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Bevezető 

Kedves Tanulók! 

 

 Ez a tankönyv a társadalmi (állampolgári) kompetenciáról szól. Megismerhetitek a társadalomban való 

helyes viselkedést, jogaitokat és kötelezettségeiteket (feladataitokat). Ennek a tankönyvnek a sajátossága, 

hogy ezeket a felelősségeket és jogokat a mai világ, a digitális kor szemszögéből tárgyaljuk. 

 Tisztában vagytok a digitális korszak fogalmával – legalábbis napi szinten digitális eszközöket és 

szolgáltatásokat használtok, mint például az internet, e-mailek, Facebook, Twitter, okostelefonok. Barátokat 

szereztek a világ minden tájáról, gyakran virtuális társadalomban éltek. Ez természetes a számotokra, de néha 

nem ismeritek fel, hogy veszélyek is fenyegetnek benneteket. 

A társadalom a digitális korszakkal hatalmas változáson ment keresztül. Meg kell tanulnotok, hogyan lehet 

benne biztonságosan élni. Nem csak ebből a könyvből tanulhatjátok ezt meg. Okostelefonokhoz is készítettünk 

egy változatot és a tanárotok számára elektronikus változat is rendelkezésre áll. 

 A tankönyvben nyolc különböző téma található, és minden téma három modult tartalmaz. A tanárotok 

dönthet úgy, hogy eltérő sorrendben tanítja és / vagy egy konkrét modulra koncentrál. Akárhogy is, ha 

elolvassátok a szöveget, képesek lesztek arra, hogy válaszoljatok az ellenőrző kérdésekre és elkészítsétek a 

házi feladatokat. 

 Arisztotelész szerint „az ember értelmesen beszélő, állami életre hivatott lény… a legkülönb 

teremtmény az élőlények között – ha nem tér el a törvénytől és a jogtól…” 

(http://mmi.elte.hu/szabadbolcseszet/mmi.elte.hu/szabadbolcseszet/index6ded.html?option=com_tanelem&i

d_tanelem=131&tip=0) 

Ez azt jelenti, nem élhetünk a társadalmon kívül.  

A magyar nyelvű tankönyv az angol eredeti rövidített változata. Célszerű ezért az angol eredetit és a 

magyar kivonatot egyszerre tanulmányozni. 

         Jó tanulást kívánunk!  

 

A projektcsoport, amely az EU támogatásával kidolgozta ezt a tankönyvet: 

 

Školy Březová, sřední odborná škola, základní škola a mateřská škola, Březová, Csehország 

Suprex Kft., Felsőnyék, Magyarország 

Základná škola s materskou školou Červeník, Szlovákia 

4 EPAL Kavalas Iskola, Kavala, Görögország 

Nyékvárkony Község Önkormányzata, Nyékvárkony, Szlovákia 

Fondazione Lorenzo Guetti Alapítvány,  Bleggio Superiore, Olaszország 

Istituto Lorenzo Guetti Iskola, Tione di Trento, Olaszország 

Şcoala Gimnazială „Alexandru Roman”, Auseu, Románia 

  

http://mmi.elte.hu/szabadbolcseszet/mmi.elte.hu/szabadbolcseszet/index6ded.html?option=com_tanelem&id_tanelem=131&tip=0
http://mmi.elte.hu/szabadbolcseszet/mmi.elte.hu/szabadbolcseszet/index6ded.html?option=com_tanelem&id_tanelem=131&tip=0
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1. TÉMA 

A digitális kor jellemzői 

A modul 

DIGITÁLIS TECHNOLÓGIA 

 

Az ipari társadalomtól az információs társadalomig 

 Az ipar (vagy szélesebb értelemben: a gazdaság) mindig is kritikus fontosságú volt egy adott 

társadalomban. A feudális társadalom számára a mezőgazdaság volt a döntő tényező. Később az ipar egyre 

erősebbé vált, nagyobb befolyást ért el. Anglia vezető szerepet játszott az ipari társadalom fejlődésében 

(1640).  

 A 20. század elején új fordulat következett be az iparban, ezúttal az USA-ban: Henry Ford, bevezette 

a munkamegosztáson alapuló termelést, vagyis a futószalagon történő összeszerelést. A híres T1 modell volt 

az első így gyártott termék. A gépek végezték a gyártást, de az összeszerelésben a kézi munka érvényesült. 

 Az emberek egyre több szolgáltatást kezdtek igénybe venni. A bankok és egyéb szolgáltatások kezdtek 

fellendülni, és megkezdődött az ún. „szolgáltatási ágazat”. 

 

                                    

                    Ford híres T1 modellje, az első             Összeszerelés futószalagon 

                            tömeggyártású autó                

 

A szolgáltatások (pl. bankok) nem termelnek kézzelfogható termékeket, de teljesítményük szükséges és 

nagyon hasznos a társadalom számára.  

 A tudás mindig is fontos volt az emberiség történetében: és a 20. század közepe felé valóban rendkívül 

fontos lett. Az információgyártás és - elosztás a nemzetgazdaság fontos részévé vált, és 1970-ben kialakult az 

információs társadalom. A definíció szerint (https://en.wikipedia.org/wiki/Information_society): 

Az információs társadalom olyan társadalom, ahol az információ létrehozása, terjesztése, használata, 

integrálása és manipulálása jelentős gazdasági, politikai és kulturális tevékenység.  1970-re az 

„információs iparág” a fejlett országok gazdaságának mintegy felét tette ki.  

Mikroelektronika 

 Az ipari társadalomnak új módszerekre és új ismeretekre volt szüksége; a kutatás kulcsfontosságúvá 

vált. Új módszerek, új anyagok jöttek létre; gomba-módra szaporodtak a találmányok és a szabadalmak. 

https://en.wikipedia.org/wiki/Information_society
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Az elektromos iparban az elektromos áramkörök és funkciójuk szélesebb körű lett. Az elektroncsövek néhány 

áramkörmegoldásban nagyon hatékonynak bizonyultak. Hatalmas lépés volt a tranzisztor feltalálása 1948-

ban. 

 

                                                                                

Elektroncsövek és tranzisztorok különféle típusai 

 

 A tranzisztor forradalmian új eszköz volt az elektronikában, valamint a félvezető eszközök 

alkalmazása is nagy előrelépést jelentett; (félvezetőnek nevezzük, mert a szigetelők és a vezetők között 

helyezkedik el: vezeti az áramot, de csak „félig”. ). A félvezetők fő jellemzője, hogy egy anyagon belül, 

egyetlen kristályon belül készülnek, és így nagyon aprók, miniatűrök lehetnek. Először a félvezetőkben 

használt távolságok milliméterek voltak, de hamarosan egészen egy mikrométerig csökkentek, ami a 

milliméter ezredrésze. Így kialakult a mikroelektronika. A félvezetők és a mikroelektronika valószínűleg a 

modern emberiség legfontosabb találmányai.  

 Az új technológia már nem a mikroelektronika, hanem a nanoelektronika, és napjainkban egy milliárd 

(!!) tranzisztor elhelyezése is lehetséges egyetlen chipen. Az integrált áramkör nagyon bonyolult, ezért több 

tucat érintkezőt tartalmaz.(lásd a jobb oldali képen). 
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Integrált áramköri chip és az összeszerelés után tokozásra  kész chip 

 Az egyre több elem egyetlen chipbe történő beillesztése az „integráció” (tehát a neve: integrált áramkör 

vagy IC), és ez az integráció két alapvető következményhez vezetett: kisebb és kisebb távolságok miatt az 

eszközök mind gyorsabbak lettek (az elektronoknak csak nagyon kis távolságot kell befutniuk), másodszor: a 

tömeggyártás miatt termelési költségük (azaz az ár) rendkívül alacsony lett. A mikroelektronika (és a 

nanoelektronika) a digitális technológia abszolút kulcsa. 

Digitális technológia 

 Szigorúan véve a „digitális technológia” kifejezés félrevezető. A digitális technológia nem létezik. 

Vannak digitális eszközök, digitális megoldások, digitális technika, de technológia nincs. Az eredeti 

elektromos és elektronikus áramkörök „lineárisak” (vagy „analógok”) voltak, ahol az elektromos egységek és 

folyamatok követik a valós életet: a kétszeresen nagyobb feszültség kétszer magasabb volt, stb.  

A tároláshoz több tárhelyre van szükség. A megoldást a mikroelektronika szolgáltatta. Egy memória chipben 

óriási mennyiségű információ tárolható, és ezek teljesen pontosak – ez elengedhetetlen előny. Emiatt a 

digitális eszközök (többnyire digitális tárolóeszközök) fokozatosan átveszik az analóg eszközök helyét. 2002-

ben sikerült elérni a digitális tárolókapacitás 50% -át, így 2002-t tekintjük a digitális korszak kezdő évének. 

A mai gyerekek már a digitális korszakban születtek. 
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 A mikroelektronikának és a digitális tárolóeszközöknek köszönhető az internet, ami valóban 

forradalmasította a világot. Ma digitális korszakban élünk, és a polgárok (többnyire) „digitális polgárok”: azok 

az emberek, akik rendszeresen és hatékonyan használják az internetet. 

                                                     

 

            A mobiltelefon feltalálója – Martin Cooper.              A mobil telefon fejlődése 1980 - 2014 

            A találmány nem igazán zsebméretű volt…  

.  https://hu.wikipedia.org/wiki/Mobiltelefon 

Ellenőrző kérdések     

1. Mi az ipari forradalom? 

2. Mi az információs társadalom? 

3. Hogyan alakult ki a mikroelektronika? 

4. Miért jobbak a digitális megoldások? 

5. Mi a „digitális korszak”? 

6. Kik a „digitális polgárok”? 

 

Házi feladat 

 

1. Magyarázd el, mi a különbség az elektronika, a mikroelektronika és a nanoelektronika között! 

2. Magyarázd el, mit jelent a „digitális”! 

 

Egyéni olvasás 

Felhő tárolása (cloud storage)  

(http://ivsz.hu/wp-content/uploads/2016/05/ivsz-felho-fogalomtar.pdf) 

 

 

 

http://ivsz.hu/wp-content/uploads/2016/05/ivsz-felho-fogalomtar.pdf
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A digitális kor jellemzői 
B modul 

INFORMÁCIÓ ÉS KOMMUNIKÁCIÓ A DIGITÁLIS KORBAN 

 

Információ és kommunikáció 

 Az információ mindaz, ami felkelti figyelmünket és bővíti tudásunkat. Több millió információval 

bombáznak bennünket minden másodpercben: milyen időjárás várható, melyek a legmenőbb autók, mi van a 

barátainkkal és így tovább. Éjjel-nappal „úszunk” az információs csatornákon keresztül ránk zúduló 

információkban. Ezt a jelenséget információáramlásnak nevezzük. Ez bármelyik érzékszervünket érheti. 

   Az információ az, amit megértünk, de az is, amit nem 

 

Az információk fajtái:  

1. Számunkra érdektelen információ, pl.: Kenyában esik az eső.  

2. Új információ, illetve már nem új számunkra (ismerjük, tudjuk), de talán még mindig hasznos lehet, 

megerősítheti korábbi ismereteinket. Az információ elengedhetetlen a világban való tájékozódáshoz.  

Az információ mindig egyoldalú: a forrástól a vevőhöz (hallgatóhoz) megy. Nyilvánvaló, hogy a forrásnak 

többet kell tudnia, hogy képes legyen tájékoztatást adni. Mindig az információforrásé a vezető szerep, a vevő 

(hallgató) pedig alárendelt. 

Amikor egy információra reagálunk, fordított információáramlás indul: most mi vagyunk a forrás, és partner 

a vevő. A pozíciók ennek megfelelően megváltoznak. 

 

 

 

 

 

 

Az információcserét kommunikációnak nevezzük. Tehát az információ és a kommunikáció között a kritikus 

különbség: 

• az információcsere kétoldalú; 

• a kommunikációs partnerek egyenlők. 
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Az újságok, rádió, TV nem kommunikációs, csak információs csatornák – csak tájékoztatnak; (amikor a 

rádióban egy riporterrel beszélünk, az a kommunikáció.)  

Kommunikáció és metakommunikáció 

 Amikor az emberek kommunikálnak, ezt mindig két különböző csatornán folytatják: 

• mit mondunk; azaz az információ tartalma; 

•hogyan mondjuk, azaz hangszínünk, testtartásunk, gesztikulációnk stb. Ez a két csatorna a szándékunktól 

függetlenül, párhuzamosan működik. 

Az első csatornát kommunikációnak, a másodikat - metakommunikációnak nevezzük. Egyes kutatási 

eredmények szerint ez utóbbi akár 85% is lehet.   

Metakommunikáció és motiváció 

 Amikor mondunk valamit a partnereinknek, akkor két célt szeretnénk elérni: tájékoztatni őket 

valamiről, és meggyőzni őket arról, hogy hinniük kell nekünk, és eszerint kell, hogy cselekedjenek. Az első 

rész az információ, a második a motiváció. (A motiváció minimális értéke „figyelj rám”.) A motiváció 

metakommunikáció útján történik. Ha nincs metakommunikációs csatornánk, nem tudunk motiválni. 

Metakommunikáció és hatékonyság 

 A kommunikáció és a metakommunikáció közötti létfontosságú különbség, hogy a kommunikáció 

tudatos, a metakommunikáció tőlünk független, automatikus. A kommunikáció hazudhat, de a 

metakommunikáció nem.  

Metakommunikációs csatornák 

 Amit látunk: arckifejezés, a szemek „üzenete” – ezért fontos a szemkontaktus.  Testmozgások: 

kézmozdulatok, gesztikuláció, a beszélő partnerek közötti távolság, stb. Amit hallunk: hanghordozás, 

hangsebesség, hang remegése, beszéd ritmusa.  

Kommunikáció a digitális korban 

 Ahhoz, hogy teljes körű hitelességgel kommunikáljunk, személyesen kell beszélnünk, látni és hallani 

kell a partnerünket. A digitális világ (internet, mobiltelefon, e-mail, Twitter, Facebook, sms stb.) 

megjelenésével teljesen megváltozott a világ. Az emberek – és különösen a fiatal generáció – sok időt töltenek 

elektronikus kommunikációval; a valódi beszélgetések, helyére a virtuális valóság került. Bizonyos 

értelemben ez elkerülhetetlen: világunk összeszűkült. Néhányan azt mondják: „globális faluban élünk”. A 

probléma azonban az, hogy az elektronikus kommunikáció gyakran helyettesíti a verbális kommunikációt még 

az egymás mellett élő partnerek között is. El kell fogadnunk a digitális korszak következményeit, de meg kell 

tanulnunk vele helyesen élni. 

Az elektronikus kommunikáció alapvető problémája, hogy a metakommunikáció gyakorlatilag teljesen 

hiányzik. Vagyis elvesztettük a hitelesség ellenőrzését! A manipuláció leginkább a gyerekeket veszélyezteti, 

mert ők életkoruk alapján még nem ismerik fel a manipulációt.  
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  A médiaműveltség (azaz a média működésének tudatos megértése és a kapott információk ellenőrzése) 

az életben rendkívül fontossá vált. Az információs özönben néha elveszettnek érezzük magunkat. Fontos, hogy 

el tudjuk dönteni: igaz vagy hamis a kapott információ tartalma. 

- 

Nézd meg, mit mondok…! 

     Ellenőrző kérdések 

1. Mi az információ? 

2. Mi a kommunikáció? 

3. Mi a metakommunikáció? 

4. Miért olyan fontos a metakommunikáció? 

5. Hogyan működik együtt a kommunikáció és a metakommunikáció? 

6. Hogyan változott a kommunikáció a digitális korszakban? 

 

Házi feladat 

 

1. Magyarázd el a beszélgetés során változó pozíciókat! 

2. Gondolj három olyan helyzetre, ahol a kommunikáció és a metakommunikáció ellentmondásos 

információkat közvetít! 

3. Figyeld meg: mennyi időt töltesz a barátaiddal valós beszélgetéssel és mennyi időt töltesz velük az 

elektronikus kommunikáción keresztül! 

 

Egyéni olvasás 

Médiaműveltség 
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A digitális kor jellemzői 

C modul 

SZÜLŐK ÉS GYEREKEIK 

 

Szülők és nagyszülők, az X és az Y generáció 

 Minden generáció számára rendkívül fontos, milyen technikai eszközök veszik körül. Amibe 

„beleszületett” és gyermekkorában, majd felnőttkorában használt, az teljesen természetes, azt megtanulta.  

Vizsgáljuk meg az idősebb és a fiatalabb generációk időbeli sorrendjét: 

• egy gyermek, aki 2020-ban 14 éves lesz, 2006-ban született; 

• átlagosan, amikor a jelenlegi nemzedék megszületett, szüleik 24… 26 évesek voltak. Ez azt jelenti, hogy 

1980 és 1982 között születtek, és most 38 és 40 év közöttiek. 

• eszerint: a nagyszülők 1955 és 1960 között születtek, és most 60-65 évesek. 

 Most vizsgáljuk meg: mi történt az elektronika, a digitális technika, a számítógépek és az informatika 

vonatkozásában ugyanezen időszakokban: 

• az 1950 előtt ismert dolgokat nagyszüleink természetesnek tartották; 

• ami 1980-ban vagy korábban történt, természetes volt a szülők számára; 

• ami 2005-ben vagy korábban jelent meg, természetes a Z-generáció számára. 

1950-ben vagy korábban 

 Mivel a tranzisztort 1948-ban találták fel, gyakorlatilag vákuumcsövekkel felszerelt elektromos rádiók 

álltak rendelkezésre. A TV a 20. század közepén, a színes TV csak a hatvanas években jelent meg. A 

nagyszülők nem „születtek” az elektronikába, nem is beszélve a mikroelektronikáról, mely akkor még nem is 

létezett. Ezek alapján az X-generációt „elektromos” generációnak nevezhetjük. 

1980 vagy korábban 

 Az 1950 és 1980 között eltelt 30 év hatalmas változásokat hozott. (A fejlesztést a digitális technika 

szemszögéből nézzük, így csak az elektronikát és az informatikát vizsgáljuk). A félvezetőket (a tranzisztort) 

1949-ben találták fel, és ezzel egy teljesen új ipar (és tudomány) is megjelent: a mikroelektronika. Az első 

mikroprocesszor 1971-ben jelent meg. Az új mikroelektronikai eszközök az elektronika és a számítógépek 

fejlesztését eredményezték: 

• a színes tévék a hetvenes években kezdtek megszokottá válni, („klasszikus” monitorral),  

• 1973-ban megjelentek az első mobiltelefonok; a súlyuk 2 kg körül volt; 

• 1977-ben megjelentek az otthoni asztali számítógépek; 

• 1983-ban megkezdődött a videokamerák tömeggyártása 

• a 80-as évektől kezdve az internetet (összekapcsolt számítógépes hálózatot) a tudományban használták. 

Az elektronika mindenki számára hétköznapivá vált. A szülők az „elektronikus szülők” generációjához 

tartoznak. 
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2005 vagy korábban 

 Az 1980 és 2005 közötti huszonöt év ismét hatalmas fejlődést hozott a digitális technikában. 

Gyermekeink a következőket tapasztalták: 

• a személyi számítógépek adatfeldolgozó kapacitása óriási mértékben nőtt; az áruk jelentősen csökkent, így 

tömegek számára lett elérhető. Ma a laptopok száma a világon körülbelül 2 milliárd. 

A mikroelektronikai távolságok 2010 körül körülbelül 1 mikron alattira csökkentek, 2002-ben beléptünk a 

nanoelektronikus korszakba. Évente körülbelül másfél milliárd mobiltelefon kerül értékesítésre. 

A laptopok elterjedésével az internet használata hétköznapivá vált. Ma a világon mintegy 4,2 milliárd 

internetfelhasználó van. 

• 2010 óta az internet mobiltelefonon is elérhető. Mivel a mobiltelefonok könnyen hordozhatóak, a mobil 

internet rendkívül gyorsan terjed. 

Kialakultak a közösségi média új formái, mint például a Facebook. Az e-mailek és más közösségi 

szolgáltatások átvették a kommunikáció nagy részét. 

 

Közösségi hálózat 

 

 A jelenlegi és a jövő generációt helyesen nevezik digitális generációnak. A tanítási folyamat sok 

tekintetben megváltozott: a gyerekek többet tudnak, mint a szüleik (és sok esetben, mint a tanáraik.) Ilyen még 

soha nem történt meg az emberiség történetében. Mivel a digitális világ a tanulási folyamatban általános 

eszköz, a tanítási folyamat gyakran fordított tanítássá válik: nem a felnőttek tanítják a gyerekeket, hanem 

fordítva: a gyerekek a felnőtteket. 

     Ellenőrző kérdések 

1. Mi jellemző a nagyszülők generációjára a technikával kapcsolatban? 

2. Mi jellemzi a szülők generációját a technikával kapcsolatban? 

3. Mi a "digitális korszak"? 

4. Melyek a digitális korszak általános jellemzői? 

5. Mi a mikroelektronika és a nanoelektronika? 

 

Házi feladat 

 

1. Magyarázd el, hogy a műszaki fejlődés hogyan befolyásolta az életünket! 

2. Írj három megjegyzést az alábbi statisztikához! 
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Egyéni olvasás 

Internet használati statisztika (Https://www.internetworldstats.com/stats.htm) 

  

https://www.internetworldstats.com/stats.htm
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2.TÉMA 

Társadalmi felelősségek és jogok a digitális korban 

A modul 

KÖTELESSÉGEK, FELELŐSSÉGEK, JOGOK 

 

„Minden ember szabadnak és jogokban egyenlőnek születik és marad; a társadalmi különbségek csakis a 

közösség szempontjából való hasznosságon alapulnak.” 

(Az Emberi Jogok Egyetemes Nyilatkozatának első cikke.) 

