimédiás, interaktív 

lehetőségek (kép, film, hangszerkesztők, táblaszoftverek); oktatócsomagok; egyéb felhasználói 

programok (Office, rajzoló, rejtvénykészítő, képregénykészítő, gondolattérképkészítő 

programok). A fejlesztés tantárgyi blokkokhoz kapcsolódott: matematika, magyar, 

természetismeret, történelem. A módszer során alkalmazott komplex feladatokat részben saját 

magunk, részben a szakos oktatók dolgozták ki. A vizsgálat során fejlesztett területek a 

következőek voltak: figyelem (mennyiség, minőség); emlékezet (vizuális, verbális); 

gondolkodás (matematika logika, vizuális problémamegoldás). 

 

Eszköz: A figyelem, az emlékezet, a gondolkodás vizsgálatára a hazai képességvizsgáló 

kutatásokban alkalmazott vizsgáló eljárásokat választottunk. A tesztek kiválasztását a hazai 

vizsgálatokban való eredményes alkalmazásuk indokolta (Balogh, 2004). A figyelem mérésére 

a Bourdon-próbát alkalmaztuk (Szilágyi, 1987). Az emlékezetet két teszttel vizsgáltuk, az egyik 

a verbális, a másik a vizuális memóriát vizsgálta. A verbális memória tesztje huszonöt szóból 

áll. Ezek háromszor történő elolvasása után, a tanulóknak emlékezetből 3 perc alatt le kell írniuk 

azokat a szavakat, amelyekre emlékeznek (Ádám és társai, 1990). A vizuális memória 

vizsgálata alakzatokra való emlékezés és formafelismerés segítségével történt. A tesztben 

kilenc ábrát kellett megjegyezniük a tanulóknak, majd egy perc alatt emlékezetből kiválasztani 

a másik lapon húsz ábrából azokat, melyekre emlékeznek (Kósáné, 1988). A problémamegoldó 

gondolkodás vizsgálata két teszttel történt, amelyek a szabályszerűség felismerésén alapultak. 
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A matematika logika tesztje a Meili-féle számsorok, ahol húsz számsorozatnak a szabályát 

kellett a tanulóknak felismerni, majd a következő két tagját a vizsgálati papírra leírni (Kósáné, 

1988). Vizuális problémamegoldás tesztelése ábrasor segítségével történt, mellyel a 

szabályszerűség felismerését, fejlettségét mértük (Kósáné, 1988). Az általános intelligencia 

vizsgálatára a Raven Progresszív Mátrixok intelligencia tesztet (SPM) használtuk (Raven, 

1954, Kulcsár, 1982). Az iskolai/tanulási motiváció és tanulási orientáció mérésére Kozéki-

Entwistle (1986) kérdőívet alkalmaztuk. A kreativitás vizsgálatára a TKBS kérdőívet 

használtuk (Tóth, Király, 2006). Informatikával kapcsolatos érdeklődés vizsgálatára saját 

készítésű kérdőívet használtunk, melynek kérdései arra vonatkoztak, hogy a tanulók milyen 

viszonyban vannak az informatikai eszközökkel, lehetőségekkel, hogy milyen szívesen 

tanulnak a számítógép segítségével. Tizenöt kérdést, öt fokozatú skálán (5. nagyon jellemző, 1. 

nem jellemző) kellett értékelniük a tanulóknak. A kérdőív még négy zártkérdést és három 

nyitott kérdést is tartalmazott, melyek az informatikai ismeretükkel voltak kapcsolatosak. 

 

A változók eloszlását Kolmogorov-Smirnov próbával, a szórás homogenitást Levene 

teszttel ellenőriztük, és ezek függvényében alkalmaztunk paraméteres statisztikai próbákat. A 

figyelem, az emlékezet, a gondolkodás méréséhez használt tesztek %-os teljesítményértékei 

(helyes válaszok aránya) és annak statisztikai eredményei (leíró statisztikák, több szempontú 

variancaanalízis, post hoc tesztek, kétmintás T-próba, páros T-próba, korreláció) - SPSS 

programmal készültek.  

