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 KONCEPCIÓ-KIVONAT 

 

           TANKÖNYV ÉS TANÁRI SEGÉDANYAG TARTALMÁRA 

                                         VONATKOZÓAN  

                    12-14 ÉS 15-18 ÉVES KORÚAK SZÁMÁRA 

 

A PROJEKT:  

„VÁLASZ A DIGITÁLIS KOR KIHÍVÁSAIRA: ÁLLAMPOLGÁRI 

KÖTELEZETTSÉGEK ÉS KOMPETENCIA” 

 

         

A projekt az Erasmus+ program keretében valósult meg, a Cseh Köztársaság  Európai Unió 

Minisztériuma által felügyelt „Európai Unió  Oktatási és Ifjúsági  Programok Központ”  szervezete 

segítségével. (Cseh Nemzeti Ügynökség, http:// www.ua.gov.cz) A projektet  az Európai Bizottság 

anyagilag  támogatta. Sem a Cseh Nemzeti Ügynökség, sem az Európai Bizottság nem visel felelősséget 

a projektben kidolgozott anyagok tartalmáért.   
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I. Bevezetés 

 A SOCIRES projekt napjaink aktuális témája a nyolc kulcskompetencia egyike, az 

Állampolgári kompetencia – a digitális korban.  

A projektet „Társadalmi felelősségnek” nevezzük, de valójában széles körben, társadalmi 

(állampolgári) kompetenciaként értelmezzük, bár azt nem teljesen fedi le. 

A tantervben évtizedek óta társadalmi és állampolgári ismeretek néven szerepel az általános 

iskolák felső tagozatán (11-14 év) és a középiskolákban (15-18 év). A tanterv részletesen leírja 

az adott évfolyamok ismeretanyagát.  

Az 5. osztálytól kezdődően a történelemnek nem csak a múlt megismerése a célja, hanem az is, 

hogy a gyerekek jobban tudjanak tájékozódni a jelenben. Megértsék a körülöttük lévő világ 

eseményeit, aktív, cselekvő állampolgárrá váljanak, tanulják meg az információt kritikusan 

szemlélni, legyenek képesek különbséget tenni tények és vélemények között. 

Az elmúlt két évtizedben eddig soha nem látott, robbanásszerű fejlődés ment végbe a 

társadalomban. A folyamat a XX. század második felében kezdődött és az elmúlt két évtized 

megváltoztatta mind a nemzeti, mind a globális gazdaságot, az információs gazdasági ágazatok 

jelentősen megnövekedtek. A mikroelektronika azelőtt elképzelhetetlen gyors fejlődésével az 

elektronika fejlődése ugrásszerűen megnőtt. Ez az információs társadalom szükségszerű 

bevezetését hozta magával. (Ma a globális adattárolási kapacitás 14 000 exabyt, (azaz 14 

zettabájt = 14 x 10 21 bájt. Úgy tűnik, még ez sem elég: a kereslet 20,8 zettabájt). 

Ennek következményeként soha nem látott mennyiségű adat (információ) tárolási lehetősége 

jött létre: internet, mobiltelefon, közösségi oldalak (Facebook, Twitter) fejlődtek szinte 

fénysebességgel, az információáramlás meghaladta a tíz évvel ezelőtti felső határt. 

 Új világ, új korszak kezdődött: a digitális világ, a digitális korszak. 

Napjainkban a három generáció –  gyerekeink, a „z-generáció”, a szülők, az „y-generáció” és a 

nagyszülők, az „x-generáció” –  alkotja a digitális korszak társadalmát. 

A digitális korszak megjelenésével teljesen megváltozott a szociális (vagy polgári) 

kompetencia is. A motiváció és a manipuláció elképzelhetetlen szinteket ért el, korábbi 

fogalmak – mint barátság, bajtársiasság, összetartás, empátia – tartalmai változtak meg.  

A digitális kor nem csak a gyerekeknek hozott új kihívásokat, de szinte leküzdhetetlen 

akadályokat gördített a tanáraik elé, akik a legjobb esetben már a „z-generáció” tagjai. 

Ha diákjainkat a digitális korszak állampolgári kompetenciáira akarjuk tanítani, bármilyen 

furcsa, de először a tanáraikat kell tanítani. Előállt ugyanis az a helyzet (az emberiség 
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történetében először), hogy a digitális világban a gyerekek tájékozottabbak, mint a tanáraik és 

a szüleik. 

Nem a tapasztaltabb tanár, szülő tanítja a diákot, a gyermeket, hanem fordítva. Emiatt nem csak 

a tanulók (12-14 és 15-18 éves korosztály) számára kell tananyagokat kidolgoznunk, hanem a 

tanárokat segítő, támogató anyagokra is szükség van.  

A SOCIRES projekt feladata: koncepció kidolgozása az állampolgári kompetencia 

feldolgozására. 

 Előzetesen nyolc témát lehetett volna választani, még a projekt megfogalmazása előtt. 

Lehetőséget biztosítottunk, hogy a pedagógusok (az egyik célcsoport) javaslatokat tegyenek 

arra, mit szeretnének tanítani a diákoknak, milyen témákat tartanak fontosnak. Ugyanezt a 

diákok felé is megtettük, és a módszer jól működött: a partnerországok több mint száz tanára 

és mindkét korosztály 151(!) különböző témát javasolt. Mivel több tucatnyi gyerek is 

elmondhatta véleményét, így valamennyi partner biztos abban, hogy a koncepció és annak 

tartalma valóban tükrözi a nemzetközi véleményt és elvárásokat. 
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II. A projektben résztvevő országok oktatási háttere 

II. 1.  Tantervek, gyakorlat és tapasztalat 

 Minden partnerországban szerepel az iskolai tantervben az állampolgári nevelés, de 

vannak különbségek. Görögországban, Romániában és Szlovákiában önálló tantárgynak 

tekinthető adott heti óraszámokkal, míg hazánkban, Magyarországon, Csehországban és 

Olaszországban az állampolgári nevelés a történelem tantárgy keretein belül történik. 

Valamennyi országra érvényes, hogy a téma jelentősége miatt nagyobb óraszámra lenne 

szükség. 

        Cseh Köztársaság 

         2004-ben végrehajtásra került a cseh oktatási rendszer tantervi reformja. Létrehozták a 

minden általános iskolára kötelező érvényű FEP EE tantervet. Ennek alapján minden iskola 

létrehozott egy saját iskolai oktatási programot. A cseh általános iskola projektje az 

„Állampolgári oktatás/Ember és társadalom”. 

Két fő részre osztható: 

1. Ember a társadalomban 

2. Állam és jog. 

Hatalmas anyagot ölel fel: az iskola, a település, a régió, az ország, a kulturális élet, az emberi 

együttélés elvei, az állampolgár, mint a társadalom felelős tagja, felelősségvállalás a 

cselekedetekért, kisebbségekkel való együttélés; állami jogalapok, emberi jogok, a demokrácia 

alapelvei, az Alkotmány. 

Az FEP EE tantervi tantárgyai a mai világ aktuális problémáinak tematikus területei, és az 

általános iskolai oktatás fontos és nélkülözhetetlen részévé váltak. Ezek közé tartoznak a 

következők: a) erkölcsi, jellem és társadalmi oktatás: jellem fejlesztése (az észlelési készségek 

fejlesztése, az önismeret és az önmegfogalmazás), társadalmi fejlődés (az emberek 

megismerése, az interperszonális kapcsolatok, a kommunikáció, az együttműködés és a 

verseny) – megoldási és döntéshozatali készségek, értékek, attitűdök, gyakorlati etika. 

b) állampolgári nevelés a demokráciáért: polgári társadalom és iskola - az iskola, mint nyitott 

partner és a demokratikus társadalom modellje, demokratikus légkör és demokratikus 

kapcsolatok az iskolában; a demokratikus elvek és értékek alkalmazásának módjai az iskola 

mindennapi életében.  

A középfokú oktatási programok fokozatosan bevezetésre kerültek. Az egyes középiskolák 

FEP-je kissé eltér. Mindazonáltal magában foglalja az alapfokú oktatáshoz kapcsolódó 

kulcskompetenciákat és tantervi tantárgyakat. 
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 Görögország 

   A görög oktatási rendszert a sokoldalúság jellemzi, melyet a görög kulturális, oktatási 

és vallási minisztérium számos törvénye és rendelete szabályoz. A nemzeti oktatási program 

célja, hogy előmozdítsák (mind az alap-, mind a középfokú oktatásban) a három pillért: 

a) állampolgári felelősségvállalás 

b) identitás megértése – a viszonosság és a tolerancia normái 

c) demokráciára épülő állampolgárság és állampolgári szabadság. 

A cél: a diákok szociális készségeinek fejlesztése, erőszak nélküli konfliktusmegoldás, polgári 

felelősségvállalás, a „másság” elfogadása, aktív részvétel a közös szabályok kialakításában. 

Nagyobb hangsúly fektetése a kutatásra, az együttműködésre és a cselekvésre. 

 

  Magyarország 

               A magyar oktatási rendszer egy évszázadon keresztül „porosz” típusú volt, mely a 

tényeket tanította, azonban napjainkban ez változóban van: kompetenciát tanítunk, vagyis: 

hogyan alkalmazzuk a tudást. A kompetencia alapú oktatás a képességek, készségek 

fejlesztése, az alkalmazásképes tudást középpontba helyező oktatás, mely lehetővé teszi, hogy 

a külön-külön fejlesztett kompetenciák érvényesüljenek, és alkalmazásuk életszerű legyen a 

gyerekek számára. Ez a változás 15 éve kezdődött az általános és középiskolákban, de a 

folyamat lassú. 

 Az állampolgári ismereteket a történelem keretein belül tanítják 8. osztályban, ez a tantárgy 

10%-át teszi ki. Azonban már az alsó tagozaton is ismerkednek a gyerekek az eredetmondák, a 

mondák és népmesék segítségével a hazafiság, az összetartozás, a bajtársiasság, az igazság 

fogalmával.  

A tananyag a következő alapismereteket foglalja magában: a demokrácia, a pártok, a szavazási 

rendszer, az alkotmány stb. Vannak olyan oktatási anyagok is, amelyek az 5. és 6. évfolyamon 

(„Szociális, polgári és gazdasági ismeretek”) jelennek meg, így van némi, az általános 

iskolákban megszerzett tudás. A társadalmi és állampolgári ismereteket a középiskola 12. 

évfolyamán tanítják, szintén a történelem tantárgy keretein belül. A tananyag aránya hasonló 

az általános iskolaiéhoz. Vannak azonban további oktatási anyagok a kérdéses témáról, és van 

egy munkafüzet is, amely megpróbálja növelni a kompetencia-orientációt. Alapvetően a 

középiskolás diákok lényegesen több információt kapnak a kérdéses témáról. A tárgyalt témák 

hasonlítanak az általános iskola témájához: alkotmány, szavazás, demokrácia, stb. 

Magyarországon kezd általános problémát jelenteni a pedagógushiány. Ez jelentősen 

befolyásolja az oktatás színvonalát mindkét szinten. 



6 
 

   Olaszország 

               Olaszországban a nemzeti tanterv előírja, hogy mind az általános iskolai (6-14 éves), 

mind a középiskolai szinten (15-19 évesek) a tanulók szerezzenek ismereteket és készségeket 

az „állampolgársággal és alkotmányossággal” kapcsolatban történelmi-földrajzi és kulturális 

téren, de ezt nem önálló tantárgy keretén belül. Az Alkotmányos Charta kísérleteket tesz arra, 

hogy a különböző régiókban egységes legyen a tananyag. Trento autonóm tartomány tanterve 

alapján minden iskolában aktív állampolgári nevelés folyik. Az olasz és a trentoi iskolarendszer 

alapján több tantárgy is hozzájárul a tanulók tanításához. 

Az olasz és a trentoi iskolarendszer a polgári és társadalmi készségeket tantervi anyagnak 

tekinti: nincs konkrét tantárgy (bár a történelmi-társadalmi terület tudományágai jobban 

érintettek), de minden tudományágnak hozzá kell járulnia a tanulók tudásához.  

            

  Románia   

  A 2011-es Oktatási törvény bevezette az oktatás általános célját: a személyes és 

társadalmi fejlődéshez szükségek készségek, képességek és attitűdök oktatását. Az általános 

iskolában a 3. és a 4. osztályban polgári nevelés folyik heti egy órában. A felső tagozaton is 

pozitív változások történtek: 2017 előtt csak a 7. és 8. osztályban volt állampolgári oktatás, de 

2017-től fokozatosan bevezetésre került a kritikus gondolkodás és a gyermekek jogai az 5. 

évfolyamon, kulturális oktatás a 6. (2018.), demokratikus állampolgárság a 7. (2019.) és 

gazdasági és pénzügyi oktatás a 8. évfolyamon (2020-tól). 