 

Bevezetés 

 Napjainkban el kell gondolkodnunk azon, hogy milyen kötelezettségeink, felelősségünk és jogaink 

vannak ebben a rendkívül gyorsan változó társadalomban, ha nem csak elszenvedő, hanem aktív résztvevői is 

szeretnénk lenni.  

Kötelességek 

 A kötelességek a társadalom által előírt elvárások, el kell végeznünk őket. A kötelesség lehet: jogi, 

erkölcsi vagy vallási kötelezettség. 

 A jogi kötelezettségeket törvények írják elő. Ezeknek a törvényeknek a megsértése büntetőjogi 

következményekkel jár. 

 Az erkölcsi kötelesség esetében csak íratlan szabályok léteznek. Nekünk kell eldönteni, mi a jó és mi 

a rossz. Az erkölcsi kötelességek országok és kultúrák szerint nagyban eltérhetnek egymástól. Ezeknek a 

kötelességeknek a megszegése általában nem jár jogkövetkezményekkel, de a betartásuk társadalmi tiszteletet 

és elismerést eredményezhet. A vallási normák a szent könyvekben és a közösség által elfogadott 

szövegekben jelennek meg. Sok államban a vallási közösséghez való ragaszkodás azt jelenti, hogy ezeket a 

normákat belefoglalták a jogi rendszerbe, és így megsértésük már járhat következményekkel. 

Felelősség 

 Cselekvéseinkért vállalnunk kell a felelősséget. Ha kényszerítettek valakit egy cselekvés elvégzésére, 

nem felelős a tettéért. A felelős személy előre látja tetteinek következményeit.  

Jogok 

 Többfajta jogot ismerünk. A tárgyi jog jelentheti a jogszabályokat, az alanyi jog pedig a cselekvési 

lehetőséget a törvény által biztosított szabályok, törvények között.  

Nemzetközi szinten több alapvető emberi jog is elismert: 

● a biztonsághoz való jog; 

● a szabadsághoz való jog;  

● politikai jogok; 

● jogok, amelyek védelmet nyújtanak az igazságszolgáltatási rendszer visszaélései ellen; 

● a társadalmi egyenlőséghez való jog; 
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● a jóléthez való jog (a gazdasági-szociális jog; 

Nemzetközi emberi jogi nyilatkozat – Az Emberi Jogok Egyetemes Nyilatkozata az ENSZ Közgyűlése által 

1948. december 10-én elfogadott dokumentum. 

 Az emberi jogok olyan elidegeníthetetlen jogok, melyek minden embert megilletnek. 

A közelmúltban elfogadott jog a személyes adatok védelméhez való jog (magánélet). 

A felelősség, a jog és a kötelesség közötti kapcsolat 

 A jogok és kötelességek gyakran tekinthetők ugyanazon érme két oldalának. Valójában az embernek 

joga vagy kötelessége, hogy tegyen, vagy ne tegyen valamit. 

Gyakran előfordulhat, hogy ami valakinek a joga, az valaki másnak a kötelessége. 

A felelősség helytállási kötelezettség mindazért, amit teszünk, vagy elmulasztunk.  

A felelősség kifejezéssel olyan helyzetet határozunk meg, amellyel akkor kerülünk szembe, ha valaki 

elmulasztotta kötelezettségét, sőt megszegte valamely norma által előírt kötelmét. Az a norma lehet törvény, 

szokás, erkölcsi vagy vallási elv. Tehát van erkölcsi és jogi felelősség.  

https://www.tankonyvtar.hu/hu/tartalom/tamop412A/2009_0026_kovi_okt_jog/102_a_felelssg_fogalma.htm

l 

 Ellenőrző kérdések 

1. Mi a jog 

2. Mi a kötelesség? 

3. Mit jelent a felelősség? 

4. Milyen emberi jogokat ismersz? 

5. Milyen kapcsolat van a felelősség, a jog és a kötelesség között?  

 

Házi feladat 

 

1. Gondolj az iskolai jogokra és kötelességekre! Kiknek vannak kötelességei és kik rendelkeznek jogokkal? 

Ugyanazok az emberek? Írj egy rövid esszét! 

 

  

https://www.tankonyvtar.hu/hu/tartalom/tamop412A/2009_0026_kovi_okt_jog/102_a_felelssg_fogalma.html
https://www.tankonyvtar.hu/hu/tartalom/tamop412A/2009_0026_kovi_okt_jog/102_a_felelssg_fogalma.html
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Társadalmi felelősség és jogok a digitális korban 

B modul 

A JOGOK ÉS A KÖTELESSÉGEK EGYENSÚLYA 

 

 A jogok és a kötelességek szorosan kapcsolódnak egymáshoz, mivel valakinek a jogai általában mások 

kötelességeinek felelnek meg. Mindenkinek vannak jogai és kötelességei, de mi történik, ha ezt az egyik oldal 

figyelmen kívül hagyja? 

Felelősségek és jogok  

 A felelősség és a jog között szoros a kapcsolat: ahhoz, hogy a jogot elismerjék és garantálják, léteznie 

kell egy intézménynek, amely felelősséget vállal annak biztosításáért. A jogok szorosan kapcsolódnak a 

társadalomhoz és ahhoz az államhoz, amelyben élünk. Az államok az elsők, akik felelősek a polgárok jogaiért, 

de mi történne, ha a kormányok többé-kevésbé önkényes lépéseket tennének az alapvető szabadságok 

korlátozására? 

 A 2017-es „A kenyérkereső” című rajzfilmben találunk példát a jogsértésekre. A történet főszereplője 

a fiatal Parvana, egy 11 éves lány, aki Kabulban él a tálibok által irányított Afganisztánban. Nővére 18 éves, 

másik testvére  éves. A tálibok megjelenése előtt anyja költő, apja tiszteletben álló tanár volt. Az apa szerint 

Afganisztán a művészetek és tudományok otthona. Egy nap azonban az apát tiltott könyvek birtoklása miatt 

letartóztatják a tálibok. A családfő nélkül maradt családot az éhhalál fenyegeti. Parvana először megpróbálja 

kiszabadítani az apját, de Kabulban lányok egyedül nem mehetnek az utcára – észreveszik, és nagyon 

megverik. A piacon is hiába próbál vásárolni, mert a kereskedők nőknek semmit nem adhatnak el. Parvana 

úgy dönt: levágja a haját, fiúruhába öltözik, hogy dolgozhasson és támogassa a családját. A kislány eladóként 

kezd dolgozni. A piacon sok barátot szerez, segít az írástudatlan embereknek. Találkozik egy jószívű tálibbal, 

akit megtanít olvasni és ő segít neki megmenteni apját a börtönből. 

A történet elítéli a nőkkel való bánásmódot és arról is olvashatunk, hogyan változik meg az élet az országban, 

amikor a szabadságjogok korlátozásra kerülnek. 

A polgári jogok és az EU 

 A polgári jog az állampolgárok, az állami, önkormányzati, gazdasági és társadalmi szervezetek, más 

személyek vagyoni és egyes személyi viszonyait szabályozza az egyenjogúság és a mellérendeltség 

rendszerében. A Charta 2010-ben született. 

Hét fejezete:  

− a méltóság (emberi méltóság, élethez való jog, véleménynyilvánítás szabadsága); 

−  a szabadság; 

−  az egyenlőség; 

− a szolidaritás;  

− az állampolgárok jogai,  

− az igazságszolgáltatás  
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−  az általános rendelkezések. 

A Charta rögzíti a férfiak és nők közötti egyenlőséget, az adatvédelmet, az ember klónozásának tilalmát, a 

környezet védelmét, a gyermekek és az idősek jogait. 

Polgári felelősség 

 A polgári felelősség mindenekelőtt azt jelenti, hogy az állampolgár tisztában van a saját jogaival és 

kötelességeivel és azokat tiszteletben is tartja. A teljes polgári felelősség érdekében szükséges a jó politikai 

kultúra, a kritikus gondolkozás. Általánosságban elmondható, hogy a "felelős állampolgárság" a polgári jogok 

és felelősségek ismeretével és gyakorlásával kapcsolatos kérdéseket érinti.  

Digitális kor és polgári jogok 

 A számítógépek nemcsak az emberek napi tevékenységeit támogathatják, hanem biztosítják az emberi 

képességek hihetetlen szellemi és megismerési fejlődését. Ebből következik a "számítógépet mindenkinek" 

mottója és az a szükségesség, hogy biztosítsuk az IKT-hoz való hozzáférést. 

 A közösségi média általában nagyon hatékony eszköz, különösen azoknak az egyéneknek a kezében, 

akik hangjukat akarják hallatni azokban az országokban, ahol a tömegmédiát az állam vagy a politikai és 

pénzügyi elit irányítja, vagy a tulajdonukban van. Valójában új politikai szférát hoznak létre, egy virtuális 

teret. 

     Ellenőrző kérdések 

1. Hogyan kapcsolódnak a polgári jogok és a polgári felelősségek? 

2. Mi a különbség a polgári jogok és az emberi jogok között? 

3. Kérjük, nevezd meg az Európai Unió Alapjogi Chartájának hét fejezetét! 

4. Mit jelent a polgári felelősség? 

5. Miért fontos a közösségi média a polgári jogok szempontjából? 

 

 

Házi feladat 

 

1. Gondolj egy olyan helyzetre, amikor megsértették a jogaidat! Mit éreztél? Ki volt a felelős? Miért nem 

vállalta a felelősséget? Írj egy rövid esszét! 
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Társadalmi felelősségek és jogok a digitális korban 

C modul 

A DIGITÁLIS KORSZAK JOGAINAK ÉS KÖTELESSÉGEINEK ELSŐBBSÉGE 

 

Bevezetés 

 Jogok és kötelességek – az érem két oldala. Ahhoz, hogy megértsük, mikor melyik a fontosabb, 

szükségünk van az etikára.   

"Az etika az a filozófiai ág, amely az emberi viselkedést és a viselkedés és a döntések értékelésének 

kritériumait vizsgálja." (Arisztotelész) 

Az embereket régóta foglalkoztatja a kérdés: mi a helyes és mi a helytelen.  

 Az etika összetevői az erkölcsi értékek, amelyek minden egyes kultúrát egy adott időben jellemeznek. 

Az etika tehát olyan normák és értékek halmaza, amelyek az emberi magatartást szabályozzák a jó és a rossz 

vonatkozásában. 

Az etikát és az erkölcsöt gyakran szinonimaként használják, de egyáltalán nem az. Az etika az erkölccsel 

foglalkozó tudomány. Az erkölcs pedig normák, szabályok, parancsok, értékítéletek összessége, melyek 

gyakorlatilag magatartásunkat, cselekedeteinket szabályozzák a magunk és mások javára. 

 Az etika nagyon szoros kapcsolatban áll a joggal is, mivel mind az egyének közötti, mind az egyének 

és a társadalom közötti kapcsolatokat szabályozza. Azonban míg a törvény az állam kényszerítő erején alapul, 

addig az etika a társadalmi ellenőrzésen. A közelmúlt történelme tele van olyan példákkal, amikor 

megsértették a jogi normákat a magasabb etikai normák tiszteletben tartása érdekében. Elegendő megemlíteni 

annak a sok megmentett zsidónak az esetét, akiket a faji törvények Európa-szerte üldöztek, azonban a törvényt 

megszegve, sokan segítettek rajtuk. 

 Az etika minden felfogásmód alapján a jó és a gonosz megkülönböztetése. Ezek gyakran egy adott 

valláshoz vagy legalábbis egy ideológiához kapcsolódnak. A valláson alapuló etika valójában olyan 

magatartási szabályokat állapít meg, amelyek mindenki számára érvényesek, míg a világi etikának nem célja 

az örök értékek bevezetése, és általában figyelmet fordít az emberi szükségletekre.  

Etika és felelősség 

 Amikor jóról vagy rosszról beszélünk, akkor erkölcsi vagy nem erkölcsi értelemben is megtehetjük. 

Történelme során az etika az emberi hajlamokkal, erényekkel foglalkozott. Az erények nem az emberrel 

született készségek. Ezeket tanulással, folyamatos gyakorlással kell megszerezni, hogy azok az ember 

bensőjévé, szokásává váljanak. 

 Max Weber filozófusa egy 1919-es előadásban azt állítja: a felelősség etikája abban rejlik, hogy mivel 

a jövő nem biztos, az embernek gondolnia kell a cselekvéseinek (kiszámítható) következményeire, melyek 

befolyásolják az őt követő nemzedék életét. 

A digitális korszak etikája 
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 A nyolcvanas évektől kezdve az információs és kommunikációs technológiák, különösen az internet 

társadalmi hatásának, jelentőségének növekedésével, az információs és kommunikációs média használatának 

etikai szempontjairól is beszélnünk kell. Ez a fegyelem, amelyet pontosan a média etikájának neveztek, más 

fegyelmi alágazatokat is felvetett, mint pl. 

a web etikája. 

     Ellenőrző kérdések 

1. Hogyan határozta meg Arisztotelész az etikát? 

2. Mi az etika általánosabb meghatározása? 

3. Miért nem azonos az erkölcs és az etika? 

4. Mi a különbség az etika és a jog között? 

5. Mi az etika két ága? 

 

Házi feladat 

 

Gondolj az erkölcsi normákra, és ismertesd az etikai alapelveket! Írj egy rövid esszét, magyarázd meg, hogyan 

jutottál erre a következtetésre! 
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3.TÉMA 

Társadalom, kohézió és szolidaritás a digitális korban 

A modul 

 KOHÉZIÓ  

A világ, mint „globális falu” 

 A kommunikációs médiák olyanná alakították a világot, amely könnyen megismerhető, mint egy falu. 

Néha előbb értesülhetünk több ezer kilométerrel távolabb lévő eseményekről, mint a saját településünkön 

történt dolgokról. Innét a „globális falu” kifejezés. Az internet szerepe: a globalizáció motorja. 

 A globalizáció jelenségét röviden le lehet írni olyan folyamatként, amelyben a világ minden táján élő 

emberek egyre közelebb kerülnek egymáshoz. McLuhan szerint a „globális falu” kapcsán fontos: a 

tömegtájékoztatást ne a médiák által közvetített tartalmak, hanem maguk a médiák alapján tanulmányozzuk. 

Ezzel a kifejezéssel:„a média maga az üzenet” foglalható össze az emberi képességek kiterjesztése. Például a 

McLuhan által megfigyelt első közeg a könyvnyomtatás volt: a sajtó nagy hatással volt a társadalmi 

szerkezetre: például politikai szinten propaganda eszközzé, oktatási szinten olvasás közvetítővé, 

általánosságban pedig kutatási eszközzé vált. 

 McLuhan elmélkedése általában bármilyen típusú médiát magába foglal. A média mindaz, ami 

változást eredményez. Például a web megváltoztatta a tudás megközelítését. Az internetnek köszönhetően 

személyes és kollektív memóriánk folyamatosan és mindenhol hozzáférhető. E-mailben bárkit elérhetünk: a 

világ legalábbis ebben az értelemben valóban egy falu lett. 

Az internetes forradalom 3 pontban foglalható össze: 

● a kapcsolatok gyorsasága és potenciális egyetemessége; 

● a tudás és információ kollektív terjesztése és folyamatos frissítése; 

● egyenlő hozzáférés minden felhasználó számára.  

Ez az utolsó pont, amint később látni fogjuk, felveti a web társadalmi hatásairól szóló vitát, melyek közül az 

egyik a társadalmi kirekesztés új formájának növekedése azok számára, akik nem férhetnek hozzá az 

internethez. Továbbá nem világos, hogy a digitális technológiák segíthetnek-e áthidalni a társadalmi 

különbségeket, és olyan társadalmi formációkat hoznak-e létre, melyek sokrétűek és társadalmilag összetartó 

erők lehetnek. 

A társadalom digitális átalakítása: kapcsolatok a közösségi hálón 

 A sajtó születése kiterjesztette érzékeinket, erősítette képességeinket és lehetőségeinket: a világ 

megismerése, a tájékoztatás, a szórakozás és a tanulás a könyvnyomtatás következménye lett.  

 Egy okostelefonnal folyamatosan, bárhol és bármely napszakban szörfözni tudunk az interneten, 

mindenki új tartalmat (szöveget, képet, videót) hozhat létre a közösségi hálón, amely azonnal elérhetővé válik. 

A felhasználó passzív szereplőből főszereplővé alakul át. 
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 Ma a "kapcsolat kultúrájáról" beszélünk, amely rávilágít az emberek életében egyre növekvő digitális 

platformok sokszínűségére a számos alkalmazáson keresztül: a közösségi média és mobil technológia 

(okostelefonok, tabletek stb.) használatával. 

A közösségi hálók leggyakoribb használói Európában a 16 és 24 év közötti fiatalok. A Z generáció tagjai – a 

2000 és 2013 között születettek – azok, akik sokkal jobban ismerik a szociális média szabályait és működését, 

mint a felnőttek, mert már születésük óta megszokták a technológia használatát. Az internet és a közösségi 

média átalakította ezt a generációt. Ők a "digitális bennszülöttek", akik kölcsönhatásba lépnek a világgal. 

 Az Instagram jelenleg a fiatalok egyik legelterjedtebb közösségi hálója, ahol a kommunikáció 

elsősorban fényképeken és videókon keresztül történik. Az Instagram lehetőséget nyújt arra, hogy kövesse 

mind a hírességprofilokat, mind az ismeretlen embereket.  

A közösségi hálók a társadalmi megerősítés közegévé váltak, amelyet az emberek által a posztjukra érkezett 

lájkok alapján mérnek, és amelyet a „népszerű vagy a weben” kifejezésre vezetnek vissza. 

 A szelfi nem csak egy trendjelenség, járhat olyan következményekkel, amelyek mind a közösséget, 

mind a kommunikáció módját befolyásolhatják a fotózáson és a művészeten keresztül. A szelfi olyan 

megnyilvánulás is, amely magában foglalja az emberek önazonosságát, egyrészt a hiúság, másrészről az 

önfelfedezéssel összefüggésben. 

 A befolyásoló olyan személy, aki a közösségi hálókon keresztül képes sok ember figyelmét 

ráirányítani a fogyasztók véleményére és viselkedésére, gyorsan és hatékonyan tudja népszerűsíteni az 

üzeneteket. Jól ismeri az adott témát, ezzel elnyeri követői bizalmát. 

Kohézió a digitális korban 

 A közösségi médiák szinte mindenki életének részévé váltak, és népszerűségük a 2000-es évek közepe 

óta folyamatosan nő. Ez forradalmasította a kommunikációt, az információk megosztását a barátokkal, 

családdal és idegenekkel a világ minden tájáról. 

A közösségi platformok elősegítik a közösségérzetet és megkönnyítik az ismeretek cseréjét, ezért egyes 

tudósok előre vetítik a web hipotézisét, mint a társadalmi összetartozás eszközét. 

 A társadalmi kohézió, mint normatív kifejezés a társadalmi viszonyok pozitív helyzetét írja le egy 

adott településen vagy a társadalomban. Ez magában foglalhatja a közösséghez, a társadalomhoz való kötődés 

érzését, vonatkozhat a munkaerőpiacra, az oktatásra, az egészségügyre, a társadalmi tevékenységekben való 

részvételre. A digitális technológiák és a közösségi médiaplatformok nagy lehetőséget kínálnak a társadalmi 

kohézió előmozdítására, megerősítették a meglévő társadalmi kapcsolatokat mind helyi, mind globális szinten, 

és néhány kutatás azt mutatja, hogy az emberek ettől jobban érzik magukat. Ezekkel a pozitív 

dolgokkal szemben áll egy erős negatív hatás: az internetfüggőség, amely jelentősen befolyásolja a Z 

generációt Számos tanulmány utal például a depresszióra, kiberbántalmazásra és a kizárás félelmére. A 

kifejezetten a fiatalok által használt „utolsó félelem” kifejezés azt jelenti, hogy a közösségi események 

nélkülük mennek végbe, ők pedig kitaszítottként nem vehetnek részt bennük, és (tévesen) úgy gondolják, hogy 

az életük emiatt értéktelenebb lesz. 
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 A fent leírt hatások mellett a digitális technológiák és a közösségi média képesek reprodukálni a 

meglévő társadalmi egyenlőtlenségeket például azok között, akiknek az online hozzáférése korlátozott, ezzel 

létrehozva az úgynevezett „digitális szakadékot”. 

  Ugyanakkor azok, akik hozzáférhetnek az internethez, a valós életükből vesznek el sok időt, 

valószínűleg csökkentik környezetükben az "élő" kapcsolatok fejlesztésének és fenntartásának lehetőségeit.  

Ha egy ország gazdasági fejlettsége alacsony, kevesebb ember jut hozzá a digitális technológiákhoz a 

mindennapi tevékenységében. Ebben az értelemben az internet mélyítheti a társadalmi különbségeket, mivel 

a digitális beilleszkedés a polgárok információs technológiában való részvételének különbségéhez vezet.  

Mindezek miatt az Európai Unió befogadó digitális oktatási terveket vezet be. Az oktatásban fontos, hogy a 

tanterv (az informatikai felhasználás tekintetében) magasabb szintű társadalmi befogadást és kohéziót érjen el 

elismert nemzetközi jógyakorlatok segítségével. Bár az 1980-as évek óta nagyszabású beruházások történtek 

az iskolák technikai fejlesztése terén, konszenzusra van szükség a megközelítések és módszerek tekintetében, 

és ezt akarja támogatni a SOCIRES projekt. 

