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Előszó 

Kedves Pedagógusok! 

Az ember társadalmi lény; nem tud társadalmon kívül létezni. Emiatt a társadalomban élés 

képessége (szociális kompetencia, vagy egyenrangú megfogalmazással élve: állampolgári 

kompetencia) kiemelkedően fontos mindenki számára. Különösen így van ez a felnövekvő 

nemzedéknél, akik most sajátítják el ezeket a képességeket.A téma fontosságát külön aláhúzza 

az a tény, hogy a világ és a körülöttünk lévő társadalom gyökeresen megváltozott az utóbbi 

tizenöt évben: beköszöntött a Digitális Kor; gyerekeink idejük tetemes részét a neten töltik, 

csetelnek, e-maileznek, facebookoznak, mobiloznak. A felnövekvő nemzedék idejének jelentős 

részét virtuális társadalomban, virtuális (sokszor: alternatív) valóságban töltik. A Digitális Kor 

eszközei mindennapos használatban vannak és hatásuk a gyerekekre – miután ők még 

nincsenek felvértezve a szükséges társadalmi élettapasztalattal – szinte felmérhetetlen. 

A gyerekek felkészítésére készítették a projekt csapattagjai a témát taglaló „Tankönyvet“. 

Miután azonban a témakörök a gyerekek tanárai számára is újdonságot jelenthetnek, ezért 

készült a jelen segédanyag. 

A témaköröket a tanárokkal és a tanulókkal készített anoním, nemzetközi felmérés előzte meg 

és a témaválaszték ezen vélemények összegzése alapján készült. Jelen tanári segédanyag 

a Tankönyv téma-sorolását követi. A projekt munkája nyomán angol nyelvű tankönyv és tanári 

segédanyag készült, a jelen magyar nyelvű változat ezeknek az alapműveknek rövidített 

változata, javasoljuk ezért, hogy az angol nyelvű és a magyar nyelvű anyagokat közösen 

használják. 

A témakörök kifejtésére írásos anyag készült, de a tanári munka megkönnyítése érdekében 

elkészítettük az anyag elektronikus változatát is, az általánosan használt ppt változatban. 

A kivetíthető fóliák angoly nyelvűek, de a minimális mennyiségű szöveg miatt általában jól 

érthetőek. A fóliák az angol nyelvű segédanyag-alapváltozatban találhatók meg. Kidolgozásra 

került egy okostelefonos segédanyag is; ez elsősorban a tanulók otthoni felkészülését segíti, de 

kitűnően használható az órai munka során is. A témakörök egyébként tetszőleges sorrendben 

tárgyalhatók. 

Jó és sikeres tanítást kíván 

a projekt csapata 

 

7 
 

 
  



1. Témakör 
 

A digitális kor jellemzői 

A modul 

Digitális technológia  

DIGITÁLIS 

A definíció szerint (https://en.wikipedia.org/wiki/Digital) a digitális kifejezés általában egy 

számjegyre, különösen bináris számokra utal. Ha digitális módszert használunk, akkor mindent 

átmásolunk, „lefordítunk” a számok nyelvére, és minden folyamatot úgy végzünk, mintha 

matematikai folyamatok lennének. A „digitális” olyan melléknév, amelyet sok különböző 

fogalomban lehet használni 

• Digitális adat, általában bináris számokkal használják; 

• Digitális tömegkommunikációs eszköz, digitális adatként tárolt média; 

• Digitális rádió, amely digitális technológiát használ, továbbításra vagy fogadásra; 

• Digitális televízió, televíziós rendszerek, amelyek digitális jeleket sugároznak; 

• Digitális jel (elektronika), a hullámformák diszkrét készletéből kialakított jelek, nem pedig 

folyamatos tartományok; 

• Digitális jel (jelfeldolgozás), mintavételezett analóg jelek a digitális értékek sorozataként 

(ibid.) 

Ugyanígy a digitális elektronika: elektronikus áramkörök, amelyek digitális jeleket használnak. 

(Ibid.) 

Miért használunk digitális módszereket? 

Mert sokkal pontosabbak, különösen, ha bináris rendszert használunk: olyan rendszert, 

ahol csak két számjegy van: a 0 és az 1. Például az elektronikában: ha van áram, 1, ha nincs 

áram, 0. 

Melyek a digitális módszer hátrányai? 

● Az élet körülöttünk nem digitális, nem csak számokból áll. Az autó gyorsabban megy 

ha megnyomjuk a gázpedált, több üzemanyagot kap. Vagyis, le kell fordítanunk 

világunkat digitálisra vagy digitálisról a „normál” -ra, amelyet analógnak hívunk. Az 

ilyen átalakításokat a „D/A és A/D átalakítók” végzik. (D/A azt jelenti: „digitálisról 

analógra” és A/D „analógról digitálisra”.) Vagyis a digitális rendszerben való működés 

érdekében további kiegészítő megoldásokat kell végrehajtani. 

Ha digitális módszert alkalmazunk, akkor szükség lehet több (néha sokkal több) helyre 

a digitális adatok kezelésére és tárolására, különösen akkor, ha bináris rendszert 
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használunk: a tízes számrendszerben egy számot/számjegyet (például a 9-et) egy 

számjeggyel írhatjuk le, míg ugyanez a bináris rendszerben 1001 (azaz négy 

szám/számjegy). Numerikus rendszerünk alapszáma tetszőleges, bármilyen számot 

választhatunk – nem csak a 10-et vagy a 2-t. Valójában létezik az úgynevezett 

„hexadecimális” rendszer az elektronikában: itt tizenhat különböző jelet (számjegyet) 

használunk. Ezért egy hexadecimális rendszerben kevesebb számjegyre van szükség 

egy szám jelöléséhez, mint a szokásos tízesrendszerünkben. Pontossági okokból a 

bináris rendszer az abszolút általánosan elfogadott és használt rendszer. 

Az első hátrányt nem lehet megcáfolni: ezeket a konvertereket használnunk kell. Nagyon sok 

megoldás van erre a feladatra a mikroelektronika területén; mondhatjuk, hogy „mindenre van 

megoldás a mikroelektronikában”. Ezek a megoldások a D/A és A/D átalakítók, mint bármely 

más integrált áramkör. 

A D/A konverter (DAC) (from https://www.rohm.com/electronics-basics/ad-da- 

converters/what-are-ad-da-converters) 

A mikroelektronika megoldást nyújtott a második hátrányra is. A bináris rendszerben 

több számjegy szükséges egy szám jelöléséhez, és így sokkal több hely kell ahhoz, hogy kezelni 

tudja (matematikai folyamatok készítése velük, tárolás), de a mikroelektronikában a 

folyamatosan csökkenő méretek (távolságok) miatt rendkívül nagy mennyiségű digitális szám 

tárolható. (Csak egy példa: egyetlen mikroprocesszor kevesebb, mint 1cm2-én 1 milliárd 

tranzisztor helyezhető el). Ezért a digitális kapacitás mennyisége jelentősen megnőtt. 

Korábban az adatokat eredeti formában, analóg formában tárolták; (mint például a magnón) – 

manapság az adattárolási kapacitás túlnyomó része digitális. (2002-ben az analóg és a digitális 

tárolás mennyisége megegyezett, azóta a digitális tárolás növekedett. Ezért hívjuk a 2002-es 

évet a „digitális korszak kezdeté”-nek. 

A digitális forradalom 

A Wikipédia (https://en.wikipedia.org/wiki/Digital_Revolution) szerint a digitális 

forradalom, más néven a harmadik ipari forradalom, a mechanikus és analóg elektronikus 
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technológiától a digitális elektronikáig terjedő váltás, amely az 1950-es évek végétől az 1970- 

es évek végéig kezdődött, a digitális számítógépek és a digitális nyilvántartás bevezetésével és 

elterjedésével, amely a mai napig is folytatódik. A kifejezés hallgatólagosan utal a digitális 

számítástechnika és a kommunikációs technológia által a 20. század második felében (és azt 

követően) bekövetkező elsöprő változásokra is. A mezőgazdasági és az ipari forradalomhoz 

hasonlóan a digitális forradalom az információs korszak kezdetét jelzi. 

Ennek a forradalomnak a központi elemei a digitális logikai áramkörök és az azokból 

származó technológiák, köztük a számítógép, a digitális mobiltelefon és az internet, tömeges 

előállításuk és széleskörű használatuk. Ezek a technológiai újítások átalakították a 

hagyományos termelési és üzleti módszereket. A digitális forradalom a digitális technika 

megváltozása. Nehéz pontos dátumot megnevezni, amikor ez történt; az elmúlt 50 évben bárhol 

megnevezhető. E tekintetben a fent említett 2002 a kritikus dátum. Most a világ adattárolási 

kapacitásának több mint 99% -a digitális. 

A mikroelektronika (és különösen annak még sűrűbb változata, a nanotechnológia) 

fejlesztése lehetővé tette hihetetlenül nagy mennyiségű adattárolási kapacitás előállítását. 

https://www.google.com/search?q=world%27s+data+storage+capacity+in+2020&tbm=isch& 

source=univ&sa=X&ved=2ahUKEwjk9v_rkIfgAhVBiSwKHR1aCh4Q7Al6BAgDEA0&biw 

=1694&bih=913#imgrc=nCUHuhUKChWFgM: az alábbiakban a világ adattárolási kapacitása 

1 zettabájtra, azaz 1021-re lesz. Egy ilyen összeg 21 nullával írható le az 1 után (lásd még: 

https://en.wikipedia.org/wiki/Zettabyte) 2025-ig ez az összeg elérheti a 125 ZB-t. 

Jelenlegi és várható adattárolási kapacitás a világon 

1 exabyte = 1 EB = 10006byte = 1018byte = 1000000000000000000B = 1000 petabyte = 1millió 

terabyte = 1milliárd gigabyte. 

Csak ezen adattárolási mennyiségek összehasonlításképpen: 

● 1 KB = egy rövid történet; 
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● 1 MB egy kis novella; 5 MB magában foglalhatja Shakespeare összes munkáit; 

● 1 GB egy 10 méteres polc könyveinek tartalmát tárolhatja; 

● 5 EB tartalmazhat minden, a világban beszélt szót. 

Gondolhatnánk, hogy egy ilyen adatmennyiség több mint elég. Nem; a becsült keresleti adatok 

minden évben meghaladják a kínálatot: (kék - kereslet, fekete - kínálat) 

A digitális technika és a digitális megoldások hihetetlen mennyiségű új megoldást kínálnak. 

Nem csoda, hogy a digitális kor gyerekei előtt teljesen más világ áll. 

MEGJEGYZÉSEK A HÁZI FELADATHOZ – LEHETSÉGES 

MEGOLDÁSOK 

1. Az elektronika egy egyszerű elektromos áramkör, amely sok alkatrészt tartalmaz. 

Amikor ezt az áramkört egyetlen kristályban készítik és nagyon kicsi a mérete, akkor 

mikroelektronikának nevezzük. Amikor ezek a méretek (távolságok) csökkennek a 

nanométer tartományba (1 mm = 1 millió nanométer), akkor ezt a megoldást és áramkört 

nanoelektronikát nevezzük. 

2. Digitális, amikor mindent számokkal jellemzünk. 

3. Mivel a bináris rendszernek csak két számjegye van: 0 és 1, könnyű elkészíteni és 

érzékelni, olyan, mint egy kapcsoló: 0 - nincs világítás (kikapcsolva) és 1 - a fény világít 

(be van kapcsolva). 
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OKOSTELEFON ANYAGA 

BEVEZETŐ MEGJEGYZÉSEK 

1. A választott kérdések esetében a vastag betűvel nyomtatott válasz az egyetlen helyes. 

Ugyanez vonatkozik az IGAZ – HAMIS mondatokra: csak a megjelölt opció helyes. A kérdések 

a tankönyvben megadott ellenőrzési kérdéseken alapulnak. 

2. A nyílt végű mondatok és kérdések esetében más, másképp megfogalmazott válaszok is 

helyesek lehetnek; a tanár eldönti, hogy elfogadja-e vagy sem. Tehát, míg a többszörös 

választási kérdések és az IGAZ – HAMIS mondatok automatikusan értékelhetők, a nyílt végű 

feladatokhoz a tanár értékelése szükséges. 

3. Minden kérdés és feladat megoldható a tankönyv alapján. 

4. Lásd a Socrative.com-ra vonatkozó utasításokat a Függelékben! 

1. FELELETVÁLASZTÓS KÉRDÉSEK 

1. Mi az ipari forradalom? 

a. Amikor a mezőgazdaság forradalma elkezdődött. 

b. Amikor az ipar forradalma elkezdődött. 

c. Amikor az ipar elkezdett nagyon gyorsan fejlődni. 

d. Amikor az ipar jóval lassabban fejlődött. 

e. Amikor a mezőgazdaság elkezdett nagyon gyorsan fejlődni. 

2. Mi az információs társadalom? 

a. Amikor az információ megszületett. 

b. Amikor újságot olvasunk. 

c. Amikor az információ többé nem fontos a társadalomban. 

d. Amikor az információ nagyon fontossá válik mind a gazdaságban, mind a 

társadalomban. 

e. Amikor a gazdaság fontos szerepet tölt be az információban. 

3. Hogyan, mikor alakult ki a mikroelektronika? 

a. A XIX: században kezdődött. 

b. A tranzisztor és később az integrált áramkörök megalkotásával kezdődött. 

c. Akkor kezdődött, amikor az integrált áramkörök túl nagyok lettek. 
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d. A nanoelektronika fejlesztésével kezdődött. 

e. A mikroelektronika nem fejlődött ki. 

4. Miért jobbak a digitális megoldások? 

a. Nem jobbak. 

b. Nincsenek digitális megoldások. 

c. Mert az ujjainkon számolhatunk. 

d. Mert a digitális megoldások zöldebbek. 

e. Mert a digitális megoldások sokkal pontosabbak. 

5. Mi az a “digitális korszak”? 

a. Napjainkról beszélünk, az elmúlt évtizedről, amikor a digitális megoldások 

elsöprővé váltak. 

b. A múlt század, amikor az ujjainkon számoltunk. 

c. Már 2019 óta digitális kornak hívjuk korunkat. 

d. A következő húsz év. 

e. Nincs “digitális korszak”. 

6. Kik a “digitális polgárok”? 

a. Az ókori görögök. 

b. Digitália polgárai. 

c. Napjaink polgárai; elsősorban a fiatal generáció. 

d. Azok, akik 2020 után fognak születni. 

e. Nincsenek digitális polgárok. 

7. Mi az integrált áramkör? 

a. Ami egy tranzisztort tartalmaz. 

b. Ami egyáltalán nem tartalmaz tranzisztort. 

c. Amik körben mozognak. 

d. Olyan összetett elektronikus rendszer, mely számos elektronikus alkatrészből áll. 

e. Transzformátort tartalmazó összetett elektromos rendszer. 

8. Mi a chip-készítés? 

a. Szilikon chip gyártása. Ez a mikroelektronikai gyártás első fázisa. 
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b. Tranzisztor előállítása; ez a mikroelektronikai gyártás utolsó fázisa. 

c. Miután a tranzisztor készen áll, készítünk egy chipet. 

d. Ez az, amit mi burgányából készítünk. 

e. Még nem tudunk chipet gyártani. 

9. Miért hívjuk a mikroelektronikát mikroelektronikának? 

a. Mert az elektronikában használják. 

b. Mert chipekből áll. 

c. Mert nagyon összetett. 

d. Mert nem használhatjuk őket. 

e. Mert a távolságok mikronok. 

10. Mi a nanoelektronika? 

a. A nanométeres távolságú elektronikus alkatrészek. 

b. Nincs nanoelektronikánk. 

c. Amikor a mikron túl forró, nanoelektronikus eszközöket készítünk. 

d. Azok az elektronikus eszközök, melyekre „nano” van írva. 

e. Kilenc mikroelektronikai eszközcsoport. 

2. IGAZ – VAGY HAMIS MONDATOK 

1. Az ipari forradalom a 20. században kezdődött. IGAZ – HAMIS 

2. Az ipari forradalom az, amikor a mezőgazdaság gyorsan fejlődött. IGAZ – HAMIS 

3. Az információ fontos számunkra a tájékozódás miatt. IGAZ – HAMIS 

4. Az információs társadalom az, amikor az információ fontossá vált a gazdaságban is. 

IGAZ –HAMIS 

5. A mikroelektronika nagyon kis méretekkel és távolságokkal rendelkező elektronikus 

eszköz. IGAZ – HAMIS 

6. Az integrált áramkör körökben mozog. IGAZ – HAMIS 

7. A digitális megoldások mindig számokkal jellemezhetők. IGAZ – HAMIS 

8. A digitális megoldások azért jobbak, mert zöldebbek. IGAZ – HAMIS 

9. Napjaink egyik legfontosabb elektronikai folyamata az adatfeldolgozás. IGAZ - 

HAMIS 

10. A memória adattároló eszköz. IGAZ – HAMIS 
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3. KIFEJTŐ KÉRDÉSEK 

1. Mi a manufaktúra? (Amikor a mesterek kézi munkát végeznek). 

2. Mi a gépipar? (Amikor sok gépet gyártanak és használnak). 

3. Mi az információs társadalom? (Egy társadalom, ahol az információ alapvető szerepet 

játszik a társadalomban és a gazdaságban). 

4. Mi a „digitális”? (Amikor minden számokkal jellemzett). 

5. Miért jó a digitális megoldás? (Mert sokkal pontosabb). 

4. NYÍLT VÉGŰ MONDATOK 

1. A digitális adatok …. (számok által jellemzett adatok). 

2. A digitális kor akkor kezdődött, …. (amikor a digitális megoldások többségbe kerültek). 

3. Digitális tárolás az, …. (amikor az adatok tárolása digitális formában történik). 

4. A mikroelektronika az, …. (amikor az elektronikus eszközöket nagyon kis távolságok, a 

mikronok jellemzik). 

5. A chip készítése az ….(első), az összeszerelése a ….. (második) és a tesztelése a 

….(harmadik) nagy lépés a mikroelektronikában. 
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MÓDSZERTANI MEGJEGYZÉSEK 

1. A modul fő célja, hogy a tanulók megértsék mi a digitális és a digitális megoldás jelentése. 

2. A modul témája meglehetősen elméleti; fontos, hogy a tanár mindig konkrét példákat 

adjon az elméleti szempontokra. 