 

  Szlovákia 

 Az általános iskolában és a középiskolákban is tanítják az állampolgári ismereteket. Ez 

a tantárgy segíti a politikai intézmények történetének és szerkezetének a megértését. Célja, hogy 

felkeltse a diákok érdeklődését az aktív politikai élet iránt valamint erősítse a társadalom 

alapvető értékeinek megismerését. Az állampolgári ismeretek segítik a tanulókat a családi és 

iskolai környezet megértésében, jobban megismerik általa szűkebb és tágabb környezetüket 

egészen az iskolájuktól az Európai Unióig. Tanulnak a demokráciáról, jogokról, felelősségről. 
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II. 2. Jó gyakorlatok 

 Valamennyi partnerország alkalmas arra, hogy hatékony tanítási módszereket 

alkalmazzon a társadalmi ás állampolgári ismeretek oktatása során. Az interaktív, diákközpontú 

tanítási módszerek azok, melyek segítségével közelebb hozható az adott tantárgy a diákok 

mindennapi életéhez, közösségéhez. 

 A társadalmi felelősségvállalás tanításakor a vita az egyik leggyakoribb módszer. A 

diákok projekteket készítenek, így a kulcsfontosságú kompetenciák fejlesztése tantárgyi 

koncentrációval történik. Önállóan, a tanár közvetlen irányítása nélkül dolgozzák fel az adott 

témákat, a való élettel kapcsolatos feladatokat. 

 

Görögország 

 A gyerekek körében a vita az adott témák megismerésének legfőbb eszköze. Fontos a 

viták, megbeszélések légköre, a tanulók aktív részvétele az iskola által szervezett 

programokban, ahol különböző témákat javasolhatnak, kezdeményezhetnek, ezzel egy kicsit 

megtapasztalhatják a „hatalmat”.  

 

Magyarország 

 A tanárok tisztában vannak a kompetencia alapú oktatás szükségességével, 15 éve el is 

kezdődött a bevezetése mind az általános, mind a középiskolákban. Az alkalmazott módszerek, 

melyek közelebb állnak a ma diákjaihoz: a viták, megbeszélések, projektek, a csoportmunka. 

Ezzel egy időben a tanároknak folyamatosan fejleszteniük kell digitális ismereteiket, hiszen a 

tanítványaik – legyünk őszinték – többet tudnak róla, jobban ismerik azt a világot, ők már ebbe 

születtek bele. Amiben a tanárok és a szülők „jobbak” lehetnek, az a több évtizedes 

élettapasztalat.  

Az oktatás során elsősorban elektronikus prezentációkat (PP) használnak. 

 

Olaszország 

 Minden olasz iskola köteles olyan projekteket, tevékenységeket alkalmazni, melyek 

elősegítik a tanulók állampolgári kompetenciájának oktatását: a regionális, a nemzeti és az 

európai intézmények ismeretét. Diáktanácsokat hoztak létre, hogy a diákok problémái minél 

jobban felszínre kerüljenek és azok megoldásában közösen dolgozzanak. Ifjúsági tanácsot 

hoztak létre Trento tartományban azzal a céllal, hogy a fiatalok véleményt nyilvánítsanak, 

javaslatokat tegyenek az őket foglalkoztató kérdésekben. 
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„Oktatás a másokkal való együttélésre a XXI. században – mit tehet az iskola?”  az autonóm 

tartományi konferencia témája. 

 

Románia 

 Az oktatás mindkét szintjén leggyakrabban alkalmazott gyakorlatok célja: a 

kulcsfogalmak megértése, az elmélet és a diákok mindennapi tevékenységének 

összekapcsolása, mások véleményének tiszteletben tartása, a kritikus gondolkodás 

előmozdítása, a demokrácia főbb értékeinek és elveinek ismerete, az emberi jogok, az 

alkotmány tiszteletben tartása, tolerancia, felelősségvállalás.  

 

Szlovákia 

 Az egyén fontossága a társadalomban, a mindennapi életben való aktív részvétel, a 

társadalom, a demokrácia főbb értékei, az emberi jogok, a törvény és az alkotmány tiszteletben 

tartása, a vélemény kifejezése és mások véleményének tiszteletben tartása – ezek a főbb 

gyakorlatok és megközelítések. 

 

 

II. 3. A tanulók tanulási, ismereti, elfogadási és gyakorlati tapasztalatai a szociális 

jogokról és felelősségről  

 Általánosságban elmondható, hogy a tanulók tudatában vannak az egyéni felelősség 

társadalmi fontosságával, de nagyon keveset tudnak az állampolgári kompetenciáról. 

Valamennyi partneriskola kiemelt feladatnak tartja az elméleti és a gyakorlati ismeretek 

összekapcsolását, a fiatalok állampolgári tudatosságának kialakítását.  

 

Cseh Köztársaság 

 Az alapvető emberi jogok megismerésével a tanulók jobban megérthetik saját jogaikat, 

esetleges megsértésük esetén harcolhatnak jogaikért.   

 

Görögország 

 A diákok döntéshozatalba való bevonása a legegyszerűbb és leghatékonyabb módszer 

arra, hogy megismerjék állampolgári jogaikat és felelősségüket. Az elméleti és gyakorlati 

ismeretek összekapcsolása a tanulás legjobb módja. 

 

Magyarország 
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 Az általános iskolában még nem fordulnak túl nagy érdeklődéssel a tanulók az 

állampolgári ismeretek felé, bár érdekli őket a körülöttük lévő világ, de a mindennapjaikba 

nem épül be. A középiskolában ez már pozitív irányba változik, hiszen az ott tanulók már 

sokkal tájékozottabbak, tapasztaltabbak. Általánosságban elmondható az egész társadalomra, 

nem az állampolgári kompetencia a legfőbb érdeklődési téma. 

 

Olaszország 

 A tanterv világos célokat határoz meg az állampolgári ismeretek terén, a demokrácia 

alapelveinek megismerése még sok kívánnivalót hagy maga után. Gyakorolják és tiszteletben 

tartják a polgári és társadalmi jogokat, de gyakran kevésbé ismerik azok értékét, jelentőségét. 

 

Románia 

 A társadalmi kompetenciákat csak a gyakorlat révén lehet fejleszteni, ezért a diákokat 

már a korai életkorban bevonják különböző iskolai és közösségi önkéntes tevékenységekbe.  

Az előző tanévben valamennyi diák részt vett egy nemzeti projektben –  „Váljunk zölddé!”, 

melynek során a helyi hatóságokkal hoztak közös döntéseket a diákok. Ennek során sokat 

tanultak a szociális jogokról és felelősségről. 

 

Szlovákia 

 A fiatalok szerint az a jó állampolgár, aki tiszteli a törvényeket. Nagyon sokan 

közülük úgy gondolják, a jövőben nem kívánnak politikával foglalkozni. Érdeklődnek a 

jótékonysági szervezetek iránt és hisznek a környezetet segítő szervezetekben.  

 

II. 4. Tanári segédanyag 

 Egyik partnerország sem rendelkezik konkrét tananyaggal a társadalmi 

felelősségvállalásról. A tanárok olyan iránymutatásokra, dokumentumokra utalnak, melyek 

javaslatokat, ajánlásokat tartalmaznak az iskolák részére a saját iskolai adaptációkhoz. 

Természetesen ez nem a teljes, tanárokat támogató anyag hiányát jelenti. A TSM végén 

bibliográfia szerepel, hivatkozással együtt. 

 

Cseh Köztársaság 

 Nincs konkrét anyag az általános és középiskolai társadalmi felelősség oktatásához. 

Ugyanakkor számos kiadvány létezik vállalatok vagy szervezetek társadalmi 

felelősségvállalásáról. 
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Görögország 

 A használt anyag nem minden esetben specifikus. A tanárok az Oktatási Minisztérium 

néhány alapelvét és iránymutatását követik a kézikönyvek és egyéb segédanyagok 

felhasználásával. Megpróbálják diákjaikat megtanítani a konfliktuskezelésre, az 

ellentmondásos kérdések kezelésére, a vitára, a párbeszéd fontosságára. 

 

 

Magyarország 

 Néhány könyv – de nem tananyag – melyek segíthetik a tanárok munkáját: Dr. Linda 

Metcalf: Counseling Toward Solutions, Jim Taylor: A Generation Tech.  Mindkét mű 

fordításban is megjelent. Spencer Kagan: Kooperatív tanulás.  

 

Olaszország 

 A nemzeti és tartományi oktatási jogszabályok tartalmazzák az alapvető, állampolgári 

nevelés oktatására vonatkozó dokumentumokat.  

 

Románia 

 A Nemzeti tanterv, a polgári, a társadalmi nevelési tanterv, a személyes fejlődés 

tanterve, a nemzeti intézet statisztikái, az emberi jogi nyilatkozat, az alkotmány, a kézikönyvek 

képezik a tanárok által használt dokumentumokat és támogató anyagokat. A tankönyvek 

 általában különböznek, és jelenleg a nemzeti bizottság választja ki őket. 

 

Szlovákia 

 Az összegyűjtött irodalmat a TSM tartalmazza. 

 

 

II. 5. Alkalmazott tanítási módszerek 

 A partnerországokban jelenleg többféle tanítási módszert alkalmaznak. Bár az egész 

osztályt egyszerre tanító (frontális oktatás) a legelterjedtebb, az utóbbi években bekövetkezett 

társadalmi és technológiai változások az innovatív módszerek bevezetését hozták magukkal. A 

két legelterjedtebb: a diákközpontú tevékenységek bevezetése, valamint a kommunikáció és az 

új (IKT) technológiák rendszeres használata. 
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Cseh Köztársaság 

 A legfrissebb felmérések szerint a leggyakrabban használt tanítási módszer a 

magyarázat. A tanárok leggyakrabban a tankönyv feladatait végeztetik el a tanulókkal. A 

frontális munka a leggyakoribb. A tanárok folyamatosan ellenőrzik az egész osztály 

tevékenységét. A diákok tanulása meglehetősen önálló. 

 

Görögország 

 A leggyakoribb tanítási módszerek közé tartozik az osztálytermi munka, szerepjátékok, 

csoportmunka, esettanulmányok, szövegelemzés, frontális oktatás.  

Magyarország 

 A legelterjedtebb módszer a frontális oktatás. Az oktatáspolitika szorgalmazza a 

változásokat a modernebb módszerek bevezetésére, de a helyzet csak lassan változik. 

Ugyanakkor el kell ismernünk az iskolák technikai felszereltségének robbanásszerű fejlődését. 

Ezek a technikai eszközök is elősegítik a fejlettebb módszertan bevezetését, mely a diákok 

számára érdekesebbé teszi a tanítást. A leggyakrabban alkalmazott módszerek: beszélgetés, 

vita, szerepjáték, projektmunka, esszéírás.  

 

Olaszország 

 A frontális oktatás a legjellemzőbb, de az elmúlt tíz évben az oktatási rendszer a 

tanárokkal együtt innovatív módszereket alkalmaz: laboratóriumi, kutatási tevékenységek, új 

technológiák integrálása az oktatási tevékenységbe. 

 

Románia 

 A polgári kompetenciák fejlesztésére általában használt módszerek: vita, projektmunka, 

esszék írása, szerepjáték, ötletbörze, esettanulmányok, szövegelemzés.  

 

Szlovákia 

 Az alkalmazott módszerek: beszélgetés, projektmunka, szerepjáték, ötletbörze, iskolai 

látogatások. 

 

II. 6. Az elektronika és az informatika használata a tanításban és a tanulásban 

 Az IKT használata minden partnerországban széles körben elterjedt. Bár a diákok 

otthonosan mozognak a digitális technológia világában, az még nem tartozik a napi tanítási 
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gyakorlatba. A felkínált potenciál óriási. Olaszország például bevezette az EU irányelvek 

szerinti digitális technológia rendszeres használatát. 

 

Cseh Köztársaság 

 A közelmúltban nagy fellendülés kezdődött az elektronika és a számítógépek 

használatában. Aktívtáblák, táblagépek kerültek az iskolákba, a tanárok digitális tananyagokat 

készítenek, melyeket közösségi oldalakon megosztanak. Kezdik használni az okostelefonokat 

az oktatásban. 

 

Görögország 

 Elsőként 1990-ben Görögországban alkalmazták az oktatásban az IKT eszközöket. A fő 

cél a tanárok és a diákok új készségeinek fejlesztése volt. Napjainkban az eszközök széles 

skáláját használják: aktívtáblák, PowerPoint bemutatók, Moodle platformok, táblagépek, 

videók stb. 

 

Magyarország 

 Hazánk az elektronika (bemutatók, intelligens táblák, tabletek) használatának 

élvonalában volt az oktatásban, azonban ma a tanárok kevesebb, mint 50%-a használja 

rendszeresen az elektronikus eszközöket. A PowerPoint prezentáció a legjellemzőbb. Az 

okostelefonok terén sokkal rosszabb a helyzet, becslések szerint a tanároknak csak 5%-a 

alkalmazza ezt az eszközt az oktatásban. Ez mindenképpen javításra szorul. 

 

Olaszország 

 Az állam jelentős beruházásokat hajtott végre. 2015-ben bevezették a Digitális Iskola 

Nemzeti Tervét, melynek célja a digitális technológiák használata a tanítási és tanulási 

folyamatokban. A diákok digitális készségeinek javítása, a tanárok digitális képzése 

tanfolyamokon keresztül, valamint „digitális tanácsadó” jelenléte minden iskolában. A 

szélessáv kiterjesztése minden oktatási intézményre.  