     Ellenőrző kérdések 

1. Mi a globális falu? 

2. Mit jelent a „kapcsolatkultúra” kifejezés? 

3. Mit jelent a szelfi? 

4. Ismertesse a társadalmi kohézió fogalmát! 

5. Mi a digitális szakadék? 

 

Házi feladat 

 

Rajzold meg a McLuhan által ismertetett globális falut!  
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Társadalom, kohézió és szolidaritás a digitális korban 

B modul 

SZOLIDARITÁS 

 

A „folyékony” társadalom 

 Z. Bauman szociológus és filozófus értelmezése szerint a globális társadalom egy folyékony 

(fogyasztói) társadalom, hiszen csak a fogyasztásért élünk: minden áru, beleértve az embert is. Ezt a 

társadalmat nem lehet formában tartani, mert ugyanúgy, ahogy a folyadék, nem rendelkezik belső kohézióval 

(összetartó erővel). Bauman szerint az emberek közötti kapcsolatok az élet minden területén állandóan 

változnak, és ez azt jelenti, hogy valójában nincs meg a múlt „szilárdsága”. A folyékony társadalom egyik 

jellemzője a személyes kapcsolatok közvetítése a digitális eszközök mindennapi használatával, amely 

lehetővé teszi az emberi kapcsolatokat anélkül, hogy az egyén fizikailag jelen lenne. A valós fizikai környezet 

helyébe a webes "kapcsolat", a virtuális tér lép, melyet kibertérnek is nevezünk. 

 A digitális forradalom és a virtuális valóság megváltoztatott néhány, az emberekre jellemző dolgot: a 

gyorsaságot, a kapcsolatok kialakításának szükségességét, a saját identitás és érzelmek keresését. A digitális 

kölcsönhatás negatívuma, hogy nem biztosítja a társadalmi kohézió növeléséhez szükséges közösség- vagy 

empatikus kapcsolat érzését.  

Bauman szerint az internet lehetővé tesz olyan dolgokat melyek korábban elképzelhetetlenek voltak. Mindenki 

számára hatalmas mennyiségű információhoz nyújt kényelmes hozzáférést. Az érintett személyek engedélye 

nélkül kitett szövegek, képek azonban problémákat is okoznak. Az internet lehetővé teszi, hogy ne lássuk 

azokat az embereket, akikkel beszélgetünk, és nem kell velük találkoznunk sem. Ez az oka annak, hogy a web 

ugyanakkor egyben a magányosság elleni gyógyszer – egy érzés: kapcsolatban vagyok a világgal a kényelmes 

magányomban, csak azokkal tartom a kapcsolatot, akivel akarom. Mindent és mindenkit kitörölhetek, 

kizárhatok, ami, vagy aki kényelmetlen számomra. 

Láthatjuk, hogy a valóságos emberi kapcsolatokat egyre inkább felváltják a virtuális kapcsolatok. 

Szolidaritás és digitális környezet 

 A szolidaritás olyan érték, amely magában foglalja az empátiát, vagyis a másik lelkiállapotának 

felismerését, és amely a gazdasági és piaci logikán túlmutat. A szolidaritás szó etikai és társadalmi szinten 

határozza meg az emberiség és a társadalom tagjai közötti kölcsönös támogatás kapcsolatát, és jelzi a 

társadalmi egyenlőtlenségek kiegyensúlyozására irányuló intézkedéseket. A „másokkal való szolidaritás” 

kifejezéssel utalhatunk az ötletek, szándékok és felelősségek megosztására: például megerősíthetjük, hogy 

szolidárisak vagyunk osztálytársainkkal, családunkkal, szomszédainkkal vagy kollégáinkkal. 

 A szolidaritás a segítő kapcsolat megosztását jelenti a nehéz helyzetben lévő egyének javára, például 

mind anyagi, mind kétkezi segítségként. Napjainkban számos szolidáris megnyilvánulás létezik: társadalmi 

összefogás természeti katasztrófák esetén, szociális önkéntes munka, véradás, stb. 
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A szolidaritásról beszélve felmerül a kérdés: csak saját közösségünk tagjaival vagy akár vadidegen 

emberekkel is szolidárisak vagyunk-e? Kezdetben a kölcsönös segítségnyújtás csak egy-egy országon belül 

működött, azonban napjainkban ez nemzetközivé vált (pl. orvosok határok nélkül). Megvalósult a mindennapi 

problémák leküzdését támogató segítő formák kialakítása, mint például a fogyatékkal élők, az idősek, a 

szomszédság támogatása, stb. 

 A szolidaritás az Európai Unió építésének alapelve, és ez az egyetlen eszköz a különböző tagállamok 

közötti különbségek leküzdésére és a népek közötti együttműködés előmozdítására. A szolidaritás érzékelhető 

a család, a barátok, egy önkéntes társulás; vagy az állam külső tagjai között, valamint a különböző európai 

országok és a világ között. 

 A digitális technológiák a szolidaritás fogalmának leértékelődéséhez vezethetnek: ez már nem az 

„érték”, hanem a „kapcsolat” alapján történik, ami „összekapcsolhatósági szolidaritást” eredményez, amely 

megakadályozza az aktív részvételt a társadalomban. Ez a mechanizmus valójában már jelen van napjaink 

szolidaritásában: egy egyszerű kattintással aláírhatunk egy online petíciót, vagy adományt küldhetünk a 

szegénység elleni harcra. Ma egy percig tartó gesztussal szolidárisak lehetünk bárkivel, anélkül, hogy 

szükségszerűen érzelmileg és fizikailag is jelen kellene lennünk. 

Ez az oka annak, hogy a cselekvés nem korlátozódik a kattintásokra, hanem különböző támogatási formákban, 

mind az online, mind a valós életben elutasítható. 

Az internet kétségtelenül képes a fizikai térből örökölt egyenlőtlenségek leküzdésére, és a távoli „mások” 

etikai és erkölcsi problémáinak bevonására: ez az „internet mobilizáló ereje” elősegítheti az „alulról felfelé 

irányuló globális szolidaritást”. Az alábbiakban néhány példa arra, hogy az internet hogyan lehet eszköz az 

alulról felfelé irányuló szolidaritás társadalmi gyakorlatának megerősítésére. 

 A túlélésektől a közös finanszírozásig: a szolidaritás példái a weben és azon túl: 

A Survival International egy nonprofit szervezet, amelyet 1969-ben alapított egy olyan embercsoport, akik 

elhatározták, hogy szolidaritási intézkedéseket hoznak a világ őslakos népeinek érdekében. A szervezet 

küldetése, hogy segítsen megvédeni az emberek életét, földjeit és jövőjét, ugyanazokkal a jogokkal 

rendelkezhessenek, mint bármelyik ember a többi társadalomban.A Survivalt önkéntesek irányították, de 

hamarosan világossá vált, hogy az őslakosok túlélésének egyetlen módja az, ha anyagi támogatást kapnak. A 

világ minden tájáról érkező több ezer támogató segítségének köszönhetően a Survival ma már világméretű 

mozgalommá vált, amely radikálisan megváltoztatta az őslakos népek iránti hozzáállást a világ számos részén. 

A szervezetnek ebben a küldetésben minden bizonnyal hatékony eszközt jelentett a saját honlapja: 

 Az internet egy nagyon értékes munkaeszköz, amely lehetővé teszi számunkra, hogy ne csak gyorsak 

legyünk, és eljussunk egy hatalmas közösséghez, hanem sok más esetet is követhessünk, mint korábban. A 

beavatkozás sebessége a törzsek védelmének alapvető eszköze, és hatékony elrettentés azok számára, akik 

továbbra is büntetlenül szeretnék átvenni a földeket. A honlapon keresztül bárki kifejezheti szolidaritását. A 

webhelyen való regisztrációval és a pénzadományozással támogatják a tevékenységeket. A levelek és a 

petíciók szintén fontos támogatási formát jelentenek a szervezet számára, mivel ezek mutatják a nemzetközi 
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közvélemény hangját, a kormányokat és az intézményeket arra kötelezik, hogy számoljanak be 

tevékenységükről. Ezen kívül az interneten keresztül információs anyagokat terjesztenek, kampányokat 

szerveznek az őslakosok védelme érdekében. Mindezzel, bár fizikailag távol vannak az emberek a szervezet 

központjától és az őslakosoktól is, megmutathatják szolidaritásukat. 

 A Crowdfunding egy angol szó, közösségi finanszírozást jelent. Emberek egy csoportja önként 

finanszíroz weboldalakon keresztül olyan egyéneket vagy közösségeket, akik valamilyen projekthez, 

gazdasági tevékenységhez szeretnének pénzt gyűjteni (ezek az oldalak az Indiegogo és a Kickstarter). Már 

sikeres magyar példák is léteznek. 

 Végül a Go Fund Me-ről: 2010-ben indított online platform, mely több mint 50 millió adományozót 

tart számon. A Go Fund Me lehetővé teszi, hogy az Internethez hozzáférő személyek néhány perc alatt 

hozzanak létre adománygyűjtő kampányt e-mailen és közösségi oldalakon keresztül. Az így összegyűlt 

adomány gyakorlatilag bármire fordítható: orvosi költségektől kezdve az iskolai tandíjakon át akár 

emlékművek állítására is. 

 A szolidaritás hagyományos és mai formái közötti fő különbség a gyorsaság és a méret. A múltban a 

szolidaritás általában helyi tevékenységekhez kapcsolódott, az új kommunikációs technológiákkal 

nemzetközivé, jóval nagyobb arányúvá vált. Nincs szükség a fizikai jelenlétünkre, egy kattintással 

kifejezhetjük szolidaritásunkat. 

 A technológiai újítások megkönnyítik az önzetlen viselkedést, és a szolidaritás megjelenését a 

világban, de ez nem korlátozódhat az online világra. Ebben az értelemben a Survival a példa erre, mivel a 

szervezet az internetet olyan eszközként használja, amely érzékeli a közvéleményt, ugyanakkor felkéri az 

összes támogatóját, hogy lépjenek fel a saját mindennapi életükben, hogy a szolidaritási akciók bővülhessenek 

és hozzájárulhassanak a társadalmi kohézió eléréséhez. 

    Ellenőrző kérdések 

1. Mit jelent a „folyékony” társadalom? 

2. Milyen szerepet játszanak a digitális technológiák a „folyékony” társadalomban? 

3. Mi a szolidaritás fogalma? 

4. Hogyan változik a szolidaritás a digitális korban? 

5. Melyek a főbb különbségek a szolidaritás legrégebbi formái és a legmodernebbek, mint például a közösségi 

finanszírozás között? 

 

Házi feladat 

 

Alkossatok 4-5 fős csoportokat! Minden csoport közösen beszélje meg a szolidaritás példáit a weben és / vagy 

a digitális eszközök használatán keresztül! 
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A csoportnak ki kell választania egy példát, és ezzel kapcsolatban Power Point segítségével elő kell készítenie 

egy multimédiás anyagot a következő órára! A csoport egyik képviselője maximum 5 percig mutatja be ezt az 

osztálynak. 

A Power Point bemutatásához használt minden képnek / idézetnek a következő információkat kell 

tartalmaznia: szerző neve, webcím / könyvcím (bibliográfia), hely, év. 

Az anyagot legalább 3 nappal a bemutatás előtt e-mailben vagy pendrive-on el kell juttatni a tanárodnak. 
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Társadalom, kohézió és szolidaritás a digitális korban 

C modul 

SOKSZÍNŰSÉG ÉS TOLERANCIA 

 

Emberiségünk gazdagsága, sokfélesége 

 Amint azt az előző modulban láttuk, a szolidaritás érték, megmutatja azt a képességünket, hogy 

segíteni tudunk azokon az embereken, akik erre rászorulnak, még akkor is, ha ők teljesen mások, mint mi. 

Ebben az utolsó részben a sokszínűség problémáját szeretnénk kezelni, mivel jelenleg valóban komoly 

kihívást jelent a társadalmi kohézió számára, megterhelheti a szolidaritást, az emberek közti viszonyt. 

A sokféleség meghatározása az idegen fogalmához vezet vissza, amely 1800-tól napjainkig egyre inkább a 

társadalomtudományok tanulmányainak központi témájává vált. 

Az idegeneket olyan személyeknek tekintik, akik csoportban érkeznek, és éppen azért, mert tagjaik 

különböznek tőlünk, felvetődik bennünk a belső bizonytalanság, nem tudjuk, hogy barátként vagy 

ellenségként tekintsünk-e rájuk, hiszen ők "mások", mások, mint "én" és mások, mint "mi". 

 A migráció olyan jelenség, amely végigkísérte az emberiség történetét, és különösen az utóbbi 

évszázadokban a rend és a társadalmi kohézió fenntartása érdekében "rendellenességnek" kell tekinteni. 

Ahogy Bauman megjegyzi: folyékony társadalmunkban, melyet az emberek és a pénz hatalmas mozgása 

jellemez, változás következik be: a külföldieket már nem rendellenességként kezelik, mivel régóta élnek 

köztünk. Tehát a kérdés arra összpontosít, hogyan tudunk békésen együtt élni a külföldiekkel. 

 Bár a pluralizmus ma már elismert elv a társadalmunkban, a külföldiekkel folytatott kapcsolatok 

továbbra is problémát jelentenek, amint azt a rasszizmus hullámai is bizonyítják, amelyek nemcsak Európát, 

hanem az egész világot behálózzák. 

Egyre több ember állítja, hogy a külföldiek olyan erőforrást képviselnek, mely előnyös a közösség számára; 

hogy a sokféleség nemcsak elkerülhetetlen, hanem értékes, új tapasztalatokat hoz létre az emberi növekedésről 

és fejlődésről. 

Az egyik oldalon a legtöbb szélsőséges nézet ellenségként tekint a külföldiekre, de a mérsékeltebb vélemények 

felismerik identitásukat és kultúrájukat. A közös értékek azonosításán túl felmerül a különbségeken alapuló 

közös kulturális dimenzió kiépítése. Pontosan a külföldiek különböznek, mert egy másik kultúrából 

származnak, de ugyanakkor, mint emberi lények, ugyanolyanok, mint mi. 

 A másik téma az identitás. Önazonosságunk a kölcsönös elismerésen alapul. 

Az etika kötelez mások elismerésére, a mások azonban nemcsak a külföldiekre értendő, hanem társainkra, 

szomszédunkra vagy akár a legközelebbi hozzátartozóinkra is. Ha küzdünk mások elismerése érdekében, azt 

jelenti, hogy küzdünk azért, hogy elismerjük és elfogadjuk önmagunkat is. 

 Meg kell jegyezni, hogy társadalmunkat az egyének sokasága jellemzi: saját érdekekkel, 

kapcsolatokkal, viselkedéssel és igényekkel. Az emberiség nem csak az egység szinonimája, hanem az 

emberiség sokszínűségének is. 
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Az emberiség gazdagsága abban rejlik, hogy sokfélesége tükrözi a valódi értéket, amit ápolni és művelni kell, 

találkozás és párbeszéd révén meg lehet bontani a felfogás, és a félelem falát, és a társadalmi 

egyenlőtlenségeket is ki lehet egyenlíteni. 

A párbeszéd lehetővé teszi számunkra, hogy megértsük a különbségeket, és pozitív előnyökké változtassuk 

őket. Az iskola szerepe az, hogy a fiatalokat oktassa az egymással való párbeszédre, tanulják meg gazdagítani 

magukat a másik sokszínűségével. A web segíthet ebben a célban, mivel lehetővé teszi számunkra, hogy 

gyorsan kommunikáljunk és megismerhessük a többi embert, de mindenekelőtt „együtt és másokkal”, hogy 

képesek legyünk leküzdeni a sokszínűséggel kapcsolatos előítéleteket és megtanuljuk elfogadni a másik 

embert. 

A következő fejezetben egy példát fogunk megvitatni arról, hogy a fiatalok hogyan vehetnek részt a kultúrák 

közötti párbeszédben, hogyan változtathatják meg azok véleményét, akik „másként” látják az idegeneket. 

 A gyűlölet és az intolerancia elleni küzdelem az interneten: Nem gyűlöletbeszéd ifjúsági kampány 

A „Young Pepole Combating Hate Speech Online” kampány az Európa Tanács ifjúsági szektora által 2012-

ben létrehozott projekt, amelynek célja a rasszizmus és az online megkülönböztetés minden formája elleni 

küzdelem, a fiatalok és a szükséges ügynökségek biztosításával az emberi jogok megsértéseinek felismerése 

és fellépés ellenük. 

 A közösségi hálók fejlesztése számos módon növelte az emberek részvételét a virtuális térben, 

lehetővé téve a személyes tartalmak és vélemények megosztását. Az újdonság az, hogy az interneten 

megjelennek olyan dolgok is, amit emberek nyilvánosan nem mernek kijelenteni a „valódi” világban. Az 

elmúlt években az interneten belüli intolerancia és „gyűlölet” az emberi jogokkal való visszaélések egyik 

legelterjedtebb formájává vált, nagyon súlyos negatív következményekkel mind a való, mind a virtuális 

világban. A gyűlölet táplálása erősíti a társadalomban a sztereotípiákat, és bizonyos esetekben fizikai 

erőszakhoz is vezethet. Több példa is van az emberi jogok tömeges megsértésére: a népirtás, az eltérő etnikai 

származású emberek elleni üldözés; ezeket mindig gyűlöletnyilvánítások kísérték vagy megelőzték azokat. 

 A sztereotípiák hiedelmek vagy megosztott gondolatok, általánosítások bizonyos csoportokról, 

amelyek lehetnek pozitívak, negatívak vagy semlegesek. Ha pozitívak, akkor előnyösek azoknak, akikre 

irányulnak; ha negatívak, ártanak, mert negatív megkülönböztető eszközként használják őket. Számos 

semlegesnek tűnő sztereotípia ténylegesen tartalmaz ítéletet. Ahhoz, hogy jobban megértsük a két fogalom 

közötti árnyalatot, az alábbi példát használhatjuk: "A nők nem különösen képzettek az autók vezetésében". 

Közvetlenül ez az állítás ténynek tűnik, de valójában ítélet születik a nők technikai tudásáról. A sztereotípiák 

még ha pozitívnak is tűnnek, szinte mindig negatív aspektusuk van. Amikor a sztereotípia vagy az előítélet a 

bőrszínen vagy a nemzeti eredeten alapul, könnyen átválthat rasszizmusba. A rasszizmus olyan ideológia, 

amely „alsóbbrendűnek” tekint más embereket. Ez a negatív magatartás más embercsoportokkal szemben 

diszkriminációnak minősül, mert ők emiatt nem tudják élvezni emberi jogaikat. A diszkrimináció az 

egyenlőség ellentéte. 
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 A No Hate Speech Movement ifjúsági kampány ösztönzi a véleménynyilvánítás szabadságának 

tiszteletben tartását, és alternatív válaszokat kíván kifejleszteni a gyűlöletbeszédre, az emberi jogok online 

népszerűsítésére és az internet biztonságosabbá tételére. A webhelyen bárki böngészhet egy speciális 

területen, melyet a "Hate Speech Watch" nevű, a felhasználók által gyűjtött gyűlöletbeszédekből álló példák 

alkotnak. Intézkedéseket szervez a gyűlöletbeszéd ellen, beleértve az úgynevezett „európai cselekvési 

napokat”.Minden cselekvési nap a gyűlöletbeszéd különböző aspektusaira összpontosít, és ösztönzi az egyes 

célcsoportokat támogató tevékenységeket. Az online tevékenységek mellett a kampány előmozdította a 

képzéseket, szemináriumokat, konferenciákat, ifjúsági rendezvényeket, fesztiválokat, ezáltal biztosítva a 

fiatalok részvételét az „igazi” életben. 

A Kampány weboldalán egy rövid lista található, amely arra ösztönzi a fiatalokat, hogy vegyenek részt a 

kampányban, amely az alább látható: 

• Csatlakozzon a Mozgalomhoz a www.nohatespeechmovement.org webhelyen 

• Iratkozzon fel a Kampány hírlevélre, küldjön fényképeket vagy videókat, és lépjen másokkal kapcsolatba a 

Kampány weboldalán (http://forum.nohatespeechmovement.org) 

• A gyűlöletbeszéd online ellenőrzése és példák jelentése a Hate Speech Watch számára: 

www.nohatespeechmovement.org/hate-speech-watch 

• Vigyázz az európai cselekvési napokra, és szervezd meg saját nemzeti eseményedet 

• Látogasson el a kampánykoordinációs weboldalra a www.coe.int/youthcampaign oldalon. Tudja meg, hogy 

ki a nemzeti koordinátor, és nézze meg, hogy Ön és csoportja hogyan vehet részt az országában folytatott 

kampányban 

• Ossza meg tevékenységeit – és tanuljon másoktól – az „Akció a kampányban” blogban 

• Csatlakozzon az online gyűlöletbeszédről és a fórumról a http://forum.nohatespeechmovement.org 

kampányról 

• A kampány terjesztése a Facebookon - https://www.facebook.com/nohatespeech és Twitter - #nohatespeech 

@nohate_speech 

• Végezze el az oktatási tevékenységeket a gyűlöletbeszédről a kézikönyv segítségével (Könyvjelzők) 

A Nem gyűlölet beszéd mozgalom pozitív példa arra, hogy az internet hogyan tudja támogatni azokat az 

embereket, akik szeretnék ellensúlyozni a "más" címkével jelöltek elleni társadalmi igazságtalanság 

különböző formáit. Ezért a tanárok és a diákok felkérést kapnak, hogy látogassanak el a megfelelő weboldalra, 

és vegyenek részt a társadalmi egyenlőségért és a sokszínűség toleranciájáért. 

JÁTÉK 

Alkossatok 2 csoportot: az egyik oldalon támogatják a toleranciát, a másik csoportot pedig azok alkotják, akik 

nem hajlandók elfogadni a „más” embereket. 

A csoportok közötti véleménynyilvánítás elősegítésére tanárotok újságcikkeket (pl. A bevándorlók városba 

való érkezése), vagy képeket mutathat be (pl. Menekülthajó stb.). 

http://forum.nohatespeechmovement.org/
http://www.nohatespeechmovement.org/hate-speech-watch
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A tanár feladata, hogy a táblára felírva összegyűjtse a csoportok kulcsszavait, (pl. tisztelet, tolerancia, 

befogadás, szeretet, stb. / diszkrimináció, rasszizmus, előítélet, ellenségesség, bűnözés stb.) 