3. A digitális technológiák általánosságban fontosak az életben: a tanulóknak teljesen meg 

kell érteni, hogy bármit is csinálnak, használják a mobiltelefonjukat vagy 

számítógépüket, ez mind digitális megoldásokon alapul. Digitális korban élünk. 

4. A digitalizálás fogalmának megértése általánosságban is létfontosságú, a tanulók 

megértik, hogy tudniuk kell, mit jelent a digitális és milyen következményei vannak. 

5. A tankönyv és a tanári kézikönyv anyaga segít a tanároknak a hagyományos, frontális 

tanításban. A frontális tanítás azonban kombinálható a modul elektronikus változatának 

használatával. 

6. A tanárokat arra ösztönzik, hogy a jelen modul tanításához nem szabványos, innovatív 

módszereket használjanak. A tanárok választása esetén az ilyen módszerek lehetnek: 

a. A tanulók által bemutatott kiselőadások, melyek körülbelül 5-10 percesek. 

A következő témákat javasoljuk a tanulók kiselőadásaihoz: 

A. Mi a digitális megoldás? Melyek a jellemzői? 

B. Miért használunk digitális megoldásokat? 

C. Hogyan lehet a tizedes rendszerről átmenni a binárisra és vissza? 

b. Vita vagy ötletbörze (brainstorming) néhány fogalommal kapcsolatban. 

A következő témakörök javasoltak a viták vagy az ötletbörze témakörében: 

A. Miért használunk digitális rendszert? 

B. Miért olyan fontos a mikroelektronika? 

C. Miért hívjuk a mai gyerekeket ”digitális polgároknak"? 

Ha a tanár az ötletbörze mellett dönt, akkor a tanulóknak elő kell készítenie a 

szabályokat és az eljárást az ötletbörze idejére. Támogatásért látogasson el a 

https://blog.aweber.com/email-marketing/10-rules-for-mind-blowing-content-brainstorming- 

sessions.htm webhelyre. 

Innovatív oktatási ötletek megismeréséhez a https://www.edsys.in/16-innovative-ideas- 

make-teaching-methods-effective/ oldalt ajánljuk. 
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Ha elkezdik az IKT-alapú oktatást, a tanárok a következő YouTube-prezentációkat is 

használhatják: 

a. https://www.youtube.com/watch?v=8dG1FQntd5g (Boolean algebra, 5’45”) 

b. https://www.youtube.com/watch?v=2xXErGeeb_Q&list=PLlqjnBcbd7ufgeygWBWivu 

bSDYRFAgdxY&index=5 (Digital electronics; 6’37”) 

c. https://www.youtube.com/watch?v=btgAUdbj85E (Analog vs digital; 5’30”) 

d. https://www.youtube.com/watch?v=XZmGGAbHqa0 (Google data centre, 5’27”) 

e. https://www.youtube.com/watch?v=qm67wbB5GmI (How a CPU is made; 10’15”) 

f. https://www.youtube.com/watch?v=WxJKXGugfh8 (Digital and analog; 4’01”) 

A YouTube anyagok használatához gyors internetkapcsolat szükséges. 
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Konkrét megjegyzések az okostelefon változathoz 

1. Harminc különböző feladat van (kérdések, nyílt végű mondatok, stb.). A modul teljes 

anyagát lefedik. Az értékelés természetesen az adott iskolától és a tanártól függ, de javasoljuk 

a 30 lehetséges jó válaszból 25 jó válasz esetén a legjobb jegyet. 

2. Az okostelefon feladatai helyettesíthetik a tankönyv házi feladatait. 

3. A SOCRATIVE lehetővé teszi, hogy az adott kérdéseket házi feladatként, versenyként 

vagy osztálymunkaként használják. Ha osztálymunkában használják, az alábbi óratervet ennek 

megfelelően módosítani kell. 

4. A tanár természetesen további feladatokat is létrehozhat az okostelefonos változathoz. 

5. A SOCRATIVE egyéb lehetőségeit a Függelék tartalmazza. 

6. A tanárokat arra ösztönözzük, hogy használják széles körben az okostelefonos 

változatot. A tapasztalatok azt mutatják, hogy az okostelefonok használatának megtiltása az 

osztályteremben ellentétes az eredményességgel, és ha a tanár okostelefont használ, a diákok 

lelkesebben követik őt. 

7. A nyílt végű kérdésekre és a nyílt végű mondatokra javasolt megoldásokat csak a tanár 

értékelheti. A javasolt megoldások csak minták; más szavakkal is megfogalmazhatók a jó 

válaszok. 
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ÓRATERVEZET – MINTA 

ELSŐ RÉSZ 

Szint/Osztály: 6-8 (Életkor 12-14 év) 

Cím: DIGITÁLIS TECHNOLÓGIA 

Idő: 45 perc 

Tanulási célok: A lecke végére a tanulók képesek lesznek felfogni: 

● Mit jelent a digitális kifejezés; 

● Mi a mikroelektronika és a nanoelektronika jelentősége; 

● Miért fontos az adatfeldolgozás; 

● A digitális technológia és az internet közötti kapcsolatot. 

Szükséges Tankönyv, PP prezentáció, okostábla, projektor 

eszközök: 

Előkészítés és A tanárnak előzetesen el kell olvasnia a tankönyvet, meg kell néznie az 

előfeltételek: elektronikus változatot (PPT). A tankönyvhöz és az elektronikus változathoz 

készített megjegyzések is nagyon hasznosak lehetnek. 

Tantárgyi ● informatika 

koncentráció: ● számítástechnika 

MÁSODIK RÉSZ: Az óra leírása 

Első tevékenység: Ráhangolás 

Módszer: 

A tanár üdvözli az osztályt és a diákok hangulatával kapcsolatos kérdéseket tesz fel; 

A témákra való felkészülés érdekében felteszi a következő kérdéseket, és meghallgatja a diákok 

véleményét: 

● Mit jelent a digitális kifejezés? 

● Mi a mikroelektronika? 

● Mi az információ? 

A tanár meggyőződik arról, hogy a tanulók megértették a digitális szó jelentését és annak 

jellemzőit. 

Kölcsönhatás: tanár – diákok, diákok – tanár 

Felhasznált idő: 10 perc 

Második tevékenység: Mit gondoltok, mi az az információs társadalom? 

Módszer: 
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Ez lehet egy játék. A diákok saját példákat és magyarázatokat írnak a kérdésre és a tanár értékeli 

azokat. Az angol nyelv az internet nyelve, így a tanár beszélhet az angol nyelvtanulás fontosságáról 

is. 

Kölcsönhatás: tanár – diákok, diákok – tanár, diákok – diákok 

Felhasznált idő: 8 perc 

Harmadik tevékenység: Mi a digitális, mi az analóg és miért olyan fontosak? 

Módszer: 

A diákok megvitatják a kérdést; ez történhet ötletbörze formában is. A tanár beszél a fontosság 

okairól. 

Kölcsönhatás: tanár – diákok, diákok – tanár 

Felhasznált idő: 10 perc 

Negyedik tevékenység: A digitális kor megjelenésének megbeszélése 

Módszer: 

A tanár felveti a kérdést és a diákok beszélgetnek róla. A megbeszélés pontjai: digitalizálás, 

digitális adattárolás, a digitális kor jellemzői 

Kölcsönhatás: tanár – diákok, diákok – diákok 

Felhasznált idő: 12 perc 

Ötödik tevékenység: A modul összegfoglalása, a lehetséges házi feladat megbeszélése 

Módszer: 

A tanár összefoglalja a modul főbb pontjait. Döntése alapján adhat házi feladatot a diákoknak. 

Kölcsönhatás: tanár – diákok 

Felhasznált idő: 4 perc 

Az órai munka értékelése 

Felhasznált idő: 1 perc 

Megjegyzések. 

A bemutatott óratervezet a klasszikus, frontális tanítási módszertant tükrözi. Ha nem 

szabványos, innovatív módszertanokat alkalmaznak, mint az ötletbörze, a csoportos viták, a 

hallgatói előadások, a tanárnak az osztálytervet az adott módszertanhoz rendelt időre kell 

igazítania. Ha a tanár úgy szeretné, akár két osztályban is taníthatja a modult. 
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1. Témakör 

B modul 

Információ és kommunikáció a digitális korban 

INFORMÁCIÓ 

Az információ bármi lehet, ami tájékoztat a bennünket körülvevő világ állapotáról és 

változásairól, mind a közelebbi és tágabb környezetünkben. Az információnak újnak, fontosnak 

és hasznosnak kell lennie, különben számunkra nem információ. Ez a feltétel azt jelenti, hogy 

egy valaki számára fontos információ nem feltétlenül fontos másnak. Továbbá, egy valaki 

számára nagyon értékes információ nem feltétlenül ugyanolyan értékes más számára. A jelek 

minden érzékünkön keresztül elérnek bennünket: szem, fül, orr, bőr, ízlelés. 

Következésképpen, ha a releváns fogadó szerv nem működik, akkor az információ – még ha 

rendelkezésre áll is – nem bizonyulhat információnak. Például: a mozdony jelzése nem 

információ egy siket embernek arról, hogy milyen közel áll hozzá. 

Az információ létfontosságú életünkben. Folyamatos kölcsönhatásban élünk a 

környezetünkkel, és abban tájékozódunk, miután megkaptuk az információt a személy és a 

környezet kölcsönhatásáról. Információ nélkül az emberiség nem tud élni. Az információ 

hordozóját közegnek nevezzük (Lat.; eszköz; többes számban - „media”). 

Az információ bármilyen jel lehet a környezetünkből – valójában annak bármilyen 

változása. Ha a külső hőmérséklet esik, ez jelzi számunkra, hogy kabátot vegyünk fel. Ha látjuk, 

hogy esik, ez információ számunkra, hogy esernyőt vigyünk magunkkal. Ha halljuk a kutya 

ugatását, akkor feltételezzük, hogy valaki meglátogat minket. 

Ha nincs információ, az egyenlő a halállal; az informátor és az átvevő halála is. 

Információ a környezetünkből és a környezetünkről 

Bizonyos értelemben információként általánosíthatunk bármilyen jelcserét két vagy több 

partner között, nem csak feltétlenül az élőlények között: általános értelemben 

meghatározhatjuk, hogy a mágnes ereje is egy információ, amely egy acéldarabhoz „közelebb 

21 
 
 

  



 

kerül”. Szűkebb és szokásos értelemben a környezet és az ember közti információt vesszük 

figyelembe. Ugyanakkor más élőlények is adhatnak információkat: közismert példa arra, hogy 

a napraforgó mikor fordul a napfény felé, vagy hány növény zárja le virágait, amikor 

besötétedik. Az állatokról / az állatokról / a között található jelek információként is érthetők - 

valóban, kutyánk „tud olvasni” az arcunkról. 

A „környezet” természetesen egy másik személy is lehet. Mint fentebb írtuk, a számunkra 

megfogalmazott információk akkor információk, ha újak, fontosak és hasznosak. Minél több 

információt tudunk aktívan fogadni és értékelni, annál világosabbakká válnak a környezettel 

kapcsolatos ismereteink. Önmagában egy jel nem információ, mielőtt –akaratlanul – értékeljük. 

Ez lehet, egy aktív, tudatos értékelési folyamat, de lehet egy automatikus folyamat is, amikor 

egyszerűen csak „tudomásul vesszük”. 

Az agyunk mindent értékel, ami elér hozzánk, akkor is, ha felismerjük, vagy sem, és ha ez 

valóban fontos és releváns, akkor ez információként aktíválódik. Ha nem fontos, nem új, nem 

releváns, akkor gyakran nem jut el a tudatunkba – ez egy természetes védekező mechanizmus 

az információtömeg ellen, amely minden másodpercben ér bennünket. 

Az értékelési folyamat és az értékelés hatékonysága elsősorban szaktudásunktól, korábbi 

tapasztalatainktól és a jelenlegi ismereteinktől függ. Ezért az értékelési folyamat és 

hatékonysága rendkívül egyéni és befolyásolható – ez a motiváció, és rosszabb esetekben a 

manipuláció alapja. Az értékelési folyamat befolyásolható egy adott jel értékeléséhez, mivel azt 

szeretnénk, hogy a másik személy értékelje. Ezért tanítjuk gyermekeinket (és magunkat is) egy 

adott információ lehető legjobb és józan észlelésére. 

Az információ hatékonysága az információ mennyiségétől is függ. Nyilvánvaló, hogy ha a 

mennyiség nagyon alacsony, a hatékonyság (azaz a felismert, értékes információ mennyisége) 

szintén alacsony, és a hatékonyság növekszik a kapott információ mennyiségével. Amikor 

azonban az értékelni kívánt információ mennyisége túllép egy bizonyos határértéket (az 

optimális mennyiséget), akkor a hatékonyság (és így az értékelt információ relatív mennyisége) 

csökkenni kezd – az agyunk „túltelítődik”.Vagyis nincs szükségünk sem kevés, sem sok 

információra, elegendő információra van szükségünk. 

Az értékelés hatékonysága az információ mennyiségének függvényében 
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Ez az optimális mennyiség mindig szubjektív, és a görbe a politika egyik legfontosabb eszköze, 

amikor a politikusok vagy befolyásolók azt akarják, hogy mi abban higgyünk, amit és ahogyan 

el akarnak hitetni velünk. A szokásos eszközük, hogy túl sokat beszélnek; és amint azt a görbe 

mutatja: a túl sok egyenlő a túl kevéssel, azaz a valódi jelentés, a valódi ötletek rejtve 

maradhatnak. Az információk túlcsordulása megöli a józan értékelési képességünket. 

“Hogyan döntsek…?!” 

Az objektív oktatás feladata az információértékelés hatékonyságának növelése. Mint fentebb 

már említettük, ez függ 

• a fogadó folyamat hatékonyságától; 

• a tárgyra vonatkozó tapasztalataink összességétől; 

• a témával kapcsolatos tudásunk szintjétől. 

A médián keresztül kapott információk hatékony értékelését „médiaműveltségnek” 

nevezzük. A médiaműveltség a mai, digitális korban a tudatos ember egyik legfontosabb 

jellemzője, aki meg akarja tartani a józan értékelés lehetőségét; egyik legfontosabb eszköz a 

társadalmi (polgári) kompetenciában. 

A meghatározás szerint (https://en.wikipedia.org/wiki/Media_literacy) a médiaműveltség olyan 

gyakorlatokat foglal magában, amelyek lehetővé teszik az emberek számára a média elérését, 

kritikus értékelését és létrehozását. 

A médiaműveltség nem korlátozódik egyetlen médiumra, ezért az évek során számos 

meghatározást alkottak. A médiaműveltség fogalmát az általános készségek alapján határozták 

meg. 

Információáramlás 

Az információs jel az úgynevezett információáramláson keresztül terjed a feladótól a 

vevőhöz. 
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Több részből áll: 

1. Kódolás, a kódoló 

Az eredetileg létrehozott jelet érthető és továbbítható információcsomagra szükséges 

cserélni. Például ha a feladó angolul beszél, és a címzett francia, akkor ez a kódoló lehet 

angol> francia fordító. Ezenkívül a jelet digitális jelekké (számjegyekké) is 

átalakíthatom, hogy torzulás nélkül terjedjenek a kommunikációs csatornán. 

Információs csatorna 

Ez bármi lehet: elektromos vezeték, levegő, amelyen keresztül a rádióhullámok vagy a 

hang terjed, optikai kábel, amelyen keresztül az optikai jelek terjednek stb. 

2. Dekódolás, dekóder 

Feladata, hogy a jelet olyan formába alakítsa, amelyet a vevő/fogadó megért. Lehet, 

hogy egy fordító, vagy D/A dekóder (lásd a fenti modult), vagy bármilyen más 

megfelelő egység. 

Az információáramlás pontossága döntő jelentőségű. Ha a fogadott jel nem az, mint amit el 

kellett volna küldeni, akkor az információ torzulásáról beszélünk. Mindennapi életünkben 

általában „félreértésnek” nevezzük. Ez a következő tényezők összegző eredménye lehet: 

● eredeti hiba a Küldőnél: el akart küldeni egy üzenetet, de történt egy nyelvbotlás, így 

valójában nem az eredetileg eltervezett üzenet ment el. “Ó, nem erre gondoltam. 

● kódolási hiba: Nincs kódoló, egyetlen fordító sem tudja kódolni a tökéletesen 

elküldendő információt; némi torzítás mindig megmarad. 

● hibás információs csatorna: A vonal sem tökéletes; bármilyen kisebb vagy nagyobb 

hiba (torzítás) előfordulhat. Itt a digitális jelek sokkal pontosabbak, mint a klasszikus 

analógok; és ez az oka annak, hogy manapság mindent digitalizálnak; ezért élünk 

digitális korban. 

● dekódoló hibák:. Hasonló lehet a kódolási hibákhoz. 

24 
 

 

  



 

● hiba a fogadónál: A dekódolt jel helyes lehet, de a fogadó “másképpen értelmezi”. 

Nagyon gyakran fordul elő torzítás. 

Bármilyen hiba a kommunikációban végzetes lehet: gondoljunk csak Jules Verne regényére 

„A mentőállomások keresése” („Grant kapitány gyermekei”). Ezért elengedhetetlen az 

információáramlás pontosságának ellenőrzése. Technikai szempontból a pontosság digitális 

megoldásokkal maximalizálható; ezek a manapság ismert legpontosabb eszközök. (De ezek 

sem tökéletesek!) A pontosság elvileg ellenőrizhető, ha az elküldött és a kapott információkat 

egymás mellé rakjuk, és összehasonlíthatjuk a kettőt. Meg tudjuk ezt csinálni a technikával, de 

a kommunikációs áramlás elkerülhetetlen része a két oldal, a két személy; és nem tudjuk teljes 

mértékben meghatározni, mi folyik a feladó és a vevő agyában. 

Az információáramlásban, beleértve a küldő és a fogadó személyeket is, az 

információáramlás pontosságát nem lehet teljesen ellenőrizni, és a 100% -os pontosság sem 

garantálható. A pontosság javításához kritikus elemre van szükségünk: visszajelzésre. 