 

Románia 

 Az Eurostat 2014-es mérése alapján a 16-19 éves korosztályban csak 14% használt 

különböző tevékenységhez számítógépet az európai fiatalok 41%-ával szemben. Rendelkeznek 

internetkapcsolattal, azonban az internetet szinte csak szórakozásra használják.  
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Tanítás alkalmával 5 pedagógus közül 3 használ IKT-t, 5 diák közül pedig 2 használja 

tanuláshoz. Lassú fejlődés indult meg, de a szint még mindig alacsony.  

Az Európai Bizottság a digitális kompetenciák megerősítését, a digitális technológiák oktatásba 

való felvételét sürgeti. Kevés az IKT-t magabiztosan használó tanárok száma.  

 

Szlovákia 

 Az informatikát mind az általános, mind a középiskolákban tanítják. Két részből áll: 

digitális készségek oktatása; IKT eszközök használata a problémák megoldására: gondolkodás, 

elemzés, megfelelő stratégia megtalálása, gondolatok kifejtése. 

 

II.7. Az okostelefonok használata a tanításban és a tanulásban 

 Az okostelefonok oktatásban való használata jelentősen eltér. Görögország és 

Magyarország tiltja, Olaszországban vitatják osztálytermi használatát, a többi partnerország 

pedig nem rendszeresen alkalmazza (Csehország, Románia, Szlovákia). Mivel az 

okostelefonok a mai diákok életének szerves részét képezik, el kell gondolkodni használatukon, 

hiszen a diákok többet használják őket, mint a számítógépüket. 

  

Cseh Köztársaság 

 Az okostelefon oktatásban való használata most kezdődő lassú folyamat, és   

nagymértékben függ az anyagi forrásoktól. 

 

Görögország 

 Az okostelefonok használata tilos az iskolákban. Ugyanakkor felmerül a kérdés: 

hogyan lehetne mégis az oktatás szolgálatába állítani őket?  Szabályok felállításával 

bevezethető lenne, hiszen nagyban elősegítené az információhoz jutást. 

 

Magyarország 

 Az osztályfegyelem zavarása címszóval tiltották az okostelefonok használatát az 

iskolákban, pedig több jó magyar nyelvű anyag is van azok módszertanával kapcsolatban. Volt 

néhány kísérleti tanfolyam és a gyerekek óriási élményként élték meg, de a becslések szerint 

mindössze 5% az okostelefonok használata hazánkban az oktatásban. Közismert, hogy a diákok 

sokkal jobban ismerik, használják az okostelefonokat, mint tanáraik illetve szüleik. A tanárok 

tanítására lenne szükség. 
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Olaszország 

 Eddig nem létezik nemzeti szabály az okostelefonok iskolai használatával kapcsolatban, 

tart a vita, bevezessék-e használatukat. Iskolánként eltérő felfogás uralkodik a teljes tiltástól a 

tanárok felügyelete és ellenőrzése alatti használatig. Az oktatási folyamatban való használata 

gyakorlatilag nulla. 

Románia 

 Általánosságban elmondható, az okostelefonok használata az oktatásban új és kihívást 

jelentő feladat. Az auseu-i iskola részt vett egy Erasmus projektben, melynek során alkalmazták 

a tanórákon az okostelefonokat. Mind a tanulók, mind a diákok részéről pozitív visszajelzések 

érkeztek. Az egyik pedagógus tanulmányt készít, melyben bemutatja az innovatív módszer 

hatékonyságát.  

Szlovákia 

 Jelenleg nem használnak okostelefonokat az oktatásban. 

 

II. 8. Innovatív tanítási módszerek alkalmazása 

 A módszertani kutatások és kísérletek minden partnerországban széles körben 

elterjedtek. A tanárok annak érdekében dolgoznak, hogy hatékony és innovatív tanítási 

módszereket találjanak a tanulók minél aktívabb bevonására a tanítási órákon. Az országok 

eltérő történelmi és társadalmi hátterétől függetlenül a mindennapi feladatok megoldására, a 

tanulók kritikus gondolkodásának fejlesztésére, problémamegoldásra készítik fel a diákokat. 

 

Cseh Köztársaság 

 A tanárok tanulják az interaktív táblák használatát és alkalmazzák is azt, PowerPoint 

prezentációkat, oktatási anyagokat készítenek, ismernek kritikus gondolkodási módszereket. 

 

Görögország 

 A készségek fejlesztését, a tudás erősítését szolgálják a projektek, a szerepjátékok, a 

viták, az ötletbörze, az etikai dilemmák, a drámaoktatás. 

 

Magyarország 

 Kettőség jellemzi a magyar oktatás helyzetét: érdekes és hasznos anyagok vannak az 

innovatív oktatással kapcsolatban, azonban a tanárok túlterhelése miatt az nem vált még 

általánossá. Ugyanakkor egyre gyakrabban alkalmazzák a pedagógusok a pármunkát, a 

csoportmunkát, a tanulók projekteket készítenek, szerepjátékokat játszanak, a tanulás tanítása 
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is felszínre kerül. A felmérések szerint a pedagógusok 60%-a elsősorban még frontális 

munkaformában tanít. Ezen mindenképpen változtatni kell. 

 

Olaszország 

 Az innovatív módszerek bevezetése sikerrel járt, a diákok laboratóriumokban  

dolgoznak több tudományágban, de nem csak tudományos szempontból. Megváltozott a tanár-

diák kapcsolat: a diákok aktívabb szereplői az óráknak, mint a tanárok (ők a háttérből csak 

irányítanak). Bevezették Trento tartományban a CLIL módszert (tartalomalapú nyelvoktatás), 

de más tantárgyakban is alkalmazható módszer, mely elősegíti a kooperatív tanulást. 

 

Románia 

 A médiaelemzés és a kooperatív tanulás nagyon hatékony módszernek tűnik, de ritkán 

használják. A használt innovatív módszerek közé sorolható még a „gondolkodó kalapok”, a 

demokratikus eljárások szimulációja, a mozaik módszer, a tanulók portfóliója.  

Jelen projekt is jó módja annak, hogy a diákok megtanulják a helyi szinten található problémák 

felismerését és azok megoldását. 

 

Szlovákia 

 Mind a kritikus, mind a kreatív gondolkodás ösztönzéséhez innovatív módszereket kell 

alkalmazni. Ezek közé tartozik az ötletbörze valamint a didaktikai anyagok. 

 

 

II. 9. A társadalmi kompetenciával kapcsolatos vélemények és javaslatok a fiatalok és a 

felnőttek körében  

 Valamennyi partnerország kifejezte az állampolgári készségek fejlesztéséhez, 

megszilárdításához szükséges projekt kidolgozását. A mai gyorsan változó globális világban a 

társadalmi tudatosság az egyik legfontosabb képesség, mellyel minden egyes embernek 

rendelkeznie kell, hogy a XXI. századi kihívásokkal szembe tudjon nézni.  

 

Cseh Köztársaság 

 A társadalmi, állampolgári kompetenciák fejlesztése a modern oktatás alapvető részét 

képezi. 

 

Görögország 
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 A társadalmi kompetencia ismerete mind a fiatalok, mind a felnőttek számára 

elengedhetetlen, hiszen erre épül az önmaguk megismerésének tudása, a politika, a jog és a 

közgazdaságtan megértése. 

 

Magyarország 

 A társadalmi, állampolgári ismeretek tekintetében általánosságban alacsony a 

tudásszint, nem beszélve a digitális korszak témájáról, ahol ez a tudásszint még alacsonyabb. 

Régiónként és iskolánként eltérő a helyzet, az alkalmazott tudás, a kompetencia hiányzik. 

 

Olaszország 

 A helyzet régiónként változik. Általánosságban elmondható, hogy a fiatalok kevésbé 

érdeklődnek a téma iránt. A szociális készségek mégis évről évre fejlődnek annak ellenére, 

hogy a fiatalokra nagy hatással van a társadalmi és szociális háttér, ahol felnőnek. 

 

Románia 

 Szükség van az aktív és diákközpontú módszerek bevezetésére, a projektalapú 

oktatásra. Létfontosságú a tanárképzés kérdése, hiszen nincs olyan tanár, aki csak állampolgári 

ismereteket tanítana.  

Szlovákia 

 Az állampolgári nevelés, mint tantárgy jelentősége egyre nő. Gyakorlati példákkal, 

projekt alapú módszerekkel érthetőbbé válhatna a diákok számára. 

 

II. 10. A digitális állampolgársághoz kapcsolódó oktatási anyagok 

 Az utóbbi években a digitális állampolgárság nagyon aktuális kérdéssé vált. Az 

iskolákban használt tananyag kevés. Vannak ugyan online források, de azok elsősorban nem 

didaktikai célokat szolgálnak. 

 

Cseh Köztársaság 

 Jelenleg nagyon kevés könyv van ebben a témakörben. 

 

Görögország 

 Még mindig nincs konkrét tananyag a digitális polgárságról. Vannak ugyan anyagok 

az egyes témákhoz, de nem pontosan a jelen projekt témájához  
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Magyarország 

 A digitális korszak állampolgárságáról nincsenek oktatási anyagok. Van néhány doktori 

értekezés, de azok nem tartalmaznak tananyagot.  

 

Olaszország 

 A 2007-2013-as években az Európai Szociális Alap gazdasági támogatásával beindult a 

tanárok képzése a digitális állampolgárság oktatására az iskolákban. Találhatók még különböző 

honlapok, ahol tanítási segédanyagok is vannak (Opencoesione, Orozzonte scuola). 

 

Románia 

 A digitális korszakról, az állampolgári nevelésről több anyag van, azonban ezek teljesen 

különállóak. Egyéb forrás: DQSkills – ez felnőttképzési anyag.  

 

Szlovákia   

 Jelenleg nincsenek a digitális állampolgársággal kapcsolatos tananyagok, a tanárok 

az interneten elérhető anyagokat használják. 

 

II. 11. A felmérés összefoglalása 

 A partnerországok helyzetleírásának elemzése után az alábbi következtetések vonhatók 

le: 

1. A tanítási helyzet meglehetősen azonos, és ennek alapján mindegyik országban hasznos és 

használható tananyag dolgozható ki.  

2. Mivel a projektben résztvevő országok egyikének tantervében sem szerepel igazán a 

társadalmi/állampolgári kompetencia a digitális korszakban, ezért a jelen projekt témája értékes 

információforrás lesz mind a tanárok, mind a diákok számára. 

3. A partnerországokban a frontális oktatás a legelterjedtebb módszer, ezért a kidolgozott 

tankönyv és kézikönyv hasznos eszköz lesz. 

4. Az IKT-t alkalmazó pedagógusok legnagyobb része a PowerPoint bemutatókat használja, 

így mi is ezt tesszük munkánkban. 

5. Az okostelefonok használata valódi áttörést fog hozni az oktatásban. 

6.  Az innovatív módszerek is nagyon hasonlóak a partnerországokban, így a javaslataink 

ismerősek és könnyen megvalósíthatók lesznek. 
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III. A PROJEKT TÉMAVÁLASZTÁSA 

III.1. A partnerek javaslatai 

 A partnereket arra kérték, hogy javasoljanak témákat, ötleteket és modulokat a 

SOCIRES projektben kidolgozandó tankönyvekhez. Összesen 151 különböző javaslat gyűlt 

össze. Ez is a téma iránti fokozott érdeklődést mutatja, valamint annak szükségét, hogy a 

tanárok és diákjaik segítséget kapjanak a projekt témájának (társadalmi és polgári készségek 

fejlesztése a digitális korban) oktatásához. 

Az összegyűjtött javaslatok az A. függelékben találhatók. 

 

III. 2. A javaslatok összefoglalása: a kiválasztott témák 

 A partnerek által javasolt témák a társadalmi-állampolgári oktatás részét képezik. 

Természetesen nem minden javasolt téma kerül kidolgozásra, hiszen az jóval meghaladná a 

jelenlegi projekt idejét és célját. A javasolt témák magas száma miatt a partnerek úgy döntöttek, 

hogy 50%-kal növelik az eredetileg eltervezett projektet:  2 helyett mindegyik téma 3 modulból 

fog állni. Mind az általános iskolák, mind a középiskolák számára 24 modult dolgozunk ki. (Ez 

a 48 modul a javasolt témák egyharmada).  

A témaválasztás során követtük az előre meghatározott elvet: félig független témákat és 

modulokat dolgozunk ki, vagyis olyan témákat, amelyekből bármilyen témát tanítani lehet. Ez 

biztosítja a tanári szabadságot: a kiválasztott témát igazíthassák a helyi és a tényleges 

igényekhez és ismeretekhez.  

A témaválasztás folyamatában 10 téma x 3 modul x 2 korcsoport került megfogalmazásra. A 

partnerek nyolc témát dolgoztak ki, a tanárok és diákok „rangsorolták” a témákat, így a két 

„legkevésbé fontos” esett ki. 