A játék 10 percig tart, utána közösen megbeszélitek a helyzetet. 

     Ellenőrző kérdések 

1. Hogyan lehet legyőzni a mások iránti félelem érzését? 

2. Mi a No Hate Speech ifjúsági kampány? 

3. Mit jelent a „gyűlöletkeltés”? 

4. Mi a sztereotípia? 

5. Melyek a nem gyűlöletbeszéd (No Hate Speech) mozgalom alapelvei? 
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4.TÉMA 

Állampolgárok együttélése a digitális korban 

A modul 

EGYÜTTMŰKÖDÉS ÉS CSAPATMUNKA 

 

Együttműködés 

 A régmúlt időkben az emberek kisebb vagy nagyobb csoportokban éltek; hasonló emberekkel együtt. 

A nagy görög filozófus, Arisztotelész szerint az ember „zoon politikon”, azaz „társadalmi teremtmény” – a 

társadalomban élő teremtmény. Egyes állatok is csoportokban élnek, de az emberek nem élhetnek a 

társadalmon kívül, embertársak nélkül. 

Lehet mondani, hogy Robinson egyedül élt a lakatlan szigeten, de ez rossz példa, hiszen korábban egy emberi 

társadalomban élt, minden élményét és tudását magával vitte a szigetre. Így fizikailag egyedül volt, de 

mentálisan még mindig a korábbi társadalomban élt. Még Maugli is „A „dzsungel könyve” című regényben 

egy társadalomban élt - igaz, a farkasok társadalmában, de később – az őseinek génjeit hordozva – visszatért 

az emberi társadalomba. 

                                                           

 

Más embertársainkkal való együttélés elkerülhetetlenül felveti a kérdést: hogyan viselkedjünk a többi 

emberrel szemben?  

Alapvetően három lehetőség van: 

• barátok, akik segítik egymást. Ezt a kapcsolatot együttműködésnek nevezik, azaz „együtt működésnek”, ami 

azt jelenti, hogy „együtt dolgozunk; 

• ellenfelek, akikkel meg kell küzdenünk. A kérdés: ki-ki alapon dől el, győz az erősebb. Ezt a viszonyt 

versenynek nevezik. 

• semleges: se nem barátok, se nem ellenségek; nem együttműködő partnerek, nem is versenytársak. Általában 

egyszerűen nincs kapcsolatuk. 

 Mindenkinek megvannak a saját céljai és eszközei a célok elérésére. Amikor másokkal együtt 

vagyunk, nem tudjuk elfogadni, hogy ez mindenkivel így van, és mások céljai teljesen eltérhetnek a miénktől. 

(Például te moziba akarsz menni, a partnered pedig diszkóba). 
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A tudósok kísérleteket végeztek. Megpróbáltak rájönni, mikor döntenek az emberek a verseny, és mikor az 

együttműködés mellett. Az együttműködés mindenki számára jó mindaddig, amíg senki nem helyezi előrébb 

a személyes célját. Ezért az együttműködés alapja a bizalom és az áldozati képesség (legalábbis 

kompromisszum). Ha megvizsgáljuk ezeket a célokat, három különböző magatartást határozhatunk meg: 

együttesek, csoportok és csapatok: 

 

 

 

Az együttesben a személyeknek teljesen „kaotikus” céljai vannak; a csoportok jobban konszolidálódnak 

(nincsenek lefelé mutató nyilak), de az érdekek (célok) még mindig ellentmondanak, és a tagok továbbra is 

versenyezhetnek egymással, míg a csapatban a célok nagyon hasonlóak (párhuzamos nyilak). 

Nyilvánvaló, hogy a csoport sikeresebb a közös célok elérésében, míg a csapat a leghatékonyabb: a célok (és 

ezért az erőfeszítések is) támogatják egymást. A célok és erőfeszítések „megerősítését” „szinergiának” 

nevezik; amikor a teljes csapat erőfeszítéseinek összege több az egyes tagok erőfeszítéseinek összegénél. 

Mi jellemzi a csoportot? 

• Ez tisztán ügyet intézők csoportja. 

• Mindenki önmagára, saját munkájára és céljaira összpontosít. 

• A tagok nagyon óvatosan beszélnek. 

• Nem nyitottak a kommunikációra. 

• Egyénileg rivalizálnak egymással. 

• Nem ismerik jól egymást, a csoportba vetett bizalom alacsony. 

• A tagok száma nem meghatározott. 

Mi jellemzi a csapatot? 

• A csapat tagjai egymástól függenek. 

• Mindenkinek ugyanaz a célja. 

• A kommunikáció nyitott és közvetlen. 

• A tagok ismerik egymást és bíznak egymásban. 

• A verseny kívülre irányul. 

• A szervezet egyértelmű és szilárd. 
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• A tagok száma egyértelműen meghatározott. 

 A közösen elfogadott célok elérése érdekében összehangoltan dolgoznak együtt. Bizonyos értelemben 

az együttműködés és a csapatmunka hasonló fogalmak. 

Nagyon fontos hangsúlyozni, hogy a csapatmunka és az együttműködés nem teljesen azonos; az 

együttműködésben az egyéni célok továbbra is fennmaradnak. A csapat tagjai rájönnek, hogy együttesen, 

közös erőfeszítésekkel hatékonyabban tudják elérni céljaikat. 

Digitális kor 

A digitális korszak számos nagyon fontos változást hozott az együttműködés és a csapatmunka terén: 

• a megnövekedett kommunikáció miatt a világ „kicsi” lett. Korábban nem volt olyan fontos, hogy mi történt 

egy másik városban - most fontos, mi történik Japánban, Kínában vagy Peruban. A világ „globális falu” lett; 

azaz a semleges emberek száma jelentősen csökkent. Érdekel bennünket mi történik Venezuelában vagy az 

USA és Mexikó határán. „Világ polgárok” lettünk 

• az intenzív kommunikáció és a virtuális társadalom (virtuális társadalmi közösség, mint a Facebook) miatt 

sokkal könnyebb barátokat szerezni és / vagy csapattagnak lenni bárkivel a világon, még akkor is, ha soha 

nem találkoztál vele és soha nem is fogsz .  

• a digitális kommunikáció sokkal egyszerűbbé tette a közös célok azonosítását, és így sokkal könnyebbé teszi 

a barátság, a csapatok építését. Mint mindig, egy gyerek lehet több tucat különböző internetes csoport tagja, 

és ha az érdekeik hasonlóak, már nem csoportok, hanem csapatok. 

Az internetkapcsolatok az alábbi ábrán láthatóak. Bizonyos értelemben a „sűrűbb kapcsolatokkal rendelkező 

pontokat” csoportoknak lehet tekinteni, vagy akár csapatoknak is. Ezek a csoportok (ezek a csapatok) több 

százezer vagy akár millió embert is tartalmazhatnak… 2018-ban több mint 4,2 milliárd (!!) internetfelhasználó 

volt a világon! 

                                                                 

 

                                                   Digitális internetes hálózat (kapcsolatok) a világon 

 

• a digitális kommunikáció miatt sokkal könnyebb csatlakozni a különféle eszközökkel. A közös érdekek 

közös erőfeszítéssel jobb eredményeket hoznak. 
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• az internetkapcsolatok, a virtuális közösségek, mint például a Facebook, sokkal könnyebben válhatnak 

„valódi” barátsággá. Mind az országokon belüli, mind a nemzetközi utazás óriási mértékben megnövekedett. 

A 2018-ban utazó turisták száma elérte a 1,3 milliárdot (!!!)! Minél többet utazol, annál több valódi barátod 

lehet; barátokkal mindig könnyebb közös célokat, közös érdekeket kialakítani, vagyis könnyebbé válik a 

csapatépítés, a csapatmunka. 

     Ellenőrző kérdések 

1. Mi az együttműködés? 

2. Mi a különbség a csoport és a csapat között a célok elérése érdekében? 

3. Mi a különbség az együttműködés és a verseny között? 

4. Milyen körülmények között válhatnak a riválisok csapattársakká? 

5. Mikor válik közösséggé egy osztály? 

 

Házi feladat 

 

Töltsd ki a táblázatot, amely bemutatja a csoport és a csapat közötti különbségeket!  

Jellemzők Csoport Csapat 

Mik az érdekeik?   

Milyen céljaik 

vannak? 

  

Mi a kiemelten 

fontos számukra? 

  

Milyen a 

szervezetük? 

  

Ki verseng kivel?   

Milyen a 

kommunikációjuk? 

  

Milyen a kölcsönös 

bizalom? 

  

Mennyi a tagok 

száma? 

  

 

2. Írd le az együttműködés és a verseny közös és eltérő jellemzőit! 
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3. Döntsd el, hogy a következő készségek közül melyiket erősíti a kooperatív tanulás! Írásban indokold meg! 

A készségek: magabiztosság, önzés, a munka megszervezésének képessége, felelősség, önbizalom, 

véleményed érvényesítése, a konfliktusok kezelésének képessége.  

 

Egyéni olvasás 

 

Ez a szöveg segít abban, hogy megértsétek a különbséget egy kis társadalmi csoporton belüli együttműködés 

és verseny között. 

A 6./A-sok gyakran versenyeznek egymással, ahelyett hogy együtt működnének. Amikor néhány diák 

ugyanazt a célt próbálja elérni, hogy a legjobb legyen az osztályban, keményen meg kell küzdeniük érte. 

A 6./B. –ben a diákok partnerek. Kommunikálnak egymással, ugyanaz a céljuk. E cél elérése érdekében együtt 

kell működniük. A cél: az osztályterem jól nézzen ki a szülői értekezletre. A fiúk elkezdték letakarítani az 

íróasztalukat. Jakub olvasta valahol, hogy a kölcsönös cél két ellentétes csoportot hozhat össze. A 6. A és a 6. 

B formailag rivális. A regionális sportversenyben az iskolát képviselték: a közös cél összehozta őket: együtt 

küzdöttek, és megpróbáltak a lehető legjobbnak lenni. 

 Jakub szerint az együttműködést a leckék különböző témáiban is meg lehet valósítani. Ő maga szeret 

csoportokban dolgozni. Mindenkinek megvan a saját feladata, és van egy közös céljuk. Összegyűjtik és 

rendszerezik az információkat, megvitatják, keresik a megoldásokat és kompromisszumokat kötnek. 

Emellett erősítik az empátiájukat, elnyomják az agressziót és felelősségteljesebbé válnak egymás iránt. 

 

Írj példákat, mit említ Jakub a szövegben! 

 

 

  

 

 együttműködés 
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Állampolgárok együttélése a digitális korban 

B modul 

HATALOMMMEGOSZTÁS A DIGITÁLIS KORBAN 

 

Hatalom 

 Általában a hatalom képes valaminek a végrehajtására. A társadalomban a hatalom ennél több: a 

hatalom nem csak képesség valaminek az elvégzésére, hanem azt is jelenti, hogy képes-e másokat meggyőzni, 

hogy tegyenek, vagy ne tegyenek meg valamit. Tágabb értelemben a hatalmi személy is nevezhető 

„befolyásolónak”. 

A hatalom sok tényezőtől függhet: 

• anyagi (pénz) tényezők: az adott személy egyszerűen képes fizetni valakinek, hogy megtegye, amit a 

befolyásoló kíván; 

• etikai tényezők: a hatások olyan általános érdekekre utalhatnak, amelyek az általános emberi etikán 

alapulnak. (Például: a befolyásoló meggyőzhet másokat, hogy ne lopjanak, mivel ez egy általános emberi 

etikai parancs, mint a Tízparancsolat.) 

• politikai tényezők: a hatalom a politikai pártoktól származhat, amelyek erősebb támogatást kapnak a 

társadalomtól, mint a többi fél.  

• emberi tényezők: nagyon közel állnak az etikai tényezőkhöz. Az emberi tényezők általában az általános 

emberi érdekeken alapulnak, mint a szabadság, a szolidaritás, a kölcsönös tisztelet, a tolerancia.  

• egoista tényezők: a hatalom általában előny (többnyire anyagi haszon) azok számára, akik a hatalomban 

vannak. Ezért sokat küzdenek, hogy megtartsák a hatalmat csak a hatalom kedvéért. 

A hatalom meghatározása és szervezése 

 Ha valaki (bármely csoport) hatalommal rendelkezik, akkor a társadalomban megteheti, amit akar; ő 

irányít. Az ilyen rendszert nevezzük diktatúrának. Számos diktátort ismerünk a történelemben, mint például 

Hitlert vagy Sztálint. 

A diktatúrára jellemző, hogy az összes hatalom egy kézben (vagy egy kis csoport kezében) koncentrálódik. 

Létezhet úgynevezett „de facto diktatúra” is, amikor kívülről úgy néz ki, mint egy „normális demokrácia”, de 

valójában diktatúra. 

 Az ellenkező politikai rendszert demokráciának nevezzük. Szó szerint ez azt jelenti, hogy „az emberek 

hatalma” (demós = emberek, cratos = hatalom, görög). A demokrácia alapelve a különféle hatalmak 

elkülönítése. Szükséges az ellenőrzés és a hatalom megosztása, senki sem tudja egy kézben, ellenőrzés nélkül 

gyakorolni a hatalmat. Általában az Alkotmány kimondja a hatalom felosztásának (elválasztásának) elvét. 

Általában három hatalmi főforma létezik: 

• törvényhozó hatalom: a törvényhozó szervek határozzák meg, fogadják el és ellenőrzik az alapvető 

szabályokat: a törvényeket. A demokratikus országokban a fő szerv a Parlament. 
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• végrehajtó hatalom: a kormány. Ez az ország tényleges uralkodói szerve. A kormányt a törvény irányítja, és 

felelős a parlamentnek. 

• igazságügyi hatalom: a harmadik független szerv, amely ellenőrzi a törvény betartását. Ezeket a feladatokat 

a bíróságok látják el. 

A demokráciában ez a három hatalmi ág egymástól független. 

 Vannak ritka helyzetek, amikor a diktatúra hatékonyabbnak tűnik: a döntéshozatal sokkal gyorsabb, 

az erőfeszítések koncentrálása könnyen végbevihető. Nagy tűzben a kapitánynak kell lennie a diktátornak: 

nincs ideje vitára, nincs idő arra, hogy megkérdezze az embereket arról, hogy mit tegyenek. Hasonlóképpen, 

a diktátor hatékonyabb lehet, mint a demokratikus rendszer. (Nem csoda, hogy a diktátorok általában 

háborúban jelennek meg: Napóleon, Hitler, Mussolini, Sztálin). Az igazi probléma akkor jön, amikor a nehéz 

idők véget érnek, de a diktátor nem akarja „visszaadni” hatalmát – mint Sztálin a második világháború után. 

A digitális eredmények 

 Napjainkban is léteznek diktatúrák. A világ országainak 99% -a demokratikusnak nevezi magát. Ez 

azt jelenti, hogy ezekben az országokban létezik a hatalom megosztása – de sok helyen csak formálisan. Még 

ma, a digitális korszakban is! 

 A digitális korszak ezen a téren is lényeges változásokat hozott. Amint fentebb láttuk, a törvényhozó 

hatalom az egyik legalapvetőbb ág, ahol a nép képviselői ülnek, döntenek és szavaznak. A képviselőket 

szavazással választják, általában négy-öt évenként. Ahhoz, hogy az emberek szavazzanak, először 

információra van szükségük. Az információs rendszerek, az információ hatékonysága, a tömeges információs 

csatornák megváltoztak a digitális korban. Az embereket hatalmas mennyiségű információval bombázzák, és 

ez félreértéshez vezethet. (Lásd 1. téma B modul; 5. téma: A-C modul.) Aki az információs csatornákat kézben 

tartja, az képes manipulálni az embereket, valójában erősen befolyásolhatja az emberek véleményét. A 

digitális korszakban a tömegtájékoztatási eszközök hatalma közvetlen hatalmi kérdéssé vált: a 

tömegkommunikációs csatornákon keresztül az adott politikai csoport de facto diktatúra-pozíciót szerezhet 

akkor is, ha léteznek olyan demokratikus szervek, mint a parlament és a bíróságok. 

Ebből a helyzetből adódóan a médiaműveltség valódi nélkülözhetetlen feltétel lett az állampolgárok számára. 

(A médiaműveltség: 5. téma B modul.) 

     Ellenőrző kérdések 

1. Magyarázd el a hatalom fogalmát! 

2. Igaz, hogy ma a hatalom csak a politikusok kezében van? 

5. Hogyan változtathatja meg a digitális korszak az embereket?  

 

Házi feladat 

 

1. Milyen szavak kezdődnek ezekkel a betűkkel a digitális korszakról és a hatalomról? 
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D -        A - 

D -        A - 

P -        T - 

I -        T- 

T -        NY- 

T       Ó- 

2. Ma digitális korban élünk. Információs korszaknak, az új technológiák vagy az internet korának is 

nevezhetjük. Írd be a táblázatba azokat a szavakat, kifejezéseket, melyek szerinted a digitális korhoz 

kapcsolódnak! 

 

 

Készítsd el saját piramisod a táblázat szavaival! A piramis aljára a leggyakrabban használt szót írd! Magyarázd 

el, miért ezt a szót helyezted az aljára, és miért ez a leggyakrabban használt kifejezésed! A piramisnak 8 szintje 

van. 

 

 

3. Jakub egy 8.-as diák. Egy nap azt a leckét kapták, mondják el: mi a hatalom, és milyen hatalom van a digitális 

korban. Azt hitte, hogy a szülei tudnak segíteni a házi feladatban, de dolgoztak és késő este értek haza. 

Bekapcsolta a laptopját, és elkezdett keresni. Sok információt talált a hatalomról. Folytatta a keresést és rájött, 

hogy léteznek különböző típusú hatalmak, például az állami hatalom, amely magában foglalja a jogalkotási 

hatalmat, a végrehajtó hatalmat, az igazságszolgáltatási hatalmat és az emberek is egyre többet beszélnek a 
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média hatalmáról. Kíváncsi volt és megkérdezte önmagától: „Ha olyan sokféle hatalom van, ki tartja a kezében 

a digitális korszakban a hatalmat? Megállapította, hogy lehetnek egyének (politikusok) és különböző társadalmi 

csoportok (politikai pártok, különböző mozgalmak, vallások, üzleti társaságok). A hatalom a digitális 

technológiák kisajátítására törekszik, melyek eszközként szolgálnak a nyilvános gondolkodás és a cselekvések 

befolyásolására. 

Nagyon sok információ volt, és nem volt biztos benne, hogy ezek helyesek-e. Megkereste Mirot, az 

osztálytársát, hogy megtudja, ő milyen információkat talált. Miro küldött neki egy linket egy nagyszerű 

videóhoz. Ez arról szólt, hogy a személyes kapcsolatok és az emberek közötti beszélgetés megvéd attól, hogy 

egyének vagy társadalmi csoportok manipuláljanak bennünket. 

Miután elvégezte a házi feladatot, Jakub írt Mirónak, hogy interneten keresztül játsszon vele egy számítógépes 

játékot. Miro nem ért rá, de megkérte egy másik barátját, Teo-t a Facebookon keresztül, hogy ő játsszon 

Jakubbal. Jakub este nagyon boldog volt: kész lett a házi feladata, és talált egy új barátot, Teót. 

  Írj legalább 5 internet- és közösségi médiát, ami megkönnyítette Jakub számára a házi feladat 

elvégzését.! 
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A polgárok együttélése a digitális korszakban 

C modul 

A DIGITÁLIS JOGOK, ÉRDEKEK VÉDELME, KORLÁTOZÁSAI ÉS SZÜKSÉGLETEI 

 

Jogok 

 Minden embernek – csak azért, mert létezik – „engedélye” van bizonyos dolgok végrehajtására. Ezeket 

az „engedélyeket” jogoknak nevezzük. Összességében minden embertől, mivel társadalomban él, elvárható, 

hogy bizonyos szabályoknak engedelmeskedik. Ezeket a szabályokat „kötelességeknek” nevezzük. A 

kötelességeket és a jogokat általában törvény határozza meg. Vannak más „lágyabb” kötelességek is: ezeket 

nem feltétlenül írja elő törvény (azaz nem kötelezőek), de mégis, a társadalom elvárja, hogy minden személy 

engedelmeskedjen a „lágyabb szabályoknak” is. Ezeket általában felelősségnek nevezik, mivel az embereknek 

erkölcsi kötelességük, hogy ennek megfelelően járjanak el. Például a „nem lopni” kötelezettség, és aki nem 

engedelmeskedik, a törvény bünteti; de „segítsen a rászorulóknak, mutasson szolidaritást” „csak” erkölcsi 

kötelesség, és ha valaki nem engedelmeskedik (azaz nem segít), általában nem lehet büntetni. „Jogoknak és 

kötelezettségeknek” (vagy ahogy gyakran mondjuk: jogok és felelősségek) egyensúlyban kell lenniük: 

mindenkinek teljesítenie kell a kötelezettségeit, hogy jogait gyakorolhassa. 

 Az emberek erkölcsi megítélése során gyakran felmerül a kérdés: és mi van, ha valaki nem teljesíti 

kötelezettségeit? Ez ahhoz vezet, hogy a személy elveszíti jogait is? Ennek a kérdésnek ellentmondásos 

válaszai vannak: 

• a törvény szerint a személyeknek gyakorlatilag feltételek nélküli jogaik vannak. E szabály szerint az a 

személy, aki nem teljesíti kötelezettségeit, még mindig rendelkezik jogokkal „A gyilkosoknak is vannak 

jogai”, mondhatjuk. Természetesen vannak olyan esetek, amikor a törvény maga korlátozza a jogait: a 

bűncselekmény elítélése korlátozza a bűnöző szabad mozgáshoz való jogát. Általában büntetés az eredménye, 

ha nem tartják be a törvényt. 