KOMMUNIKÁCIÓ 

A médiaműveltség fenti meghatározásában van egy nagyon fontos pillanat: az 

információszerzésre is vonatkozik. Mint általában, az információ átvevője az értékelés után 

reagál valamilyen módon – azaz az információ általában fordított információáramlást is 

létrehoz. Ha ez egyoldalú, egyirányú, akkor információnak nevezzük; a kétoldalú, kölcsönös 

információt kommunikációnak hívjuk. A kommunikáció információcsere. 

A definíció alapján a kommunikáció az információcsere folyamata általában egy közös 

jelrendszer segítségével. (https://hu.wikipedia.org/wiki/Kommunikáció) A kommunikáció a 

latin ’communicare’ szóból származik, melynek jelentése: megosztás. 

A fenti meghatározás nem hangsúlyozza teljesen az információcsere kétoldalúságát, 

kölcsönösségét. Ezen a kétoldalú, kétirányú információáramon keresztül egy kommunikációs 

folyamat jön létre. 

Kommunikáció áramlás 
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(https://forgos.uni-eszterhazy.hu/wp- 

content/tananyagok/fs_komm_egyetemi/obj/ie_0014_0_0_0/0014_0_0_0.htm) 

A kommunikációs folyamat most már képes biztosítani az információáramlás pontosságát: a 

visszajelzés egyszerűen csak információt szolgáltat arról, hogy miként értették az előző 

információkat. Ha jól, akkor minden rendben; ha nem, a partnerek tisztázzák és kijavítják a 

félreértést. 

KOMMUNIKÁCIÓ ÉS METAKOMMUNIKÁCIÓ 

Az emberi kommunikációval párhuzamosan mindig előfordul a kommunikáció második 

csatornája, a meta-kommunikáció. 

A meghatározás szerint (https://en.wikipedia.org/wiki/Meta-kommunikáció) a 

metakommunikáció egy másodlagos kommunikáció (közvetett jelekkel együtt) arról, hogy egy 

információ miként értelmezhető. Arra a gondolatra épül, hogy ugyanaz az üzenet, amelyet 

eltérő metakommunikáció kísér, jelenthet valami teljesen mást, akár beleértve az ellenkezőjét 

is, mint például az irónia. „Kommunikáció a kommunikációról” – nevezik így is a 

metakommunikációt. 

A „kommunikáció a kommunikációról” a kritikus fontosság meghatározása. Kommunikálunk, 

és ezzel egyidejűleg információkat is hozzáadunk ahhoz, amiről kommunikálunk. A 

metakommunikációval a kommunikációs folyamat módosul: 

Kommunikáció plusz metakommunikáció 

(face to face – szemtől szemben) 
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https://forgos.uni-eszterhazy.hu/wp- 

content/tananyagok/tamop/komelm_alapjai/03_09/32_a_kzvetlen_s_kzvetett_kommunikcis_f 

ormk_rendszerezse.html 

A metakommunikáció sok tekintetben nem csupán a kommunikáció második csatornája: 

1. Mivel a metakommunikáció az információcsere során gyakorlatilag a test különböző 

jeleinek összessége, ezért nagyobb távolságra nem továbbítható. A metakommunikáció 

alapvetően a személyes kommunikáció része. Igaz, hogy az elektronikus kommunikáció 

képes közvetíteni a beszélő képeit (mint a TV-ben vagy a videotelefonban), és a hang 

minden jellemzőjével továbbítható, az elektronikus kommunikáció a 

metakommunikáció jelentős részét kivágja. A fenti kép nem tükrözi helyesen a valós 

helyzetet; 

2. A metakommunikáció automatikus; ez nem egy tudatos folyamat. Ezért azt nem 

 lehet úgy módosítani, mint bármely más közvetlen kommunikációt, például a beszédet. 

 Ez azt jelenti, meg tudjuk mondani, amit akarunk, ez lehet igaz vagy sem, addig a 

 metakommunikáció nem hazudhat. A metakommunikációnk tájékoztatja a partnerünket 

 arról, hogy valójában mit gondolunk. A kommunikáció és a metakommunikáció nem 

 közvetíti ugyanazt a tartalmat: mondhatjuk, hogy sajnáljuk –pedig nem; mondhatjuk, 

 hogy nem vagyunk fáradtak, pedig azok vagyunk; vagy tetszik valami, miközben nem. 

 Ebben az esetben a kommunikáció és a metakommunikáció ellentmondásos tartalmakat 

 közvetít. Mivel a kommunikáció tudatos, a metakommunikáció pedig nem, amikor a két 

 csatorna egymásnak ellentmondó információkat közvetít, akkor automatikusan úgy 

 gondoljuk, hogy a metakommunikáció sugallja az igazat. A metakommunikáció nem 

 tud hazudni. Amikor a metakommunikáció támogatja, megerősíti azt, amit mondunk, 

 azt mondjuk, hogy „a személy hiteles”. Napjainkban a digitális korszak elektronikus 

 kommunikációjának halálos veszélye az, hogy a „hitelesség-ellenőrzés” – a 

 metakommunikáció – leginkább hiányzik, így utat enged hazugságoknak, hamis 

 híreknek, manipulációknak. 

3. Mint látjuk, a kódolás, dekódolás a kommunikációs folyamat kritikus része. A kódolás 

 átalakítja az információt továbbítható formába, például a hangunkba és nyelvünkbe, a 

 dekóderek visszafordítják azokat az érthető jelkészletekké. Képzelje el, hogy egy 

 spanyol egy kínaival beszél, és közös nyelvük angol. Az első tolmács spanyolról fordít 

 angolra, a második tolmács angolról kínaira. A metakommunikáció tartalmát elvileg 

 ugyanúgy kell kódolni/dekódolni. A probléma az, hogy a metakommunikáció nemzeti 

 jellemzői egyáltalán nem azonosak. Azaz a kommunikáció és a metakommunikáció 
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átviteléhez két kódolókészletet és két dekóderkészletet kell használni – ez soha nem 

lehet sikeres. Vagyis a kommunikáció létfontosságú része el fog veszni. (Hasonló a 

helyzet egy tolmácson keresztüli személyes beszélgetés során. Lefordítja ő a tartalmat, 

de a metakommunikációt nem tudja lefordítani. (A jó tolmácsok megpróbálják ezt 

megtenni, de ez mégsem lesz “az igazi”.) 

4. Míg a kommunikáció szabályait elég könnyű megtanulni, a metakommunikációét – 

nem. Mivel a metakommunikáció tudattalan, megtanulhatjuk, hogyan kell figyelni a 

metakommunikációs jelekre, hogyan lehet jobban megérteni őket, de nem tudjuk 

megtanulni, hogyan lehet "létrehozni" őket. Nem lehet megtanulni, hogyan kell 

viselkedni a testünknek, ha hazudunk – elsajátíthatunk néhány másodperces jártasságot, 

de a testünk nagyon rövid idő alatt „elárul minket”. 

KOMMUNIKÁCIÓ A DIGITÁLIS KORBAN 

A jelenkori kommunikációnak két fő jellemzője van: 

1. Elsősorban mesterséges, elektronikus, digitális csatornákon keresztül történik: e- 

mailek, Facebook, mobiltelefonok, internet. Mint fentebb láttuk, ezek a csatornák 

jelentősen csökkentik a metakommunikáció mennyiségét, azaz jelentősen csökkentik 

annak esélyét, hogy ellenőrizhessük a közölt tartalom hitelességét. A digitális kor 

megnyitotta az utat a csalásokra, téves információkra és manipulációkra. 

2. Az információmennyiség, amelyet másodpercenként kapunk, messze meghaladja az 

emészthető mennyiséget; jóval meghaladjuk az információértékelési hatékonysági 

görbe maximális pontját. Egyszerűen elvisz minket az „információs autópályán”. 

Információtömeg 

Ezen okok miatt elengedhetetlen, hogy megtanítsuk gyermekeinket a médiaműveltségre – míg 

felnőttként, néha mi magunk tanárok sem vagyunk azok... A médiaműveltség valószínűleg a 

legfontosabb eszköz a digitális korban a társadalmi (polgári) kompetencia számára. 

Amint azt a fentiekben megemlítettük, a médiaműveltség az a képesség, hogy józanul és 

kritikusan értékeljük a kapott információkat, különösen a tömegtájékoztatási csatornákon 

keresztül érkezőket. Nincs az igazságot elmondó metakommunikáció, de vannak különféle 

28 
 

 
  



médiaforrások, amelyek ugyanazt a tényt mutatják be (és értékelik, kommentálják) más 

nézőpontból, így a nézetek és az értelmezések másoldalú részét képezik. Ennek alapján meg 

tudjuk ítélni, hogy mit kell elhinni és mit nem, mit kell irányítani, hogyan és hol. Be kell 

vallanunk: a teljesen objektív kommunikáció (információ) eltűnt; az egyetlen dolog, mennyire 

közelíthetjük meg az igazságot. 

MEGJEGYZÉSEK A HÁZI FELADATHOZ – LEHETSÉGES 

MEGOLDÁSOK 

1. Amikor valaki beszél, feltételezi, hogy a hallgató számára nem ismert az információ, 

vagyis a beszélő előnyösebb, a hallgató hátrányosabb helyzetben van. Amikor a hallgató 

válaszol, a pozíciók ellentétesre változnak A pozíció változása mindaddig tart, amíg 

beszélgetnek. 

2. Amikor azt mondjuk, hogy sajnáljuk, de mindezt nagy mosollyal kísérjük.Vagy amikor 

azt mondjuk, jól érezzük magunkat, közben pedig keservesen sírunk. 

3. Általában az elektronikus kommunikáció ideje meghaladja a barátainkkal folytatott 

közvetlen beszélgetés idejét. 

29 
 
 

  



 

Konkrét megjegyzések az okostelefon verzióhoz 

1. Harminc különböző feladat van (kérdések, nyílt végű mondatok, stb.). A modul teljes 

anyagát lefedik. Az értékelés természetesen az adott iskolától és a tanártól függ, de javasoljuk 

a 30 lehetséges jó válaszból 25 jó válasz esetén a legjobb jegyet. 

2. Az okostelefon feladatai helyettesíthetik a tankönyv házi feladatait. 

3. A SOCRATIVE lehetővé teszi, hogy az adott kérdéseket házi feladatként, versenyként 

vagy osztálymunkaként használják. Ha osztálymunkában használják, az alábbi óratervet ennek 

megfelelően módosítani kell. 

4. A tanár természetesen további feladatokat is létrehozhat az okostelefonos változathoz. 

5. A SOCRATIVE egyéb lehetőségeit a Függelék tartalmazza. 

6. A tanárokat arra ösztönözzük, hogy használják széles körben az okostelefonos 

változatot. A tapasztalatok azt mutatják, hogy az okostelefonok használatának megtiltása az 

osztályteremben ellentétes az eredményességgel, és ha a tanár okostelefont használ, a diákok 

lelkesebben követik őt. 

7. A nyílt végű kérdésekre és a nyílt végű mondatokra javasolt megoldásokat csak a tanár 

értékelheti. A javasolt megoldások csak minták; más szavakkal is megfogalmazhatók a jó 

válaszok. 

OKOSTELEFON ANYAGA 

BEVEZETŐ MEGJEGYZÉSEK 

1. A választott kérdések esetében a vastag betűvel nyomtatott válasz az egyetlen helyes. 

Ugyanez vonatkozik az IGAZ – HAMIS mondatokra: csak a megjelölt opció helyes. A kérdések 

a tankönyvben megadott ellenőrzési kérdéseken alapulnak. 

2. A nyílt végű mondatok és kérdések esetében más, másképp megfogalmazott válaszok is 

helyesek lehetnek; a tanár dönti el, hogy elfogadja-e vagy sem. Tehát, míg a többszörös 

választási kérdések és az IGAZ – HAMIS mondatok automatikusan értékelhetők, a nyílt végű 

feladatokhoz a tanár értékelése szükséges. 

3. Minden kérdés és feladat megoldható a tankönyv alapján. 

4. Lásd a Socrative.com-ra vonatkozó utasításokat a függelékben! 

1. FELELETVÁLASZTÓS KÉRDÉSEK 
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1. Mi az információ? 

a. Az információ adat a környező világról. 

b. Az információ, amit akkor érzünk, amikor meleg van. 

c. Az információ nem létezik. 

d. Információ, amikor egymással beszélgetünk. 

e. Információ az, amit nem mondtunk. 

2. Mi a kommunikáció? 

a. Amit mondunk a rádióban. 

b. Amit nem mondunk senkinek. 

c. Amikor információt cserélünk a partnerünkkel. 

d. Amikor a barátom beszél hozzám. 

e. Amikor mondok valamit a barátomnak. 

3. Mi a metakommunikáció? 

a. Amikor két meta egymással kommunikál. 

b. Amikor két kisgyerek egymással beszélget. 

c. Amikor két kutya ugat. 

d. Amikor csendben vagyunk. 

e. A kommunikációnkkal együtt előforduló gesztikulációk és egyéb jelek. 

4. Miért olyan fontos a metakommunikáció? 

a. Másképpen nem értjük meg az idegeneket. 

b. Ez kommunikáció a kommunikációról; felfedi valódi gondolatainkat. 

c. Egyáltalán nem fontos. 

d. Egyébként nem értjük meg a meta embereket. 

e. Egyébként nem látjuk a színeket. 

5. Hogyan működik együtt a kommunikáció és a metakommunikáció? 

a. Nem működnek együtt. 

b. Elsőként a metakommunikáció, utána a kommunikáció következik. 

c. Egyszerre fordulnak elő és megítélhetjük a partner hitelességét. 

d. A metakommunikáció nem létezik. 
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6. Hogyan változott a kommunikáció a digitális korban? 

a. Nem változott. 

b. A kommunikáció eltűnt. 

c. Mivel a kommunikáció főleg digitális lett, a metakommunikáció nagy része 

elveszett. 

d. A digitális kor elnyomta a kommunikációt. 

e. A kommunikáció elveszett, a metakommunikáció maradt. 

7. Mi a médiaműveltség? 

a. Sok olvasás. 

b. Számolási készség. 

c. Idegen nyelvek megértése. 

d. A sok beszéd. 

e. Az a képesség, amikor a média híreit okosan értékeljük. 

8. Mi a motiváció? 

a. Valakit meggyőzni, hogy megtegyen valamit. 

b. Beszélgetés valakivel. 

c. Meghallgatni valakit. 

d. Azt kérni valakitől, tegyen meg valamit. 

e. Nem csinálni semmit. 

9. Mi a manipuláció? 

a. Valaki befolyásolása, hogy a manipulátor érdekeiért cselekedjen. 

b. Valaki befolyásolása, hogy a manipulált személy érdekében cselekedjen. 

c. Annak a tanulása, ki mit akar. 

d. Szívesség kérése. 

e. Parancs, valaminek a megtételére. 

10. Melyik a legfontosabb kommunikációs szervünk? 

a. A szemünk. 

b. A nyelvünk. 

c. A kezeink. 

d. Az ujjaink. 

e. Az orrunk. 
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2. IGAZ – HAMIS MONDATOK 

1. Az információ mindig kétoldalú. IGAZ – HAMIS 

2. A kommunikáció soha nem egyoldalú. IGAZ – HAMIS 

3. A metakommunikáció jelentése: kommunikáció metaval. IGAZ – HAMIS 

4. A kommunikáció párhuzamosan együtt jár a metakommunikációval. IGAZ – HAMIS 

5. A metakommunikáció az kommunikáció a kommunikációról. IGAZ – HAMIS 

6. A metakommunikáció feltárja a beszélő hitelességét. IGAZ – HAMIS 

7. A digitális kommunikáció elsősorban elektronikus úton történik. IGAZ – HAMIS 

8. A digitális kommunikációban a legtöbb metakommunikáció elveszik. IGAZ –- 

HAMIS 

9. A digitális kommunikáció nem teszi lehetővé a manipulációt. IGAZ – HAMIS 

10. A motiváció természetes és őszinte, a manipuláció általában tisztességtelen. IGAZ – 

HAMIS 

3. NYÍLT VÉGŰ KÉRDÉSEK 

1. Mi az információáramlás? (a beszélőtől a hallgatóhoz tartó információsorozat) 

2. Mi a kommunikáció? (információcsere) 

3. Mi a metakommunikáció? (különböző kommunikációs jelek) 

4. Mi történik a metakommunikációval a digitális korban? (legnagyobbrészt 

eltűnik/elveszik) 

5. Miért könnyű manipulálni a digitális kommunikációban? (mivel a metakommunikáció 

legnagyobbrészt elveszett) 

4. NYÍLT VÉGŰ MONDATOK 

1. A motiváció…. (valaki meggyőzése, hogy egy adott cselekvés elvégzésre kerüljön). 

2. A manipuláció…. (valaki meggyőzése, hogy a manipulátor érdeke szerint cselekedjen). 

3. A digitális kommunikáció sajátságos, mert…. (a metakommunikáció legnagyobb része 

elveszik). 

4. A kommunikációban a partnerek…. (egyenrangú) helyzetben vannak. 

5. A kommunikáció ebben az esetben legnagobbrészt átmegy…. (metakommunikáció.) 
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MÓDSZERTANI MEGJEGYZÉSEK 

1. A modul fő célja, hogy a gyerekek megértsék, mi az információ, mi a kommunikáció és 

napjainkban mi a jellemzőjük. 

2. A modul témája eléggé elméletinek tűnik, fontos, hogy a tanár mindig konkrét példákkal 

mutassa be az elvont szempontokat. 

3. Az információ és a kommunikáció általános fontosságú az életben, értsék meg a tanulók, az 

élet nem lehet meg nélkülük. 

4. Az információs és kommunikációs elvek megértése alapvetően fontos: a tanulók megértik, 

hogy teljesen tisztában kell lenniük a digitális korszak kommunikációjának jellemzőivel és 

buktatóival. 

5. A tankönyv anyagai és a TSM (Tanári kézikönyv) segíti a tanárokat a klasszikus, frontális 

tanításban. A frontális tanítás azonban kombinálható a modul elektronikus változatának 

használatával. 

6. A tanárokat arra ösztönözzük, hogy a jelen modul tanításához nem szabványos, hanem 

innovatív módszereket használjanak. A tanárok választása esetén az ilyen módszerek 

lehetnek: 

a. A tanulók kiselőadásai. Ezek időtartama egyenként 5…10 perc. 