Az eredetileg javasolt 10 téma (a modulokkal együtt) a következő: 

Felső tagozat témajavaslata (12-14 év) 

 

1. A Digitális Kor 

a. digitális technológia 

b. Információs és kommunikációs jellemzők  

c. szülők és gyerekeik: az X és a Z generáció 

2. Szociális jogok és kötelességek a Digitális Korban 

a. kötelezettségek és jogok 

b. a kötelességek és jogok egyensúlya 

c. a kötelességek és jogok prioritása 
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3. Társadalom, összetartozás és szolidaritás a Digitális korban 

a. összetartozás, kohézió 

b. szolidaritás 

c. másság és tolerancia 

4. Szociális állampolgárok 

a. empátia, rugalmasság és alkalmazkodóképesség 

b. felelősségtudat 

c. aktív állampolgárság 

5. Állampolgárok együttélése a Digitális Korban 

a. együttműködés és csapatmunka 

b. együttműködés tisztelettel, megfelelően és hatékonyan 

c. a jogok, érdekek, korlátok és szükségletek megvédésének és érvényesítésének 

képessége 

6. Tömegmédia és közvélemény a Digitális Korban 

a. a tömegmédia jellemzői és hatása 

b. média-műveltség 

c. virtuális társadalom, alternatív valóság 

7. Az egészséges Digitális Társadalom 

a. a társadalom jellemzői 

b. erkölcs és etika 

c. a digitális társadalom fejlődése 

8. Társadalmi felelősség a jövőért 

a. fenntartható fejlődés 

b. környezetvédelem 

c. harc a klímaváltozás ellen 

9. Személyes szociális fejlődés 

a. önismeret és szociális képességek 

b. a szükségletek és az érdekek felismerése 

c. a motiváció és a manipuláció közti különbség felismerése 

10. Liberalizmus és illiberalizmus a Digitális Korban 

a. Liberalizmus és illiberalizmus 

b. fékek és ellensúlyok 

c. a hatalom megosztása 

Középiskolák témajavaslata (15-18 év) 
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1. Az Információs Társadalom 

a. A társadalom jellemzői és struktúrája 

b. A Digitális Kor 

c. A társadalom rétegződése 

2. Tudástól a kompetenciáig (az ismerettől az alkalmazni tudásig) a Digitális Korban 

a. ismeret és alkalmazni tudás 

b. ismeret a Digitális Korban 

c. Digitális kompetencia 

3. Kritikai gondolkodás és értékelés a Digitális Korban 

a. média-műveltség; tények és vélemények. A szólásszabadság. 

b. önmagunk objektív (kritikai) ismerete 

c. a világ objektív (kritikai) ismerete 

4. Döntéshozatal és problémamegoldás a Digitális Korban 

a. döntéshozatal, problémamegoldás 

b. konfliktusok feloldási és kezelési képessége 

c. problémamegoldás, mint a fejlődés hajtóereje 

5. Érzelmi intelligencia a Digitális Korban 

a. érzelmi intelligencia 

b. személyes és elektronikus kommunikáció a Digitális Korban 

c. motiváció és manipuláció 

6. Globális fogalmak és jelenségek ismerete és megértése a Digitális Korban 

a. a világ korábban és ma 

b. a globalizált digitális társadalom 

c. a világ értelmezése, globális állampolgárság (világpolgárság) 

7. Az emberi méltóság és az emberi jogok a Digitális társadalomban 

a. a másság tisztelete, tolerancia 

b. személyi-, csoport- és nemzeti értékek 

c. Európai és globális értékek 

8. Kultúraközi képességek a Digitális Korban 

a. kulturális különbségek korábban és ma 

b. a sokféle kultúra értelmezése 

c. a rasszizmus, az intolerancia és az idegengyűlölet elleni harc 

9. A demokrácia, jog, becsület, egyenlőség értékelése. A jog uralma. 

a. demokrácia, a fékek és ellensúlyok a Digitális Korban 
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b. becsületesség és egyenlőség 

c. a jogállamiság 

10. CSR a Digitális Korban 

a. Citizens’ Social Responsibility (az állampolgárok szociális felelőssége) 

b. Corporate Social Responsibility (a vállalatok szociális felelőssége) 

c. Community’s Social Responsibility (a társadalom szociális felelőssége) 

 

III. 3. A kiválasztott témák és modulok rövid bemutatása 

(12-14 év) 

1. A digitális kor 

A téma a digitális korszak alapvető és legfontosabb jellemzőivel foglalkozik. Itt 

ismertetjük a digitális technológia főbb jellemzőit, bemutatjuk az egy- és kétirányú 

kommunikációt valamint az x és z generációt. 

2. Szociális felelősség és jogok a digitális korban 

A jogok, kötelezettségek és felelősség az emberiség történetében, változás a köztük 

lévő kapcsolatban, összefüggésük a digitális korban. Egyensúly a jogok és a felelősség 

között.  

3. Társadalom, kohézió (összetartás) és szolidaritás a digitális korban 

A társadalom fogalma, az emberek közötti konvergencia, érdekek, értékrendek, 

különbségek elfogadása, tolerancia. 

4. Polgárok 

Társadalmi kapcsolatok, alkalmazkodóképesség egymáshoz és a világhoz, 

felelősségvállalás, aktív részvétel a társadalmi életben. 

5. Polgárok együttélése a digitális korban 

Harmónia szükségessége a társadalom tagjai között, csapatmunka, együttműködés a 

kitűzött célok eléréséért, közösségi szabályok betartása, egymás tiszteletbentartása 

6. Tömegmédia és közvélemény a digitális korban 

A tömegtájékoztatás hatása, negatívumai, hírek, információk helyes értékelésének 

képessége, a virtuális társadalom (internet, Facebook, mobiltelefon, stb.) kialakulása. 

7. Egészséges digitális társadalom 

A digitális társadalom jellemzőinek vizsgálata az egészségünk megtartása érdekében, 

társadalmi erkölcs, etikus viselkedés, a múlt megismerése a jövő alakításához. 

8. Társadalmi felelősségvállalás a jövőért 
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Felelősség a tarsadalom jövőjéért, a fenntartható fejlődés fontossága, a 

környezetvédelem, küzdelem az éghajlatváltozás ellen. 

9. Személyes társadalmi fejlődés 

Önismeret fontossága, igények és érdekek, különbség a motiváció és a manipuláció 

között. 

10. Liberalizmus és illiberalizmus a digitális korban 

A liberalizmus alapelvei, azok tagadása, társadalmi egyensúly fogalma, a hatalom 

megosztása. 

(15 -18 év) 

1. Az információs társadalom 

Az információs társadalom fogalma, jelentősége, sajátossága, szerkezete, a 

mikroelektronika fejlődésének hatása, a társadalom tagozódása. 

2. A tudástól a kompetenciáig a digitális korban 

A lexikai tudás és a kompetencia – az alkalmazott tudás közti különbségek, a digitális 

világ kezelése, az általa nyújtott lehetőségek minél optimálisabb kihasználása. 

3. Kritikus gondolkodás és megértés a digitális korban 

A ránk zúduló információözön kritikus fogadása, médiaműveltség, szólásszabadság, 

reális önismeret, a körülöttünk lévő világ megismerése 

4. Döntéshozatal és problémamegoldás a digitális korban 

Új lehetőségek és új akadályok a döntéshozatalban, konfliktusok kezelése, megoldása, 

a problémamegoldás, mint tanulási folyamat. 

5. Érzelmi intelligencia a digitális korban 

Az érzelmi intelligencia fogalma, jelentősége, a motiváció, mint a kommunikáció 

része; motiváció és manipuláció. 

6. Globális fogalmak és jelenségek ismerete és megértése a Digitális Korban 

A „kicsivé lett” világ, az azonnali információk özöne, a globalizált világ. 

7. Az emberi méltóság és az emberi jogok a Digitális társadalomban 

Az emberi jogok és az emberi méltóság tartalmának megváltozása, a tolerancia 

jelentősége, személyes, csoportos, nemzeti, globális értékek. 

8. Kultúraközi képességek a Digitális Korban 

A világot alkotó nemzetek kultúrája, azok különbözősége, a kulturális sokféleség 

megértése, elfogadása, küzdés a rasszizmus, az idegengyűlölet ellen. 

9. A demokrácia, jog, becsület, egyenlőség értékelése. A jog uralma. 
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A demokrácia, az igazságosság, a méltányosság, a tisztesség, az egyenlőség és a 

jogállamiság értékelése, megvédése. 

10. CSR a Digitális Korban 

A „CSR” nemzetközileg elfogadott betűszó, magyar megfelelője: „Társadalmi 

Felelősségvállalás”. A CSR kiterjesztése magánszemélyekre (egyéni felelősség), 

közösségekre (közösségi felelősség), az egész társadalomra (társadalmi felelősség).  
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IV. A témaválasztás alkalmazott módszertana 

IV. 1. Az értékelés célpontjai: a tanárok és a diákok 

 A kidolgozandó tananyagok az általános iskolák felső tagozata (12-14 évesek) és a 

középiskolások (15-18 évesek), valamint az őket tanító tanárok részére készülnek. Így meg 

kellett kérdezni mind a tanárokat, mind a diákokat a fejlesztendő témák és modulok 

kiválasztásáról. Nagyon fontos volt annak eldöntése, van-e átfedés a tanárok és a diákok 

véleménye között. Mint kiderült, hasonló a tanárok és a diákok véleménye. 

(Korrelációs elvek, lásd a D függeléket). 

IV. 2. A téma fontosságának értékelése: a preferenciák mátrixának eredményei 

 Miután bebizonyosodott, hogy elegendő a tanárok véleményére támaszkodni, elkezdtük 

a preferenciák mátrixával elemezni a fontossági sorrendet. (A preferenciák mátrixához lásd a B 

függeléket). Ez azonban nem bizonyult elég megbízhatónak, a következő problémák merültek 

fel: kiderült, nem mindenki érti igazán a mátrix technológiáját, néhány válasz csak másolatnak 

tűnt, több hiba is előfordult. Ezek alapján csak bizonyos valószínűséggel mondhatjuk, hogy a 

két korcsoport legkevésbé fontos témája: 12-14 évesek – liberalizmus és illiberalizmus, 15-18 

évesek – CSR interkulturális készségek. (Kérdőívek, lásd a C függeléket). 
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V. Az értékelési eredmények összefoglalása 

V. 1. Értékelési eredmények és megjegyzések 

 A felmerült problémák ellenére anonim elemzésünk a várt eredményeket hozta: 

1. A legfontosabb, hogy nagyon jó az átfedés a partnerországok és iskoláik között. Ez biztosítja 

olyan tananyagok kidolgozását, melyek egyformán értékesek, hasznosak, és felhasználhatók 

minden partnerországban, sőt az EU más országaiban is.  

2. A két kihagyott téma teljes egyetértésben történt. 

3. A legfontosabb témák kiválasztása a tanárok és a diákok részéről is összhangban van. 

4. A kérdőívekre adott válaszok alapján elmondható, hogy valamennyi partnerországban közel 

hasonló eredmény született, így sem „abszolút nem ismerős”, sem „teljesen ismerős” válaszok 

nem születtek. Ez azt jelenti, nem teljesen a nulláról kell indulni a témák illetve modulok 

kidolgozásakor. 

5. Mivel a kiesett témák moduljai néhány esetben magasabb pontszámot kaptak, mint az 

elfogadott témákban lévők, az előzetes megbeszélések után módosításra került sor: 

12-14 évesek esetében a „Tisztelet és hatékony interakciók” modul helyébe „A 

hatalommegosztás” , „A szükségletek és érdekek” modul helyébe az „Empátia, rugalmasság és 

alkalmazkodóképesség” lépett. 

A 15-18 éves korosztálynál a „Globális gondolkodásmód, globális polgárok” helyét a 

„Rasszizmus, az intolerancia és az idegengyűlölet elleni küzdelem” foglalta el. 

Az összes többi modul változatlan maradt. 