• a társadalom erkölcsi megítélése szerint, aki nem teljesíti kötelezettségeit, elveszíti jogait is. Az erkölcsi 

elvárások a jogok és kötelezettségek egyensúlyát követelik meg, és ha a kötelezettségek nem teljesülnek, a 

személy elveszíti jogait. 

Mivel az emberek társadalomban élnek, a jogokat és a kötelezettségeket is megfogalmazták. Korábban a 

feladatok jól körülírtak, de a jogok általában korlátozottak voltak. A rabszolgák például gyakorlatilag nem 

rendelkeztek jogokkal. És 1941-ben, az Egyesült Államok akkori elnöke bejelentette híres „négy 

szabadságelvét”, amely az alapvető emberi jogokat hirdeti: 

• a szólásszabadság (azaz a véleménynyilvánítási jog) 

• a meggyőződés szabadsága (vagyis a vallás megválasztásának joga) 

• a félelemtől való mentesség (azaz a biztonsághoz való jog) 

• a szükségletekhez való szabadság (azaz a tisztességes emberi élethez való jog) 
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Amennyiben úgy érzed, megsértették jogaidat, hazánkban az Alapvető Jogok Biztosához fordulhatsz: Tel.:+36 

1 475 7100. Fax:+36 1 269 1615 http://www.ajbh.hu  

                              

                        Franklin Delano Roosevelt,             Az Emberi Jogok Egyetemes Nyilatkozata 

                               az USA elnöke 

 

Az Emberi Jogok Nyilatkozatát később az ENSZ elfogadta az „Emberi Jogok Egyetemes Nyilatkozataként”. 

Ezt a világ gyakorlatilag minden országa elismeri. 

Érdekek 

 Minden embernek kisebb vagy nagyobb célja van az életében. Ez lehet egy kisebb cél: ma nem fogok 

éhezni; míg egy nagyobb cél is lehet, mondjuk, tanulni és mérnökké válni. Bármi, ami segít a cél elérésében, 

támogatást; és bármi, ami megnehezíti a cél elérését, akadályt jelent. Az emberek arra törekszenek, hogy 

növeljék a támogatás összegét és csökkentsék az akadályok számát. Ezt a „kívánságot” „érdeknek” nevezik: 

az emberek törekszenek a céljuk elérésére. 

Az érdek gyakorlatilag több támogatásra, több erőforrásra törekszik. Mivel a források a világban 

korlátozottak, az érdekek nem csak egymással ütközhetnek. Ha én is és a szomszédom is kenyeret szeretnénk 

vásárolni, de csak egy kenyér van a boltban, konfliktusba kerülünk, és meg kell állapodnunk a megoldásban. 

A cél jellegétől függően rövid távú, középtávú és hosszú távú érdekeink is lehetnek. A rövid távú érdekem 

lehet, hogy ma diszkóba megyek; középtávú az iskola befejezése és hosszú távú mérnöki diploma 

megszerzése. Ezek az érdekek is lehetnek ellentétesek egymással - ahelyett, hogy ma diszkóba mennék, 

tanulnom kell holnapra. 

Nemcsak a személyeknek, hanem a kisebb vagy nagyobb csoportoknak, régióknak, nemzeteknek, 

kontinenseknek és még az egész világnak is lehet saját érdeke: a családom érdeke, hogy jövőre vásároljon egy 

új autót; az EU érdekei közé tartozik a demokrácia megőrzése és a gazdaság fejlesztése, és valóban a világ 

érdeke, hogy az emberiség ne rontsa és szennyezze a környezetet. 

Ezek a rendkívül összetett érdekrendszerek alapvetően ellentétesek egymással, és ami még nehezebbé teszi a 

helyzetet, az érdekek idővel változhatnak. A világ, a társadalom tele van összeférhetetlenséggel, nem tudjuk 

elfogadni ezeket a konfliktusokat, és megpróbáljuk befogadni őket - vagyis elfogadható megoldásokat találni 
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minden érdekelt fél számára. A konfliktusok megoldása az emberi lény egyik fő kompetenciája. Ez a 

kompetencia megtanulható, de természetesen a tapasztalatok segítenek megtalálni a legjobb megoldásokat. 

Az élet tele van konfliktusokkal és érdekütközésekkel, így még a kisgyermekeknek is van némi tapasztalata 

arról, hogy a különböző érdekeket hogyan lehet érvényesíteni. (A konfliktusok megoldása érdekében lásd 4. 

téma a 15-18. éveseknek) 

Határok 

A jogok korlátozása 

 Ha mindenkinek megvannak a saját jogai a világon, felmerül a kérdés: vajon ezek a jogok 

korlátozottak-e vagy korlátlanok? A fent említett érdekeket illetően, mivel az erőforrások korlátozottak, az 

emberiség érdekei nem korlátlanok.  

Elvileg a személyek jogai nem korlátozottak, amíg nem sértik meg más személyek jogait.  

(Az alábbi ábrákon a személy jogait úgy mutatjuk be, mintha egy haranggörbe lenne - ez nem feltétlenül így 

van, csak a helyzet bemutatása.) Ha jogaink ütköznek, kompromisszumot kell kötnünk. (Van egy mondás: 

„Az én öklöm a te orrod előtt ér véget” - azaz nincs jogom megütni senkit.) Egy személy jogai korlátozhatják 

a jogaimat és fordítva: a jogaim korlátozhatják valaki más jogait. 

 

A feladatok korlátai 

 A feladatokat (kötelezettségeket, felelősségeket) általában az írott törvények vagy a társadalom íratlan 

morális elvárásai határozzák meg. 

Van azonban egy korlát: és ez a fizikai határ. Senki sem kényszeríthető arra, amit fizikailag (vagyis morálisan) 

nem tud teljesíteni. Ha lenne olyan törvény, amely azt mondja, hogy 100 méterre kell úsznom, de nem tudok 

úszni, nem kényszeríthetnek a 100 méteres úszásra. 

Az erkölcsi kötelességeknél egy kicsit nehezebb a dolog. Ha ég egy ház, erkölcsi kötelességem, hogy segítsek 

tüzet oltani. De ha akadályozva vagyok, például nincs lábam, nem tudok segíteni. Egy kicsit bonyolultabb 

kérdés: egyes vallási csoportok tiltják a fegyveres harcokat, és ezért megtagadják, hogy bevonuljanak a 

hadseregbe, és fegyvert vegyenek a kezükbe. De mi van, ha törvényt hoznak a hadkötelezettségről? Korábban 

azokat az embereket, akik megtagadták a bevonulást, bebörtönözték. Később hoztak egy humánusabb 
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törvényt: létrehozták az úgynevezett polgári szolgálatot, aki nem akart fegyvert fogni, polgári szolgálatra 

osztották be (irodai dolgozók, hadsereg-kórházi orvosok, ápolók stb.) Így a kötelességek és a jogok 

összhangba kerültek. 

Igények 

 Minden embernek (és valójában minden élőlénynek) vannak igényei, szükségletei, és ezeket 

igyekeznek kielégíteni. Szükség van arra, hogy egészséges életet éljenek (például a növényeknek szükségük 

van a napsugarakra és a vízre, az embernek ugyanerre és mondjuk egy menedékre - egy házra. Az emberi 

szükségletek hierarchiát képeznek. A legismertebb kép az emberi szükségletek hierarchiájának bemutatására 

az úgynevezett Maslow-piramis: 

 

 

 

 A Maslow-i piramis az igények hierarchiáját mutatja be: először az alapvető szükségleteket kell 

kielégíteni. Ha ezek teljesülnek, a pszichológiai szükségletek is fontosak, és ha azok is teljesülnek, az 

önmegvalósításnak szüksége van az igények teljesítése közben folytatott harcra. Az igények érdekeket 

teremtenek, és ezeket az érdekeket a jogok és kötelezettségek szabályozzák. sőt, minden igény egyidejűleg 

létezik, de a prioritások idővel megváltoznak. A személy igénystruktúrája a motiváció eszköze – és valójában 

a manipulációé is. 

Digitális eredmények 

 A digitális kor óriási változásokat hozott az információáramlásban. Ezzel a jogok, kötelességek, 

érdekek és igények is megváltoztak, és alkalmazkodnunk kell az új helyzethez. 

A jogok a digitális jogokat is magukban foglalják: mindenkinek hozzáférési joga van az elektronikus 

információhoz. A digitális jog nem azt jelenti, hogy mindenkinek rendelkeznie kell számítógéppel – azt jelenti, 

hogy mindenkinek egyenlő joga van az internethez való hozzáféréshez. Mindenki maga dönti el, vásárol-e 

számítógépet vagy nem. 
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A digitális szabályokat is be kell tartani, ugyanúgy, mint a média szabályait. A digitális szabályokat gyakran 

„médiaműveltségnek” nevezik; lásd az 5. téma B modulját. 

Mivel a virtuális valóság váratlan veszélyeket jelenthet a jelenlegi és a következő generáció számára, a 

médiaműveltség ma gyakorlatilag erkölcsi kötelesség. 

Az igények magukban foglalják a digitális igényeket is: a tájékoztatás szükségességét, az objektív 

tájékoztatáshoz való jogot, az interneten való bárminemű szükségességet és jogot (internetes tisztesség! Az 

internetes viselkedési szabályokat netikettnek nevezik.). 

A digitális korszak megváltoztatta vagy befolyásolta az egész igényrendszert. 

A tudásbázisunk hatalmasabb, mint korábban –és ezért a szolidaritás és az aktív világ polgársága is sokkal 

szélesebb, nagyobb. 

     Ellenőrző kérdések 

1. Ismertesd az internet és a szociális média használatakor felmerülő kockázatokat! 

2. Milyen személyes adatainkat kell megvédeni, amikor új barátokkal találkozunk a közösségi médián 

keresztül? 

3. Nevezd meg a segélyvonalat, amivel kapcsolatba léphetsz a jogaid megsértése esetén! 

4. Mit gondolsz, a képek vagy videók helytelen használata bűncselekménynek minősül? 

5. Mi a netikett? 

 

Házi feladat 

 

1. Gondolkodj és válaszolj: Mit szeretsz a legjobban a számítógépen csinálni? 

2. Válaszolj a kérdésre az alábbi képek segítségével! Mikor és hol érzed magad biztonságban? 

                                 

 

                                            

   

3. Keresd meg ezeket a szavakat az alábbi szókeresőben! Vízszintesen és függőlegesen olvasva haladj!  

rasszizmus, internetes zaklatás, internetes bántalmazás, adathalászat, videók, fényképek, visszaélés, netikett 

a k u p d r z g i e p s b k m t i s p i k 
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z u m y i x r t z s j i o p f t k e l f y 

t h a i n t e r n e t e s z a k l a t á s 

k t z s r t n f e u t z r s o ö ü d g á k 

u w i f r k v u c n k g h z t e s a ú g p 

s r í n e t i k e t t k f s o p t t u e r 

u b m d o d d s z e g m é e r d o h k l a 

i n t e r n e t e s b á n t a l m a z á s 

g y n k c t ó á r o m c y k o e t l j u s 

é t l e k i k k e b o m k k c z ü á d z z 

g t á f v i s s z a é l é s t z b s t i i 

i d l r é á s t o k b g p é d r i z h l z 

z o d m e p ő g u t d a e g h g k a e l m 

u p ő f e t j u x m e o k o a v e t t o u 

z i e t m e t c r p o ő h r f h r o i n s 

s z k m í z ó g p r e s b p n h z b s c i 

 

4. Olvasd el a következő történeteket, és próbáld meg megnevezni azokat a kifejezéseket, amelyek az emberi 

jogok védelméről és az interneten való kockázatról beszélhetnek! A szókereső melyik kifejezése illik az egyes 

részekhez? 

• Egy barátoddal, akivel az interneten ismerkedtél meg, személyesen is találkozol. Amikor csak a ketten 

vagytok, elkezd beszélni a zsidókkal szembeni gyűlöletéről. Megkérdezi, hogy hallottál-e a holokausztról. Ha 

a válaszod igen, akkor azt mondja, hogy az soha nem történt meg. Megadja egy weboldal címét, hogy 

bizonyítsa igazát.__________________________________________________________________ 

•Egy nap egy pásztor megkérdezte a bojtártól, hogy mi történt az egyik juhával, akinek volt mobiltelefonja. A 

kisbojtár azt mondta, hogy a juhok nem beszéltek senkivel. Az öreg pásztor azt mondta: egy farkas fiatal húst 

akar enni. A farkas online kezdett írni a juhoknak, és megígérte, hogy ő lesz a legjobb barátjuk, megvásárolja 

az új ruháikat, ha megírják neki teljes nevüket, címüket, e-mail címüket valamint egy fotót küldenek magukról. 

Megtiltotta nekik, hogy erről bárkinek is beszéljenek. Új mobiltelefont is ígért annak, aki hajlandó vele 

egyedül találkozni. Az egyik juh azt hazudta a pásztornak, hogy sétálni megy, valójában elment a farkashoz. 

Amikor a farkas meglátta, fel akarta falni, de egy vadász éppen arra járt és megmentette. Ki tudja, mi történt 

volna, ha nem jár arra a vadász? 

________________________________________________________________ 

• Egy este, amikor a pásztor és a bojtár lefeküdt, a juhok bulit tartottak. A bojtár felébredt a zajra és látta, hogy 

a juhok táncolnak, szórakoznak. Nem vették észre, hogy egy farkas fényképeket készít róluk, amiket másnap 



46 
 

megmutatott a barátainak. A farkasok nevettek és gúnyolódtak a képeken. A farkasnak elég információja volt 

a juhokról, és fenyegető, zsaroló üzeneteket küldött nekik. 

5. Egyezted a történetek szereplőit azokkal a szavakkal, amelyek hozzájuk kapcsolódhatnak (gyerekek, 

rendőrség, súgó, emberi jogok megsértője, szülő, tanár, tinédzser, agresszor) 

                      

    

 

6. Készíts posztert körülbelül 10 szabályról, ami arra utal, hogyan viselkedj az interneten! Azok, akik 

szeretnének, olyan piktogramokat is készíthetnek, melyek az interneten való helyes viselkedést fejezik ki. 
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5. TÉMA 

Tömegtájékoztatás és közvélemény a digitális korban 

A modul 

A TÖMEGMÉDIA ÉS HATÁSA 

 

Az információ 

 Amióta csak ember létezik, keresi az emberi kapcsolatokat. A barlangok falairól származó hieroglifák 

vagy az ősi képek az információs minták, amelyek az ember kommunikációs szándékát tükrözik és a tudást 

egyik generációról a másikra továbbítják. Szóval, mi az információ? Egyszerűen meghatározhatjuk: az 

információ – hatalom. És mivel fontossága felmérhetetlen, az emberiség folyamatosan egyre gyorsabb és 

hatékonyabb módszereket keresett az információk továbbítására. Minél gyorsabban terjed az új hír, annál jobb. 

Így született meg a tömegmédia. 

 Az Oxford tanulói szótár a tömegtájékoztatást olyan információs- és hírforrásként határozza meg, 

mellyel nagyszámú embert érnek el és befolyásolnak. Más szavakkal, a média a televízió, a rádió, az újságok, 

az internet, az e-mail és így tovább. 

Tömegtájékoztatás az őskortól napjainkig 

 Úgy tartják, hogy a tömegtájékoztatási eszközök korai formái az őskori emberekhez tartoznak, akik a 

barlangrajzokon és faragványokon keresztül próbáltak kommunikálni. Így közvetítették az időjárásra, a 

veszélyekre vonatkozó információkat vagy egyszerűen csak közölték, hogy ott vannak. 

Később jöttek az ősi római színházak, melyeket három csoportba sorolhatunk: 

− hatalmas amfiteátrumokban játszott drámaművészet; 

− csodálatos, de néha rettenetes cirkuszi műsorok; 

− véres gladiátorjátékok, szerepük az volt, hogy kielégítse a tömeg erőszakos viselkedését. 

Függetlenül attól, hogy milyen formájuk és céljuk van, ezek az ősi műsorok az első kísérletek az élő és 

egyidejűleg a média bizonyos formáinak a szélesebb közönség számára történő közvetítésére. 

 Újabb fordulópont volt a tömegkommunikáció fejlődésében a nyomtatott könyvek megjelenése. Az 

1440-es években Gutenberg nyomdája a nyomtatáshoz szükséges költségek és idő csökkentésével 

nagymértékben lehetővé tette a könyvek megjelenését. Így az információk mindenki számára jóval 

könnyebben hozzáférhetővé váltak. 

 A második világháború után a média jelentősége kibővült és magában foglalja a rádiót, a televíziót és 

a videót. A tömegtájékoztatás új formái népszerűek voltak, mert az általuk nyújtott információk mellett 

szórakozást is kínáltak. 

 Az elmúlt évtizedekben a tömegtájékoztatási eszközök egy meghatározott formájának fejlesztése 

meghaladta a legmerészebb várakozásokat is: ez az internet. Most az információk megtalálhatók a 

weboldalakon, vagy keresőprogramokon keresztül elérhetők. Egyidejűleg nyújt széleskörű tevékenységet, 
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mint például zenehallgatás, videók, filmek, játékok és közösségi hálók. Az interneten nyújtott információk 

bonyolultak és végtelenek. 

A tömegtájékoztatás és annak hatása 

 A tömegtájékoztatás az emberek kommunikációs szándékának eredménye, hogy rövid időn belül nagy 

mennyiségű információt továbbítson az emberek nagy tömegének. A kommunikáció célja, hogy gyakorlati 

jellegén és a hírekkel való naprakészségen kívül olyan szerephez jusson, hogy a beszélgetőpartner reagáljon 

a hírre. Amikor valakivel beszélünk, elvárjuk, hogy visszajelzést kapjunk tőle. Ezenkívül hajlamosak vagyunk 

arra, hogy kommunikációs partnereinket befolyásoljuk, támogassák ötleteinket. Pontosan erre törekszik a 

média is: reagálni és befolyásolni. Ismeretes, hogy a tömegtájékoztatás eredetileg erőteljes információs eszköz 

volt. De ez nagymértékben függ attól, hogy milyen típusú információkat tartalmaz a média. Mert most – jóval 

erőteljesebben, mint valaha – , az emberek anélkül támaszkodnak a tömegtájékoztatásra, hogy 

meggyőződnének az információk hitelességéről. 

 

 

 

A média a második világháború alatt 

 Ha közelebbről megvizsgáljuk a második világháború alatti tömegtájékoztatást, észrevehetjük, hogy 

csak a rádióműsorok és az újságok voltak a hírközlő eszközök. A tömegtájékoztatás a háborús frontot és az 

otthoniakat kapcsolta össze, és ellenőrzött tájékoztatást nyújtott a harcok előrehaladásáról. A 

tömegtájékoztatáson keresztül kezdetben megpróbálták meggyőzni a polgárokat, hogy lépjenek be a 

hadseregbe, és harcoljanak a hazájukért.  

 

 

A média a kommunizmus alatt 

 Egy másik példa a közvetített információ teljes ellenőrzésére a kommunista időszakban. 

Propagandafilmeken keresztül csak a mindennapi élet, a gazdaság, a hadsereg, az ipar pozitív aspektusait 

mutatták be a diktátor kifogástalan arculatának kialakítása érdekében. Nyilvánvaló, hogy szándékosan 

elfelejtették megemlíteni a visszaéléseket vagy az igazságtalanságokat. A művészet minden formáját 

szigorúan ellenőrizték, az ellenkező véleményt valló művészeket szigorúan megbüntették, az újságokban és a 

televízióban a rendszerről csak pozitív hírek jelenhettek meg. Így a tömegtájékoztatás létfontosságú szerepet 

játszott abban, hogy az emberek elhiggyék: a kommunista rendszer az egyetlen helyes dolog. 
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A média napjainkban 

 Ahogy közelebb kerülünk napjainkhoz, aggasztó dolgokat 

vehetünk észre. Míg a múltban csak kevés ember vagy intézmény 

férhetett hozzá a közmédiához, most bárki, aki rendelkezik telefonnal, 

számítógéppel vagy internetkapcsolattal, bármit közvetíthet, amit 

akar. Olyan sok ellentmondásos hír van az interneten, hogy nehéz megmondani, mi a valóság és mi nem. Ezen 

bizonytalan körülmények között egy új jelenség virágzik: az úgynevezett álhírek. Számos olyan esetről 

számoltak be, amelyekben a közösségi hálókon közvetített hamis információk erőszakhoz, végzetes 

következményekhez vezettek. Mindez azért történhetett meg, mert nem győződtek meg az interneten olvasott 

információk igazságtartalmáról. Ez egy nagy figyelmeztető jel: soha ne higgyünk az információknak anélkül, 

hogy a szerzőt és annak hitelességét ellenőriznénk! 

Ellenőrző kérdések 

1. Mi az információ? 

2. Mi a média? 

3. Melyek voltak a média korai formái? 

4. Ki találta fel az első nyomdát? 

5. Mit kell tennünk az online információk megszerzése után? 

 

   Házi feladat 

 

1. Magyarázd el, hogyan befolyásolta a könyvnyomtatás az emberek életét! 

2. Magyarázd el, hogy mit jelent az álhír! 

3. Magyarázd el, hogyan használták a tömegtájékoztatást az emberek befolyásolására!  
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Tömegtájékoztatás és közvélemény a digitális korban 

B modul 

MÉDIAMŰVELTSÉG 

 

 A média különböző módon nyújthat információt: például újságok olvasása, rádió hallgatása, televízió 

nézése vagy az internet böngészése során. 

A Longman Exams Szótár a műveltséget írni- és olvasni tudásként határozza meg. Az utóbbi évtizedekben 

azonban a technológia folyamatos fejlődésével bővült a kifejezés tartalma, és ma már a vizuális írástudásról 

(a környező világ több dimenziójának érzékeléséről), történeti műveltségről és számítógépes műveltségről 

beszélhetünk, amikor egy személy képes számítógépes információk olvasására, írására, küldésére és 

fogadására. 