Ezekhez a kiselőadásokhoz a következő témákat javasoljuk: 

A. Információ és információs csatornák. 

B. A kommunikáció és jellemzői. 

C. A metakommunikáció és jelentősége. 

D. A digitális kor kommunikációs formái és mintái. 

b. Néhány vita vagy ötletbörze témajavaslat: 

A. Hogyan kommunikálnak az élőlények (nem csak az emberek)? 

B. Melyek a modern kommunikációnk jellemzői? 

C. Melyek napjaink tömegkommunikációjának a veszélyei? 

Ha a tanár úgy dönt, hogy az ötletbörzét alkalmazza, akkor a tanulók részére elő kell 

készítenie a szabályokat és az eljárást az ötletbörze idejére. Támogatásért tekintse meg a 
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https://blog.aweber.com/email-marketing/10-rules-for-mind-blowing-content-brainstorming- 

sessions.htm webhelyet. 

Az innovatív oktatási ötletek megismeréséhez ezt a webhelyet javasoljuk: 

https://www.edsys.in/16-innovative-ideas-make-teaching-methods-effective/ 

Ha elkezdi az IKT-alapú tanítást, a tanárok a következő YouTube-prezentációkat is 

használhatják: 

a. https://www.youtube.com/watch?v=QrMSP42L168 (Information flow on Twitter, 

0’59”) 

b. https://www.youtube.com/watch?v=tt1-Ohe9QQU (Mobile communications 

principles, 11’27”) 

c. https://www.youtube.com/watch?v=ixSUBl1WNxk (Result-driven communication, 

1’17”) 

d. https://www.youtube.com/watch?v=ihKXQbYeV5k (Non-verbal communication – 

birds 4’59”) 

e. https://www.youtube.com/watch?v=ig49aXCsioo (Manipulation, 6’15”) 

f. https://www.youtube.com/watch?v=l4tWdTmYZoM (Psychological tricks, 7’47”) 

g. https://www.youtube.com/watch?v=_bi6TGu3H6A (body language examples, 6’24”) 

A YouTube anyagok használata gyors internet kapcsolatot igényel. 
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ÓRATERVEZET - MINTA 

ELSŐ RÉSZ 

Szint/Osztály: 6-8 (Életkor 12-14 év) 

Téma: INFORMÁCIÓCÉS KOMMUNIKÁCIÓ A DIGITÁLIS KORBAN 

Idő: 45 perc 

Tanulási célok: A lecke végére a tanulók képesek lesznek felfogni: 

● Mi az információ és a kommunikáció; 

● Miben különbözik az információ és a kommunikáció; 

● Mi a metakommunikáció; 

● Milyen információs és kommunikációs tulajdonságok változtak 

meg a digitális korban. 

Szükséges tankönyv, PP prezentáció, okostábla, projektor 

eszközök: 

Előkészületek: A tanárnak előzetesen el kell olvasnia a tankönyvet, meg kell néznie az 

elektronikus változatot (PPT). A tankönyvhöz és az elektronikus változathoz 

készített megjegyzések is nagyon hasznosak lehetnek. 

MÁSODIK RÉSZ: Az óra leírása 

Első tevékenység: Ráhangolás 

Módszer: 

A tanár üdvözli az osztályt és megfigyeli a diákok hangulatát. 

A témára való felkészülésként az alábbi kérdésket teszi fel a tanulóknak és meghallgatja a 

véleményüket: 

● Mi az információáramlás? 

● Miért fontos az információ? 

A tanár megbizonyosodik róla, hogy a diákok értik az információ fogalmát és annak jellemzőit. 

Kölcsönhatás: tanár – diákok, diákok - tanár 

Felhasznált idő: 10 perc 

Második tevékenység: Mit gondoltok, miért olyan fontos az információ? 

Tevékenység: 

Ez lehet egy játék. A tanulók leírják a kérdéssel kapcsolatos véleményüket és magyarázataikat és 

a tanár értékeli a leírtakat. 
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Az angol nyelv az internet nyelve, a tanár beszélhet az angol nyelv kommunikációban is betöltött 

fontos szerepéről. 

Kölcsönhatás: tanár – diákok, diákok – tanár, diákok - diákok 

Felhasznált idő: 8 perc 

Harmadik tevékenység: Mi a kommunikáció és a metakommunikáció, miért olyan fontosak? 

Tevékenység: 

A diákok megvitatják a kérdést; ez lehet ötletbörze fomában is. A tanár a fontosság okairól beszél. 

Kölcsönhatás: tanár – diákok, diákok - diákok 

Felhasznált idő: 10 perc 

Negyedik tevékenység: Vita, beszélgetés a metakommunikáció fontosságáról a digitális 

korban 

Tevékenység: 

A tanár felveti a kérdést és a diákok beszélgetnek róla. A vita pontjai lehetnek: a 

metakommunikáció szerepe, a hitelesség, a médiaműveltség a digitális korban. 

Kölcsönhatás: tanár – diákok, diákok - diákok 

Felhasznált idő: 12 perc 

Ötödik tevékenység: A modul összegzése, lehetséges házi feladat megbeszélése 

Tevékenység: 

A tanár összefoglalja a témakör fő pontjait. Döntése alapján házi feladatot adhat a diákoknak. 

Kölcsönhatás: tanár – diákok 

Felhasznált idő: 4 perc 

Az osztály munkájának értékelése 

Felhasznált idő: 1 perc 

Megjegyzések. 

A bemutatott óratervezet a klasszikus, frontális tanítási módszertant tükrözi. Ha nem 

szabványos, innovatív módszertanokat alkalmaznak, mint a brainstorming, a csoportos viták, a 

hallgatói előadások, a tanárnak az osztálytervet az adott módszertanhoz rendelt időre kell 

igazítania. Ha a tanár úgy dönt, lehetséges akár két osztályra is kiterjeszteni a modult. 

1. Témakör 
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C modul 

Szülők és gyerekek a digitális korban 

BELESZÜLETNI VAGY TANULNI? 

Ha feltételezzük, hogy a szülők átlagéletkora 25 év, akkor számos lehetséges születési 

dátumot azonosíthatunk az X, Y és Z generációk számára: 2005–2010. körül a gyerekek 

születtek, 1980–85. körül a szüleik és körülbelül 1955–60. körül a nagyszüleik. Vagyis ha a 

fiatalok 10… 15 évesek, szüleik 35–40 körül vannak, nagyszüleik pedig 60–65 évesek lehetnek. 

A kérdés az, hogy mi a jellemző az egyes generációkra a digitális és elektronikus kérdésekkel 

szemben; mit tapasztaltak és tanultak az életükben. 

A három generáció feltételezett születési ideje 

Először is – minden megtanulható, és mindenki addig tud tanulni, amíg él. (Pontosan ez az 

LLL (life long learning – élethosszig tartó tanulás) program – ezt állapítja meg és támogatja. 

Ebben az értelemben nincs különbség a három generáció között. Ennek a tanulási folyamatnak 

azonban nagyon különböző szintjei, módszerei és hatékonyságai vannak. 

● A tanulás leghatékonyabb módja, ha „valamibe beleszületünk”. Ezekután a 

gyermek természetesnek tartja például, hogy van levegő, sétálunk, a központi fűtés melegíti a 

lakásunkat és áramot használunk – bár az utolsó két nem „természetes”; nagyszüleinknek – 

különösen a távoli, kis községekben nem mindig volt villamosáram, és alapvetően egyáltalán 

nem volt központi fűtés. A szülők generációja számára az elektromosáram általános volt, és a 

központi fűtés is egyre természetesebbé vált.” Ezek a „természetes” kérdések nagyban 

befolyásolják tudásunk szintjét – képzeljük el csak az olvasási és tanulási lehetőségeket és 

szokásokat, amikor még nem volt villanyfény, és télen 16:00 órakor már sötét van. A tanulási 

szokások, a tanulási minták és a tanulási lehetőségek korlátozottak voltak, így a tanulás 

hatékonysága sokkal alacsonyabb volt. A tanulás leghatékonyabb időszaka a korai 

gyermekkor – megtanulunk beszélni. Nagyon gyakran a gyerekek tanulnak és csinálnak 
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valamit (mondjuk, számítógépen), amit egyáltalán nem értenek, és természetesen nem tudják 

megmagyarázni, miért csinálják ezt – egyszerűen helyesen csinálják. Nem gondolkozunk azon, 

hogyan kell lélegezni; csak lélegzünk. 

● Természetesen az iskolában is tanulunk; mint például matematikát vagy a történelmet. 

De amikor megszerezzük ezt a tudást, ez valami „kiegészítő” a körülöttünk lévő világ számára; 

valamit, amit eddig nem tudtunk, és most megtanuljuk. Ez a tudás „idegenként”, „kívülről” 

érkezik. Akkor válik “belsővé”, amikor alkalmazzuk. Ez az időszak is hatékony, de nem olyan 

hatékony, mint a korai gyermekkorban. 

● Az iskola után is tanulhatunk. Ebben a tanulási folyamatban egyre inkább 

támaszkodunk tapasztalatainkra, de egyre inkább elveszítjük a tanulási folyamat tapasztalatait. 

Ezért a tanulás hatékonysága még az előzőnél is alacsonyabb lesz. 

● A tanulás hatékonyságának csökkenése mellett egy másik jelenséggel is találkozunk: 

tudásunk egyre nagyobb és nagyobb része elavulttá, haszontalanná válik: vagyis a hasznos 

tudás mennyisége egyre kisebb lesz. 

 A tudás, a tapasztalatok megszerzésének és az új ismeretek csökkenésének a folyamata, 

a tudás és az ismeretek elavult részeinek növekedése mindannyiunk számára jól ismert. Nem 

tudjuk megakadályozni, hogy tapasztalataink egy része (és a tudás is) elavuljon; amit 

megtehetünk, az az, hogy fenntartjuk az új tudás megszerzésének folyamatát. 

Ez az élethosszig tartó tanulás célja. 

 Az adott tapasztalat és az ismeretek elavulása azok tulajdonságaitól függ. Azt az időt, 

melyre a tudás fele elavulttá válik, félidőnek nevezik, és ez az adott tárgytól függ. Valamennyi 

gyorsan növekvő tudomány (elektronika, mikroelektronika, számítástechnika, informatika) 

nagyon gyorsan elavulttá válik, félidőjük csak néhány év. 

A fentiek alapján egy adott generációt jogosan lehet jellemezni azzal a világgal, amelybe 

beleszületett. Úgy mondjuk “benne van a vérükben”. 

A Z generáció jellemzői: 

A jelenleg felnövekvő (úgynevezett Z-generáció) az internet, a mobiltelefon, a Facebook, az e- 

mailek világába, a “virtuális világba” született bele. A diákok fő jellemzője a kettősség: a valódi 

világ és társadalom párhuzamos létezése a virtuálissal, és problémamentes ugrás az egyikről a 

másikra. 

● Problémamentes párhuzamos tevékenységek a virtuális térben. Például. a Facebookon 

tartózkodni, a YouTube-ot nézni, a barátaival beszélgetni és közben zenét hallgatni. A 

többszörös időmegosztás számukra teljesen normális; 
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● A műszaki háttér előre nem látott növekedési (fejlődési) üteme határozottan 

befolyásolja (meghatározza) a gyerekek gondolkodásmódját, ám a fejlődés olyan gyors, hogy 

a pszichológiai változások kutatása nem képes megbirkózni vele. Ezért el kell fogadnunk, 

hogy gyermekeinkkel a sötétbe ugrunk. 

● Biztosaknak kell lennünk abban, hogy az összes múltbeli szórakoztató játék és 

szórakozás eltűnt a Z generáció számára. Leginkább az internetes játékokat játsszák. A Z 

generáció digitális bennszülött. 

● A Z generáció sokkal érzékenyebb a formákra és a formatervezésre, és úgy érzi, hogy 

mindig van más esélye. (Ez a „több élettel” rendelkező digitális játékok következménye.) 

● Lusták tanulni a hagyományos értelemben vett módon, mivel tudják, hogy ujjaikon 

keresztül hozzájuthatnak a világ megismeréséhez. Ezért a klasszikus, statikus, tényszerű 

ismeretek eltűntek. Másrészt a kombinációs intelligenciájuk sokkal magasabb, mint szüleiké. 

● A Z generáció sokkal könnyebben elsajátítja az internetes ismereteket, mint az előző 

generáció; megváltozik a „tudásgradiens” (a jobban tájékozódóktól a kevésbé jól 

tájékozódókig). Ez teszi az új generációt magabiztossá és néha szemtelenné. Könnyen 

megfogalmazzák, hogy mit kellene tenniük a szülőknek (tanároknak) a konkrét helyzetben, és 

nagyon gyakran igazuk is van, de ezt udvariatlanságnak, iskolázatlanságnak tekintik. 

● “Ahol a telefonom automatikusan kapcsolódik az internethez”, ott az otthonom – így 

gondolják a gyerekek. 

● Sok virtuális közösséget hoznak létre, és jól is érzik benne magukat. 

● Nagyon nehezen kezelik a valódi konfliktusokat (mivel az online konfliktusokat más 

módon oldják meg, mint a valós világban). 

● A gyerekek mindazt a tudást értékelik, amelyeket a Google nem éppen magas szinten 

nyújt számukra, és szívesen megtanulják azokat (döntéshozatal, konfliktuskezelés stb.) 

● A gyerekek nagyon jól érzik magukat virtuális társadalmaikban; nagyon hatékony 

csapatjátékosok lehetnek – a virtuális világban; számos „baráti körük” van, – még akkor is, ha 

soha nem találkoztak és esetleg soha nem is fognak találkozni; mivel az egyik barát mondjuk 

Alaszkában, a másik pedig Új-Zélandon él. 

● A Z generáció nagyon barátságos lehet, és valódi szolidaritást mutathat virtuális 

barátaival – áldozataik valóban lehetnek hatalmasak és valósak. 

● Mivel többnyire virtuális valóságukban élnek, nincs reális elvárásuk a „való világ” iránt. 

● A Z-generációnak határozott problémái vannak az előző generációval való 

kapcsolatfelvétel (különösen a hosszú távú kapcsolatok) kialakításával; 
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● A digitális világ (és különösen a digitális játékok) javítja a térérzetet, csökkenti a 

reakcióidőt és a kis részletek felismerésének sebességét. 

A Z generáció nem jobb vagy rosszabb a szüleinél – egyszerűen nagyon nagy mértékben mások. 

Az Y és Z generációk közötti különbség (nem is számítva a Z és X generációt) annyira óriási, 

mint még generációk között soha az emberiség történetében. A szakadék áthidalása – ez az Y 

generáció elkerülhetetlen feladata. A szülőknek (tanároknak) szem előtt kell tartaniuk, hogy a 

Z generáció jóval erősebb a virtuális világban és a virtuális valóságban, mint ők, de sokkal 

gyengébbek a való világban. 

MEGJEGYZÉSEK A HÁZI FELADATHOZ – LEHETSÉGES 

MEGOLDÁSOK 

1. A műszaki fejlődés (elsősorban az elektronika területén) a mikroelektronikai 

alkatrészek megjelenését eredményezte, és ezek lehetővé tették számunkra, hogy nagyon 

összetett elektronikus rendszereket, például számítógépeket dolgozzunk ki. A számítógépek 

megváltoztatták az életünket. 

2. a. 2018-ban a világ népességének 55.1%-a rendelkezett internetkapcsolattal. 

b. A legtöbb internethasználó Ázsiában van. 

c. A legmagasabb internet lefedettség Európában van, ahol a lakosság 85,2% -a 

rendelkezik internetkapcsolattal. 
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Konkrét megjegyzések az okostelefon verzióhoz 

1. Harminc különböző feladat van (kérdések, nyílt végű mondatok, stb.). A modul teljes 

anyagát lefedik. Az értékelés természetesen az adott iskolától és a tanártól függ, de javasoljuk 

a 30 lehetséges jó válaszból 25 jó válasz esetén a legjobb jegyet. 

2. Az okostelefon feladatai helyettesíthetik a tankönyv házi feladatait. 

3. A SOCRATIVE lehetővé teszi, hogy az adott kérdéseket házi feladatként, versenyként 

vagy osztálymunkaként használják. Ha osztálymunkában használják, az alábbi óratervet ennek 

megfelelően módosítani kell. 

4. A tanár természetesen további feladatokat is létrehozhat az okostelefonos változathoz. 

5. A SOCRATIVE egyéb lehetőségeit a Függelék tartalmazza. 

6. A tanárokat arra ösztönözzük, hogy használják széles körben az okostelefonos 

változatot. A tapasztalatok azt mutatják, hogy az okostelefonok használatának megtiltása az 

osztályteremben ellentétes az eredményességgel, és ha a tanár okostelefont használ, a diákok 

lelkesebben követik őt. 

7. A nyílt végű kérdésekre és a nyílt végű mondatokra javasolt megoldásokat csak a tanár 

értékelheti. A javasolt megoldások csak minták; más szavakkal is megfogalmazhatók a jó 

válaszok. 

OKOSTELEFON ANYAGA 

BEVEZETŐ MEGJEGYZÉSEK 

1. A választott kérdések esetében a vastag betűvel nyomtatott válasz az egyetlen helyes. 

Ugyanez vonatkozik az IGAZ – HAMIS mondatokra: csak a megjelölt opció helyes. A kérdések 

a tankönyvben megadott ellenőrzési kérdéseken alapulnak. 

2. A nyílt végű mondatok és kérdések esetében más, másképp megfogalmazott válaszok is 

helyesek lehetnek; a tanár dönti el, hogy elfogadja-e vagy sem. Tehát, míg a többszörös 

választási kérdések és az IGAZ – HAMIS mondatok automatikusan értékelhetők, a nyílt végű 

feladatokhoz a tanár értékelése szükséges. 

3. Minden kérdés és feladat megoldható a tankönyv alapján. 

4. Lásd a Socrative.com-ra vonatkozó utasításokat a függelékben 
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1. FELELETVÁLASZTÓS KÉRDÉSEK 

1. Mi jellemző a nagyszülők generációjára a technika tekintetében? 

a. A villamosenergia és a rádió. 

b. Az LCD TV. 

c. Az Internet. 

d. A mobiltelefon. 

e. A Facebook. 