 

V. 2. A kidolgozandó témák és modulok listája 

Felső tagozat 12-14 éves korosztály 

1. A digitális korszak jellemzői 

a. Digitális technológia 

b. Információ és kommunikáció a digitális korszakban 

c. A szülők és a gyerekek a digitális korban 

 

2. Társadalmi felelősség és jogok a digitális korszakban 

a. Kötelezettségek, felelősségek és jogok 

b. A digitális korszak jogainak és felelősségének egyensúlya 

c. A digitális korszak jogainak és kötelezettségeinek elsőbbsége 

 

3. Társadalom, kohézió és szolidaritás a digitális korszakban 
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a. Szociális kohézió a digitális korszakban 

b. Szociális szolidaritás a digitális korban 

c. Sokszínűség és tolerancia a digitális korszakban 

 

4. A polgárok együttélése a digitális korszakban 

a. Együttműködés és csapatmunka a digitális korszakban 

b. A digitális korszak hatalmi megosztása 

c. Jogok, érdekek, korlátok és igények védelme a digitális korszakban 

 

5. A média és a közvélemény a digitális korszakban 

a. A média és annak hatása a digitális korszakban 

b. Médiaműveltség 

c. Virtuális társadalom, alternatív valóság a digitális korban 

 

6. Egészséges digitális társadalom 

a. A társadalom jellemzői 

b. Az erkölcs és az etika a digitális korszakban 

c. A digitális társadalom fejlesztése 

 

7. A jövő társadalmi felelőssége 

a. A társadalom fenntartható fejlődése 

b. A környezet védelme a digitális korszakban 

c. Az éghajlatváltozás elleni küzdelem 

 

8. Személyes társadalmi fejlődés a digitális korszakban 

a. Önismeret és társadalmi készségek a digitális korszakban 

b. Empátia, rugalmasság és alkalmazkodóképesség a digitális korszakban 

c. A különbség a motiváció és a manipuláció között a digitális korban 

Középiskola 15-18 éves korosztály 

1. Információs társadalom 

a. A társadalom jellemzői és szerkezete 

b. A digitális korszak 

c. A társadalom széttagoltsága a digitális korszakban 

2. A tudástól a kompetenciaig 
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a. Tudás és kompetencia 

b. Tudás a digitális korszakban 

c. Digitális kompetencia 

 

3. Kritikus gondolkodás és megértés a digitális korszakban 

a. Médiaműveltség; tények és vélemények. A szólásszabadság 

b. Kritikus megértés az énről 

c. A világ kritikus megértése 

 

4. Döntéshozatal és problémamegoldás a digitális korszakban 

a. Döntéshozatal, problémamegoldás 

b. Képesség a konfliktusok kezelésére és megoldására a digitális korszakban 

c. Problémamegoldás a fejlődés hajtóerejeként 

 

5. Érzelmi intelligencia a digitális korszakban 

a. Az érzelmi intelligencia 

b. Személyes és elektronikus kommunikáció 

c. Motiváció és manipuláció a digitális korszakban 

 

6. A globális kérdések ismerete és megértése 

a. A világ korábban és most 

b. Globalizált digitális társadalom 

c. A rasszizmus, az intolerancia és az idegengyűlölet elleni küzdelem 

 

7. Az emberi méltóság és a jog érvényesülése a digitális korban 

a. A sokféleség tiszteletben tartása; tolerancia 

b. Személyes értékek, csoportértékek, nemzeti értékek 

c. Európai és globális értékek 

 

8. Demokrácia, igazságosság, méltányosság és egyenlőség; jogállamiság a digitális korban 

a. Demokrácia; a digitális korszak ellenőrzése és egyensúlya 

b. Tisztesség és egyenlőség a digitális korszakban 

c. A jogállamiság a digitális korszakban 
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VI. Módszertani vonatkozások 

VI. 1. Általános módszertan 

 A helyzetértékelések alapján látható, hogy a partnerországokban a legfőbb tanítási 

forma a frontális oktatás. Az innovatív eszközök és az IKT használata is kezd egyre nagyobb 

mértékben elterjedni.  

Ezért a tananyagnak a következő három jellemzőnek kell megfelelni: 

● a frontális oktatási formában is használható legyen 

● elektronikus változatot is kell készíteni 

● segíteni kell a tanárokat az innovatív módszerek alkalmazásában. 

 Írott anyagok: alkalmasnak kell lenniük a frontális oktatáshoz, mindkét korosztály számára 

tankönyvet kell kidolgozni. Mivel a tananyagok a tanárok számára is újak lesznek, ezért tanári 

kézikönyveket (TSM) is ki kell dolgozni.  

Egy modulra egy tanóra (45’) jut. A tanulók túlterhelésének elkerülése miatt az anyag nem lehet 

hosszabb három A4-es oldalnál (ez tartalmazza a képeket, grafikákat, fotókat is). 

Minden modul 5 ellenőrző kérdéssel zárul. A diákoknak képesnek kell lenniük arra, hogy 

ezekre a kérdésekre válaszoljanak a tankönyv anyaga alapján. Az ellenőrző kérdések az 

okostelefon alkalmazásához is használhatók. Kiegészítő anyagok is csatolhatók a modulokhoz, 

ezek egy A4-es oldal hosszúságúak lehetnek; ha ezek másolás során kerülnek az anyagba, 

mindenkor jelölni kell a forrást. Az írott anyag 95%-ának eredetinek kell lenni. Csak definíciók 

szerepelhetnek más forrásból. 

Az elektronikus változat valójában az írott anyag elektronikus változata PowerPoint 

formában. Mivel a diák csak angol nyelvűek lesznek, az írott szöveget lehetőleg kerülni kell. 

Természetesen más elektronikus prezentációs eszközök is használhatók (Prezi). YouTube 

oldalak is használhatók, azonban ehhez a két utóbbihoz internetkapcsolat is szükséges, így nem 

lehetünk biztosak abban, hogy kisebb, távoli iskolákban is használni tudják. Az animáció is 

alkalmazható az elektronikus változatban. 

VI. 2. Nem szabványos módszertani eszközök és javaslatok 

 A nem szabványos, innovatív eszközök alkalmazása egyre jobban terjed a 

partnerországok iskoláiban.  A fő cél a tanulók motiválása, minél aktívabban vegyenek részt a 

tanítási órákon, az „aktív tanár – passzív diák” szerep felcserélése lenne a kívánatos. Minden 

ilyen irányú módszert ösztönözni kell! 

A diákok bevonása a tanulási folyamatba két kategóriába sorolható: 

● egyéni tevékenységek (kiselőadás, projektmunka, stb.) 

● csoportmunka (viták, megbeszélések, szerepjátékok, szituációs játékok, stb.) 



29 
 

A csoportmunka értékesebbnek tűnik, hiszen nem csak az adott téma kerül kidolgozásra, hanem 

a csapatépítés és a csapatmunka is gyakorolható. Mivel a csoportmunka több időt igényel, egy 

modul feldolgozása esetleg több tanórát is igénybe vehet. A tanároknak át kell gondolniuk, 

hiszen ilyen esetben nem csak a modul kidolgozásának eredményeit, hanem a csoport 

munkájának módszereit, jellemzőit és eredményességét is értékelnie kell.  

A következő nem szabványos módszerek használata javasolt: 

● egyéni tanulás után beszámoló az osztálynak 

● az adott modulhoz szorosan kacsolódó téma egyéni kidolgozása, majd esszéírás 

● kiselőadások 

● vita – megfelelő előkészítéssel 

● csoportos megbeszélések 

● értékelés 

A tanároknak azonban ezekben az esetekben figyelembe kell venniük, hogy előbb a diákjaikat 

meg kell tanítaniuk ezekre a módszerekre.  

( A partnerországokban alkalmazott nem szokványos módszerek II. 1. alatt találhatók). 

 

VI. 3. Óraterv 

 A módszertanhoz hasonlóan a tanárok kidolgozzák a konkrét óratervezeteket 

(óravázlatokat) is. Ezek szerkezete és tartalma csak javaslat, hiszen a modul kidolgozása 

nagymértékben függ az adott osztálytól, az alkalmazott módszerektől. 

Az itt található óraterv csak illusztrációként szolgál. 

 

I. RÉSZ 

 

6-8. osztály (12-14 éves korosztály) 

Az óra témája: Információs társadalom, elektronika és a gyermekek támogatása 

Idő: 45 perc 

Tanulási célok: A lecke végére a tanulók: 

- megismerkednek az információs társadalom fogalmával; 

- megismerik az információs társadalmat alkotó generációkat;  

- megismerik a három „hullám” fogalmát és jelentőségét; 

Szükséges anyagok: tankönyv, PP bemutató, aktívtábla, projektor, flipchart 
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Előkészítés és előfeltételek: A tanár korábban elolvasta a tankönyvet, és megnézte az 

elektronikus verziót (PPT). A TSM-ben a tankönyvre és az elektronikus változatra vonatkozó 

kis megjegyzések szintén nagyon hasznosak lesznek. 

Tantárgyi koncentráció: történelem, informatika és fizika 

 

II. RÉSZ: A tananyag megtanítása 

1. Bemelegítés: a tanár üdvözli az osztályt és a tanulók hangulatával kapcsolatos kérdéseket 

tesz fel. 

Motiváció – bevezető kérdések: 

Milyen történelmi korokat ismertek, mettől meddig tartottak?  

Melyik korhoz milyen ismert történelmi személyiséget kapcsolnátok? 

 Milyen jellemzői voltak az egyes történelmi koroknak? 

A tanár gondoskodik arról, hogy a diákok megértsék, mi a történelem. 

Interakció: Tanár – Diákok, Diákok – Tanár, Diákok – Diákok 

Idő: 8 perc. 

 

2. A három „hullám” bemutatása 

Annak érdekében, hogy a diákok teljes mértékben megértsék, mi a három „hullám”, a tanár 

bemutatja és elmagyarázza azokat. Ő a saját jellemzőiről beszél. 

Interakció: T – D,  D –T 

Idő: 15 perc. 

 

3.  Az információs társadalom fogalma 

A diákok a tankönyveik alapján dolgozhatnak egyéni munkaformákban. A tanár összefoglalja. 

Interakció: T – D 

Idő 3 perc. 

 

4. A generációk fogalma 

A diákok családtagjaikról beszélhetnek: testvérek és testvérek; szülők és nagyszülők. 

Interakció: T – D, D – D  

Idő: 10 perc. 

 

5. A modul összefoglalása, egy lehetséges házi feladat megvitatása 
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A tanár összefoglalja a modul főbb pontjait. A tanár döntése alapján a diákok házi feladatot 

kaphatnak. 

Interakció: T – D 

Idő: 8 perc. 

 

6. Az osztálymunka értékelése 

Idő: 1 perc. 
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VII. Média 

VII. 1. Az írott média 

 A klasszikus tananyagok két részből állnak:  

● a diákok számára írt tankönyvekből, melyekből tanulhatnak 

● a tanárok számára írt kézikönyvekből, melyek segítik munkájukat. 

A tankönyvek nyolc témakört tartalmaznak mindkét korosztály számára, mindegyik 

témakör három modult foglal magába. A választott módszertől függően a tanárok dönthetnek 

arról, mennyi időt fordítanak egy modulra (45 percet, vagy annál többet). A tankönyvekről 

részletesen olvashatnak a VI. 1. alatt. 

 A tanári kézikönyvek (TSM) szolgálják a tanárok számára a tananyag, az adott modul 

mélyebb megértését, további magyarázatokat és egyéb segédanyagokat. A modul terjedelme 

nem korlátozott. (További információk a TSM-ről a VIII. fejezetben). 

Nagyon fontos megjegyezni, hogy a két korcsoportra kidolgozott témák egymástól 

függetlenek lesznek, a tanár választja ki az adott témát, azok nem épülnek egymásra. Javasolt 

mindhárom modul megtanítása a témán belül, mivel a modulok szervesen kapcsolódnak 

egymáshoz. 

Az írásos anyagok összefoglalóját minden partnerország elkészíti a saját nemzeti nyelvén. 

 

VII. 2. Az elektronikus média 

 Az elektronikus anyag tartalma szigorúan követi az írott anyagot, bár nem zárja ki a 

tanítási-tanulási folyamatot megkönnyítő további információk felvételét az anyagba.  A PP 

diákat a tanárok támogató anyagként használhatják a tanítás során. A TSM az összes diát 

tartalmazni fogja, helyet biztosítva a tanári feljegyzéseknek, továbbá a teljes írott tankönyv 

és a TSM is CD-re kerül, mely a nyomtatott tananyag mellékleteként fog megjelenni. 

Az adott témát kidolgozó partner döntése alapján más elektromos eszközök is használhatók, 

ha hatékonyabbá teszik az oktatást. 

Amennyiben a tanár nem szabványos innovatív módszert használ, a modulhoz neki kell 

elkészítenie az elektronikus segédanyagot. 

Az elektronikus adathordozó a szokásos eszközöket igényli (számítógép, projektor), de 

természetesen az internet, a YouTube is használható. 

A témák függetlenek, így az adott modul diái is azok. A tanár döntése alapján kihagyhatók, 

átugorhatók, helyettesíthetők. 

Mivel az elektronikus változat csak angol nyelvű lesz, ezért törekedni kell a minél 

kevesebb írott szövegre a diákon. 
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VII. 3. Okostelefon 

 Az okostelefonok a tanítási folyamatban egész Európában újdonságnak számítanak. 

Több országban tiltják használatukat a tanítási órán, azonban ezt valószínű meg kell 

változtatni, hiszen a gyerekek napi szinten ezeken keresztül jutnak információhoz. Az 

okostelefonok órai használata természetesen figyelembe kell, hogy vegye az eszköz 

sajátosságait.   

A mindennapi tapasztalatok alapján kijelenthetjük, hogy a gyerekek legnagyobb 

többségének van okostelefonja. Évente 1,5 milliárd mobiltelefont adnak el, ezek legnagyobb 

része okostelefon. A mobil internet, a Facebook és más közösségi oldalak látogatottsága 

alapján megállapítható, hogy a gyerekek hozzáférnek okostelefonokhoz. 

Mivel az okostelefont egyszerre egy tanuló használja, a projekt anyagainak okostelefonos 

változat kidolgozásakor ezt figyelembe kell venni. 

Fontos jellemző még, hogy az okostelefon nem helyhez kötött, bárhol használható, 

ugyanakkor az okostelefonok nem hosszú szövegek olvasására szolgálnak. Ezért a 

moduloknak egyszerűnek, rövidnek kell lenniük: rövid kérdések, rövid válaszok. 

Egy új okostelefon-alkalmazás fejlesztése messze túlmutat a jelen projekten, így a 

partnerországok döntése alapján a már meglévő Socrative alkalmazást használjuk. 