 

Az értekezés hipotézisei 
 

Jelen vizsgálatban az alábbi kérdések illetve hipotézisiek megválaszolása és ellenőrzése áll 

fókuszban: 

 

1. kérdés:  

Jelentős különbség tapasztalható-e az informatikai lehetőségekkel fejlesztett illetve nem 

fejlesztett tanulók között a fejlesztést követően?  

1. hipotézis (H1): 

Feltételezzük, hogy a fejlesztés követően szignifikáns különbséget tapasztalunk a kísérleti és a 

kontrollcsoport vizsgálati eredményei (figyelem, emlékezet, gondolkodás) között. Az 

elővizsgálatkor a vizsgálati és kontroll csoport között nincs jelentős különbség a vizsgálati 
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változók (figyelem, emlékezet, gondolkodás) terén, és az idő függvényében. A fejlesztés 

hatására a kísérleti csoport tanulóinak a képességei egyenletesebben, intenzívebben, jobban 

fejlődnek, mint a kontrollcsoporté.  

 

2. kérdés: 

Különbség található-e a nemek között a figyelembeli, az emlékezetbeli és a gondolkodásbeli 

teljesítményekben az informatikai lehetőségekkel történő fejlesztése során? Igaz-e például, 

hogy a fiúk fejlődése intenzívebb az informatikai környezet miatt, mint a lányoké? 

2. hipotézis (H2): 

Feltételezzük, hogy a nemek (fiú, lány) között nincs jelentős különbség a vizsgálati változók 

(figyelem, emlékezet, gondolkodás) tekintetében a longitudinális vizsgálat alatt. 

 

3. kérdés: 

Az elővizsgálatban mutatott képességszint együtt jár-e a kimeneti vizsgálatban mért 

eredményekkel? 

3. hipotézis (H3): 

Feltételezzük, hogy a képességvizsgálatokban a bementi méréskor magasabb pontszámot elérő 

tanulók a kimeneti mérés alkalmával is magasabb pontszámot szereznek, s ez a pontszámaik 

erős korrelációjában is megmutatkozik. 

 

4. kérdés: 

Az olyan háttértényezők, mint a tanulási motiváció, orientáció, kreativitás szignifikáns pozitív 

fejlődést mutatnak-e a vizsgálat során az informatikai környezet hatására? 

4. hipotézis (H4): 

Feltételezzük, hogy a kísérleti csoport tanulóinál a háttértényezők (tanulási motiváció, 

orientáció, kreativitás) is pozitív irányú szignifikáns fejlődést mutatnak a vizsgálat alatt. A 

folyamatos képességfejlesztés hatására pozitívabb lesz a változás, mint a kontrollcsoportnál.  
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A kutatás eredményei 
 

H1: Szignifikáns különbséget tapasztalunk a kísérleti és a kontrollcsoport vizsgálati 

eredményei (figyelem, emlékezet, gondolkodás) között a fejlesztés követően.  

Eredmények: A hipotézis beigazolódott. A kísérleti csoport és a kontrollcsoport viszonylatában 

a kísérleti csoport tesztekben nyújtott teljesítményei szignifikánsan jobbak voltak a 

kontrollcsoporténál az idő előrehaladásával. A kísérleti csoport tanulóinak emlékezete, 

figyelme, gondolkodása a fejlesztés hatására folyamatosan javult. A kísérleti csoport tanulói a 

figyelem, az emlékezet, a gondolkodás területén nagyobb mértékű, intenzívebb, egyenletesebb 

fejlődést mutattak, mint a kontrollcsoport tanulói. A kontrollcsoport eredményei a vizsgálati 

mutatóban alulmaradtak a kísérletben résztvevőkénél. A vizsgálat során a csoport és a mérések 

között szignifikáns különbség (p<0,05) van, interakció figyelhető meg. A kísérleti csoportban 

a tanulók figyelmének a minősége kiegyensúlyozott a mérés alkalmakor, kisebb mértékű 

fejlődést mutat, mint a figyelem mennyiségének változása. A verbális memóriánál a vizuális 

memória nagyobb mértékű pozitív irányú fejlődést mutat. A legintenzívebb fejlődés a 

gondolkodás területén tapasztalható, ahol mind a matematika-logika mind a vizuális 

problémamegoldás eredményei erőteljes fejlődést mutatnak. Mindebből arra lehet 

következtetni, hogy a számítógépes lehetőségek és módszerek alkalmazásával hatékonyan és 

sikeresen lehet fejleszteni a gyermekek kognitív képességeit.  