2. A technikát tekintve mi jellemző a szülők generációjára? 

a. Az Internet. 

b. Az SMS és az e-mail. 

c. A Facebook. 

d. A videókamera és a színes TV. 

e. Az okostelefon. 

3. Mi az a “digitális korszak”? 

a. A XX. század. 

b. Az 1950 körüli időszak. 

c. A kulturális forradalom. 

d. A digitális kommunikáció korszaka, napjaink. 

e. A digitális korszak 100 év múlva érkezik. 

4. Melyek a digitális kor főbb jellemzői? 

a. Az autó elérhetősége. 

b. Rendelkezésre áll a villamosenergia. 

c. Mobil internet, virtuális társadalom, Facebook. 

d. Rakéták küldése a Jupiterre. 

e. Nagy hadseregek. 

5. Mi a mikroelektronika? 

a. A színes TV nagyon kicsi darabjai. 

b. Nagyon kis méretekkel és távolságokkal rendelkező elektronikus áramkörök, mint 

az egy mikron 
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c. Elektronika nagyon kicsi emberek számára. 

d. Matematika az egyetemek részére. 

e. Nincsenek mikroelektronikai termékek. 

6. Mi a nanoelektronika? 

a. Ugyanaz, mint a mikroelektronika, de jóval kisebb távolságokkal (nanométer). 

b. Elektronika mini TV-khez. 

c. Elektronika transzformátorokhoz és vonatokhoz. 

d. Elektronika nagy emberek számára. 

e. Elektronika nagy hajókhoz. 

7. Mit tanulhatunk meg a legkönnyebben? 

a. Amit olvasunk. 

b. Amit hallunk. 

c. Amit megízlelünk. 

d. Amibe beleszülettünk. 

e. Ami azután jön, amikor befejeztük az iskolát. 

8. Hogyan változik a tanulás hatékonysága az idő múlásával? 

a. Egész életünkben egész idő alatt növekszik. 

b. Életünk során állandóan csökken. 

c. Állandó, egész életünkben. 

d. Először növekszik, de ha megszűnik a tanulás, a hatékonyság gyorsan csökken. 

e. Először csökken, de a tanulás megszűnése után növekszik. 

9. Hogyan változik a tapasztalat az idő múlásával? 

a. Állandó, amíg élünk. 

b. Csökken, amíg élünk. 

c. Nő, amíg élünk. 

d. Először csökken, de utána nő. 

e. Először növekszik, de azután csökken. 

10. Hogyan változik a hasznos tapasztalat az idővel? 

a. Állandó, amíg élünk. 
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b. Csökken, amíg élünk. 

c. Növekszik, amíg élünk. 

d. Csökken, de később növekszik. 

e. Növekszik, de később egyre több tudás elavul. 

2. IGAZ – VAGY HAMIS MONDATOK 

1. A nagyszüleink, amikor megszülettek, nem tudták, mi az az internet. IGAZ - HAMIS 

2. A LED-es színestévék a XX. század közepén jelentek meg. IGAZ – HAMIS 

3. A nagyszüleink nem ismerték a rádiót. IGAZ – HAMIS 

4. A szüleinknek ismerős volt a videókamera. IGAZ – HAMIS 

5. A szüleinknek meg kellett tanulniuk az internetezést, mert amikor megszülettek, az még 

nem létezett. IGAZ - HAMIS 

6. Az asztali számítógépek öt évvel ezelőtt jelentek meg. IGAZ - HAMIS 

7. A laptopok már a nagyszüleink idejében ismertek voltak. IGAZ - HAMIS 

8. Napjainkban az internethez 100 millióan kapcsolódnak. IGAZ - HAMIS 

9. A Facebookon csak fényképeket lehet megosztani. IGAZ - HAMIS 

10. Fordított tanítás, amikor a fiatalabb generáció tanítja az idősebbet. IGAZ – HAMIS 

3. NYÍLT VÉGŰ KÉRDÉSEK 

1. Miért nem nevezhetjük a nagyszüleinket „elektronikus generációnak? (Az elektronika 

még nem létezett, amikor ők megszülettek). 

2. Miért nevezhetjük a szüleinket „elektronikus generációnak”? (Az elektronika már 

létezett, amikor ők születtek). 

3. Miért hívjuk a jelen generációját „digitális gyerekeknek”? (Mert ők már a digitális 

korszakban születtek). 

4. Hogyan változik a tanulás hatékonysága az idők során? (Növekszik, de iskola után 

gyorsan csökken). 

5. Mi történik a tapasztalatainkkal az idő múlásával? (Folyamatosan növekszik, de később 

egyre nagyobb és nagyobb része elavulttá válik). 

4. NYÍLT VÉGŰ MONDATOK 

1. Fordított tanítás, amikor (a gyerekek tanítják a szüleiket). 

2. A gyerekek sokkal jobban értik az internetet, mint a szüleik, mivel (ők a digitális 

korban születtek). 
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3. A nanoelektronikai eszközök ……… (nanométeres) távolságokkal rendelkeznek. 

4. Minden generációnak azt a legkönnyebb megtanulni… (amibe beleszületett). 

5. A mikroelektronika a tranzisztor feltalálásával kezdődött ……. (1948)-ban. 

46 
 

 
  



 

MÓDSZERTANI MEGJEGYZÉSEK 

1. A modul fő célja, hogy a tanulók megértsék mik az egyes generációk jellemzői. 

2. A modul témája meglehetősen elméleti; fontos, hogy a tanár mindig konkrét példákat adjon 

az elméleti szempontokra. 

3. A generációk különbségének fogalma általánosságban fontos az életben: a tanulóknak 

teljesen meg kell érteniük, hogy szüleik és főleg a nagyszüleik egy teljesen más világban 

születtek. 

4. A „generációs szakadék” fogalmának megértése általánosságban is fontos, a gyerekeknek 

meg kell érteniük, hogy aktívan kell tanítaniuk szüleiket a digitális világra; ez a fordított 

tanítás. 

5. A tankönyv és a tanári kézikönyv anyaga segít a tanároknak a hagyományos, frontális 

tanításban. A frontális tanítás azonban kombinálható a modul elektronikus változatának 

használatával. 

6. A tanárokat arra ösztönzik, hogy a jelen modul tanításához nem szabványos, innovatív 

módszereket használjanak. A tanárok választása esetén az ilyen módszerek lehetnek: 

a. A tanulók által bemutatott kiselőadások, melyek körülbelül 5-10 percesek. 

A következő témákat javasoljuk a tanulók kiselőadásaihoz: 

A. Mi a generáció? 

B. A szülők és a nagyszülők korában ismertté vált eszközök, termékek. 

C. Mi a fordított tanítás? 

A következő témákat javasoljuk vitákhoz vagy ötletbörzéhez : 

A. Mi az, amit a gyerekek tudnak, de a szülők – nem? 

B. A digitális kor jellemzői 

C. Hogyan taníthatják a gyerekek az idősebb generációt a digitalizációra? 
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Ha a tanár az ötletbörze mellett dönt, akkor a tanulóknak elő kell készítenie a szabályokat 

és az eljárást az ötletbörze idejére. Támogatásért látogasson el a https://www.edsys.in/16- 

innovative-ideas-make-teaching-methods-effective/ oldalra. 

Az elektronikus változatra vonatkozó külön megjegyzések 

1. Ha elkezdik az IKT-alapú tanítást, a tanárok a következő YouTube-prezentációkat is 

használhatják: 

a. https://www.youtube.com/watch?v=TtIojDWOsgg (generations; 8’51”) 

b. https://www.youtube.com/watch?v=aqdm6aBUZII (X vs Z-generation, 6’44”) 

c. https://www.youtube.com/watch?v=jHpbdQCMnwQ (Generation Y, 10’06”) 

2. A YouTube anyagokhoz gyors internetkapcsolat szükséges 
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ÓRATERVEZET – MINTA 

ELSŐ RÉSZ 

Szint/Osztály: 6-8 (Életkor 12-14 év) 

Téma: SZÜLŐK ÉS GYEREKEK A DIGITÁLIS KORBAN 

Idő: 45 perc 

Tanulási célok: A lecke végére a tanulók képesek lesznek felfogni: 

● Mi természetes szüleiknek a digitális korban; 

● Mi a természetes a gyerekeknek a digitális kommunikáció idején; 

● Melyek a főbb különbségek a két generáció között; 

● Mi a “fordított tanítás”; 

● Hogyan hidalható át a szülők és gyerekeik közti szakadék. 

Szükséges Tankönyv, PP-prezentáció, okostábla, projektor 

eszközök: 

Előkészítés és A tanárnak előzetesen el kell olvasnia a tankönyvet, meg kell néznie az 

előfeltételek: elektronikus változatot (PPT). A tankönyvhöz és az elektronikus változathoz 

készített megjegyzések is nagyon hasznosak lehetnek. 

Tantárgyi ● számítástechnika 

koncentráció: ● erkölcstan 

MÁSODIK RÉSZ: Az óra leírása 

Első tevékenység: Ráhangolás 

Módszer: 

A tanár üdvözli az osztályt és a diákok hangulatával kapcsolatos kérdéseket tesz fel; 

A témákra való felkészülés érdekében felteszi a következő kérdéseket, és meghallgatja a diákok 

véleményét: 

● Mi a generáció fogalma? 

● Mi a természetes egy generációnak? 

● Mi a természetes napjaink gyerekének, ami a szüleinek nem az? 

A tanár meggyőződik róla, hogy a diákok megértették a generáció fogalmát. 

Kölcsönhatás: tanár – diákok, diákok –tanár 

Felhasznált idő: 10 perc 
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Második tevékenység: Mit gondoltok, mi jellemző egy-egy generációra? 

Módszer: 

Ez lehet egy játék. A diákok leírják saját példáikat, majd közösen megvitatják a tanárral. 

Az angol nyelv az internet nyelve, így a tanár beszélhet az angol nyelvtanulás fontosságáról 

Kölcsönhatás: tanár – diákok, diákok –tanár, diákok - diákok 

Felhasznált idő: 8 perc 

Harmadik tevékenység: Mi jellemző szüleitek generációjára? 

Módszer: 

A diákok megvitatják a kérdést. Fontos, hogy a gyerekek valóban a szüleik nemzedékéről 

beszéljenek! A tanár objektíven értékeli az elhangzottakat. 

Kölcsönhatás: tanár – diákok, diákok – diákok 

Felhasznált idő: 10 perc 

Negyedik tevékenység: Mi jellemző a ti nemzedéketekre, a Z generációra? 

Módszer: 

A tanári kérdésfeltevés után a tanulók megbeszélik azt. A vita vagy az ötletbörze után a tanár 

értékeli a gyerekek véleményét. 

Kölcsönhatás: tanár – diákok, diákok – diákok 

Felhasznált idő: 12 perc 

Ötödik tevékenység: A modul összefoglalása, a lehetséges házi feladat megbeszélése. 

A tanár összefoglalja a modul főbb pontjait. A tanár, döntése alapján adhat házi feladatot. 

Kölcsönhatás: tanár – diákok 

Felhasznált idő: 4 perc 

Az osztály munkájának értékelése 

Felhasznált idő: 1 perc 

Megjegyzések. 

A bemutatott óratervezet a klasszikus, frontális tanítási módszertant tükrözi. Ha nem 

szabványos, innovatív módszertanokat alkalmaznak, mint a brainstorming, a csoportos viták, a 

tanulók előadásai, a tanárnak az osztálytervet az adott módszertanhoz rendelt időre kell 

igazítania. Ilyen esetben a modul nem egy osztályban tanítható, hanem akár két osztályban is, 

az adott nem szabványos módszertan és a tanulók aktivitásának időigénye szerint. 
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2. Témakör 

Társadalmi felelősségek és jogok a digitális korban 

A modul 

Kötelességek, felelősségek, jogok 

KÖTELESSÉGEK 

A jogi kötelesség egy helyzet, amikor az adott személynek a társadalmi norma által 

előírt magatartás szerint kell viselkednie. A kötelesség akkor lehet pozitív, ha a magatartás a 

norma által előírt cselekedetekből áll, vagy akkor lehet negatív, amikor a cselekvés el nem 

végzéséből áll. 

A kötelességeket előíró jogi normák előírják a kötelező magatartást. Tiltott a kötelességszegő 

magatartás, mely szankciókat von/hat maga után. Az ilyen viselkedés a törvényszegő 

magatartás. 

Kötelezettség – mások szubjektív jogainak tiszteletben tartása. 

Ezenkívül elképzelhetőek olyan feladatok, amelyek nem kapcsolódnak mások szubjektív 

jogaihoz, és ezek a feladatok a közjogra jellemzőek. 

A joghatósági (vagy másodlagos) szabályok alapján a szubjektív helyzetek 

problematikusabbak, mint a kötelesség; – például vannak akik úgy vélik, elképzelhető, hogy a 

hatalmat kiosztó szabályok olyan normák, amelyek közvetett módon megfogalmazott 

kötelezettségeket írnak elő: az egyik ember hatalmat gyakorolhat a másik felett. 

 A fent említett jogi meghatározás mellett, amely jogi normára utal, egy erkölcsi (vagy 

etikai) kötelességről is beszélünk, amelynek hivatkozása egy erkölcsi norma. Nincs egyetértés 

a két fogalom megkülönböztetéséről, az erkölcs és a törvény közötti különbségtételt érintő 

korábbi kérdés tükröződik: vannak olyanok, akik megkülönböztetik a jogi és erkölcsi 

kötelességeket, mivel az utóbbi – az előbbivel ellentétben – utalna az isteni törvényre; mások 

viszont úgy vélik, hogy az erkölcsi kötelesség közvetlenül a lelkiismeretre hivatkozik. 

 Az erkölcsi kötelesség és a jogi kötelesség gyakran egybeesik, de előfordulhat, hogy az 

erkölcsi szempontból történő kötelező viselkedés nem jogi szempontból történik, vagy akár a 

jogi kötelesség és az erkölcsi kötelesség ellentmondásban áll abban az értelemben, hogy az 

egyiknek megfelelő viselkedés eltér a másiktól. Az a döntés, hogy egy személy lelkiismereti 

kifogást emel – vagyis nem teljesíti a jogi kötelezettségét, mivel az az erkölcsi kötelezettségével 

ellentétes – csak kevés esetben nem von maga után szankciót. 

FELELŐSSÉG 
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A felelősséget meg kell különböztetni az egyszerű felróhatóságtól, amelyet egy adott 

viselkedésnek egy adott személyhez való hozzárendeléseként kell értelmezni. A 

felelősségvállalás feltételezi a szabadságot, amikor az ember választhatja meg, hogyan fog 

viselkedni; ha ez a választás valójában nem lehetséges, akkor sem fogadható el más, eltérő 

magatartás. 

Másrészről, hogy beszélhessünk a felelősségről, szükséges, hogy az ember korlátozott 

szabadságú helyzetben legyen, amelyben az adott viselkedése ne legyen számára teljesen 

közömbös, hiszen így nem lenne oka arra, hogy a várt következmények alapján más viselkedést 

válasszon. 

Ezek alapján arról a személyről állíthatjuk, hogy felelős a helyzetért, amikor a következő 

feltételek együttesen fennállnak: 

● a dolgok állapota viselkedésének következménye; 

● előre láthatta volna magatartásának ezt a bizonyos vagy akár valószínű 

következményét; 

● ha szükséges, másképp viselkedhetett volna, elkerülve ezt a következményt. 

Más értelemben azt mondják, hogy az az ember felelős személy, aki a cselekvése során 

megpróbálja megjósolni cselekedeteinek következményeit, és a magatartását ennek 

megfelelően megpróbálja helyesbíteni. 

 A jogi felelősségről akkor beszélünk, amikor a korlátozott szabadság helyzete olyan jogi 

normából származik, amely jogi kötelezettséget ró (tág értelemben a kötelezettséget is 

beleértve), egy meghatározott magatartás betartására vagy be nem tartására. Általános szabály, 

hogy a normával ellentétes (tiltott) magatartáshoz egy másik norma újra kapcsol egy szankciót, 

tehát a jogi szférában a felelősség a szankció alá vonás kötelességeként is meghatározható. 

Mivel a jogrendszerben a bűncselekménynek a megsértett normához viszonyítva különféle 

kategóriái lehetnek, a követendő szankció típusa vagy alkalmazásának módszerei alapján 

sokféle felelősséget kell viselniük: polgári jogi felelősség, büntetőjogi felelősség és így tovább. 

Általában a felelősség a tiltott cselekedetet elkövető személyt terheli (közvetlen felelősség); 

azonban előfordulhatnak olyan esetek, amikor a rendszer egy másik személy által elkövetett 

bűncselekményért is felelős személynek tekinti a kettőjük közötti bizonyos kapcsolat alapján: 

akkor közvetett felelősségről beszélünk. 

 Egyfajta közvetett felelősség a kollektív felelősség, amely akkor következik be, amikor 

a közösség összes tagját felelőssé teszik egy vagy néhány személy által elkövetett jogsértések 

miatt. A primitív rendszerekre jellemző a kollektív felelősség fogalma, a nemzetközi jogban 

fennmarad (gondoljunk a háborúra vagy megtorlásra). 
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JOGOK 

A jog gondolata meglehetősen régi, az első történelmi forrás ötezer évvel ezelőttről 

származik. Azt mondják, hogy Ur királya nagyjából Kr. e. 2050-ben alkotta meg, az első 

törvénykönyvnek tekintik. Számos más jogalkotó művet hoztak létre Mezopotámiában, köztük 

a Hammurabi kódexét (ie kb. 1780 körül), amely az egyik legjobban megmaradt ilyen típusú 

dokumentum. Bemutatta a törvények megsértése miatti büntetéseket, a nők, a gyermekek és a 

rabszolgák jogait 

Az emberi jogok, az úgynevezett természeti jogok fogalma nagyon régi és nagyon 

általános is. Az emberi jogok jellemzője, hogy azokat kifejezetten előírják a (szóbeli vagy 

írásbeli) törvényben, elismerik azok egyetemes alkalmazását és minden más norma felettinek 

tekintik. 