Ezért minden egyes modulhoz kidolgozunk 

● 10 feleletválasztós kérdést – 3 lehetséges válasz, 1 a jó, az értékelés automatikus 

● 5 igen vagy nem kérdést – az értékelés automatikus 

● 5 igaz-hamis kérdést – az értékelés automatikus 

● 5 nyitott kérdést, illetve mondatot, melyek rövid válaszokat igényelnek – a lehetséges jó 

válaszok nagy száma miatt a tanár értékel. 

Ezzel az alkalmazással 25 kérdés kerül kidolgozásra minden modulnál. Összesen tehát 8x3x25, 

azaz 600 kérdésre adott válasz alapján a tanár visszajelzést kap: a tanuló milyen szinten 

sajátította el az anyagot. 

A kérdésekre adott válaszok megtalálhatók a tanári kézikönyvben és a partnerek nemzeti nyelvi 

összefoglalójában is. 

 

 

 

 

VIII. Tanári segédanyagok 
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 Amint az előzetes kérdőívekből kiderült, a SOCIRES témái csak részben jól ismertek a 

tanárok előtt, ezért segédanyagokat kell kidolgozni számukra, hogy az egyes modulokat jobban, 

mélyebben megértsék. 

1. A tanári kézikönyv (TSM) a tankönyvek témájának anyagát azonos sorrendben követi; 

2. Mindkét korosztály számára külön tananyagot kell kidolgozni; 

3. A modulok segédanyagainak mennyisége nem korlátozott; 

4. A TSM-nek tartalmaznia kell a tankönyv írott anyagát. Másolt szöveg esetén utalni kell a 

forrásra; 

5. A modul készítőjére van bízva, hogy a TSM tartalmazza a könyv vagy házi feladatok 

kérdéseire adott választ; 

6. A TSM-nek tartalmaznia kell minden PP bemutató diáját, hogy a tanárok megjegyzéseket 

készíthessenek; 

7. A TSM-nek tartalmaznia kell az összes kérdést és választ, mely az okostelefon változathoz 

készül; 

8. A kézikönyvnek tartalmaznia kell a projektcsapat által javasolt stratégiai játék utasításait; 

9. A TSM-nek minden modulhoz tartalmaznia kell az óratervezetet; 

10. A szakirodalom teljes listáját is tartalmaznia kell a TSM-nek. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

IX. Egyéb szempontok 
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 Az alapvető tananyagok angol nyelvűek, a tanárok munkájának megkönnyítése 

érdekében azonban készül anyag minden nemzeti nyelven. Ez nem feltétlenül fordítás, 

rövidebb, mint az angol nyelvű változat. Ebből adódóan: 

1. A nemzeti változatok tartalmazhatnak konkrét részeket, melyek az egyes modulokhoz 

kapcsolódnak, de az angol anyag nem tartalmazza őket. 

2. Az adott országra jellemzők alapján a partnerországok cserélhetik a képeket, grafikákat. 

3. Az esetleges kiegészítések hivatkozhatnak az eredeti angol nyelvű anyagra. 

4. Az ellenőrzési kérdéseknek szerepelniük kell a nemzeti változatokban. 

5. A tananyagok elektronikus változata csak angolul lesz elérhető. 

6. Az okostelefon anyagait le kell fordítani a nemzeti nyelvre. 

7. A nemzeti nyelvű változatok (előkészítés, nyomtatás) elkészítése a partnerek felelőssége. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MELLÉKLETEK 
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Az angol nyelvű alapváltozatban a következő mellékletek találhatók: 

 

A Melléklet – A  partnerországok által javasolt témák, modulok listája 

B  Melléklet – A preferencia mátrixok módszertanának rövid áttekintése 

C Melléklet – Az anonim kérdőívek 

FELSŐ TAGOZAT (12-14 éves korosztály) 

SOCIRES: Szociális (állampolgári) felelősség a Digitális Korban 

1. A Digitális Kor 

a .digitális technológia 

Milyen mértékben ismeri az adott témát? 

      x-----------------x--------------------x--------------------x----------------------x--------------x 

semennyire        alig                 közepesen              eléggé                     jól                nagyon jól 

Mennyire tartja fontosnak, hogy ezt a témát a 12-14 évesek megismerjék? 

      x-----------------x--------------------x--------------------x----------------------x--------------x 

semennyire        alig                 közepesen              eléggé                    fontos       nagyon fontos 

van alternatív javaslata?  igen:…………………………………………………………………………. nincs 

b. Információs és kommunikációs jellemzők  

Milyen mértékben ismeri az adott témát? 

      x-----------------x--------------------x--------------------x----------------------x--------------x 

semennyire        alig                 közepesen              eléggé                     jól                nagyon jól 

Mennyire tartja fontosnak, hogy ezt a témát a 12-14 évesek megismerjék? 

      x-----------------x--------------------x--------------------x----------------------x--------------x 

semennyire        alig                 közepesen              eléggé                    fontos       nagyon fontos 

van alternatív javaslata?  igen:…………………………………………………………………………. nincs 

c. szülők és gyerekeik: az X és a Z generáció 

Milyen mértékben ismeri az adott témát? 

      x-----------------x--------------------x--------------------x----------------------x--------------x 
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semennyire        alig                 közepesen              eléggé                     jól                nagyon jól 

Mennyire tartja fontosnak, hogy ezt a témát a 12-14 évesek megismerjék? 

      x-----------------x--------------------x--------------------x----------------------x--------------x 

semennyire        alig                 közepesen              eléggé                    fontos       nagyon fontos 

van alternatív javaslata?  igen:…………………………………………………………………………. nincs 

2. Szociális jogok és kötelességek a Digitális Korban 

a. kötelezettségek és jogok 

Milyen mértékben ismeri az adott témát? 

      x-----------------x--------------------x--------------------x----------------------x--------------x 

semennyire        alig                 közepesen              eléggé                     jól                nagyon jól 

Mennyire tartja fontosnak, hogy ezt a témát a 12-14 évesek megismerjék? 

      x-----------------x--------------------x--------------------x----------------------x--------------x 

semennyire        alig                 közepesen              eléggé                    fontos       nagyon fontos 

van alternatív javaslata?  igen:…………………………………………………………………………. nincs 

b. a kötelességek és jogok egyensúlya 

Milyen mértékben ismeri az adott témát? 

      x-----------------x--------------------x--------------------x----------------------x--------------x 

semennyire        alig                 közepesen              eléggé                     jól                nagyon jól 

Mennyire tartja fontosnak, hogy ezt a témát a 12-14 évesek megismerjék? 

      x-----------------x--------------------x--------------------x----------------------x--------------x 

semennyire        alig                 közepesen              eléggé                    fontos       nagyon fontos 

van alternatív javaslata?  igen:…………………………………………………………………………. nincs 

c. a kötelességek és jogok prioritása 

Milyen mértékben ismeri az adott témát? 

      x-----------------x--------------------x--------------------x----------------------x--------------x 

semennyire        alig                 közepesen              eléggé                     jól                nagyon jól 
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Mennyire tartja fontosnak, hogy ezt a témát a 12-14 évesek megismerjék? 

      x-----------------x--------------------x--------------------x----------------------x--------------x 

semennyire        alig                 közepesen              eléggé                    fontos       nagyon fontos 

van alternatív javaslata?  igen:…………………………………………………………………………. nincs 

3. Társadalom, összetartozás és szolidaritás a Digitális korban 

a. összetartozás, kohézió 

Milyen mértékben ismeri az adott témát? 

      x-----------------x--------------------x--------------------x----------------------x--------------x 

semennyire        alig                 közepesen              eléggé                     jól                nagyon jól 

Mennyire tartja fontosnak, hogy ezt a témát a 12-14 évesek megismerjék? 

      x-----------------x--------------------x--------------------x----------------------x--------------x 

semennyire        alig                 közepesen              eléggé                    fontos       nagyon fontos 

van alternatív javaslata?  igen:…………………………………………………………………………. nincs 

b. szolidaritás 

Milyen mértékben ismeri az adott témát? 

      x-----------------x--------------------x--------------------x----------------------x--------------x 

semennyire        alig                 közepesen              eléggé                     jól                nagyon jól 

Mennyire tartja fontosnak, hogy ezt a témát a 12-14 évesek megismerjék? 

      x-----------------x--------------------x--------------------x----------------------x--------------x 

semennyire        alig                 közepesen              eléggé                    fontos       nagyon fontos 

van alternatív javaslata?  igen:…………………………………………………………………………. nincs 

c. másság és tolerancia 

Milyen mértékben ismeri az adott témát? 

      x-----------------x--------------------x--------------------x----------------------x--------------x 

semennyire        alig                 közepesen              eléggé                     jól                nagyon jól 

Mennyire tartja fontosnak, hogy ezt a témát a 12-14 évesek megismerjék? 
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      x-----------------x--------------------x--------------------x----------------------x--------------x 

semennyire        alig                 közepesen              eléggé                    fontos       nagyon fontos 

van alternatív javaslata?  igen:…………………………………………………………………………. nincs 

4. Szociális állampolgárok 

a. empátia, rugalmasság és alkalmazkodóképesség 

Milyen mértékben ismeri az adott témát? 

      x-----------------x--------------------x--------------------x----------------------x--------------x 

semennyire        alig                 közepesen              eléggé                     jól                nagyon jól 

Mennyire tartja fontosnak, hogy ezt a témát a 12-14 évesek megismerjék? 

      x-----------------x--------------------x--------------------x----------------------x--------------x 

semennyire        alig                 közepesen              eléggé                    fontos       nagyon fontos 

van alternatív javaslata?  igen:…………………………………………………………………………. nincs 

b. felelősségtudat 

Milyen mértékben ismeri az adott témát? 

      x-----------------x--------------------x--------------------x----------------------x--------------x 

semennyire        alig                 közepesen              eléggé                     jól                nagyon jól 

Mennyire tartja fontosnak, hogy ezt a témát a 12-14 évesek megismerjék? 

      x-----------------x--------------------x--------------------x----------------------x--------------x 

semennyire        alig                 közepesen              eléggé                    fontos       nagyon fontos 

van alternatív javaslata?  igen:…………………………………………………………………………. nincs 

c. aktív állampolgárság 

Milyen mértékben ismeri az adott témát? 

      x-----------------x--------------------x--------------------x----------------------x--------------x 

semennyire        alig                 közepesen              eléggé                     jól                nagyon jól 

Mennyire tartja fontosnak, hogy ezt a témát a 12-14 évesek megismerjék? 

      x-----------------x--------------------x--------------------x----------------------x--------------x 
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semennyire        alig                 közepesen              eléggé                    fontos       nagyon fontos 

van alternatív javaslata?  igen:…………………………………………………………………………. nincs 

5. Állampolgárok együttélése a Digitális Korban 

a. együttműködés és csapatmunka 

Milyen mértékben ismeri az adott témát? 

      x-----------------x--------------------x--------------------x----------------------x--------------x 

semennyire        alig                 közepesen              eléggé                     jól                nagyon jól 

Mennyire tartja fontosnak, hogy ezt a témát a 12-14 évesek megismerjék? 

      x-----------------x--------------------x--------------------x----------------------x--------------x 

semennyire        alig                 közepesen              eléggé                    fontos       nagyon fontos 

van alternatív javaslata?  igen:…………………………………………………………………………. nincs 

b. együttműködés tisztelettel, megfelelően és hatékonyan 

Milyen mértékben ismeri az adott témát? 

      x-----------------x--------------------x--------------------x----------------------x--------------x 

semennyire        alig                 közepesen              eléggé                     jól                nagyon jól 

Mennyire tartja fontosnak, hogy ezt a témát a 12-14 évesek megismerjék? 

      x-----------------x--------------------x--------------------x----------------------x--------------x 

semennyire        alig                 közepesen              eléggé                    fontos       nagyon fontos 

van alternatív javaslata?  igen:…………………………………………………………………………. nincs 

c. a jogok, érdekek, korlátok és szükségletek megvédésének és érvényesítésének 

képessége 

Milyen mértékben ismeri az adott témát? 

      x-----------------x--------------------x--------------------x----------------------x--------------x 

semennyire        alig                 közepesen              eléggé                     jól                nagyon jól 

Mennyire tartja fontosnak, hogy ezt a témát a 12-14 évesek megismerjék? 

      x-----------------x--------------------x--------------------x----------------------x--------------x 



41 
 

semennyire        alig                 közepesen              eléggé                    fontos       nagyon fontos 

van alternatív javaslata?  igen:…………………………………………………………………………. nincs 

6. Tömegmédia és közvélemény a Digitális Korban 

a. a tömegmédia jellemzői és hatása 

Milyen mértékben ismeri az adott témát? 

      x-----------------x--------------------x--------------------x----------------------x--------------x 

semennyire        alig                 közepesen              eléggé                     jól                nagyon jól 

Mennyire tartja fontosnak, hogy ezt a témát a 12-14 évesek megismerjék? 

      x-----------------x--------------------x--------------------x----------------------x--------------x 

semennyire        alig                 közepesen              eléggé                    fontos       nagyon fontos 

van alternatív javaslata?  igen:…………………………………………………………………………. nincs 

b.  média-műveltség 

Milyen mértékben ismeri az adott témát? 