 

 

 

       

 

 A két szó együttesen alkot egy új fogalmat, az úgynevezett „médiaműveltséget”, (ahogyan azt a 

https://en.wikipedia.org/wiki/Media_literacy) meghatározza: magában foglalja azokat a gyakorlatokat, 

amelyek lehetővé teszik az emberek számára, hogy hozzáférjenek, értékeljenek és maguk is létrehozzanak 

médiatartalmakat. A médiaművelő személy érti a média létrehozásának módját és forrását, mellyel 

befolyásolhat másokat. 

Annak érdekében, hogy megértsük ezt a fogalmat, figyelembe kell vennünk azt az öt dimenziót, amelyek a 

médiaműveltségen alapulnak: 

1. Hozzáférés – ez az első lépés a média használatához: információk összegyűjtése, megértése és a megfelelő 

technológiai eszközök használata az információk kezelésére. 

2. Elemzés – ez az olvasás alapvető eleme, mert azt jelenti, hogy a média felhasználójának ellenőriznie kell 

az információ minőségét, hitelességét, célját és lehetséges következményeit. 3. Alkotás – ha a tanulókra 

gondolunk, az írás célja már nem a házi feladat elkészítése, hanem írás valódi célközönségnek. A hatékonyság 

érdekében jó kommunikációs készséggel kell rendelkezniük. Ahhoz, hogy értelmes médiatartalmat tudjanak 

létrehozni, tisztában kell lenniük az üzenet tartalmával és formájával valamint kapcsolatban kell állniuk a 

célközönséggel. Ezek betartásával bárki sikeres médiakészítővé válhat. 

4. Reflexió – például valaki írhat szöveget, vagy megoszthat egy olyan képet, amely pillanatnyilag 

szórakoztatónak vagy érdekesnek tűnik, de később valaki kellemetlenül érezheti magát miatta. Ezért a 

médiatartalom létrehozása előtt mindig figyelembe kell vennünk az etikai elveket és a társadalmi felelősséget. 

Minden médiaalkotónak felelősséget kell vállalnia a cselekedeteiért, mivel az online dolgok befolyásolhatják 

életünket és a többiekkel való kapcsolatainkat. 
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5. Cselekvés – az oktatás és az állampolgárság között a cselekvés fogalma áll. Napjainkban a 

tömegtájékoztatás arra irányul, hogy a felhasználók tegyenek valamit mások javára. Például, ha valaki 

bűncselekmény tanúja, azonnal megoszthatja a részleteket az interneten, és segíthet elkapni a bűnözőt. Vagy 

ha valaki segítségre szorul (szegény családok vagy betegség miatt szenvedő emberek), meg lehet osztani egy 

videót online vagy a televízióban, és a legvalószínűbb, hogy jószívű emberek segíteni fognak. Más emberekkel 

együttműködve a helyi, a nemzeti vagy a nemzetközi kérdések megoldására is képesek lehetnek. Így 

mindannyian változtathatunk a világon. 

Ahogy eddig is láttuk, a tömegtájékoztatás egy erőteljes eszköz, amely körülvesz minket és formálja a 

meghozott döntéseket. Rajtunk múlik, hogy bölcsen használjuk. 

   Ellenőrző kérdések 

1. Mi a műveltség definíciója a Longman Exams Dictionary szerint? 

2. Hogyan határozhatjuk meg a médiaműveltséget? 

3. Mi a médiaműveltség öt dimenziója? 

4. Milyen szempontokat kell figyelembe venni a médiatartalom létrehozása során? 

 

Házi feladat 

 

1. Ismertesse az írástudás fejlődését az elmúlt évtizedekben! 

2. Magyarázd el, mi teszi az embert médiaművelővé! 

3. Magyarázd el, hogyan tudnak az állampolgárok online fellépni! 
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Tömegmédia és közvélemény a digitális korban 

C MODUL 

VIRTUÁLIS TÁRSADALOM, ALTERNATÍV VALÓSÁG 

 

Mikor kezdtünk el virtuálisan élni? 

 A világban, amiben mindannyian élünk, néha elég fáradtnak érezzük magunkat. 

Mindenkinek van feladata, szorítanak a határidők, hullámvölgybe kerülhetünk. 

Ilyenkor úgy érezzük, menekülnünk kéne. Néhányan az alvást, néhányan 

sporttevékenységet, míg mások a nyaralást választják pihenésként. De manapság 

a technológia új lehetőséget kínál az embereknek: beléphetnek egy másik világba 

anélkül, hogy elhagynák a házukat. Egy számítógépre van szükségük és 

elindíthatnak egy új játékot, ott vannak, harcolnak és hősök lehetnek! Ez a lehetőség a virtuális valóság. A 

Wikipédia szerint a virtuális valóság (VR) számítógépes környezet által létrehozott mesterséges világ. A 

virtuális valóságot a modern technológia teszi lehetővé. 

 Annak ellenére, hogy a számítógép az elmúlt évtizedekben vált elérhetővé, egy új, másik valóság ötlete 

már régóta létezik. Először Stanley Grauman Weinbaum, Pygmalion's Spectacles című novellájában (1935) 

olvashattak róla, amelyben Dan a történet főszereplője egy védőszemüveget tett fel és azonnal teleportált egy 

másik világba: egy erdőbe, ahol furcsa dolgokat látott és hallott. Egy pillanat alatt megértett addig ismeretlen 

dolgokat. 

A másik kísérlet a Sensorama nevű készülék volt 1957-ben. Használatakor az emberek egy székre ültek, 

megfogtak egy fogantyút, és nézték a képernyőt. Amikor a film elkezdődött, a fogantyú vibrált, hangot lehetett 

hallani, és a ventilátor a néző feje fölött elkezdett levegőt fújni, mindez a hitelesség miatt. A találmány alapján 

Heilig tekinthető a virtuális valóság atyjának. 

Virtuális valóság a kibővített valósággal szemben 

 A média korai kezdetén az emberek a képernyőket nézték, később jött a 

virtuális valóság, amely lehetővé tette az utazást más világokba. Napjainkban 

új jelenséggel találkozhatunk: a számítógépes grafika és a valódi világ 

kombinációja: egy kamera használatával az emberek beszkennelhetik a 

környezetüket, így a számítógépen átfedésbe helyezhetik az információkat. Ezt 

nevezzük kibővített valóságnak. 

A két fogalom között nagy a különbség. A virtuális valóság: teljesen a számítógép által létrehozott mesterséges 

környezet. A kibővített valóság nem helyettesíti a dolgokat: a valódi világot látjuk és a hozzáadott különböző 

grafikákat. 

A kibővített valóság egyik sikeres példája az okostelefonokon használt Pokemon játék. A 2016-ban kiadott 

játék a játékosok kameráját használja a környezet beolvasására és számítógéppel létrehozott lények jelennek 
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meg a telefon képernyőjén. Így úgy tűnik, mintha ezek a karakterek 

ugrálnának a játékos körül, akinek meg kell értenie őket, hogy pontokat 

nyerjen, és a lények eltűnjenek. A játékot népszerűsége ellenére 

veszélyesnek tartották, mert elterelte a felhasználó figyelmét a valódi 

világtól. Játék közben a játékosok nem figyeltek a környezetükre és így 

sok baleset történt. 

Virtuális társadalom, alternatív valóság 

 Virtuális közösség vagy virtuális társadalom a Wikipédia által meghatározottak szerint „egyéni 

közösségi médián keresztül kölcsönhatásban álló, a földrajzi és politikai határokat átlépő egyének közösségi 

hálózata”. A virtuális társadalom a rendeltetésszerűséget hangsúlyozza. Így az embereknek például már nem 

kell fizikailag jelen lenniük egy boltban, a termékeket az interneten egyetlen kattintással megvehetik. A 

munkavállalók többé nem kényszerülnek arra, hogy fizikailag jelen legyenek az irodájukban. Megcsinálhatják 

a feladataikat otthonról vagy bárhonnan. Így született meg az úgynevezett „távmunka”. Tehát ebben az új 

világban a technológia a híd a célunk és az azt elérő eszközök között. 

 Számos olyan terület van, amely virtuális társadalmat használ ígéretes eredményekkel. A globális 

gazdaságok a médiát használták piaci részesedésük növelésére. Az internet megszünteti a határokat és 

csökkenti a tranzakciók költségeit. A regionális kereskedelmi blokkok – például az EU vagy a NAFTA – 

betartása, valamint az angol, mint globális gazdasági nyelv elfogadása a gazdaság globalizációjához vezet. 

 A politika a virtuális társadalmat formálhatja és alakíthatja. A kormányok többsége megpróbálja 

támogatni a távközlés használatát azáltal, hogy az informatikai infrastruktúra fejlesztése érdekében kedvező 

döntéseket hoz. Ilyen példák találhatók olyan országokban, mint például Szingapúr, ahol 1980-ban 

megalkották első nemzeti informatikai irányelvüket, Dánia, ahol az információáramlást egy globális piaci 

részesedés megteremtésére használják, vagy az USA, ahol az állam az összes iskolában internet kiépítését 

hajtja végre.  

Az internet műveltséget is biztosíthat a nemzetek számára. Az emberek bővíthetik kulturális ismereteiket is. 

Például az internet segítségével távoli helyekre lehet utazni és új kultúrákkal megismerkedni. Ez néhány 

évtizeddel ezelőtt elképzelhetetlen volt. Annak ellenére, hogy az eszközök eltérőek, az elérendő cél ugyanaz: 

az információk hatékony felhasználása. 

 A virtuális társadalom, mint alternatív valóság személyes felhasználása egy hatalmas téma, amelyet 

meg kell vizsgálni. A virtuális társadalom előnyös, ha bölcsen használjuk.  

A virtuális és a valós élet közötti határokra határozottan fel kell hívnunk a figyelmet. Ezeken a határokon 

semmilyen körülmények között nem szabad átlépni! Például az internet hasznos felhasználása, ha kutatásokat 

végzünk, árut vásárolunk vagy távmunkát végzünk. Az internet akkor is hasznos lehet, ha a szabadidőt 

kellemes módon, zenehallgatással, játékokkal vagy filmnézéssel töltjük el. 
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De minél több időt töltünk az interneten, annál több esély van arra, hogy ez a virtuális társadalom megragadja 

a figyelmünket, és alternatívája lesz az életünknek. Ez az igazi veszély: amikor az emberek elhagyják a valós 

életüket, és virtuális környezetbe merülnek.  

Számos olyan eset áll fenn, ahol az emberek, különösen a fiatalok, 

egész nap a számítógép előtt tartózkodnak, közösségi hálókon élnek. 

Például lehet, hogy több ezer barátja van a Facebookon vagy az 

Instagramon, de amikor segítségre van szüksége, egyik virtuális barátja 

sem fog jönni. Vannak olyan személyek is, akik új, de hamis online 

identitásokat építettek ki, hogy megkapják a figyelmet és az elismerést, 

amit keresnek. Ez hazugság, bár virtuális hazugság, de akkor is hazugság. Az igazi és a virtuális határok között 

erős határoknak kell lenniük, online tevékenységeink súlyos következményekkel járhatnak a valós életünkben. 

 Így tehát arra a következtetésre juthatunk, hogy az embereknek a médiát bölcsen kell használniuk a 

mindennapi életükben, nem pedig a valós problémáktól való menekülésként. Valódi életet éljünk, ne virtuálist! 

  Ellenőrző kérdések 

1. Mi a virtuális valóság? 

2. Mikor készítették el a Sensorama-t? 

3. Hogyan lehet meghatározni a virtuális társadalmat? 

4. Mi a távmunka? 

5. Milyen tevékenységi területeken használják a virtuális társadalmat? 

 

 

   Házi feladat 

 

1. Magyarázd el, mit csinált Heilig Sensorama! 

2. Magyarázd el, mi a különbség a virtuális és a kibővített valóság között! 

3. Magyarázd el, mi a veszélye a virtuális valóság használatának!  
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6. TÉMA 

Az egészséges digitális társadalom 

A MODUL 

A TÁRSADALOM JELLEMZŐI 

 

 Az ember társas lény. A legtöbben el sem tudjuk család, barátok, osztálytársak vagy kollégák nélkül 

képzelni az életünket. Ezért az emberek már ősidők óta különböző társadalmakba szerveződtek. De mi a 

társadalom valójában? Nagyon nehéz általános érvényű meghatározást írni. Tudjuk, hogy a társadalom 

emberek csoportja, ugyanazokat az értékeket képviselik, azonosak a hagyományaik, a történelmük, a normáik, 

a kulturális mintáik. 

A társadalmat egy adott állam vagy nemzet tagjaiként is értelmezhetjük, de sokkal szélesebb körben is 

beszélhetünk róla, mint az úgynevezett nyugati civilizáció (a világ fejlettebb része, melyet sok történelmi 

kapocs köt össze mind politikai, gazdasági és vallási szempontból). 

A kor, melyben élünk teljesen különbözik elődeink korától mind pozitív, mind negatív értelemben. 

 A világ fejlett részén a legtöbb embernek mindene megvan, amire szüksége van, ebből adódóan nem 

kell egzisztenciális problémákkal foglalkozniuk. Ez azonban nem jelenti azt, hogy nem oldanak meg másféle 

problémákat. A technológia az idő múlásával életünk napi részévé vált. A digitalizációnak köszönhetően az 

egész világ globalizálódott, minden gyorsabbá és elérhetőbbé vált. De az emberek segítségére létrejött dolgok 

kockázatosak és veszélyesek is. Jó szolgák lehetnek, de rossz mesterek! 

 Nem szabad elfelejtenünk, hogy nemcsak „sétáló mobiltartók” vagyunk, hanem mindenekelőtt az 

adott társadalomhoz tartozó élő egységek, és nem tudjuk elkerülni a másokkal való interakciót. Van még egy 

tudományág - a digitális szociológia -, amely azt vizsgálja, a digitális technikák hogyan hatnak a 

viselkedésünkre, és hogyan befolyásolják az emberek és az önismeret közötti kapcsolatokat. Ezért minden 

bizonnyal helyénvaló a jelenlegi egyik alapvető kérdés feltevése: "Hogyan lehet fenntartani az egészséges 

társadalmat a mai digitális korban?" 

Fogyasztás 

Hallotad már ezt a szót: fogyasztás? Pozitívnak vagy negatívnak érzed?Tudod, melyik szóból ered? 

      

Hogy jobban megértsétek a társadalmi változások intenzitását, nézzük meg a következő grafikont! 
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 A grafikon az emberi jelenlétet ábrázolja a Földön egy jelentős nézőpontból. Ki tudjátok találni, melyik 

ez a nézőpont? És egyáltalán miért mutatjuk ezt a táblázatot? 

 Nem csak egyre többen és többen vagyunk a Földön, ennél fontosabb az ökológiai lábnyomunk, mely sokkal 

nagyobb, mint 100 évvel ezelőtt. A kortárs társadalom egyik jellemzője a túlfogyasztás. Gyakori dolog, hogy 

eldobjuk a még javítható dolgokat, inkább újakat vásárolunk, mert kényelmesebb számunkra (olcsóbb, 

gyorsabb és könnyebb). Minél több van, annál kevésbé tudjuk értékelni. Így az életmód is tükröződik a 

személyek közötti kapcsolatokban, és az egész társadalmat érinti. 

   A képen az emberek éppen LG televíziókért „küzdenek“. 

 Ma a társadalmunk nagyban támogatja a magas fogyasztást. Mindössze annyit kell tenned, hogy 

észreveszed a hirdetéseket, melyeknek egyetlen célja van – az értékesítés növelése. A bankok is hasznot 

húznak az emberek telhetetlenségéből, egyre több pénzt kölcsönöznek az eszközökre. Az írástudatlan emberek 

néha képtelenek visszafizetni az adósságaikat, és a helyzet gyakran a vagyonuk elkobzásával zárul. Ez nem a 

modern társadalom ideális jellemzője. 

A fogyasztás szó egy kifejezéshez, a globalizációhoz kapcsolódik. Az egész világra kiterjedő kapcsolat, 

melyben sokkal könnyebb a kommunikáció, az üzlet és az utazás. Számos előnnyel, de ugyanakkor sok 

negatívummal is jár.  

 A technológia nagy hatással van a társadalomra. A számítástechnika vagy az internet nem a legújabb 

találmányok közé tartozik, de a mobiltelefonok, a közösségi hálók már igen, és ezek jelentős változásokat 
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okoztak az emberek egymáshoz való viszonyában. A jelenlegi generáció már annyira megszokta az 

alkalmazásokon keresztüli kommunikációt, hogy sok fiatal szinte már nem is folytat „valódi” beszélgetést. A 

közösségi hálók eredetileg arra voltak hivatottak, hogy megkönnyítsék az emberi kapcsolatokat, de paradox 

módon az emberek elszigeteltségét és elidegenedését okozták. 

 

            

 

 

   Házi feladat 

 

1. Próbáld meg elmondani, mit érzel, amikor látod ezeket a képeket! Mit fejeznek ki? 

.                     

2. Gondolj egy ismert szlogenre (reklámra), amely a legjobban ráirányítja a figyelmet egy termékre! Ha kreatív 

vagy, írj vagy rajzolj egy újat! 
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Az egészséges digitális társadalom 

B MODUL 

ERKÖLCS ÉS ETIKA 

 

Erkölcs és etika 

 A társadalom megfelelő működéséhez meg kell határoznunk, hogy mi megengedett 

és mi nem. Ahogy tiszteletben tartjuk a közlekedési szabályokat a balesetek megelőzésére, 

követnünk kell a társadalomban élő emberek viselkedését előíró szabályokat is. Ezek a 

szabályok lehetnek előírt törvények vagy alapulhatnak szokásokon. 

 Az erkölcs a helyes és a helytelen viselkedés fő elve. Gyakran el kell döntenünk, mi a jó és mi a rossz. 

Az erkölcs a döntéshozatal belső szabályozója, egy belső hang, amely arra késztet bennünket, hogy valamit 

megcsináljunk, vagy sem. 

 Az etika az erkölcsi elvek rendszere, és arra törekszik, hogy válaszoljon arra a kérdésre: „Hogyan 

éljek?” Az etika azt vizsgálja, hogy mi a leghelyesebb útja az emberi életnek, és milyen cselekedetek jók vagy 

rosszak. 

Minden társadalom írott és íratlan szabályok alapján működik. Például számunkra nagyon durva a Kínában 

teljesen természetesnek tartott köpködés, míg más országokban pedig a szipogás számít udvariatlanságnak.  

 Olyan időben élünk, amikor az internet, a mobiltelefonok, a számítógépek és a tabletek életünk szerves 

részét képezik. Már nem tudjuk nélkülük elképzelni az életünket. A virtuális világban gyakran úgy érezzük, 

hogy minden megengedett, mert senki sem lát minket. Bátrabban mondunk dolgokat, olyanokat, amiket 

szemtől szembe nem mondanánk egymásnak. Sajnos nem gondoljuk végig kijelentéseink negatív 

következményeit: megbántunk-e vele egy másik embert. 

 

 

 

     Csúf vagy!                  Csúf vagyok….. 
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 Azok a személyek, akik a közösségi hálót használják, gyakrabban vonzódnak az élvezetek 

hajszolásához, mint az erkölcshöz. Gyakrabban gondolunk magunkra, mint a többiekre. Úgy gondoljuk, hogy 

jogunk van mindenkiről és mindenről véleményt mondani. Hamarosan előfordulhat, hogy más emberek 

figyelmének középpontjába kerülünk, akik elítélhetnek minket. 

 A kommunikációs technológiák többek között eszközök a virtuális kapcsolatok kiépítésére, olyan 

emberek csoportjaiban, akik általában nem találkoznak a mindennapi életben. Egyébként nem minden 

felhasználó bízik meg bennük, mert az internethasználók névtelensége miatt nagyon nehéz kitalálni, hogy 

tulajdonképpen kivel is beszélünk. Amikor személyes információkat osztunk meg magunkról a közösségi 

hálókon, előfordulhat, hogy számítógépes bűnözés áldozatává válunk. 

 

 

A Cambridge-i szótár definíciója szerint a számítógépes bűnözés, amikor mások az internetfelhasználót 

megkárosítják vagy megrémítik.  

 

 

   Házi feladat 

 

 

1. Mondd el, szerinted mit jelent az „erkölcstelen“ kifejezés? 

2. Készítsd el saját pólódat! Melyik szöveget teszed rá? 

 

  
 

 

 

 

 

 

3. Hogyan tudod magad megvédeni a számítógépes bűnözéstől? Készíts egy útmutatót! 

 

 

 

 

Tudomásul kell vennünk, hogy a virtuális világ nem biztonságos! 

 

 

 
dühös vagyok 

a szüleim régimódiak 

becsaptak 

tegnap berúgtam 

még éhes vagyok 

fogyni akarok 

unatkozom 
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Az egészséges digitális társadalom 

C MODUL 

A DIGITÁLIS TÁRSADALOM FEJLŐDÉSE 

 

 A 21. században élünk. De valóban értjük, milyen szokatlan ez a korszak? Közelebb kerülünk ehhez 

néhány szám megjelenítésével. Földrajzból tudjuk, hogy bolygónk körülbelül 4,6 milliárd éves, és bolygónkon 

az élet egy milliárd évvel később keletkezett. Történelemből tanultuk, hogy az ember (pontosabban a Homo 

sapiens) körülbelül 300 ezer éve (talán kevesebb éve) lakott bolygónkon. Nem nagy különbség ez? 

 

Ha ábrázolni akarjuk egy napra kivetítve a földi életet, akkor az ember az utolsó percben jelent meg. 

Emellett figyelembe kell venni, hogy a kék bolygó és az emberek közötti kapcsolat legnagyobb változása a 

neolitikumban kezdődött - körülbelül 10 000 évvel ezelőtt. Bolygónk szemszögéből egy emberi élet egy perc, 

mégis az embernek sikerült példátlan változásokat okozni és megakadályozni is a Földön. 