Az elsők, akik elméleti szempontból foglalkoznak ezzel a kérdéssel, talán a görög filozófusok, 

különösen Arisztotelész és a sztoikusok, akik megerősítik a természetes jog létezését, vagyis 

olyan viselkedési szabályokat, amelyek lényegét az ember a természeti törvények 

tanulmányozása alapján vonta le. 

 A gyakorlatban az emberi jogok fogalmával történelmileg először Kr. e. a hatodik 

században foglalkoztak. Nagy Kürosz, a Perzsa Birodalom uralkodója (jelenlegi Irán), Babilon 

(a jelenlegi Irak) meghódítása után Kr. e. 539-ben megalkotta törvényeit, melyeket egy 

agyaghengerre (“Kürosz henger”) ékírással jegyeztek fel. Ezt a dokumentumot jelenleg az 

"emberi jogok első chartájaként" említik, mivel kifejezi az ember iránti tiszteletet, elősegíti a 

vallásszabadság és a tolerancia elemi formáját. Kürosz lényegében kijelentette, hogy a 

Birodalom polgárai szabadon vállalhatják vallási meggyőződésüket, eltörölte a rabszolgaságot 

azáltal, hogy elősegítette a deportált népek visszatérését szülőhazájukba. 

 Az ókori Rómában létezett az állampolgárság jogának fogalma, amely lényegében 

valamennyi római polgár számára fenntartott jogok összessége. 

 Nagy Asóka, a mai India uralkodója kezdetben véres kezű diktátor volt, majd teljesen 

megváltozott. A buddhizmust követte és hirdette, vallási toleranciát vezetett be. Törvényei az 

úgynevezett “Asóka oszlopokon” kőbe vésett feliratként találhatók. Nála jelenik meg először 

az állatok védelme is. 

 Azonban minden ősi társadalomban az emberi jogok alapelveit a vallásos szövegek 

rögzítették. A hindu védák, a zsidó Tanakh (a héber Biblia), a keresztény Biblia, az iszlám 

Korán és a konfuciánusi szöveggyűjtemény az egyik legősibb írás, amely az ember jogainak és 

kötelességeinek, valamint felelősségének kérdésével foglalkozik. 
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A tizenharmadik században a tudományos naturalizmus, amelynek legnagyobb követője 

egy másik filozófus, Aquinói Szent Tamás, a természeti jogokat "első, nagyon általános etikai 

alapelveknek" írja le, amelyek a jogalkotót a pozitív törvényben feltételezik, mint Isten 

pecsétjét a dolgok létrehozásában. 

Az emberi jogok tehát már nem olyan dolgok halmaza, amelyet valamilyen hatóság 

többé-kevésbé jótékonyan nyújt. Az embernek joga van szabadságára, mint természetes jogára 

hivatkoznia. 

1215-ben az angol királyt, Földnélküli Jánost (John Senzaterra) a királyság bárói 

kényszerítették, hogy aláírja a Magna Charta Libertatumot (“Nagy szabadságlevél”). Ez az első 

alapvető dokumentum, mely a polgárok számára jogokat biztosít, előírja a király számára, hogy 

tartson tiszteletben bizonyos eljárásokat, törvénnyel korlátozva saját akaratát. 

1222 év végén, Sundiata Keïta mint a Mali Birodalom uralkodója koronázásának napján, 

ünnepélyesen kihirdetik és átadják a Manden Alapokmányt, olyan alapvető emberi jogokról, 

mint az élethez való jog és a szabadság. A rabszolgaság ellen is felemeli szavát. A rabszolgaság 

eltörlése valószínűleg a Sundjata Keïta nagy érdeme volt. A Manden Charta valószínűleg az 

egyik első emberi jogi nyilatkozatnak tekinthető. 

A Magna Charta a “világ négy sarkát” hét állítással szólítja meg: 

● «Minden élet egy élet» 

● «A rosszat helyre kell hozni» 

● «Segítsük egymást» 

● «Éberség a szülőhaza felett» 

● "Küzdelem a szolgaság és az éhség ellen" 

● «A háború gyötrelmeinek befejezése» 

● «Bárki szabadon mondhatja: megcsinálom és megnézem» 

 Itt találhatók meg azok a témák, melyek évszázadokkal később Nyugaton is megjelennek 

az emberi jogi nyilatkozatokban: az emberi élet és az egyén szabadságának tiszteletben tartása, 

az igazságosság, a méltányosság, a szolidaritás. 

1524-ben Las Casas filozófus és V. Károly találkozóján született az "új törvény", amely 

Guatelamára vonatkozóan magában foglalta: 

- a bennszülöttek természetes szabadságát és a rabszolgák felszabadítását 

- a munka szabadságát 

- a tartózkodás szabadságát és a tulajdon szabad birtoklását, azok büntetését, akik 

erőszakosak vagy agresszívek a bennszülöttekkel szemben 
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- a megbízás rendszerének eltörlését, amely abból áll, hogy bizonyos lakott területeket 

spanyol megbízottaknak adnak őslakosok egy csoportjával együtt, akiket gyarmatosítanak, 

keresztény hitre térítenek abszolút kormányzati szabadsággal. 

A modern emberi jogok első nyilatkozata Virginia állam (USA) nyilatkozata, amelyet 

George Mason írt és a virginiai egyezmény 1776. június 12-én fogadta el. Ezt Thomas Jefferson 

széles körben lemásolta az „ember” jogainak deklarálása céljából, amelyet az Amerikai 

Egyesült Államok Függetlenségi Nyilatkozata (1776. július 4.) tartalmaz. Ez kimondja, hogy 

„minden ember egyenlő, és hogy teremtőjük valamilyen elidegeníthetetlen jogot ad nekik, 

beleértve az életet, a szabadságot és a boldogságot". 

Akárhogy is van, az első és valódi formális emberi jogi nyilatkozatot 1789-ben a francia 

forradalom hozta létre, az emberi és állampolgári jogok nyilatkozatának nevezik, és elvontabb 

megközelítés jellemzi, mint az előző amerikait Akkor Bonaparte Napóleon volt az, aki 

exportálta az emberi jogok fogalmát Európa többi országába, még akkor is, ha valójában 

megtagadták őket. Ezért ennek valódi terjedése csak az 1848-as lázadások és az első liberális 

alkotmányok ebből következő kihirdetése után történt a különböző európai országokban. 

A huszadik század folyamán Nyugat-Európában és Észak-Amerikában sok csoportnak és 

mozgalomnak sikerült mélyreható társadalmi változásokat elérni az emberi jogok területén, és 

gyors javulást hozott az úgynevezett nyugati népek életkörülményeiben. 

Az emberi jogok további nagyszerű megerősítése történt a második világháború után az 

Egyesült Nemzetek Szervezetének (ENSZ) létrehozásával és az Emberi Jogok Egyetemes 

Nyilatkozatának kidolgozásával, amelyet Párizsban, 1948. december 10-én írtak alá. 

AZ EMBERI JOGOKRÓL SZÓLÓ NEMZETKÖZI NYILATKOZAT 

Ezzel a modern történelemben először a Charta rögzítette e jogok egyetemességét, 

amely már nemcsak a nyugati országokat érinti, hanem az egész világ népeit célozza, és amely 

a belső, elidegeníthetetlen és egyetemes emberi méltóság fogalmán alapul. A nyilatkozat többek 

között elismeri az élethez, a szabadsághoz és a személyes biztonsághoz való jogot; a 

személyiség elismerése és a törvény előtti egyenlőség; a büntetőeljárás során alkalmazott 

konkrét garanciákra is kitér; a mozgás és a kivándorlás szabadsága; óvoda; az állampolgárság; 

az ingatlanra; a gondolat, a lelkiismeret és a vallás szabadsága; egyesülési, vélemény- és 

véleménynyilvánítási szabadság; a szociális biztonsághoz való jog; igazságos és kedvező 

feltételek melletti munkához, és szakszervezeti szabadsághoz; az élet és az oktatás megfelelő 

szintjéhez való jogot. 
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Ez képezte az Európai Unió Alapjogi Chartájának ideális távlatait, majd 2004-ben 

beolvadt az Európai Alkotmányba. Az európai alkotmány szövege soha nem lépett hatályba, 

mivel azt néhány tagállam nem ratifikálta (Franciaországban és Hollandiában nem kapta meg a 

népszavazás során a szükséges többséget), ám az európai nyilatkozat mindazonáltal ösztönzést 

nyújt a Charta számára. Az Európai Unió Alapjogi Törvényét Nizzában, 2000. december 7-én 

hirdették ki először, és ma is teljes mértékben kötelező érvényű jogi értéket képvisel az EU- 

országok számára, a Lisszaboni Szerződés 2009. december 1-jei hatálybalépését követően az 

Európai Alkotmány szerves részét képezi. 

ELLENŐRZŐ KÉRDÉSEK MEGOLDÁSAI 

1. Mi a jog? 

Minden egyes személy vagy szervezet részére garantált norma. 

1. Mi a kötelesség? 

A kötelezettség olyan norma által előírt viselkedést jelöl, amely eltérő természetű lehet: jogi, 

erkölcsi, vallási kötelezettség. 

1. Mit jelent a felelősség? 

A felelősség a magatartás következményeinek előrejelzésére és ezen előrejelzés alapján történő 

kijavítás lehetőségére vonatkozik 

1. Milyen emberi jogokat ismersz? 

Az emberi jogok olyan elidegeníthetetlen jogok, mely minden embert megilletnek (élethez, 

szabadsághoz, személyes biztonsághoz, törvény előtti egyenlőséghez, stb. való jog). 

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

A jogok és a kötelességek gyakran tekinthetők ugyanazon érme két oldalának. Gyakran 

előfordulhat, hogy ami valakinek a joga, az valaki másnak a kötelessége. A felelősség ebben 

a dialektikus kapcsolatban az egységbe foglalás. 

56 
 

 
  



 

Konkrét megjegyzések az okostelefon verzióhoz 

1. Harminc különböző feladat van (kérdések, nyílt végű mondatok, stb.). A modul teljes 

anyagát lefedik. Az értékelés természetesen az adott iskolától és a tanártól függ, de javasoljuk 

a 30 lehetséges jó válaszból 25 jó válasz esetén a legjobb jegyet. 

2. Az okostelefon feladatai helyettesíthetik a tankönyv házi feladatait. 

3. A SOCRATIVE lehetővé teszi, hogy az adott kérdéseket házi feladatként, versenyként 

vagy osztálymunkaként használják. Ha osztálymunkában használják, az alábbi óratervet ennek 

megfelelően módosítani kell. 

4. A tanár természetesen további feladatokat is létrehozhat az okostelefonos változathoz. 

5. A SOCRATIVE egyéb lehetőségeit a Függelék tartalmazza. 

6. A tanárokat arra ösztönözzük, hogy használják széles körben az okostelefonos 

változatot. A tapasztalatok azt mutatják, hogy az okostelefonok használatának megtiltása az 

osztályteremben ellentétes az eredményességgel, és ha a tanár okostelefont használ, a diákok 

lelkesebben követik őt. 

7. A nyílt végű kérdésekre és a nyílt végű mondatokra javasolt megoldásokat csak a tanár 

értékelheti. A javasolt megoldások csak minták; más szavakkal is megfogalmazhatók a jó 

válaszok. 

OKOSTELEFON ANYAGA 

BEVEZETŐ MEGJEGYZÉSEK 

1. A választott kérdések esetében a vastag betűvel nyomtatott válasz az egyetlen helyes. 

Ugyanez vonatkozik az IGAZ – HAMIS mondatokra: csak a megjelölt opció helyes. A kérdések 

a tankönyvben megadott ellenőrzési kérdéseken alapulnak. 

2. A nyílt végű mondatok és kérdések esetében más, másképp megfogalmazott válaszok is 

helyesek lehetnek; a tanár dönti el, hogy elfogadja-e vagy sem. Tehát, míg a többszörös 

választási kérdések és az IGAZ – HAMIS mondatok automatikusan értékelhetők, a nyílt végű 

feladatokhoz a tanár értékelése szükséges. 

3. Minden kérdés és feladat megoldható a tankönyv alapján. 

4. Lásd a Socrative.com-ra vonatkozó utasításokat a függelékben 

1. FELELETVÁLASZTÓS MONDATOK 
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1. A kötelesség kifejezés jelentése 

a. Összerakni 

b. Kötni valamihez 

c. Elvágni valamit 

d. Megfojtani 

2. A kötelezettséget előíró norma nem lehet 

a. Jogi. 

b. Erkölcsi. 

c. Vallási. 

d. Külföldi. 

3. A felelősség 

a. válaszadási képesség. 

b. a tisztelet képessége. 

c. a jövő előrejelzésének képessége. 

d. a pihenés képessége. 

4. A felelősség 

a. csak jogi kérdés. 

b. csak vallási kérdés. 

c. csak erkölcsi kérdés. 

d. egy jogi, erkölcsi és vallási kérdés. 

5. Az Emberi Jogok Egyetemes Nyilatkozatát ….. fogadta el. 

a. az Egyesült Nemzetek Közgyűlése 

b. a NATO tanácsa 

c. az Európai Unió Parlamentje 

d. a Kereskedelmi Világszervezet 

6. Az Emberi Jogok Egyetemes Nyilatkozatát ekkor fogadták el. 

a. 2000-ben. 

b. 1995-ben. 

c. 1948-ban. 
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d. 1918-ban. 

7. Az emberi jogok képviselik 

a. az általános erkölcsi keretet. 

b. a törvény által végrehajtott jogokat. 

c. a nemzetközi bevált gyakorlatok listáját. 

d. az elidegeníthetetlen jogokat, melyek, mint ilyenek minden embert megilletnek. 

8. A jogok és kötelességek gyakran figyelembe veszik 

a. az ellentéteket. 

b. az ugyanazon érme két oldalát. 

c. ugyanazt a dolgot. 

d. az összeegyeztethetetlen elemeket. 

9. Melyik nem egy fajtája a jognak? 

a. Jog valaminek az elvégzéséhez. 

b. Jog valaminek az el nem végzéséhez. 

c. Mások feletti jog érvényesítése. 

d. Jog az akarat szerinti cselekvéshez. 

10. Arisztotelész szerint a jogok ezen alapulnak. 

a. Természet és törvény. 

b. Erő és akarat. 

c. Természet és vallás. 

d. Társadalom és politika. 

2. IGAZ – VAGY HAMIS MONDATOK 

1. A kötelezettség kifejezés a latin nyelvből származik. IGAZ - HAMIS 

2. A kötelezettség a szabadon alkalmazott magatartást jelzi. IGAZ - HAMIS F 

3. A felelősségvállalás a “válasz” és “képesség” szó összetétele, jelentése: az ember képes 

válaszokat adni a cselekedeteivel kapcsolatban. IGAZ - HAMIS 

4. A felelősségnek nincs köze ahhoz, hogy megjósoljuk magatartásunk következményeit. 

IGAZ - HAMIS 
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5. A felelősség fogalmának erős kulturális jellege van és egy adott civilizáció világlátását 

tükrözi. IGAZ - HAMIS 

6. A magatartás és a felelősség szorosan kapcsolódnak egymáshoz, de a törvény eszméje 

elválasztja őket. IGAZ - HAMIS 

7. A jognak csak egyetlen fajtája van: jog a cselekvéshez. IGAZ - HAMIS 

8. Az emberi jogok elidegeníthetetlen jogok, mint ilyenek, minden embert megilletnek. 

IGAZ - HAMIS 

9. Az Emberi Jogok Egyetemes Nyilatkozatát az Egyesült Nemzetek Közgyűlése fogadta 

el 2000-ben. IGAZ - HAMIS 

10. A jogokra és a kötelezettségekre gyakran ellentétként tekintenek. IGAZ - HAMIS 

3. KIFEJTŐ KÉRDÉSEK 

1. Mi a jog? 

Minden egyes személy vagy szervezet által garantált norma. 

2. Mi a kötelesség? 

A kötelesség olyan norma által előírt viselkedést jelöl, mely különböző természetű lehet: 

jogi, erkölcsi vagy vallási. 

3. Mit jelent a felelősség? 

Egy adott magatartás következményeinek előrejelzésére és ezen előrejelzés alapján történő 

kijavításának lehetőségére vonatkozik. 

4. Melyek az emberi jogok? 

Olyan elidegeníthetetlen jogok, melyek minden embert megilletnek. 

5. Hogyan kapcsolódnak a jogok és a felelősség? 

A jogok és a felelősség között szigorú kapcsolat van, valakinek a jogai rendszerint valaki 

másnak a felelőssége is. 

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

A polgári jogokat egy adott állam törvénye garantálja, az emberi jogokat pedig önmagukban 

egyetemesnek tekintjük, függetlenül az állampolgárságtól és a nemzeti törvényektől. 

7. Kérjük, nevezze meg az Európai Unió Alapjogi Chartájának hét fejezetét! 

Méltóság, szabadság, egyenlőség, szolidaritás, állampolgári jogok, igazságszolgáltatás és 

egyéb rendelkezések. 

8. Mit jelent a polgári felelősség? 

Elsősorban azt jelenti, hogy az állampolgárok tudatában vannak saját jogaiknak és 

felelősségüknek, azokat tiszteletben tartják. 
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9. Miért fontos a közösségi média a polgári jogok szempontjából? 

A közösségi média nagyon erős eszköz különösen azok kezében, akiknek fel kell emelniük 

hangjukat azokban az országokban, ahol a tömegkommunikációt az állam vagy a 

politikai és a pénzügyi elit ellenőrzi. 
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MÓDSZERTANI MEGJEGYZÉSEK 

1. A modul fő célja, hogy a tanulók megértsék, mi a társadalmi felelősség és mit jelentenek a 

jogok. 

2. A modul témája inkább elméletinek tűnik. Fontos, hogy a tanár mindig adjon konkrét 

példákat az elméleti szempontokra. 

3. Az aktív és tudatos polgárok számára kötelező az egyértelmű áttekintés, hogy mind a 

felelősségek, mind a jogok elméleti és gyakorlati szinten egyaránt vonatkoznak mindenkire. 

4. A különféle feladattípusok közötti különbség, a felelősség erkölcsi értéke és a jogok 

fontossága manapság alapvető fogalmak. 

5. A tankönyv és a TSM segítenek a tanároknak a klasszikus, frontális oktatásban. A frontális 

oktatás azonban kombinálható a modul elektronikus változatának használatával. 