      x-----------------x--------------------x--------------------x----------------------x--------------x 

semennyire        alig                 közepesen              eléggé                     jól                nagyon jól 

Mennyire tartja fontosnak, hogy ezt a témát a 12-14 évesek megismerjék? 

      x-----------------x--------------------x--------------------x----------------------x--------------x 

semennyire        alig                 közepesen              eléggé                    fontos       nagyon fontos 

van alternatív javaslata?  igen:…………………………………………………………………………. nincs 

c. virtuális társadalom, alternatív valóság 

Milyen mértékben ismeri az adott témát? 

      x-----------------x--------------------x--------------------x----------------------x--------------x 

semennyire        alig                 közepesen              eléggé                     jól                nagyon jól 

Mennyire tartja fontosnak, hogy ezt a témát a 12-14 évesek megismerjék? 

      x-----------------x--------------------x--------------------x----------------------x--------------x 

semennyire        alig                 közepesen              eléggé                    fontos       nagyon fontos 
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van alternatív javaslata?  igen:…………………………………………………………………………. nincs 

7. Az egészséges Digitális Társadalom 

a. a társadalom jellemzői 

Milyen mértékben ismeri az adott témát? 

      x-----------------x--------------------x--------------------x----------------------x--------------x 

semennyire        alig                 közepesen              eléggé                     jól                nagyon jól 

Mennyire tartja fontosnak, hogy ezt a témát a 12-14 évesek megismerjék? 

      x-----------------x--------------------x--------------------x----------------------x--------------x 

semennyire        alig                 közepesen              eléggé                    fontos       nagyon fontos 

van alternatív javaslata?  igen:…………………………………………………………………………. nincs 

b. erkölcs és etika 

Milyen mértékben ismeri az adott témát? 

      x-----------------x--------------------x--------------------x----------------------x--------------x 

semennyire        alig                 közepesen              eléggé                     jól                nagyon jól 

Mennyire tartja fontosnak, hogy ezt a témát a 12-14 évesek megismerjék? 

      x-----------------x--------------------x--------------------x----------------------x--------------x 

semennyire        alig                 közepesen              eléggé                    fontos       nagyon fontos 

van alternatív javaslata?  igen:…………………………………………………………………………. nincs 

c. a digitális társadalom fejlődése 

Milyen mértékben ismeri az adott témát? 

      x-----------------x--------------------x--------------------x----------------------x--------------x 

semennyire        alig                 közepesen              eléggé                     jól                nagyon jól 

Mennyire tartja fontosnak, hogy ezt a témát a 12-14 évesek megismerjék? 

      x-----------------x--------------------x--------------------x----------------------x--------------x 

semennyire        alig                 közepesen              eléggé                    fontos       nagyon fontos 

van alternatív javaslata?  igen:…………………………………………………………………………. nincs 
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8. Társadalmi felelősség a jövőért 

a. fenntartható fejlődés 

Milyen mértékben ismeri az adott témát? 

      x-----------------x--------------------x--------------------x----------------------x--------------x 

semennyire        alig                 közepesen              eléggé                     jól                nagyon jól 

Mennyire tartja fontosnak, hogy ezt a témát a 12-14 évesek megismerjék? 

      x-----------------x--------------------x--------------------x----------------------x--------------x 

semennyire        alig                 közepesen              eléggé                    fontos       nagyon fontos 

van alternatív javaslata?  igen:…………………………………………………………………………. nincs 

b. környezetvédelem 

Milyen mértékben ismeri az adott témát? 

      x-----------------x--------------------x--------------------x----------------------x--------------x 

semennyire        alig                 közepesen              eléggé                     jól                nagyon jól 

Mennyire tartja fontosnak, hogy ezt a témát a 12-14 évesek megismerjék? 

      x-----------------x--------------------x--------------------x----------------------x--------------x 

semennyire        alig                 közepesen              eléggé                    fontos       nagyon fontos 

van alternatív javaslata?  igen:…………………………………………………………………………. nincs 

c. harc a klímaváltozás ellen 

Milyen mértékben ismeri az adott témát? 

      x-----------------x--------------------x--------------------x----------------------x--------------x 

semennyire        alig                 közepesen              eléggé                     jól                nagyon jól 

Mennyire tartja fontosnak, hogy ezt a témát a 12-14 évesek megismerjék? 

      x-----------------x--------------------x--------------------x----------------------x--------------x 

semennyire        alig                 közepesen              eléggé                    fontos       nagyon fontos 

van alternatív javaslata?  igen:…………………………………………………………………………. nincs 

 9. Személyes szociális fejlődés 
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a. önismeret és szociális képességek 

Milyen mértékben ismeri az adott témát? 

      x-----------------x--------------------x--------------------x----------------------x--------------x 

semennyire        alig                 közepesen              eléggé                     jól                nagyon jól 

Mennyire tartja fontosnak, hogy ezt a témát a 12-14 évesek megismerjék? 

      x-----------------x--------------------x--------------------x----------------------x--------------x 

semennyire        alig                 közepesen              eléggé                    fontos       nagyon fontos 

van alternatív javaslata?  igen:…………………………………………………………………………. nincs 

b. a szükségletek és az érdekek felismerése 

Milyen mértékben ismeri az adott témát? 

      x-----------------x--------------------x--------------------x----------------------x--------------x 

semennyire        alig                 közepesen              eléggé                     jól                nagyon jól 

Mennyire tartja fontosnak, hogy ezt a témát a 12-14 évesek megismerjék? 

      x-----------------x--------------------x--------------------x----------------------x--------------x 

semennyire        alig                 közepesen              eléggé                    fontos       nagyon fontos 

van alternatív javaslata?  igen:…………………………………………………………………………. nincs 

c. a motiváció és a manipuláció közti különbség felismerése 

Milyen mértékben ismeri az adott témát? 

      x-----------------x--------------------x--------------------x----------------------x--------------x 

semennyire        alig                 közepesen              eléggé                     jól                nagyon jól 

Mennyire tartja fontosnak, hogy ezt a témát a 12-14 évesek megismerjék? 

      x-----------------x--------------------x--------------------x----------------------x--------------x 

semennyire        alig                 közepesen              eléggé                    fontos       nagyon fontos 

van alternatív javaslata?  igen:…………………………………………………………………………. nincs 

10. Liberalizmus és illiberalizmus a Digitális Korban 

a. Liberalizmus és illiberalizmus 
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Milyen mértékben ismeri az adott témát? 

      x-----------------x--------------------x--------------------x----------------------x--------------x 

semennyire        alig                 közepesen              eléggé                     jól                nagyon jól 

Mennyire tartja fontosnak, hogy ezt a témát a 12-14 évesek megismerjék? 

      x-----------------x--------------------x--------------------x----------------------x--------------x 

semennyire        alig                 közepesen              eléggé                    fontos       nagyon fontos 

van alternatív javaslata?  igen:…………………………………………………………………………. nincs 

b. fékek és ellensúlyok 

Milyen mértékben ismeri az adott témát? 

      x-----------------x--------------------x--------------------x----------------------x--------------x 

semennyire        alig                 közepesen              eléggé                     jól                nagyon jól 

Mennyire tartja fontosnak, hogy ezt a témát a 12-14 évesek megismerjék? 

      x-----------------x--------------------x--------------------x----------------------x--------------x 

semennyire        alig                 közepesen              eléggé                    fontos       nagyon fontos 

van alternatív javaslata?  igen:…………………………………………………………………………. nincs 

c. a hatalom megosztása 

Milyen mértékben ismeri az adott témát? 

      x-----------------x--------------------x--------------------x----------------------x--------------x 

semennyire        alig                 közepesen              eléggé                     jól                nagyon jól 

Mennyire tartja fontosnak, hogy ezt a témát a 12-14 évesek megismerjék? 

      x-----------------x--------------------x--------------------x----------------------x--------------x 

semennyire        alig                 közepesen              eléggé                    fontos       nagyon fontos 

van alternatív javaslata?  igen:…………………………………………………………………………. nincs 

KÖZÉPISKOLA (15-18 éves korosztály) 

SOCIRES: Szociális (állampolgári) felelősség a Digitális Korban 

1. Az Információs Társadalom 

a. A társadalom jellemzői és struktúrája 
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Milyen mértékben ismeri az adott témát? 

      x-----------------x--------------------x--------------------x----------------------x--------------x 

semennyire        alig                 közepesen              eléggé                     jól               nagyon jól 

Mennyire tartja fontosnak, hogy ezt a témát a 15-18 évesek megismerjék? 

      x-----------------x--------------------x--------------------x----------------------x--------------x 

semennyire        alig                 közepesen              eléggé                    fontos       nagyon fontos 

van alternatív téma-javaslata?  igen:…………………………………………………………………………. nincs 

b. A Digitális Kor 

Milyen mértékben ismeri az adott témát? 

      x-----------------x--------------------x--------------------x----------------------x--------------x 

semennyire        alig                 közepesen              eléggé                     jól                nagyon jól 

Mennyire tartja fontosnak, hogy ezt a témát a 15-18 évesek megismerjék? 

      x-----------------x--------------------x--------------------x----------------------x--------------x 

semennyire        alig                 közepesen              eléggé                    fontos       nagyon fontos 

van alternatív téma-javaslata?  igen:…………………………………………………………………………. nincs 

c. A társadalom rétegeződése 

Milyen mértékben ismeri az adott témát? 

      x-----------------x--------------------x--------------------x----------------------x--------------x 

semennyire        alig                 közepesen              eléggé                     jól                nagyon jól 

Mennyire tartja fontosnak, hogy ezt a témát a 15-18 évesek megismerjék? 

      x-----------------x--------------------x--------------------x----------------------x--------------x 

semennyire        alig                 közepesen              eléggé                    fontos       nagyon fontos 

van alternatív téma-javaslata?  igen:…………………………………………………………………………. nincs 

 

2. Tudástól a kompetenciáig (az ismerettől az alkalmazni tudásig) a Digitális Korban 

a. ismeret és alkalmazni tudás 

Milyen mértékben ismeri az adott témát? 

      x-----------------x--------------------x--------------------x----------------------x--------------x 
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semennyire        alig                 közepesen              eléggé                     jól                nagyon jól 

Mennyire tartja fontosnak, hogy ezt a témát a 15-18 évesek megismerjék? 

      x-----------------x--------------------x--------------------x----------------------x--------------x 

semennyire        alig                 közepesen              eléggé                    fontos       nagyon fontos 

van alternatív téma-javaslata?  igen:…………………………………………………………………………. nincs 

b. ismeret a Digitális Korban 

Milyen mértékben ismeri az adott témát? 

      x-----------------x--------------------x--------------------x----------------------x--------------x 

semennyire        alig                 közepesen              eléggé                     jól                nagyon jól 

Mennyire tartja fontosnak, hogy ezt a témát a 15-18 évesek megismerjék? 

      x-----------------x--------------------x--------------------x----------------------x--------------x 

semennyire        alig                 közepesen              eléggé                    fontos       nagyon fontos 

van alternatív téma-javaslata?  igen:…………………………………………………………………………. nincs 

c. Digitális kompetencia 

Milyen mértékben ismeri az adott témát? 

      x-----------------x--------------------x--------------------x----------------------x--------------x 

semennyire        alig                 közepesen              eléggé                     jól                nagyon jól 

Mennyire tartja fontosnak, hogy ezt a témát a 15-18 évesek megismerjék? 

      x-----------------x--------------------x--------------------x----------------------x--------------x 

semennyire        alig                 közepesen              eléggé                    fontos       nagyon fontos 

van alternatív téma-javaslata?  igen:…………………………………………………………………………. nincs 

3. Kritikai gondolkodás és értékelés a Digitális Korban 

a. média-műveltség; tények és vélemények. A szólásszabadság. 