 Mielőtt elkezdenénk a kortárs társadalom sajátosságaival foglalkozni, néhány mérföldkövet 

címszavakban megnéznünk, melyek mai korunkat befolyásolták.  

1. Kr. előtt kb. 10000-ben gyűjtögető, vadászó életmód – később farmerek, állattartók – a föld lassú 

leigázása, de a föld tiszteletben tartása, mert a természettől függtek. 

2. Ipari forradalom (XVIII. és a XIX. század fordulója) – gépek használata a munka megkönnyítésére, 

sajnos jelentős beavatkozások történtek a természetbe. 

3. A digitális forradalom (a XX. század közepétől) - Az ipari forradalommal kezdődő változásokat a 

számítástechnika feltalálása egészítette ki. A fejlődés teljesen példátlan módon felgyorsult. 

 A fent említett forradalom azonban nemcsak technológiai változásokat eredményezett. Elmondható, 

hogy az emberi élet minden területét érinti a gazdaságtól a vallásig.  

 A legújabb informatikai találmányok (de mások is) sok szempontból sokkal könnyebbé teszik az életet, 

mindazonáltal nagyon óvatosan kell használnunk őket. Vannak új fenyegetések, amelyekre a társadalomnak 

reagálnia kell. Ilyenek a „hamis hírek”. Mik ezek és hogyan védekezhetünk ellenük?  

 

Hamis hírek 

 A dezinformáció többek között az egyik probléma, amelyet kezelnünk kell. A hamis információk 

szándékos terjesztése a közvélemény befolyásolására, valamint a különböző intézmények vagy a média 

félrevezetésére. Mivel az információ nagyon könnyen terjeszthető, így nagyon gyakran találkozhatunk a 
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dezinformációval. Az a tény, hogy az Európai Unió intenzíven megvitatta ezt a témát, mutatja, mennyire 

fontos ez a kérdés. 

A napról napra érkezett információ mennyisége miatt egyre nehezebb objektívnek maradni és nem 

befolyásolhatóvá válni. Nem könnyű felismerni, hogy mely információk alapulnak a tényeken és melyek nem, 

de megtanulható. 

 

                                                                

Napjainkban sok ember nem a teljes cikket, csak a főcímeket olvassa el, de ez félrevezető lehet. 

Alkossatok párokat és készítsetek címet a képhez! Egyikőtök olyan címet írjon, miszerint a férfiak bűnözők, 

a másik tanuló pedig olyant, amely arról szól, hogy a férfiak egy betiltott tüntetés résztvevői 

 

   Házi feladat 

 

1. Keresd meg az ipari forradalom találmányait a következő anagrammákban! 

pgzőég   kszöévősz   tvsúa  óítvár 

 

2. Írj legalább 4 technikai eszközt, amit rendszeresen használsz! 

3. Írj egy mondatot, amiről úgy gondolod, hogy „hamis hír”! 

4. Párokban hasonlítsatok össze egy komoly és egy szenzációhajhászó újságot!  

Böngésszetek a honlapon és írjátok le, mi a honlap jellemzője! 
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7. TÉMA 

Társadalmi felelősség a jövőért 

A modul 

A TÁRSADALOM FENNTARTHATÓ FEJLŐDÉSE 

 

 Életünkben minden folyamatosan változik. Minden változásnak szüksége van energiára vagy 

általánosabban erőforrásokra. Ezekhez a fejlesztési folyamatokhoz örökre megvannak az erőforrások? Ez 

létfontosságú kérdés. Ha igen, akkor a rendszert és a folyamatot fenntarthatónak nevezzük. Ha nem (azaz a 

rendszer, a folyamat nem fenntartható), akkor a változások, a fejlődés valahol a jövőben le fog állni. A 

fenntarthatóság a fejlődés kulcskérdése. Hogy megítélhessük, meg kell ismernünk néhány alapvető kérdést és 

definíciót. 

Rendszerek, társadalom 

 Számos közös jellemzővel összekapcsolt alkotórészt neveznek rendszernek. Lehet, nagyon egyszerű, 

mint egy személy vagy nagyon összetett, mint egy több milliós társadalom. Fontos, hogy a rendszer nem csak 

egy összetevőből állhat; több egymással összekapcsolt részre is szükség lehet. (Ebben az értelemben egy 

személy is lehet rendszer, ha figyelembe vesszük az adott személy részeit és alkotóelemeit: testét és testrészeit, 

pénzét, képességeit, céljait stb.). A rendszereknek külön egységet kell alkotniuk a környezetben, azaz más 

rendszerekben; a rendszernek saját határokkal és sajátosságokkal kell rendelkeznie. 

A rendszereket bármi alkothatja: lehet, hogy csak tárgyak (egy autó nagyon összetett rendszer); élőlények, 

mint egy méhkas; olyan emberek, mint egy család vagy közösség, és egy nagyon összetett emberi rendszer, 

valamint a körülöttük lévő természet. 

 Az emberek különböző rendszereit társadalmaknak nevezik. Ezek nagyon különbözők lehetnek: egy 

család, egy város, a szegények, a balkezesek vagy a képzett emberek társadalma stb. (Beszélünk a „méhek 

társadalmáról” egy méhkasban, de alapvetően a „társadalom” az emberekre utal.) Az egyik elem a különböző 

rendszerek része lehet és a rendszerek maguk is egy nagyobb rendszer részét képezhetik. Ez utóbbi esetben a 

rendszert általában alrendszernek nevezik. 

Fejlődés 

 Minden rendszernek van néhány jellemzője. Bizonyos szempontból ezek a jellemzők jók, szükségesek, 

semlegesek, rosszak vagy hátrányosak lehetnek. (Fontos megjegyezni, hogy az adott jellemzők értéke a 

választott szemponttól függ: ugyanaz a dolog lehet előnyös és hátrányos is. Az eső előny, ha az aszályra 

gondolunk, de hátrány, ha árvíz van.) 

 A rendszer értékeinek halmaza javítható, vagyis előnyösebb az adott célhoz képest. Ha a jellemzők a 

kedvezőbb halmaz felé módosulnak, akkor ezt fejlődésnek nevezzük. A fejlődés definíciója az értékek 

halmazától függ; ugyanazokat a jellemzőket nevezhetjük is meg nem is fejlődésnek. Ha erősítjük a lábunk 

izmait, fejlődünk a gyaloglás terén, de ha a repülőre gondolunk, ahol az erősebb lábak hátrányosak, abból a 

szempontból a lábunk változása nem fejlődés. 
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Erőforrások 

 Minden rendszer képes a változtatásokra. Ha az energiát általánosan is figyelembe vesszük, azt is 

mondhatjuk, hogy „mentális energia” vagy „erkölcsi energia” - ami a szokásos, fizikai értelemben nem is 

energia. A változtatások elvégzéséhez erőforrásokra van szükség, és amíg ezek a változások végbemennek, a 

folyamat bizonyos mennyiségű erőforrást használ fel. Mivel a rendszer nem rendelkezhet korlátlan 

mennyiségű erőforrással, előbb-utóbb ki fog merülni, az adott változás leáll. Ez azt jelenti: a folyamat nem 

fenntartható. 

Általában a rendszer képes bizonyos mennyiségű erőforrást létrehozni. A fák oxigént termelnek a szén-

dioxidból, így a természet „regenerál” egy bizonyos mennyiségű oxigént az élőlények számára. Ha a 

regenerált erőforrások mennyisége fedezi a felhasznált mennyiségeket, a folyamat fenntartható; ha nem fedezi, 

nem fenntartható. 

Mi is segíthetjük a rendszert, hogy visszaszerezze az elveszett erőforrásokat. Amikor például dolgozunk, 

felhasználjuk a kalóriákat (energiát), ennünk kell, azaz új erőforrásokat kell hozzáadnunk a rendszerhez. 

Fontos megjegyezni, hogy az erőforrásokat mindig az adott folyamathoz viszonyítva határozzuk meg: a fizikai 

erőnk kritikus erőforrás a gyalogláshoz, de irreleváns (azaz nem erőforrás) a matematikai feladat megoldása 

során. 

 A rendszer /a folyamat fenntarthatóságát a felhasznált és generált erőforrások egyenlege határozza 

meg: ha a regenerált és újonnan létrehozott erőforrások összege több, mint a felhasznált erőforrások összege, 

a rendszer /a folyamat fenntartható. 

Egy társadalom fejlődése fenntartható, ha a jelenlegi folyamatok nem korlátozzák ugyanazon folyamatok 

ismétlődését a jövőben. A jelenlegi generáció tevékenységei a társadalomban nem korlátozzák a következő 

generációk tevékenységét. Ez a jelenlegi generáció társadalmi felelőssége a következő generáció felé. 

 Az erőforrások átvitt értelemben is érthetőek. Minden folyamat hulladékot termel, és a hulladék 

haszontalan vagy akár veszélyes is lehet. Amikor a levegőt szennyezzük, csökkentjük a „tiszta levegő” 

erőforrást. Hasonlóképpen, amikor a talajt műanyagzacskókkal szennyezzük, csökkentjük a „tiszta talaj” 

erőforrását. Tehát a hiányzó hulladékot erőforrásként definiálhatjuk. És a természet is ezt az erőforrást 

reprodukálja: oxigént használunk fel, és CO2-dal szennyezzük a levegőt, de a növények regenerálják az O2-t 

CO2-ról. Hasonlóképpen, amikor alszunk, regeneráljuk a „hiányzó erőt”. Támogatnunk kell, a bolygónk 

„hiányzó erejét” –  azaz tiszta levegő, tiszta víz, tiszta talaj stb. 

Mint fentebb már említettük, a rendszer fenntarthatatlansága helyreállítható, amikor egy nagyobb rendszert 

alkalmazunk, amely az eredeti alrendszerünket tartalmazza. Így a társadalom fenntarthatóságát különböző 

szinteken tekinthetjük meg, nagyon egyszerű példákon keresztül: 

1. Ha naponta 1 euróért csokit vásárolunk, és 100 eurónk van, akkor a „csokoládé-vásárlási folyamat” nem 

fenntartható: 100 nap alatt felhasználjuk erőforrásainkat, és már nem tudunk csokoládét vásárolni. (Nem 

fenntartható rendszer vagyunk) 
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2. Ha a szüleim minden nap adnak egy eurót, a „csokoládé-vásárlási folyamat” fenntarthatóvá válik a nagyobb 

rendszerben: a családomban. 

3. Ha a szüleimnek nincs jövedelme, akkor a „családi folyamat” sem fenntartható. De ha a szüleim ismét 

dolgoznak és pénzt keresnek, a folyamat ismét fenntarthatóvá válik az „én családom” rendszerben. 

4. A szüleim által keresett pénz nem elegendő a csokoládé megvásárlásához - a rendszer / a folyamat ismét 

nem fenntartható. De ha támogatást kapunk a társadalomtól, az „országos rendszer” segítségével ismét 

fenntarthatóvá válik. 

5. Ha az ország erőforrásai nem elegendőek ahhoz, hogy anyagi támogatást nyújtson a családunknak, a 

„nemzeti folyamatunk” ismét nem fenntarthatóvá válik. De ha az EU valamilyen módon pénzt ad hazánknak, 

a folyamat ismét fenntarthatóvá válik az EU szintjén. 

 A nagyobb és nagyobb rendszerek bevonása azonban nem lehet korlátlan. Nyilvánvaló, hogy nem 

mehetünk túl a Földön, azaz ha a globális rendszer (globális folyamatok) nem fenntarthatóak, bajban vagyunk. 

Ezért a társadalmi felelősségvállalás magában foglalja a fenntarthatóság támogatását legalább globális szinten. 

(Elméletileg más bolygókat is bevonhatunk, és élhetünk, mondjuk a Marson, de ez még csak távoli, elméleti 

lehetőség). 

 Ellenőrző kérdések 

1. Mi a rendszer? 

2. Mit értünk a „fejlődés” kifejezés alatt? 

3. Hogyan lehet meghatározni az „erőforrásokat”? 

4. Mi az erőforrások egyensúlya? 

5. Milyen szintű társadalmi fenntarthatóságot ismer? 

 Házi feladat 

 

1. Ismertesd a fenntartható folyamatot a saját családodban! 

2. Ismertesd az erőforrást egy folyamatban, amikor az nem más erőforrás forrása! 

3. Ismertesd a társadalmi fenntarthatóság különböző szintjeit! 

 

 

Egyéni olvasás 

 

A Fenntarthatósági Társadalmi Index (SSI) 

https://www.sustainabilitydegrees.com/what-is-sustainability/sustainable-society/ 

A XXI. századi fenntartható társadalom 

Gyakorlati lépések a fenntartható társadalom felé 

  

https://www.sustainabilitydegrees.com/what-is-sustainability/sustainable-society/
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TÁRSADALMI FELELŐSSÉG A JÖVŐÉRT 

B MODUL 

KÖRNYEZETVÉDELEM A DIGITÁLIS KORBAN 

 

 A környezet minden, ami körülvesz minket: a természet és az emberi környezet, a társadalom. 

Korunktól függően ez a környezet változik: a magzat környezete születése előtt az anyaméh. Minden érte van, 

minden őt védi és minden csak a jólétéért történik. Születése után fokozatosan veszi észre a környezetében 

vele együtt jelen lévő személyeket, tárgyakat. Ami túlmutat a „környezeten” általában ijesztő a babának. 

Ahogy nő, egyre többet lát a meglévő világból: a kertből, a helyiségből, a családtagokból, más emberekből, 

akikkel találkozik. Tehát mind a természeti, mind az emberi környezet – azaz a társadalom – egyre szélesebbé 

válik. Általában kétéves kor körül kezd ismerkedni a külvilággal. 

A tinédzser környezete már szélesebb: utazott, látott más városokat, sőt néhány más országot is, és az emberi 

környezete meglehetősen széles: barátok, iskolatársak, más közösségek, talán más országok. 

A felnőttek számára a környezet nagyban kibővült. Ez magában foglalja a családot, a munkát és a Földet is – 

a saját kis közösségétől kezdve akár az Univerzumig. 

Még ha a társadalmi (az emberi) környezet is a környezet egészének szerves része, általában a természetet 

értjük alatta, amikor „környezetről” beszélünk. 

 A környezet (mondjuk a Föld) komplex erőforrásokkal rendelkezik. Szükségünk van arra, hogy 

képesek legyünk dolgozni és élni; különböző feladatokat lássunk el. Tehát a légzéshez oxigénre van 

szükségünk, amely a légkörben van; vizet (tiszta vizet) kell inni; szükség lehet a földgáz melegére; szükségünk 

van olajra a különböző kémiai folyamatokhoz, szükségünk van ércekre, hogy eszközöket készítsünk és így 

tovább. A környezet – bár virtuális módon – gyakorlatilag az egész világot lefedi. 

 Nem minden felhasználás esetén csak hasznos egy-egy erőforrás. Amikor szénnel fűtünk, bekerül a 

légkörbe a CO2. Ezt az égés hulladékának nevezzük. 

Az erőforrásokat és a hulladékot az adott folyamathoz viszonyítva határozzák meg. Egy erőforrás hasznos 

(mondjuk a fűtéshez a szén) egy másik folyamat (például az ivás) számára haszontalan.  

 Mivel a Föld térben korlátozott, az erőforrások nem lehetnek korlátlanok. Némelyik erőforrás még 

több millió évig is kitarthat (a mai felhasználási aránnyal számolva például az urán), mások pedig már csak 

évtizedekig, mint például a kőolaj. A Föld maga regenerál néhány erőforrást (mint például az oxigént a 

növények segítségével), az emberek újra feldolgoznak néhány hulladékot, mint például a papírt.  

 A „regenerálódó felhasználás” folyamata nagyon összetett, és a végső egyensúlytól függően a Föld 

erőforrásainak eredeti mennyisége csökkenhet, állandó maradhat vagy akár növekedhet. Az emberiség 

összetett tevékenységének elemzése azt bizonyítja, hogy az emberiség túl sok erőforrást használ fel, és a Föld 

nem tudja teljes mértékben reprodukálni. Figyelembe véve a felhasználási arányt és az ismert erőforrások 

mennyiségét, könnyen kiszámítható, meddig juthatunk forrásokhoz. Napjainkban túlterheljük a Földet, a 
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környezetünket, egy éven belül több erőforrást használunk fel, mint amennyit a környezet reprodukálni tud az 

adott évben. Ez azt jelenti, hogy az emberiség akár nyolc hónap alatt felhasználhatja azokat a forrásokat, 

amelyeket a környezetünk tizenkét hónap alatt reprodukál. Ezt a dátumot úgy nevezik, hogy „világ túllépési 

nap” - és 2018-ban augusztus 1-jén volt. Ez a folyamat nagyon veszélyes, mivel az erőforrások előbb-utóbb 

kimerülnek. 

A Földön töltött terhelést úgy jellemezhetjük, mintha „lábunkkal” lépkednénk. Minél nagyobb a lábnyomunk 

(ökológiai lábnyomnak nevezik), annál nagyobb a terhelés a környezetünkben; túlterheljük a Földet. 

A terhelés típusait és módjait meghatározva ez a lábnyom akár egy személyre, közösségre, nemzetre, 

kontinensre és akár az egész Földre is kiszámítható. 

 Az emberiség tevékenysége és az erőforrások felhasználása az alábbi általános csoportokba sorolható: 

1. Valahol kell élnünk; szükségünk van menedékre/lakhatásra. 

2.Táplálkoznunk kell; élelmiszerre van szükségünk. 

3. Különböző árukra van szükségünk az élethez: ruházat, felszerelés stb. 

4. Mozognunk kell: A-ból B-be utazunk. 

Ez a négy tevékenységi csoport határozza meg ökológiai lábnyomunkat. 

 

 

 

Ehhez a négy tevékenységi csoporthoz a legtöbb energiát a szénből nyerjük: tüzelés, különböző termékek 

előállítása a mindennapi életünkhöz. Ez azt jelenti, hogy ökológiai lábnyomunk legnagyobb része a 

„szénlábat” jelenti: világszerte a környezetünkre jutó teljes terhelés mintegy fele. Ezért a környezetünk 

megőrzésének, védelmének legnagyobb feladata a szénfelhasználás csökkentése. 

 Amikor szenet égetünk, szén-dioxid keletkezik. A következő modulban látni fogjuk, hogy a CO2 a 

legveszélyesebb üvegházhatású gáz: a globális éghajlatváltozás egyik legnagyobb okozója. Továbbá, ha 

figyelembe vesszük a rendelkezésre álló mennyiségű fosszilis energiát, és összehasonlítjuk a mai és a jövőbeni 

felhasználással, megdöbbentő igazságra jutunk: a fosszilis energia korlátozott, és ha ezt használjuk, akkor az 

energiaforrások (szén, olaj, gáz) hamarosan kimerülnek, már a következő generáció életében!!! Tehát a 
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fosszilis, szénalapú energiafelhasználás kétféleképpen is halálos veszélyt jelent: hamar kimerül, másodszor 

pedig az energiatermelés során előállított szén-dioxid a Föld hőmérsékletének növekedéséhez vezet, és ez 

utóbbi súlyos következményeket hordoz magában az emberiségre nézve. Vagyis két közvetlen feladatunk van: 

csökkenteni kell az energiafelhasználást (azaz növelni az energiahatékonyságot) és megváltoztatni az új és 

(még fontosabb: a megújuló) energiaforrásokat, mint a napenergia, a szélenergia, a geotermikus energia. 

 A lábnyom kiszámításakor mindent át lehet számítani a szárazföldi területekre. Hány hektár erdőre 

van szükség az oxigén előállításához és a halálos CO2 csökkentéséhez? Hány hektár föld kell ahhoz, hogy 

elegendő kenyeret állítsunk elő vagy a tehenek táplálására, hogy elegendő tejet és vajat állíthassunk elő? 

Ugyanakkor kiszámíthatjuk a Föld területét is. Mindezt egy főre eső alapon is kiszámítható. A számítások 

rémisztő eredményt mutatnak: 1,7 Földre lenne szükségünk. De természetesen csak egy van. (Ez a számítási 

eredmény hasonlít a „világ túllépési napjára” - azt is mutatja, hogy további Földdel kellene rendelkeznünk 

ahhoz, hogy a 2018. augusztus 1-je után felhasznált többletforrásokat fedezni tudjuk. 

 A személyek, a közösségek és a régiók eltérő mennyiségű és különböző szintű földterület felhasználást 

mutatnak. A fejlett országok ökológiai lábnyoma sokkal nagyobb, mint például a szegény afrikai országoké. 

A következő adatok 2017-re vonatkoznak: pl: USA 8,22 – 3,72 hektárja van; Belgium 7,44 – 1,19 hektárja 

van; Kongó 0,82-t használ, pedig 3,07-dal rendelkezik. Ez a teljesen igazságtalan helyzet természetesen nem 

maradhat fenn örökké. 

 A digitális korszak kétarcú eredményhez vezethet. Egyrészt az energiafelhasználás és az 

energiahatékonyság óriási mértékben nőhet (automatizálás, hatékonyabb elektronikus vezérlés), a papír 

használata jelentősen csökkenhet (elektronikus levél). Továbbá az e-mailek, az internet, a mobiltelefonok – 

azaz a digitális kor – jelentősen csökkenthetik a veszélyt (és ezzel segítik a környezet védelmét). A 

megsokszorozódott utazások azonban növelik a veszélyt. A Föld lakossága hamarosan elérheti a 8 milliárd 

embert; a gazdag országok egyre több energiát használnak; nő az élelmiszerfogyasztás (és különösen az 

élelmiszerpazarlás !!!), így a digitális kor valóban jobb vagy rosszabb is lehet. 