6. A tanárokat arra ösztönözzük, hogy a jelen modul tanítása során használják a nem 

szabványos, innovatív módszert. A tanárok választása alapján ezek a módszerek lehetnek 

nyílt viták: 

a. A tanár röviden bemutatja a témát; 

b. az osztályt négy-öt fős csoportokra bontja; 

c. a téma szó szerinti kidolgozására és/vagy konkrét példák említésére kéri fel a 

tanulókat; 

d. visszajelzéssel értékelje az egyes csoportok munkáját. 
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ÓRATERVEZET - MINTA 

ELSŐ RÉSZ 

Szint/Osztály: 6-8 (Életkor 12-14 év) 

Téma KÖTELESSÉGEK, FELELŐSSÉGEK ÉS JOGOK 

Idő: 45 perc 

Tanulási célok: A lecke végére a tanulók képesek lesznek felfogni: 

● a kötelességek, felelősségek és jogok fogalmát 

● a jogok, kötelességek és felelősségek közti összefüggést 

Szükséges Tankönyv, PP-prezentáció, okostábla, projektor 

eszközök: 

Előkészületek és A tanárnak előzetesen el kell olvasnia a tankönyvet, meg kell néznie 

előfeltételek: az elektronikus változatot (PPT). A tankönyvhöz és az elektronikus 

változathoz készített megjegyzések is nagyon hasznosak lehetnek. 

Tantárgyi ● etika 

koncentráció: ● történelem 

MÁSODIK RÉSZ: Az óra leírása 

Első tevékenység: A PPT prezentáció megtekintése 

Módszer: a tanár bemutatja a prezentációt és elmagyarázza a fogalmakat. 

Kölcsönhatás: tanár – diákok 

Felhasznált idő: 20 perc 

Második tevékenység: csoportmunka 

Módszer: négy-öt tanulóból álló csoportok alakítása; a feladat: mindegyik csoport olvassa el 

az Emberi Jogok Nyilatkozatának első öt cikkelyét (itt a teljes szöveg elolvasható több, mint 

500 nyelvre lefordítva), keressenek tíz kulcsszót és vitassák meg, mit gondolnak arról, 

amikor nem tartják be az emberi jogokat társadalmunkban vagy napjainkban a mai világban. 

Kölcsönhatás: tanár – diákok, diákok – tanár, diákok – diákok 

Felhasznált idő: 19 perc 

Harmadik tevékenység: végső megfontolás 

Módszer: a tanár rövid párbeszédre ösztönzi a tanulókat, hogy megtudja, melyik téma volt 

nagyobb hatással rájuk. 
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Kölcsönhatás: tanár –diákok, diákok – tanár 

Felhasznált idő: 5 perc 

Az órai munka értékelése 

Felhasznált idő: 1 perc 

Megjegyzések. 

A bemutatott óratervezet a klasszikus, frontális tanítási módszertant tükrözi. Ha nem 

szabványos, innovatív módszertanokat alkalmaznak, mint a brainstorming, a csoportos viták, a 

tanulók előadásai, a tanárnak az osztálytervet az adott módszertanhoz rendelt időre kell 

igazítania. Ilyen esetben a modul nem egy osztályban tanítható, hanem akár két osztályban is, 

az adott nem szabványos módszertan és a tanulók aktivitásának időigénye szerint. 
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2. Témakör 

B modul 

A jogok és a kötelességek egyensúlya 

POLGÁRI JOGOK AZ EU-BAN 

 Az emberi jogok egyetemes nyilatkozatának 1998. decemberében ünnepelt ötvenedik 

évfordulója alkalmából a kölni Európai Tanács (1999. június 3–4.) úgy határozott, hogy 

megkezdi az Alapjogi Charta kidolgozását. Ily módon akartuk egyetlen szövegben 

összegyűjteni az uniós szinten hatályban lévő alapvető jogokat, hogy nagyobb átláthatóságot 

biztosítsunk nekik. A Charta az EU-Szerződéseken, a nemzetközi egyezményeken, többek 

között az 1950-es emberi jogi egyezményen és az 1989-es európai szociális chartán, a 

tagállamok közös alkotmányos hagyományain, valamint az Európai Unió Parlamentjének 

különféle nyilatkozatain alapul. 

 A kidolgozást egy különgyűlés végezte – amely úgy döntött, hogy önmagáról nevezi el 

az egyezményt – 62 tagból állt, beleértve a tagállamok kormányainak képviselőit, az Európai 

Bizottság elnökét, az Európai Parlamentet és a nemzeti parlamenteket. Az ülésen négy 

megfigyelő is jelen volt az Európai Közösségek Bírósága (EB), az Európa Tanács és az Emberi 

Jogok Bírósága részéről. 

 A Charta meghatározza az alapvető jogokat a méltóság, a szabadság, az egyenlőség, a 

szolidaritás, az állampolgárság és az igazságosság szempontjából. Az Alapokmányt, amelyet 

az Európai Parlament 2000. november 14-én és a Bizottság 2000. december 6-án hagyott jóvá, 

a Nizzai Európai Tanácson ünnepélyesen bejelentették (2000. december 7–10.). 

A kormányközi konferencia során (IGC), amely az Európai Tanács alkalmával zárult le, nem 

sikerült megállapodásra jutni a Charta szerződésekbe történő integrálásáról, annak jogilag 

kötelezővé tétele érdekében. Az Európai Közösségek Bírósága mindazonáltal kijelentette, hogy 

a Charta iránymutatásként kíván szolgálni. A laekeni Európai Tanács felhatalmazta az Európai 

Konventet, hogy vizsgálja meg a Charta már meglévő szerződésekbe történő beépítésének 

lehetőségét. Noha nem kötelező erejű jogi értéket képvisel, a dokumentum – amely a különféle 

alkotmányos hagyományok legalacsonyabb közös nevezője – lényeges fordulópontot jelöl az 

Európai Unió politikájában, amely eredetileg elsősorban gazdasági kérdésekre irányult. 

Alapvetően elfogadja az 1948. évi Emberi Jogok Egyetemes Nyilatkozatában és az 

emberi jogok és alapvető szabadságok védelméről szóló 1950. évi európai egyezményben 

rögzített jogokat, néhány „új jog” kiegészítésével. Ez magában foglalja a polgári és politikai 
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jogok, valamint a gazdasági és társadalmi jogok közötti tradicionális különbséget, amelyet az 

Egyesült Nemzetek Szervezetének 1966-os nemzetközi paktumában már megfogalmaztak. A 

megkülönböztetés alapvetően a polgári és politikai jogok azonnali (bírósági előtti) 

alkalmazhatóságának elismerésén alapszik (a beszéd, a szavazás, az egyesülési törvény), 

ellentétben a gazdasági és társadalmi jogok (sztrájkjog, munkavégzés, oktatáshoz való jog) 

azonnali alkalmazhatóságával. 

A Charta magában foglalja a közvetett jogokat is, azaz azokat, amelyek a 

szerződésekből, az egyezményekből, a Közösségi Alapokmányból, valamint az Európai 

Közösségek Bírósága ítélkezési gyakorlatában és az Emberi Jogok Európai Chartájában 

elismert jogokból származnak, így a közösségi intézmények és a tagállamok a közösségi 

jogszabályokat az abban foglalt rendelkezések fényében értelmezhetik. 

A jogokat hat fejezetre osztjuk: a méltóság, a szabadság, az egyenlőség, a szolidaritás, 

az állampolgárság és az igazságosság. Az utolsó rész a Charta alkalmazási területére vonatkozó 

rendelkezéseket és a kikötést tartalmazza, amelynek célja a nemzetközi vagy nemzeti 

jogszabályok elterjedésének elismerése, ha azok kedvezőbbek, mint a nizzai dokumentumban 

előírtak. 

Az "új jogok" meghatározását illetően a Charta beépíti az Egyesült Nemzetek 

Szervezetében és az Európa Tanácsban kidolgozott elveket. Például a biológia és az 

orvostudomány területén az embernek joga van a tájékoztatáshoz és a beleegyezéshez, valamint 

az emberi test és részeinek kereskedelmét, a klónozást és a biogenetikai gyakorlatok tilalmát is 

tartalmazza. 

 A személyes adatok védelméhez való jog szintén beletartozik, az elektronikus haladás 

és a globalizáció eredménye, valamint a vállalkozás szabadsága, amelyet még soha nem vettek 

figyelembe a nemzetközi jogi aktusokban. A menedékjog területén nincsenek különösebb 

újítások, ám a cikk rendelkezik arról, hogy a külföldieket tilos abba az országba visszaküldeni, 

ahol üldözésben van részük. A Charta néhány cikke különös érdeklődést mutat a 

megfogalmazott elvek finomsága iránt: a megkülönböztetésmentesség elve, amelyet a szexuális 

irányultság sokfélesége esetén is alkalmazni kell, a vallásszabadság és az oktatás elve, melyet 

a szülők vallási meggyőződésének megfelelően kell biztosítani. 

Az arányosság elve alapján a Charta korlátozásokat engedélyez a jogok és szabadságok 

gyakorlására a törvényben előírt esetekben, feltéve, hogy azok tartalmát tiszteletben tartják, és 

csak azokban az esetekben, amikor ezek a korlátozások a teljesítéshez szükségesek, a közérdek 

szempontjából fontosak, vagy mások jogainak és szabadságának védelme miatt szükségesek. 
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A Charta tehát egy nagyon fontos politikai dokumentum, és mindenekelőtt az Európai 

Unió jövőbeli választása előtt, amely megosztja azokat, akik valódi európai alkotmányt 

kívánnak készíteni, alapvető jogokkal és teljes demokratikus legitimitással rendelkező 

intézményekkel, azokkal szemben, akik ehelyett a nemzetállamokat, az államok szuverenitását 

kívánják védelmezni. 

Az Amszterdami Szerződés óriási lépést jelent az alapvető jogok védelmében. Létrehoz 

egy mechanizmust az ezen elveket sértő tagállam jogainak felfüggesztésére. Amszterdamban is 

úgy határoztak, hogy kiterjesztik a megkülönböztetésmentesség elvét az állampolgárságon 

túlmenően a nemekre, fajra, vallásra, életkorra és szexuális hajlamokra történő alkalmazásával; 

és megerősítik a nők és férfiak közötti egyenlőség elvét. Végül: az Amszterdami Szerződés 

javítja az Unió átláthatósági politikáját és az európai intézmények hivatalos dokumentumaihoz 

való hozzáférés feltételeit. 

Az első cikkely az emberi méltósággal, az élethez való joggal, a személy 

sérthetetlenségével, a véleménynyilvánítás és a lelkiismeret szabadságával kapcsolatos. A 

"Szolidaritás" fejezet innováció, mivel összehozza a gazdasági és társadalmi jogokat, például: 

- sztrájkjog; a munkavállalók tájékoztatáshoz és konzultációhoz való joga; 

- a családi és a szakmai élet összeegyeztetésének joga; 

- az egészségvédelemhez, a szociális biztonsághoz és a szociális támogatáshoz való jog. 

A Charta előmozdítja a nők és férfiak közötti egyenlőséget, és olyan jogokat vezet be, mint 

például az adatvédelem, a fajnemesítési gyakorlatok és az emberek reproduktív klónozásának 

tilalmát, a környezet védelme, a gyermekek és az idősek jogai, valamint a megfelelő 

ügyintézéshez való jog mellett. 

Az állampolgárok Európája meghatározza a politikai Európa valamilyen formáját, amelynek 

pontos természetét még meg kell határozni: milyen értékeket valósítanak meg és milyen 

törekvéseket hajlandóak megosztani Európa népei egy legalább 25 tagú Európai Unióban? Az 

Európai Unióról szóló, Amszterdamban módosított szerződés előírja, hogy az Unió tiszteletben 

tartja az emberi jogok és az alapvető szabadságok védelméről szóló, 1950. november 4-én 

Rómában aláírt európai egyezmény által garantált alapvető jogokat, amelyek a tagállamok 

közös alkotmányos hagyományaiból származnak. 

Az Amszterdami Szerződés lehetővé teszi a Tanács számára, hogy szankcionálja a 

tagállamokat az alapvető jogok súlyos és tartós megsértése esetén a Szerződésből fakadó 

bizonyos jogok – beleértve a szavazati jogot – felfüggesztésével, de nem tartalmaz eszközöket 

az alapvető jogok megsértésének megakadályozására. A Nizzai Szerződés előírja, hogy a 
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Tanács tagjai négyötödének többségével, az Európai Parlament hozzájárulásának megszerzését 

és az érintett tagállam meghallgatását követően megállapíthatja, hogy egyértelműen fennáll-e a 

veszélye annak, hogy egy tagállam súlyos jogsértést valósít meg. A Tanács ezért dönthet úgy, 

hogy megküldi a megfelelő ajánlásokat az adott államnak. Ezt a jogot az államok 

egyharmadának egyetértésével a Bizottság vagy az Európai Parlament kezdeményezheti. 

POLGÁRI JOGI FELELŐSSÉG 

 Dr. Simona Baggiani kijelenti, hogy a "felelősségteljes állampolgárság" és a szorosan 

összekapcsolt állampolgársági oktatás fogalma bizonyos mértékig az Európa Tanács által a 

demokratikus állampolgárság oktatására irányuló projekt keretében kidolgozott 

meghatározásokon alapul. Kiindulási pontként a „polgárokat” úgy lehet tekinteni, mint „a 

társadalomban egymás mellett létező embereket”. A "felelős állampolgárság" fogalma felveti a 

lelkiismerettel, valamint a jogok és kötelességek ismeretével kapcsolatos kérdéseket. Ez 

egyértelműen kapcsolódik a polgári értékekhez, mint például a demokrácia és az emberi jogok, 

az egyenlőség, a részvétel, az együttműködés, a társadalmi kohézió, a szolidaritás, a sokféleség 

toleranciája és a társadalmi igazságosság. A „felelősségteljes állampolgárság” fogalma egyre 

növekszik, mióta az Európa Tanács tagállamai számos konkrét ajánlást és állásfoglalást 

elfogadtak e kérdés előmozdítása érdekében. Az Európai Bizottság emellett fehér könyveket és 

néhány tanulmányt is közzétett erről a témáról, amely manapság sok európai ország prioritási 

témájává vált. A teljes polgári felelősségvállaláshoz szükséges a jó politikai kultúra, a kritikus 

gondolkodás és az aktív részvétel. 

 A „polgárság” kifejezés nemzeti nyelvre történő fordítása nem szükségszerűen jelent 

egyenértékű kifejezést. Egyes országokban és a kontextustól függően a lefordított kifejezés akár 

jogi státuszt, akár társadalmi szerepet jelenthet, míg más nyelveken ezek a dimenziók nem 

jelentősek vagy nem léteznek. Sok ország nemzeti nyelvén a „polgárság” kifejezés csak a polgár 

és az állam közötti jogi kapcsolatot fejezi ki. 

Ezért általánosságban elmondható, hogy a "felelősségteljes állampolgárság" olyan kérdéseket 

érint, amelyek a polgári jogok és kötelezettségek ismeretével és gyakorlásával kapcsolatosak. 

Valamennyi európai ország ezt a koncepciót egyesíti az értékekkel, amelyek szorosan 

kapcsolódnak a felelősségteljes polgársághoz. Ezen értékek közé tartozik a demokrácia, az 

emberi méltóság, a szabadság, az emberi jogok tiszteletben tartása, a tolerancia, az egyenlőség, 

a törvény tiszteletben tartása, társadalmi igazságosság, szolidaritás, felelősség, lojalitás, 

együttműködés, részvétel, szellemi, erkölcsi, kulturális, mentális és fizikai fejlődés. Annak 

ellenére, hogy egyes országok ezeknek az elképzeléseknek többé-kevésbé jelentőséget 
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tulajdonítanak, általánosságban egyetértés van abban, hogy mindegyik hozzájárul a koncepció 

globális megértéséhez és megvalósításához. Szinte minden ország hivatkozik alkotmányára 

vagy más, az oktatással kapcsolatos külön dokumentumokra (tanterv, oktatási törvények, egyéb 

hivatalos dokumentumok), mint forrásokra, melyek a legjobban fejezik ki a "felelős 

állampolgárság" fogalmát. 

DIGITÁLIS KORSZAK ÉS POLGÁRI JOGOK 

A digitális korszakról és a polgári jogokról beszélve nem lenne tisztességes Ziccardi 

(2012) nevének elhallgatása. Könyvében rámutat a számítógépek demokráciát garantáló 

lehetőségeire. Különösen azt emeli ki, hogy „az a gondolat, hogy a számítógépek nemcsak 

segítenek az embereknek, hanem lehetővé teszik a szellemi és kognitív képességek lehető 

legteljesebb kibővítését, valamint a fejlődés és a demokrácia szempontjából hasznos 

információk lehető legszélesebb körű és legátláthatóbb terjesztését is”, először az 1960-as 

években Észak-Amerikában virágzó tiltakozó mozgalmak elméletében gyökereződött. A 

„számítógépet mindenkinek” mottó és a sürgősség, amelyet a korai értelmiségiek éreztek a 

mindenki számára könnyen elérhető olcsó, tömegpiaci számítógépek kifejlesztése és elterjedése 

szempontjából, azok az elméletek voltak, amelyek először fogalmazták meg azt a radikális 

gondolatot, miszerint a technológia valóban javíthatja a világot. ”Zaccardi továbbra is rámutat, 

hogy aszámítógép milyen alapvető fontosságú a polgári jogok igénylési folyamatában, például 

Iránban, ahogy írja: „Az Egyesült Államok Külügyminisztériuma állítólag azt kérte a Twitter- 

től, hogy késleltesse a tervezett karbantartást annak érdekében, hogy az irániak 

kommunikálhassanak, mivel a tüntetések erősebbek lettek.” A technológia ereje hatalmas: 

valóban félelmetes erőforrásokat bocsát olyan egyének kezébe, akik ki akarnak mondani 

dogokat, különösen azokban az országokban, ahol a média, – amint gyakran történik, állami 

tulajdonban vagy állami ellenőrzés alatt áll. 