Milyen mértékben ismeri az adott témát? 

      x-----------------x--------------------x--------------------x----------------------x--------------x 

semennyire        alig                 közepesen              eléggé                     jól                nagyon jól 

Mennyire tartja fontosnak, hogy ezt a témát a 15-18 évesek megismerjék? 

      x-----------------x--------------------x--------------------x----------------------x--------------x 



48 
 

semennyire        alig                 közepesen              eléggé                    fontos       nagyon fontos 

van alternatív téma-javaslata?  igen:…………………………………………………………………………. nincs 

b. önmagunk objektív (kritikai) ismerete 

Milyen mértékben ismeri az adott témát? 

      x-----------------x--------------------x--------------------x----------------------x--------------x 

semennyire        alig                 közepesen              eléggé                     jól                nagyon jól 

Mennyire tartja fontosnak, hogy ezt a témát a 15-18 évesek megismerjék? 

      x-----------------x--------------------x--------------------x----------------------x--------------x 

semennyire        alig                 közepesen              eléggé                    fontos       nagyon fontos 

van alternatív téma-javaslata?  igen:…………………………………………………………………………. nincs 

c. a világ objektív (kritikai) ismerete 

Milyen mértékben ismeri az adott témát? 

      x-----------------x--------------------x--------------------x----------------------x--------------x 

semennyire        alig                 közepesen              eléggé                     jól                nagyon jól 

Mennyire tartja fontosnak, hogy ezt a témát a 15-18 évesek megismerjék? 

      x-----------------x--------------------x--------------------x----------------------x--------------x 

semennyire        alig                 közepesen              eléggé                    fontos       nagyon fontos 

van alternatív téma-javaslata?  igen:…………………………………………………………………………. nincs 

4. Döntéshozatal és problémamegoldás a Digitális Korban 

a. döntéshozatal, probléma-megoldás 

Milyen mértékben ismeri az adott témát? 

      x-----------------x--------------------x--------------------x----------------------x--------------x 

semennyire        alig                 közepesen              eléggé                     jól                nagyon jól 

Mennyire tartja fontosnak, hogy ezt a témát a 15-18 évesek megismerjék? 

      x-----------------x--------------------x--------------------x----------------------x--------------x 

semennyire        alig                 közepesen              eléggé                    fontos       nagyon fontos 

van alternatív téma-javaslata?  igen:…………………………………………………………………………. nincs 

b. konfliktusok feloldási és kezelési képessége 
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Milyen mértékben ismeri az adott témát? 

      x-----------------x--------------------x--------------------x----------------------x--------------x 

semennyire        alig                 közepesen              eléggé                     jól                nagyon jól 

Mennyire tartja fontosnak, hogy ezt a témát a 15-18 évesek megismerjék? 

      x-----------------x--------------------x--------------------x----------------------x--------------x 

semennyire        alig                 közepesen              eléggé                    fontos       nagyon fontos 

van alternatív téma-javaslata?  igen:…………………………………………………………………………. nincs 

c. probléma-megoldás mint a fejlődés hatóereje 

Milyen mértékben ismeri az adott témát? 

      x-----------------x--------------------x--------------------x----------------------x--------------x 

semennyire        alig                 közepesen              eléggé                     jól                nagyon jól 

Mennyire tartja fontosnak, hogy ezt a témát a 15-18 évesek megismerjék? 

      x-----------------x--------------------x--------------------x----------------------x--------------x 

semennyire        alig                 közepesen              eléggé                    fontos       nagyon fontos 

van alternatív téma-javaslata?  igen:…………………………………………………………………………. nincs 

5. Érzelmi intelligencia a Digitális Korban 

a. érzelmi intelligencia 

Milyen mértékben ismeri az adott témát? 

      x-----------------x--------------------x--------------------x----------------------x--------------x 

semennyire        alig                 közepesen              eléggé                     jól                nagyon jól 

Mennyire tartja fontosnak, hogy ezt a témát a 15-18 évesek megismerjék? 

      x-----------------x--------------------x--------------------x----------------------x--------------x 

semennyire        alig                 közepesen              eléggé                    fontos       nagyon fontos 

van alternatív téma-javaslata?  igen:…………………………………………………………………………. nincs 

b. személyes és elektronikus kommunikáció a Digitális Korban 

Milyen mértékben ismeri az adott témát? 

      x-----------------x--------------------x--------------------x----------------------x--------------x 

semennyire        alig                 közepesen              eléggé                     jól                nagyon jól 
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Mennyire tartja fontosnak, hogy ezt a témát a 15-18 évesek megismerjék? 

      x-----------------x--------------------x--------------------x----------------------x--------------x 

semennyire        alig                 közepesen              eléggé                    fontos       nagyon fontos 

van alternatív téma-javaslata?  igen:…………………………………………………………………………. nincs 

c. motiváció és manipuláció 

Milyen mértékben ismeri az adott témát? 

      x-----------------x--------------------x--------------------x----------------------x--------------x 

semennyire        alig                 közepesen              eléggé                     jól                nagyon jól 

Mennyire tartja fontosnak, hogy ezt a témát a 15-18 évesek megismerjék? 

      x-----------------x--------------------x--------------------x----------------------x--------------x 

semennyire        alig                 közepesen              eléggé                    fontos       nagyon fontos 

van alternatív téma-javaslata?  igen:…………………………………………………………………………. nincs 

6. Globális fogalmak és jelenségek ismerete és megértése a Digitális Korban 

a. a világ korábban és ma 

Milyen mértékben ismeri az adott témát? 

      x-----------------x--------------------x--------------------x----------------------x--------------x 

semennyire        alig                 közepesen              eléggé                     jól                nagyon jól 

Mennyire tartja fontosnak, hogy ezt a témát a 15-18 évesek megismerjék? 

      x-----------------x--------------------x--------------------x----------------------x--------------x 

semennyire        alig                 közepesen              eléggé                    fontos       nagyon fontos 

van alternatív téma-javaslata?  igen:…………………………………………………………………………. nincs 

b. a globalizált digitális társadalom 

Milyen mértékben ismeri az adott témát? 

      x-----------------x--------------------x--------------------x----------------------x--------------x 

semennyire        alig                 közepesen              eléggé                     jól                nagyon jól 

Mennyire tartja fontosnak, hogy ezt a témát a 15-18 évesek megismerjék? 

      x-----------------x--------------------x--------------------x----------------------x--------------x 

semennyire        alig                 közepesen              eléggé                    fontos       nagyon fontos 
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van alternatív téma-javaslata?  igen:…………………………………………………………………………. nincs 

c. a világ értelmezése, globális állampolgárság (világpolgárság) 

Milyen mértékben ismeri az adott témát? 

      x-----------------x--------------------x--------------------x----------------------x--------------x 

semennyire        alig                 közepesen              eléggé                     jól                nagyon jól 

Mennyire tartja fontosnak, hogy ezt a témát a 15-18 évesek megismerjék? 

      x-----------------x--------------------x--------------------x----------------------x--------------x 

semennyire        alig                 közepesen              eléggé                    fontos       nagyon fontos 

van alternatív téma-javaslata?  igen:…………………………………………………………………………. nincs 

7. Az emberi méltóság és az emberi jogok a Digitális társadalomban 

a. a másság tisztelete, tolerancia 

Milyen mértékben ismeri az adott témát? 

      x-----------------x--------------------x--------------------x----------------------x--------------x 

semennyire        alig                 közepesen              eléggé                     jól                nagyon jól 

Mennyire tartja fontosnak, hogy ezt a témát a 15-18 évesek megismerjék? 

      x-----------------x--------------------x--------------------x----------------------x--------------x 

semennyire        alig                 közepesen              eléggé                    fontos       nagyon fontos 

van alternatív téma-javaslata?  igen:…………………………………………………………………………. nincs 

b. személyi-, csoport-és nemzeti értékek 

Milyen mértékben ismeri az adott témát? 

      x-----------------x--------------------x--------------------x----------------------x--------------x 

semennyire        alig                 közepesen              eléggé                     jól                nagyon jól 

Mennyire tartja fontosnak, hogy ezt a témát a 15-18 évesek megismerjék? 

      x-----------------x--------------------x--------------------x----------------------x--------------x 

semennyire        alig                 közepesen              eléggé                    fontos       nagyon fontos 

van alternatív téma-javaslata?  igen:…………………………………………………………………………. nincs 

c. Európai és globális értékek 

Milyen mértékben ismeri az adott témát? 
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      x-----------------x--------------------x--------------------x----------------------x--------------x 

semennyire        alig                 közepesen              eléggé                     jól                nagyon jól 

Mennyire tartja fontosnak, hogy ezt a témát a 15-18 évesek megismerjék? 

      x-----------------x--------------------x--------------------x----------------------x--------------x 

semennyire        alig                 közepesen              eléggé                    fontos       nagyon fontos 

van alternatív téma-javaslata?  igen:…………………………………………………………………………. nincs 

8. Kultúraközi képességek a Digitális Korban 

a. kulturális különbségek korábban és ma 

Milyen mértékben ismeri az adott témát? 

      x-----------------x--------------------x--------------------x----------------------x--------------x 

semennyire        alig                 közepesen              eléggé                     jól                nagyon jól 

Mennyire tartja fontosnak, hogy ezt a témát a 15-18 évesek megismerjék? 

      x-----------------x--------------------x--------------------x----------------------x--------------x 

semennyire        alig                 közepesen              eléggé                    fontos       nagyon fontos 

van alternatív téma-javaslata?  igen:…………………………………………………………………………. nincs 

b. a sokféle kultúra értelmezése 

Milyen mértékben ismeri az adott témát? 

      x-----------------x--------------------x--------------------x----------------------x--------------x 

semennyire        alig                 közepesen              eléggé                     jól                nagyon jól 

Mennyire tartja fontosnak, hogy ezt a témát a 15-18 évesek megismerjék? 

      x-----------------x--------------------x--------------------x----------------------x--------------x 

semennyire        alig                 közepesen              eléggé                    fontos       nagyon fontos 

van alternatív téma-javaslata?  igen:…………………………………………………………………………. nincs 

c. a rasszizmus, az intolerancia és az idegengyűlölet elleni harc 

Milyen mértékben ismeri az adott témát? 

      x-----------------x--------------------x--------------------x----------------------x--------------x 

semennyire        alig                 közepesen              eléggé                     jól                nagyon jól 

Mennyire tartja fontosnak, hogy ezt a témát a 15-18 évesek megismerjék? 
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      x-----------------x--------------------x--------------------x----------------------x--------------x 

semennyire        alig                 közepesen              eléggé                    fontos       nagyon fontos 

van alternatív téma-javaslata?  igen:…………………………………………………………………………. nincs 

9. A demokrácia, jog, becsület, egyenlőség értékelése.  A jog uralma. 

a. demokrácia és a fékek és ellensúlyok a Digitális Korban 

Milyen mértékben ismeri az adott témát? 

      x-----------------x--------------------x--------------------x----------------------x--------------x 

semennyire        alig                 közepesen              eléggé                     jól                nagyon jól 

Mennyire tartja fontosnak, hogy ezt a témát a 15-18 évesek megismerjék? 

      x-----------------x--------------------x--------------------x----------------------x--------------x 

semennyire        alig                 közepesen              eléggé                    fontos       nagyon fontos 

van alternatív téma-javaslata?  igen:…………………………………………………………………………. nincs 

b. becsületesség és egyenlőség 

Milyen mértékben ismeri az adott témát? 

      x-----------------x--------------------x--------------------x----------------------x--------------x 

semennyire        alig                 közepesen              eléggé                     jól                nagyon jól 

Mennyire tartja fontosnak, hogy ezt a témát a 15-18 évesek megismerjék? 

      x-----------------x--------------------x--------------------x----------------------x--------------x 

semennyire        alig                 közepesen              eléggé                    fontos       nagyon fontos 

van alternatív téma-javaslata?  igen:…………………………………………………………………………. nincs 

c. a jogállamiság 

Milyen mértékben ismeri az adott témát? 

      x-----------------x--------------------x--------------------x----------------------x--------------x 

semennyire        alig                 közepesen              eléggé                     jól                nagyon jól 

Mennyire tartja fontosnak, hogy ezt a témát a 15-18 évesek megismerjék? 

      x-----------------x--------------------x--------------------x----------------------x--------------x 

semennyire        alig                 közepesen              eléggé                    fontos       nagyon fontos 

van alternatív téma-javaslata?  igen:…………………………………………………………………………. nincs 



54 
 

10. CSR a Digitális Korban 

a. Citizens’ Social Responsibility (az állampolgárok szociális felelőssége) 

Milyen mértékben ismeri az adott témát? 

      x-----------------x--------------------x--------------------x----------------------x--------------x 

semennyire        alig                 közepesen              eléggé                     jól                nagyon jól 

Mennyire tartja fontosnak, hogy ezt a témát a 15-18 évesek megismerjék? 

      x-----------------x--------------------x--------------------x----------------------x--------------x 

semennyire        alig                 közepesen              eléggé                    fontos       nagyon fontos 

van alternatív téma-javaslata?  igen:…………………………………………………………………………. nincs 

b. Corporate Social Responsibility (a vállalatok szociális felelőssége) 

Milyen mértékben ismeri az adott témát? 

      x-----------------x--------------------x--------------------x----------------------x--------------x 

semennyire        alig                 közepesen              eléggé                     jól                nagyon jól 

Mennyire tartja fontosnak, hogy ezt a témát a 15-18 évesek megismerjék? 

      x-----------------x--------------------x--------------------x----------------------x--------------x 

semennyire        alig                 közepesen              eléggé                    fontos       nagyon fontos 

van alternatív téma-javaslata?  igen:…………………………………………………………………………. nincs 

c. Community’s Social Responsibility (a társadalom szociális felelőssége) 

Milyen mértékben ismeri az adott témát? 

      x-----------------x--------------------x--------------------x----------------------x--------------x 

semennyire        alig                 közepesen              eléggé                     jól                nagyon jól 

Mennyire tartja fontosnak, hogy ezt a témát a 15-18 évesek megismerjék? 

      x-----------------x--------------------x--------------------x----------------------x--------------x 

semennyire        alig                 közepesen              eléggé                    fontos       nagyon fontos 

van alternatív téma-javaslata?  igen:…………………………………………………………………………. nincs 

 

D Melléklet – Korrelációk és alapvető jellemzőik 
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E Melléklet – A PowerPoint és egyéb prezentációk alkalmazási gyakorlata a különböző 

országokban (egy nemzetközi felmérés eredményei) 

F Melléklet – A projektben elvileg felhasználható  különböző okostelefon-alkalmazások 

összehasonlítása 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