 Ellenőrző kérdések 

1. Mi a környezet? 

2. Melyek az erőforrások? 

3. Mi a hulladék? 

4. Mi az ökológiai lábnyom? 

5. Mi a „világtúllépési nap”, és mikor volt 2018-ban? 

6. Mi a legveszélyesebb hulladék és miért? 

7. Hogyan segíthet a digitális kor a környezet védelmében? 
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   Házi feladat 

 

1. Gyűjtsd össze a környezet összetevőit! 

2. Gyűjtsd össze a CO2-termelést eredményező folyamatokat! 

3. Sorold fel, hogyan segíthet a digitális kor a környezetvédelemben! 

 

 

Egyéni olvasás 

 

 

A környezetvédelem fontossága 

https://www.ukessays.com/essays/environmental-sciences/the-importance-of-environmental-protection-

environmental-sciences-essay.php#citethis 

Megjelent: 2017. május 23. 
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TÁRSADALMI FELELŐSSÉG A JÖVŐÉRT 

C MODUL 

HARC A KLÍMAVÁLTOZÁS ELLEN A DIGITÁLIS KORBAN 

 

A környezetváltozás megállapításai 

 Az éghajlat az adott régió (főként a hőmérséklet) hosszú távú jellemzője. A régiótól függően „helyi 

klímáról” beszélhetünk (pl. jól ismert „szeles helyek”), „regionális éghajlatról” (pl. „Európa éghajlata”) és 

„globális éghajlatról”. A Föld (a föld) különböző éghajlati övezetekre oszlik. 

 

 

  

 Az éghajlati övezetek attól függnek, hogy a napsugarak hogyan érik a Föld felszínét: minél 

merőlegesebben (vagyis közel 900-ban), annál magasabb a hőmérséklet. Ez az Egyenlítő körül van; itt a trópusi 

övezet. Másrészről, a sarkokat, ahol a napsugarak nagyon alacsony szögben érik a Föld felszínét, hideg 

éghajlati övnek nevezzük. 

Nyilvánvaló, hogy az évek során is változik a hőmérséklet: Európában télen lehet -25C0, nyáron +40C0. Ezért 

mindig a többéves átlagot számítják ki. Lehetnek melegebb vagy hidegebb évek, de a hosszú távú átlag 

biztosan mutatja az éghajlat jellemzőit. 

A Föld felszínére érkező napsugarak egy része elnyelődik; mások visszaverődnek a világűrbe. A felszín által 

elnyelt sugarak határozzák meg a hőmérsékletet: minél több sugarat nyelnek el, annál magasabb a 

hőmérséklet. A fizikából tudjuk, hogy az „abszolút fekete test” elnyeli az összes beérkező sugarat 

(hasonlóképpen meghatározhatjuk az „abszolút fehér testet”, amely minden sugarat visszatükröz.) A valódi 

testek mindig a kettő között vannak. 

 Vannak olyan anyagok, amelyek tükörként viselkednek: visszatükrözik a sugarakat. Ezt a jelenséget 

az üvegházakban használják a növények termesztéséhez. Még akkor is, ha a külső hőmérséklet alacsony: az 

üveg lehetővé teszi a bejövő sugárzást, de kifele már nem engedi ki, az visszaverődik a felszínre, így az 

üvegházban lévő hőmérséklet általában sokkal magasabb és télen is lehetővé teszi a zöldségek növekedését. 
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 Ilyen, a kimenő sugarakat visszatükröző anyag a jól ismert szén-dioxid. A CO2 mindig a szén 

égetésének eredménye. (Égés: oxidáció, azaz oxigénnel való kapcsolat). A szén-dioxidot és több más hasonló, 

„hővisszaverő” anyagot (pl. a metánt) „üvegházhatású gázoknak” neveznek. 

Az üvegházhatású gázok közül a szén-dioxid a leggyakoribb és legveszélyesebb. Mindig a légkörben volt, 

koncentrációja többé-kevésbé állandó volt több százezer évig, azonban az ipari forradalom óta koncentrációja 

erősen megnövekedett. 

 Az atmoszférában a CO2 növekedése elkerülhetetlenül a Föld hőmérsékletének emelkedéséhez vezet. 

A trópusi időjárás még melegebb lesz, a hideg éghajlat melegebbé válik. Mivel a pólusokat hó és jég borítja, 

ezek jelentős része megolvad. Ez két okból is különösen veszélyes: először is jelentősen megemelkedik a 

tengerek, óceánok vízszintje a Föld felszínén; másodszor, az emberiség elveszíti édesvízkészleteinek nagy 

részét. A tenger szintjének emelkedése következtében Európa földrajza drámaian változhat, több tucat 

nagyváros, mint Helsinki, Amszterdam, Brüsszel, Odessza, Stockholm, Velence és mások eltűnnek: víz alá 

kerülnek. 

 Az éghajlat a mérsékelt égövben is melegebb lesz. Már most tapasztaljuk, hogy a nagy folyóknak, mint 

például a Duna, rendkívül alacsony a vízszintje; a forró napok és a kevesebb eső miatt nő a száraz és meleg 

évek száma, emiatt a növénytermesztés is nehezebbé válik. 

Az éghajlatváltozás (más néven globális felmelegedés) rendkívül veszélyes jelenség, megváltoztathatja az 

emberiség életét. Ezért a nemzetek meghatározták a CO2-kibocsátás légkörbe történő csökkentésének lépéseit: 

mivel ez többnyire az energiatermeléshez kapcsolódik, az energiahatékonyságot erőteljesen növelni kell. (Az 

éghajlatváltozás kiemelt fontosságú a társadalmi felelősségvállalás prioritáslistáján, amely a jövőért való 

felelősség egyik legfontosabb kérdése.) 

 

 Ellenőrző kérdések 

1. Mi az éghajlat? 

2. Milyen éghajlati övek vannak a Földön? 

3. Mi a fő oka a különböző éghajlati övek létezésének? 

4. Miért veszélyes a CO2? 
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5. Mi az alapvető folyamat, amely szén-dioxidot eredményez? 

6. Mit tehetünk az éghajlatváltozás elleni küzdelem érdekében? 

 

 

   Házi feladat 

 

1. Magyarázd el, hogy miért keletkezik CO2 az energiatermelésben! 

2. Magyarázd el, hogyan működik az üvegház! 

6. Nézz utána, hogyan változott az utóbbi időben a pólusokon lévő jégsapka! 

7. Sorold fel a CO2 kibocsátás csökkentésének módjait! 

 

 

Egyéni olvasás 

 

 

A Föld három fő éghajlati övezete 

https://sciencing.com/earths-three-major-climate-zones-5186.html 
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8. TÉMA 

Személyes szociális fejlődés 

A MODUL 

ÖNISMERET ÉS SZOCIÁLIS KÉPESSÉGEK 

 

Önismeret, kulcs a sikerhez 

 Mit jelent az önismeret? A személyiséged általános elismerés övezi. Ugyanakkor a fiatalok teljesen 

másképp érzékelik önmagukat. Ennek eredményeként negatív fordulat áll be kapcsolataik minőségében és 

viselkedésükben. 

A jelek, amelyek alapján helyes önismerettel rendelkezel: 

• Határozd meg erősségeid és gyengeségeid! 

• El tudod dönteni, hogy mit kell tenned egy új feladat teljesítéséhez. 

• Mutasd meg a hibáid és légy képes azokon javítani! 

• Értsd meg és beszélj érzéseidről! 

• Légy empatikus a többi ember szükségleteivel és érzéseivel kapcsolatban! 

• Figyeld meg, hogy viselkedésed hogyan befolyásol másokat! 

 

 

 

 

 

Hogyan gazdagíthatod önismereted? 

• Az érzelmi szókincs bővítése segít abban, hogy jobban ki tudd fejezni magad. 

• Kérdezz, ha problémád van! 

• Légy tisztában saját gondolataiddal és érzéseiddel! 

• Kérd megbízható emberek előrevivő visszajelzését! 

A helyes önismeret kialakítása sokat segít a személyes és a társadalmi életben, mert az adott személy 

megfelelő célokat tűzhet maga elé, kapcsolatba léphet másokkal, kontrollálhatja az érzelmeit és egészséges 

határokat hozhat létre. 

  ELLENŐRZÉSI KÉRDÉSEK: 

1. Mi az önismeret? 

2. Jegyezd fel az önismeret egyes technikáit! 

3. Hogyan gazdagíthatod önismereted? 
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Házi feladat 

Töltsd ki ezt a munkalapot az erősségek, a gyengeségek és a segítségnyújtás iránti 

érdeklődés megértéséhez! 

- Erős vagyok ezeken a területeken: 

- Küzdök vele: 

- A kedvencem az iskolában: 

- Az iskolai nap leginkább stresszes dolga: 

- Szeretnék segítséget kérni: 
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Személyes szociális fejlődés 

B modul 

EMPÁTIA, RUGALMASSÁG ÉS ALKALMAZKODÓKÉPESSÉG 

 

Az empátia jelentősége 

 Az empátia beleérző képesség. Más emberek lelkiállapotába tudjuk magunkat helyezni, mintegy saját 

élményként éljük meg az adott helyzetet. 

A szimpátia és az empátia közös eredetű szavak, gyakran azonosítják is őket, pedig nem ugyanarról van szó. 

A szimpátia „csak”együttérzést, rokonszenvet fejez ki, de az empátia ennél több: az adott személy adott 

helyzetébe való beleélés képessége. 

Az empátia fajtái: 

● kognitív (megismerő) empátia – képesség, hogy megértsük, hogyan érzi magát a másik személy, mit 

gondolhat. Ez a képesség jobb kommunikátorrá tesz bennünket, mert úgy tudunk beszélni a másik 

emberrel, ahogy az adott helyzet megkívánja; 

● érzelmi (más szóval: külső hatásokra fogékony) empátia az a képesség, amikor a másik ember érzéseit 

meg tudjuk osztani: „a fájdalmad nekem is fáj”; 

● együttérző empátia képessége – megmozdítja bennünk a segítő szándékot. 

  

    

 

 

   

  

   

  

 

    „Pontosan tudom, hogy érzed magad.” 

 

  Ellenőrző kérdések 

1. Mi a különbség a szimpátia és az empátia között? 

2. Milyen típusú empátiát ismerünk? Mindegyikre mondj egy példát! 

3. Miért hasznos az empátia az életünkben? 

 

Házi feladat 

 



75 
 

Az egyes órák után próbáld meg leírni! 

1. Három új dolog, amit megtanultam. 

2.Mit találtál könnyűnek? 

3. Mi volt nehéz? 

4.Valami, amit meg szeretnél tanulni a jövőben. 
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Személyes szociális fejlődés 

C modul 

A MOTIVÁCIÓ ÉS A MANIPULÁCIÓ KÖZTI KÜLÖNBSÉG 

 

Mi a motiváció? 

 A motiváció cselekvésre ösztönző belső kényszer. Az emberek szükséglete arra, hogy vágyaikat, 

szükségleteiket végrehajtsák.  

Az emberek magatartása célirányos. A motiváció célirányos viselkedést okoz, annak révén az igényeket 

szándékosan elégítjük ki. Az egyén szükségletei egyben a cselekvéseinek a hajtóereje. A vezetőnek ismernie 

kell a szükségletek rendszerét. Ezt mutatja be a Maslow-i piramis (4. téma C moduljában már találkoztunk 

vele) 

 

 

 

A motiváció jelentősége 

 A motiváció mind a diákok, mind a tanárok számára fontos. A motivált tanárok ösztönzik a diákokat 

a tanulásra, a motivált diákok pedig a tanárokat a tanításra. A motiváció fontos az idő hatékony kezelésére a 

mindennapi élet kihívásainak, lehetőségeinek megvalósításában, a cél elérésében. A motiváció segít, hogy 

produktívvá és hasznossá váljunk. 

A motiváció fontos az emberi életben. Az emberi fejlődés folyamatos. Naponta számos akadályt kell 

leküzdenünk, melyek többfélék lehetnek: természeti katasztrófák, tanulatlan társadalom, kevésbé gyakorlati 

kormányzati politika. De amikor motivációs környezetet biztosítunk magunknak, céltudatossá válunk. 

Mi a manipuláció? 

 A manipuláció valakinek vagy valaminek az ügyes kezelése, ellenőrzése vagy használata. A 

manipulátor eléri, amit akar: mások vágyainak figyelmen kívül hagyásával, akár károsításával is. A 

manipulátor célja eléréséhez sokféle eszközt használ: saját kedvességét, meggyőzést, hízelgést, csalást és 

félrevezetést. 
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A manipulatív emberek kilenc klasszikus vonása: 

● hiányzik belőlük a másik ember megközelítésének képessége, ezért a saját érdekeik szerinti 

forgatókönyvet hoznak létre, mint egyetlen elképzelhető megoldást. Nekik jó legyen, a többi nem 

számít. 

● nem ismernek határokat, a saját igényeik az elsők, akár mások megsértése árán is  

● nincs felelősségtudatuk, másokat hibáztatnak, az etika nem állítja meg őket, megpróbálhatnak rávenni 

arra, hogy te vállald a felelősséget, akkor is, ha ez azzal jár, hogy a te igényeid ne teljesüljenek 

● kirabolják az érzelmeinket, dicsérik a lelkiismeretességünket, jóságunkat, a segítőkészségünket, majd 

ezek a dicséretek elmaradnak, „hiszen te olyan ügyes vagy, meg tudod csinálni” – már neki dolgozol, 

aki nem törődik veled, csak azt akarja, elégítsd ki az igényeit 

● a legszembetűnőbb vonás, amikor a hátunk mögött kibeszélnek, a háromszögelés mesterei, olyan 

légkört teremtenek, amely intrikákat, féltékenységet, rivalizálást és nézeteltérést szül 

● saját hibái elismerése helyett rád hárítja a felelősséget 

● elterelik a beszélgetést, bűntudatot alakítanak ki benned 

● nem hajlandók elismerni a véleményedet, ha az különbözik az övékétől, és akár fenyegető dolgokat is 

kilátásba helyeznek. 

 

A motiváció és a manipuláció közti alapvető különbségek  

 

Manipuláció Motiváció 

Érdekli a munka Érdekli a munka és az ember 

Táplálja a büszkeség A szeretet táplálja 

Stílusos Alapos 

Irányítja az embereket Meghatalmazza az embereket 

Leértékeli az embereket Értékeli az embereket 

Gonosz vezető Nagyszerű vezető 

Neheztel Méltányos 

 

Hogyan ismerheti fel valaki, hogy manipulálták? 

 A manipulátorok kedvenc eszközei: bűntudatkeltés, panaszkodás, összehasonlítás, hazugság, 

letagadás, tudatlanság vagy ártatlanság, vesztegetés, aláásás, elmejátékok, feltételezések, érzelmi zsarolás, 

elkerülés, elfelejtés, hamis aggodalom, szimpátia, bocsánatkérés, hízelgés, ajándékok és kedvezmények. 

 A manipulátorok gyakori technikája a bűntudat alkalmazása, az ígéreteik, megállapodásaik vagy 

beszélgetések letagadása, vagy az érvelés megkezdése, valamit miért nem tett meg, hogy szimpátiát és 

hatalmat kapjon. A manipulátorok gyakran feltételezik a szándékokat vagy hiedelmeket, majd reagálnak rájuk, 

mintha igazak lennének, hogy igazolják érzéseiket vagy cselekedeteiket. Megpróbálnak rád ijeszteni, hogy 
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add fel az igényeidet. Ha ez nem sikerül, néha hirtelen engedékeny hangot ütnek meg. Elhitetik veled, hogy 

megteszik, amit akarsz, de a végén a saját érdekeik szerint cselekszenek. Ez a passzív manipuláció egyik 

formája, amelyet inkább a félelem, mint az ellenségeskedés motivál. Minden módon elkerülik a konfrontációt, 

témát váltanak, másokat hibáztatnak. Amikor saját hibáikkal szembesülnek, nem ismerik el a felelősséget. 

Üres bocsánatkéréshez folyamodnak a béke megtartására. 

Hogyan kezeld a manipulátorokat? 

● Ismerd meg alapvető emberi jogaidat! 

● Tarts távolságot! 

● Kerüld a személyeskedést! 

● Figyelj a tapogatózó kérdésekre! 

● Használd ki az időd a válaszadás előtt! 

● Tudj nemet mondani! 

● Készülj a következményekre, ha nem fogadják el a nemet! 

  Ellenőrző kérdések 

1. Milyen előnyei vannak a motivációnak az életünkben? 

2. Melyek az ember alapvető szükségletei Maslow piramisa szerint? 

3. Milyen a manipulatív magatartás és miről ismerhető fel? 

4. Oszd meg személyes tapasztalataidat, amikor manipulálva érezted magad! 

5. Említs meg 3 különbséget a motiváció és a manipuláció között és indokold is meg! 

6. Hogyan védheted meg magad a manipulációtól? 

 

 

Házi feladat 

1. Próbáld meg leírni egy kedvenc tevékenységedet! Ezután a többiekkel együtt tedd egy dobozba, majd 

beszélgessetek azokról a motívumokról, melyek miatt az adott tevékenységet választottátok! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



79 
 

                                                                            FÜGGELÉK 

                    SZEMÉLYES / VÁLLALATI / TÁRSADALMI FELELŐSSÉGVÁLLALÁS („CSR”) 

 

Az ember társasági lény; társaságban lakik. A legkisebb társaságokat nevezzük családoknak, a nagyobb 

közösségeket pedig (különböző méretű) társadalomnak. (Eszerint van mondjuk budapesti vagy szegedi 

társadalom (azaz a budapesti illetve a szegedi lakosok összessége) de akár európai társadalom is – ami a 

nemzeti társadalmak összefoglaló egysége; az európai lakosok összessége. Ez a kisebb vagy nagyobb 

társadalom biztosítja az egyes emberek életterét – az ember nem tud társadalmon kívül élni – és nyújt védelmet 

tagjainak. Emiatt az egyes személyeknek jogaik vannak, de kötelezettségeik is. Az egyéneknek is, a 

társadalomnak is felelősséget kell vállalni egymás vonatkozásában. A szociális felelősségvállalás magától 

értetődő dolog – mégis a kérdés váratlan helyen, a cégek életében vetették fel először. 

 

A 19. század második felében, de még inkább a 20. század első felében a vállalkozások tekintetében 

egyértelmű elv érvényesült; egyértelmű elvárást fogalmaztak meg: A vállalakozások egyedüli célja a 

nyereség maximalizálása. Vagyis, van egyéb felelőssége az egyénnek és a társadalomnak, de a 

vállalkozásnak csak egy célja lehet: hogy a bevétele minél nagyobb mértékben haladja meg a költségeit, vagyis 

minél nagyobb nyereséget termeljen. A cég ebből a nyereségből adót fizet és ezt az adót az állam arra fordítja, 

amire akarja: például szociális ügyekre (egészségügy, oktatás, segélyek, és más hasonlók) – de a cégeknek az 

adófizetésen túlmenően nincs egyéb kötelezettségük. Óvodát, bölcsödét az állam tart fenn, nem a cégek; a 

nyugdíjasokkal az állam foglalkozik, nem a cégek. A nyereség maximalizálása érdekében aztán a cégek 

minden törvényes eszközt bevethetnek (néha még a törvénytelent is…)  

A 20. század hatvanas éveire azonban egyre több vállalkozás jött rá arra, hogy a profit maximalizáláshoz jól 

képzett és szorgalmasan dolgozó munkatársakra van szükség – és a munkatársak nem gépek; szociális 

igényeik ill. feladataik is vannak: fel kell nevelni a gyerekeiket, segíteniök kell idő szüleiket – vagyis a 

vállalkozások saját érdekükben és a nagyobb nyereség érdekében igenis kell, hogy foglalkozzanak 

szociális kérdésekkel is. Ekkor fogalmazódott meg először a „vállalkozások szociális felelősségvállalása” 

témakör; angolul: Corporate Social Responsibility, rövidítve CSR. A vállalkozások is a társadalom részei, 

ahhoz millió szállal kötődnek, részt kell tehát venniök a társadalom életében – mégpedig a szociális kérdések 

kezelésében és megoldásában is.  

A cégek társadalmi felelősségvállalását négy csoportra oszthatjuk: 

a. gazdasági. Ez lényegében a nyereség maximalizálása, vagyis az eredeti, „őskapitalista” modell. 

b. jogi. A vállalkozások nem tehetnek meg bármit a nyereség maximalizálása érdekében, csak azt, amit 

a fennálló jogrend megenged. 

c. etikai, erkölcsi. A jogi megengedésen vagy tiltáson túlmenően vannak olyan dolgok, amiket „nem 

illik”, „nem erkölcsös” megtenni. Bár jog szerint megtehetnék, de az erkölcs megálljt parancsol. (A 
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mai világban az erkölcsi parancsokat nagyon hamar követik a jogi szabályozások: pl. régen a padlóra 

köpni nem illett, ma már jog szerint se szabad.) 

d. emberbaráti, „filantrópikus” feladatok. Ilyenek lehetnek például egy-egy zenekar támogatása, 

csökkent munkaképességűek alkalmazása, sokgyerekes szülők segítése. 

 

Amint az általában lenni szokott, a mind szélesebb körben terjedő tevékenységeket elkezdik összehangolni, 

majd uniformizálni. Így születnek meg a nemzetközi szabványok: hogyan kell a minőséget biztosítani, a 

környezetet védeni, az információ biztonságát szavatolni. Az ilyen nemzetközi szabványok azt teszik lehetővé, 

hogy a fentebb említett fogalmak (minőség, környezetvédelem, stb.) az egész világon mindenki ugyanazt 

értse. Így született meg a CSR nemzetközi szabványa is. (ISO26000:2010. ISO=Nemzetközi Szabványügyi 

Szervezet; 26000 a szabvány száma; 2010 – a szabvány 2010-es változata.)  

 

A vállalati szociális felelősségvállaláson túlmenően létezik természetesen állampolgári és társadalmi 

felelősségvállalás is. Lényegében ezeket is a fenti négy csoportra (gazdasági, jogi, stb.) oszthatjuk.  