 

H2: A nemek (fiú, lány) között nincs jelentős különbség a vizsgálati változók (figyelem, 

emlékezet, gondolkodás) tekintetében a longitudinális vizsgálat alatt.  

Eredmények: A hipotézis beigazolódott. A fejlesztés során a feladatmegoldás pontosságában 

nincs eltérés a fiúk és a lányok között, és a mérések során nincs szignifikáns különbség a nemek 

között (p>0,05) egyik csoportban sem. A vizuális problémamegoldás területén 7. osztályban a 

fiúk kicsit intenzívebben fejlődtek, mint a lányok, de ennek nagysága nem jelentős. A nemek 

között ebben a mérési időpontban sincs szignifikáns különbség (p>0,05).  

 

H3: A képességvizsgálatokban a bementi méréskor magasabb pontszámot elérő tanulók a 

kimeneti mérés alkalmával is magasabb pontszámot szereznek, s ez a pontszámaik erős 

korrelációjában is megmutatkozik.  

Eredmények: A hipotézis megerősítést nyert. A kísérleti csoportban, az elővizsgálatban 

mutatott teljes figyelem, teljes emlékezet, teljes gondolkodás területén mért képességszint 
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pontszámai és az utóvizsgálatban mért képességszint pontszámai között erős korreláció, van (a 

figyelemnél r=0,914, a gondolkodásnál r=0,810, a memóriánál r=0,758). Az erős pozitív 

korreláció arra utal, hogy a jobb képességű tanulók nagyobb fejlődést mutatnak, mint a 

gyengébb képességűek. A kezdeti előnyök megjelennek a fejleszthetőség tekintetében. A 

bementi méréskor magasabb pontszámot elérő tanulók a kimeneti mérés alkalmával is 

magasabb pontszámot szereztek A figyelem minőségénél (r=0,564) és a vizuális 

problémamegoldás (r=0,648) esetében gyengébb, mérsékeltebb a korreláció a többihez képest. 

A figyelem minőségnél, a vizuális problémamegoldásnál a gyengébb tanulók általában a 

vizsgálat végénél közelítettek a 100%-hoz, a jobbak viszont már 7. osztály végén elérték ezt a 

szintet.  

 

H4: A kísérleti csoport tanulóinál a háttértényezők (tanulási motiváció, orientáció, 

kreativitás) is pozitív irányú szignifikáns fejlődést mutatnak a vizsgálat alatt. A folyamatos 

képességfejlesztés hatására pozitívabb lesz a változás, mint a kontrollcsoportnál. 

Eredmények: A hipotézis részben nyert alátámasztást. A tanulási motiváció esetében a 

legnagyobb változás az érdeklődő és a teljesítő dimenzióknál volt. Az érdeklődő dimenzió 

esetében a két csoport között a vizsgálat végén szignifikáns különbség volt. A tanulási 

orientáció esetében a kísérleti csoportnál a mélyrehatoló és a szervezett dimenzió esetében 

szignifikáns volt a változás, nagyobb mértékű, mint a kontrollcsoportnál. A fejlesztés végén 

leginkább jellemző a tanulók orientációjára a megértésre, az új anyag kapcsolására, önálló 

kritikai véleményre, az összefüggések átlátására való törekvés. A kreativitásnál a vizsgálat 

végére a kísérleti csoport szignifikánsan jobb volt a kontrollcsoportnál nonkonformitás, 

komplexitás-preferencia, önálló gondolkodás, türelmetlenség, dominancia, kíváncsiság-

