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Miért érdemes részt venni a felmérésben?

Az ICILS (International Computer and Information Literacy 
Study - Nemzetközi Számítógépes és Információs Műveltség 
Mérés) az IEA (International Association for the Evaluation of 
Education Achievement – Tanulói Teljesítmények Vizsgálatá-
nak Nemzetközi Társasága) által szervezett felmérés, amely 
egy napjainkban kiemelkedően fontos kérdésre igyekszik 
választ kapni: mennyire felkészültek a tanulók, hogy a mai 
digitális világban tanulmányaik vagy akár mindennapi életük 
során boldoguljanak. 
A felmérés célja egy olyan nemzetközileg is összehasonlító 
tanulmány, amely a tanulók számítógépes és információs 
műveltségét vizsgálja, azt, hogyan tudják a tanulók a számí-
tógépet kutatásra, kreatív ötletek megvalósítására  és  kap-
csolattartásra használni otthon, az iskolában vagy saját 
közösségükben. 
A mai modern társadalomban, ahol az információ és a kom-
munikációs technológiák szerepe egyre csak nő, az ICILS 
megoldást próbál keresni arra, hogy az emberek minél haté-
konyabb számítógépes és információs műveltséggel rendel-
kezzenek. 

Az elmúlt négy évtizedben az információs és számítógépes 
technológia rendkívül nagy hatással volt mindennapjainkra, a 
munka és a közösségi élet minden területére. 

Az ICILS legfőbb célja az, hogy megértse, milyen tudásra és 
gyakorlatra van szükségük a tanulóknak ahhoz, hogy ebben a 
dinamikusan fejlődő információ-központú világban sikeresek 
legyenek. Azok az országok, akik részt vesznek a felmérés-
ben, megbízható és összehasonlítható információkkal fognak 
rendelkezni a 21. századi fiatalok számítógépes és informáci-
ós műveltségéről. A felmérés abban is segíti az országokat, 
hogy visszajelzést kapjanak saját tanulóik digitális kompeten-
ciájáról és hogy ez a fejlődés mennyiben felel meg az ENSZ 
Fenntartható Fejlődési Célok program célkitűzéseinek. 

Az ICILS abban is segít, hogy hogyan lehet a tanulókat a 
legjobban felkészíteni arra, hogy minél jobban boldoguljanak 
a folytonosan fejlődő digitális technológiák világában. Segít 
megérteni, hogy hogyan lehet a digitális technológiákat a 
legjobban alkalmazni az iskolákban és ezek milyen hatással 
vannak a tanítási módszerekre. Továbbá a felmérés jól 
bizonyítja azt is, hogy ezek az iskolán kívül használt számító-
gépes és információ műveltségi készségek milyen jól támo-
gatják a tanulást. 

 

Az ICILS nemzetközi felmérés a fiatalok 
számítógépes és információs műveltségét 
vizsgálja, amely elengedhetetlen ahhoz, 
hogy sikeresen boldoguljanak a digitális 
világban. 
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Köznevelési Mérés
Értékelési Osztály

… olyan jól megalapozott oktatáspolitikai döntéseket 
lehessen hozni, amelyek az oktatási gyakorlatban is 
kiválóan megvalósíthatók. 

… megismerjük, hogy a fiatalok hogyan tudják digitális 
ismereteiket használni a tanulás, a munka és mindenna-
pi életük során;

…megérthessük, hogy a fiatalok milyen digitális kihívá-
sokkal találják magukat szemben a 21. században;

… nemzetközileg is összehasonlítsuk a tanulók 
számítógépes és információs műveltségét;

… nyomon kövessük a számítógépes és információs 
műveltség időbeni változását;

… megvizsgáljuk a digitális technológiák iskolai alkalma-
zását, különösen azt, hogy ez hogyan szolgálja a tanulók 
digitális kompetenciáját;
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