érdeklődés, energikusság, játékosság-humor terén. A legnagyobb mértékű változás a 

türelmetlenségnél, a komplexitás-preferenciánál volt látható a kísérleti csoportban. A 

türelmetlenség mind a fiúkra mind a lányokra jellemző mértékben nőtt, azaz a belsőleg vezérelt 

motivációjuk magas. A komplexitás azt jelenti, hogy a tanulók törekszenek az újszerű, 

megszokottól eltérő ingerek befogadására, a bonyolultabb problémák és az ebben rejlő 

kihívások megoldására.  
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Eredmények tézisszerű felvázolása  
 

− Szignifikáns különbség van a kísérleti és a kontrollcsoport vizsgálati eredményei 

(figyelem, emlékezet, gondolkodás) között a fejlesztést követően. A kísérleti csoport 

tanulóinak a tesztekben nyújtott teljesítményei szignifikánsan jobbak, mint a 

kontrollcsoporté a mérési eredmények sorrendjében. 

− A kísérleti csoportban a tanulók figyelmének a minősége kiegyensúlyozott a mérések 

alkalmakor, kisebb mértékű fejlődést mutat, mint a figyelem mennyiségének változása.  

− A verbális memóriánál a vizuális memória nagyobb mértékű pozitív irányú fejlődést mutat.  

− A legintenzívebb fejlődés a gondolkodás területén tapasztalható, mind a matematika-

logikánál mind a vizuális problémamegoldásnál.  

− A nemek (fiú, lány) között nincs szignifikáns különbség a vizsgálati változók (figyelem, 

emlékezet, gondolkodás) tekintetében a longitudinális vizsgálat alatt. A fejlesztés során 

nincs eltérés a feladatmegoldás pontosságában a fiúk és a lányok között A vizuális 

problémamegoldás területén 7. osztályban a fiúk kicsit intenzívebben fejlődtek, mint a 

lányok, de nincs szignifikáns különbség.  

− A jobb képességű tanulók jobban fejlődnek a vizsgálat alatt, mint a gyengébb képességűek. 

A bementi méréskor magasabb pontszámot elérő tanulók a kimeneti mérés alkalmával is 

magasabb pontszámot szereztek. A kezdeti előnyök megjelennek a fejleszthetőség 

tekintetében, leginkább az emlékezetnél, a matematika logikánál, a figyelem 

mennyiségénél. 

− A tanulási motiváció esetében a legnagyobb változás az érdeklődő és a teljesítő 

dimenzióknál volt. Az érdeklődő dimenzió esetében a két csoport (fejlesztő, kontroll) 

között a vizsgálat végén szignifikáns különbség volt.  

− A fejlesztés végén leginkább jellemző a tanulók orientációjára a megértésre, az új anyag 

kapcsolására, önálló kritikai véleményre, az összefüggések átlátására való törekvés.  

− A kreativitásnál a vizsgálat végére a kísérleti csoport szignifikánsan jobb volta 

kontrollcsoportnál nonkonformitás, komplexitás-preferencia, önálló gondolkodás, 

türelmetlenség, dominancia, kíváncsiság-érdeklődés, energikusság, játékosság-humor 

terén. A legnagyobb mértékű változás a türelmetlenségnél, a komplexitás-preferenciánál 

látható a kísérleti csoportban.  
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Összefoglalás 
 

A vizsgálatok alátámasztották az informatikai képességfejlesztés létjogosultságát, így a 

módszer használhatóságát is. A kutatás gyakorlati jelentősége, hogy sor került egy teljes 4 évet 

átfogó fejlesztő módszer kidolgozására, kipróbálására, s az eredményesnek bizonyult. A 

módszer alkalmazható lehet a tehetséggondozásban, illetve a különleges bánásmódot igénylő 

tanulók csoportjaiban is. További kutatási lehetőséget jelenthet a módszer középiskolában 

történő kipróbálása, ahol már megjelenik a szakképzés, illetve a magasabb szintű informatikai 

tudás, ezáltal a fejlesztést fókuszálni lehetne azokra a tantárgyi kapcsolódásokra, melyek a 

diákok érdeklődésének, továbbtanulásának középpontjában állnak. Továbbá Az informatikai 

lehetőségek, eszközök folyamatos fejlődése lehetőséget ad továbbá a módszer „eszköztárának” 

folyamatos megújítására. 
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