A technológia politikai keretekben hatalommal és annak képességével rendelkezik, 

hogy új közszférát hozzon létre. Különösen az Internet)lehetővé tették egy új közszféra 

kialakulását, ahol az egyének egyesítik véleményüket és sokféle módon építik fel a társadalmi 

ismereteket. 
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ELLENŐRZŐ KÉRDÉSEK MEGOLDÁSAI 

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

A jogok és a felelősség szigorúan kapcsolódnak egymáshoz, mivel valaki jogai általában valaki 

más felelősségei. 

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

A polgári jogok azok a jogok, amelyeket egy adott állam törvénye garantál, és 

megkülönböztetik őket az emberi jogoktól, amelyeket önmagában egyetemes kinevezésnek 

tekintünk, tekintet nélkül az állampolgárságra vagy a nemzeti törvényekre. 

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

Méltóság, szabadság, egyenlőség, szolidaritás, állampolgárság, igazságosság. 

4. Mit jelent a polgári felelősség? 

A polgári jogi felelősség elsősorban azt jelenti, hogy mindenki tudatában van a saját jogaival, 

mind a jogokat, mind a kötelességeket tiszteletben tartják. 

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

A közösségi média nagyon erős eszköz, különösen azok számára, akiknek hangot kell adniuk 

ahhoz, hogy meghallgassák azokat az országokat, ahol a tömegtájékoztatást az állam, illetve a 

politikai és pénzügyi elit ellenőrzi vagy birtokolja. 
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Konkrét megjegyzések az okostelefon verzióhoz 

1. Harminc különböző feladat van (kérdések, nyílt végű mondatok, stb.). A modul teljes 

anyagát lefedik. Az értékelés természetesen az adott iskolától és a tanártól függ, de javasoljuk 

a 30 lehetséges jó válaszból 25 jó válasz esetén a legjobb jegyet. 

2. Az okostelefon feladatai helyettesíthetik a tankönyv házi feladatait. 

3. A SOCRATIVE lehetővé teszi, hogy az adott kérdéseket házi feladatként, versenyként 

vagy osztálymunkaként használják. Ha osztálymunkában használják, az alábbi óratervet ennek 

megfelelően módosítani kell. 

4. A tanár természetesen további feladatokat is létrehozhat az okostelefonos változathoz. 

5. A SOCRATIVE egyéb lehetőségeit a Függelék tartalmazza. 

6. A tanárokat arra ösztönözzük, hogy használják széles körben az okostelefonos 

változatot. A tapasztalatok azt mutatják, hogy az okostelefonok használatának megtiltása az 

osztályteremben ellentétes az eredményességgel, és ha a tanár okostelefont használ, a diákok 

lelkesebben követik őt. 

7. A nyílt végű kérdésekre és a nyílt végű mondatokra javasolt megoldásokat csak a tanár 

értékelheti. A javasolt megoldások csak minták; más szavakkal is megfogalmazhatók a jó 

válaszok. 

OKOSTELEFON ANYAGA 

BEVEZETŐ MEGJEGYZÉSEK 

1. A választott kérdések esetében a vastag betűvel nyomtatott válasz az egyetlen helyes. 

Ugyanez vonatkozik az IGAZ – HAMIS mondatokra: csak a megjelölt opció helyes. A kérdések 

a tankönyvben megadott ellenőrzési kérdéseken alapulnak. 

2. A nyílt végű mondatok és kérdések esetében más, másképp megfogalmazott válaszok is 

helyesek lehetnek; a tanár dönti el, hogy elfogadja-e vagy sem. Tehát, míg a többszörös 

választási kérdések és az IGAZ – HAMIS mondatok automatikusan értékelhetők, a nyílt végű 

feladatokhoz a tanár értékelése szükséges. 

3. Minden kérdés és feladat megoldható a tankönyv alapján. 

4. Lásd a Socrative.com-ra vonatkozó utasításokat a függelékben 
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1. FELELETVÁLASZTÓS FELADATOK 

1. A polgári jogokat …. garantálja. 

a. az Európai Unió 

b. egy adott állam törvénye 

c. nemzetközi szerződések 

d. a nemzeti alkotmány 

2. A polgári jogok 

a. a polgárokra és hozzátartozóikra korlátozódnak. 

b. soha nem terjeszthetők ki a nem állampolgárokra. 

c. automatikusan kiterjednek a nem állampolgárokra, akik egy állam területi határain belül 

vannak. 

d. kiterjedhetnek azokra a nem állampolgárokra, akik egy állam területi határain 

belül vannak. 

3. Nincs az Európai Unió Alapjogi Chartájában megemlítve 

a. a méltóság. 

b. a szabadság. 

c. a szolidaritás. 

d. a béke. 

4. Hány fejezetből áll az Európai Unió alapjogi nyilatkozata? 

a. Négy. 

b. Hat. 

c. Kilenc. 

d. Három. 

5. Az első cikkelyek vonatkoznak 

a. az együttműködés fontosságára az államok uniójaként. 

b. az emberi méltóságra, az élethez való jogra, a személy sérthetetlenségére, a 

véleménynyilvánítás és a lelkiismeret szabadságára. 

c. az EU működési szabályaira. 

d. a tolerancia, a béke, a szabadság, az igazságosság nagyon általános elveire. 
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6. A “Szolidaritás” fejezet az alábbiakkal kapcsolatos újítást tartalmaz: 

a. összehozza a gazdasági és a társadalmi jogokat. 

b. elismeri a szakmai élet túlsúlyát a család felett. 

c. nem a szociális biztonságról beszél. 

d. kijelenti a rabszolgaság eltörlését. 

7. A polgári jogi felelősség nem 

a. tudatában lenni saját jogaidnak. 

b. a válaszadási képesség független formája. 

c. a polgári értékekhez kapcsolódik. 

d. kapcsolódik egy jó politikai kultúrához. 

8. A teljes polgári jogi felelősségvállaláshoz nem szükséges 

a. a jó politikai kultúra. 

b. a kritikus gondolkodás 

c. aktív részvétel 

d. a digitális korszak magasszintű megértése. 

9. Az IKT különösen értékesnek bizonyult az önkény államokban. 

a. Hozzáférést ad a piachoz. 

b. Támogatja a demokratikus folyamatokat. 

c. Garantálja a polgári jogokat. 

d. Valós híreket nyújt. 

10. A közösségi média egy olyan virtuális tér, ahol az emberek nem tudnak 

a. demokratikusabb választásokat tartani. 

b. találkozni. 

c. ötleteket, információkat és véleményeket cserélni. 

d. társadalmi ismeretekre szert tenni. 

2. IGAZ – HAMIS MONDATOK 

1. A polgári és az emberi jogok azonosak. IGAZ - HAMIS 

2. A polgári jogokat a törvény kiterjesztheti a nem állampolgárokra is. IGAZ - HAMIS 

3. Az Európai Unió Alapjogi Nyilatkozata négy fejezetből áll. IGAZ - HAMIS 
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4. Az EU Alapjogi Nyilatkozata a méltóságról, a szabadságról, az egyenlőségről, a 

szolidaritásról, az állampogárságról és az igazságosságról szól. IGAZ - HAMIS 

5. A “Szolidaritás” fejezetnek nincs innovatív tartalma. IGAZ - HAMIS 

6. A sztrájkjog az EU egyik alapvető joga. IGAZ – HAMIS 

7. A polgári jogi felelősség elsősorban a saját jogaink ismerete. IGAZ - HAMIS 

8. A polgári jogi felelősség nem kapcsolódik a társadalom civil értékeihez. IGAZ - 

HAMIS 

9. A számítógépek haladást, jólétet és demokráciát kínálnak. IGAZ - HAMIS 

10. A polgári jogok garantálása szempontjából az IKT különösen értéktelennek bizonyult. 

IGAZ - HAMIS 

3. NYÍLT VÉGŰ MONDATOK 

1. A polgári jogok azok a jogok, melyeket … [egy adott állam törvénye] garantál. 

2. Az EU alapvető jogai hat fejezetből/témából állnak: [emberi méltóság, szabadság, 

egyenlőség, szolidaritás, állampolgárság, igazságosság]. 

3. A "Szolidaritás" fejezet innovatív, mivel összekapcsolja a … [gazdasági és a társadalmi 

jogokat]. 

4. A polgári jogi felelősség elsősorban azt jelenti, hogy … [tudatában vagy saját 

jogaidnak]. 

5. A közösségi média nagyon erős eszköz különösen azoknak a kezében, akiknek 

szükségük van … [hangjuk hallatására azokban az országokban, ahol a 

tömegtájékoztatás ellenőrzés alatt áll]. 

4. NYÍLT VÉGŰ KÉRDÉSEK 

1. Hogyan kapcsolódnak a jogok és a felelősség? 

A jogok és a felelősség szigorúan kapcsolódnak egymáshoz, mivel valaki joga általában 

valaki más felelőssége. 

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

A polgári jogok azok a jogok, melyek egy adott állam törvénye által garantáltak, az emberi 

jogok pedig olyan egyetemes jogok, melyek függetlenek az állampogárságtól és a nemzeti 

törvényektől. 

3. Kérjük, nevezze meg az EU Alapjogi Chartájának hat fejezetét! 

Emberi méltóság, szabadság, egyenlőség, szolidaritás, állampolgárság, igazságosság]. 

4. Mit jelent a polgári jogi felelősség? 
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Elsősorban azt, hogy tisztában vagyunk saját jogainkkal és kötelességeinkkel, és be is tartjuk 

azokat. 

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

A közösségi média nagyon erős eszköz, különösen azok számára, akiknek szükségük van 

meghallgatásra azokban az országokban, ahol a tömegtájékoztatást az állam, illetve a 

politikai és pénzügyi elit ellenőrzi vagy birtokolja. 
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MÓDSZERTANI MEGJEGYZÉSEK 

1. A modul fő célja, hogy a tanulók megértsék, mi jelent a kohézió és a szolidaritás. 

2. A modul témája inkább elméletinek tűnik. Fontos, hogy a tanár mindig adjon konkrét 

példákat az elméleti szempontokra. 

3. Ahhoz, hogy aktív és tudatos polgárok legyünk, kötelező az egyértelmű áttekintés, hogy mi 

a kohézió és a szolidaritás, mind elméleti, mind gyakorlati szinten. 

4. A társadalom, a kohézió és a szolidaritás közötti különbség manapság alapvető fogalmak. 

5. A tankönyv és a TSM segítenek a tanároknak a klasszikus, frontális oktatásban. A frontális 

oktatás azonban kombinálható a modul elektronikus változatának használatával. 

6. A tanárokat arra ösztönözzük, hogy a jelen modul tanításához nem szabványos, innovatív 

módszereket alkalmazzanak. A tanárok választása alapján ez például lehet nyílt vita. 
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ÓRATERVEZET – MINTA 

ELSŐ RÉSZ 

Szint/Osztály: 6-8 (Életkor 12-14 év) 

Cím: A JOGOK ÉS A FELELŐSSÉGEK EGYENSÚLYA 

Idő: 45 perc 

Tanulási cél: A lecke végére a tanulók képesek lesznek megérteni: 

● a jogok és a felelősségek összekapcsolódását 

Szükséges tankönyv, PP-prezentáció, okostábla, projektor 

eszközök: 

Előkészítés és A tanárnak előzetesen el kell olvasnia a tankönyvet, meg kell néznie az 

feltételek: elektronikus változatot (PPT). A tankönyvhöz és az elektronikus 

változathoz készített megjegyzések is nagyon hasznosak lehetnek. 

Tantárgyi ● Állampolgári ismeretek 

koncentráció: 

MÁSODIK RÉSZ:Az óra leírása 

Első tevékenység: PPT prezentáció 

Módszer: a tanár bemutatja a filmet (Parvana története), elmagyarázza a fogalmakat 

Kölcsönhatás: tanár – diákok 

Felhasznált idő: 20 perc 

Második tevékenység: csoportmunka formában 

Módszer: az osztály tanulóiból négy-öt fős csoportokat alakítunk, mindegyik csoport 

feladata, hogy megvitassák a polgári jogok különbözőségét az egyes országokban, valamint 

azt, hogyan változhatnak a jogok egy hirtelen, a szabadságot korlátozó rendszerek 

megjelenésével. 

Kölcsönhatás: tanár – diákok, diákok – tanárok, diákok - diákok 

Felhasznált idő: 15 perc 

Harmadik tevékenység: záró megbeszélés 

Módszer: a tanár rövid párbeszédre ösztönzi a tanulókat, hogy megtudja, a történet és a 

beszélgetés elősegítette-e a téma mélyebb megértését. 

Kölcsönhatás: tanár – diákok, diákok – tanár 
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Felhasznált idő: 9 perc 

Az órai munka értékelése: 1 perc 

Kiegészítő anyag: “A kenyérkereső” című teljes film megnézése. 

Megjegyzések. 

A bemutatott óratervezet a klasszikus, frontális tanítási módszertant tükrözi. Ha nem 

szabványos, innovatív módszertanokat alkalmaznak, mint a brainstorming, a csoportos viták, a 

tanulók előadásai, a tanárnak az osztálytervet az adott módszertanhoz rendelt időre kell 

igazítania. Ilyen esetben a modul nem egy osztályban tanítható, hanem akár két osztályban is, 

az adott nem szabványos módszertan és a tanulók aktivitásának időigénye szerint. 
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2. Témakör 

C modul 

A jogok és kötelességek elsőbbsége a digitális korban 

AZ ETIKA ÉS TÖRTÉNETE 

Carlo Clericetti filozófus bemutatja az etika történetét, figyelembe véve, hogy az emberi 

cselekedeteknek vezérelvekkel kapcsolatos gondolkodásmód a gondolkodás történetének egyik 

alapvető problémája. Mindig kétféle irányban küzd az értelmezést tekintve: az egyik az, amely 

ezeket az alapelveket egy külső forrásban keresi, a másik pedig, amely inkább azt hiszi, hogy a 

földön születnek ezek az alapelvek. 

Az "etika" ma olyan kifejezés, amelyet széles körben használnak főnévként és 

melléknévként (például "laikus etika", "üzleti etika", de "etikus üzlet", "etikus pénzügy", "etikai 

kódex" stb.) Mindenki többé-kevésbé tudja, mit jelent, talán azok, akik tudatában vannak annak, 

hogy ez a szó a gondolattörténet két vagy három alapvető problémájának egyikét jelzi, 

valamivel kevésbé. 

A kifejezést Arisztotelész vezette be a filozófiai nyelvben, és egy görög szóból 

származik, melynek jelentése: "viselkedés, jelmez". Az ember gyakorlati viselkedése, az 

alapelvek vezetik őt, és az, hogy hol húzza meg ezeket az alapelveket. Pontosan ezen a ponton, 

a vita születése óta, két ellentétes és összeegyeztethetetlen nézet létezett. Úgy gondolják, hogy 

ezek az alapelvek felsőbbrendű forrásból származnak (például istenek, vallás, Szókratész 

egyeteme vagy például az abszolút kanti imperatívum). A másik személy, aki ehelyett a földön 

keresi az építés alapjait, mivel a szofisták megmutatták, hogy a „V” betűs igazság illúzió. 

A két helyzet közötti radikális különbség nyilvánvaló. Ha az etika az embernél 

magasabb szintű forrásból származik, akkor a probléma az, hogy megpróbálja megérteni, hogy 

ebből a forrásból hogyan lehet útmutatást készíteni olyan viselkedésről, amely nem tartozik a 

véleménynyilvánítás alá, és amely nem érzékeny a változásokra. Ha ehelyett az etikát az ember 

alkotja meg, akkor az ember azt meg is változtathatja, azaz, aki dönt, még kényszerítve is van 

arra, hogy mi látszik „természetesnek”. Ő az, aki törvényt hoz, és nem kapja meg mástól, aki a 

Sínai-hegyen van, vagy összetett gondolati konstrukciókkal azonosítható. 

E két áram között mindig harcban áll a filozófia teljes története, a kölcsönös hatásoknak is nagy 

jelentősége van. Például Szókratész, bár az első áramlathoz tartozik, valamilyen módon 

meghatározható "terep" -ként. Alapvető koncepciója az, hogy azok, akik tudják a jót, 
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megteszik; bárki másként viselkedik, az nem azért történik, mert "rossz", vagy mert más utat 

választ, hanem annak tudatlansága miatt, hogy nem tudja, mi az igazi jó. Viszont Platón szerint 

teljesen el kell távolodni a világtól, a téveszmék és a tökéletesség birodalma az Ötletek 

szemléltetéséből áll. 

 De mi ösztönzi a filozófusokat az emberi viselkedés szabályainak megtalálására? 

Természetesen az igazság keresésének szükségessége, az intellektuális spekuláció 

szükségessége. De a társadalmi átalakulások folytonossági pontok is a történelemben. 

Amikor az élet rendszere válságba kerül, akkor az általa létrehozott közös értékrendszer is inog, 

és az új paraméterek keresése sürgetőbbé válik. Szókratész és a szofisták, akik elsőként 

szisztematikusan felteszik a kérdést, egy átalakulásban lévő társadalomban élnek, ahol egy új 

uralkodó osztály, amely elsősorban a kereskedelemből meríti hatalmát, a nemességet születési 

jogokkal váltja fel, elsősorban a földtulajdonosok számára. 

 Az etikai problémák összefonódnak a törvény problémáival, amelyeket a gyakorlatban 

kell meghatározni a tisztességesnek és kívánatosnak tartott viselkedési módoknak. A 

"természetes törvény", azaz – ismét – a természetből fakadó problémája az egész modern kort 

áthatja. De a probléma nem változik: a természet attól függ, hogy ki figyeli meg. 

Az előrelépés az empirizmus lesz, amely inkább arra törekszik, hogy következtetéseket vonjon 

le arra, ami valójában történik. Locke az öröm és a fájdalom fogalmaitól fogja kezdeni, Hume 

azt a kutatást vizsgálja, hogy mit értett a társadalom az olyan kifejezéseknek, mint a "jó" vagy 

a "megfelelő". De Kant esetében ez a folyamat blokkolva van, hogy bizonyos szempontból 

visszatérjen még Szókratészhez is. Mert igaz, hogy Kant a problémát a természet és a 

társadalom közötti ellenállásról az etika és a történelem közötti kapcsolatra helyezi át – 

fordulópontot adva a modern gondolkodás kezdetének, – de igaz az is, hogy a nagy német 

filozófus szerint a morális cselekedet "előtte van" a történelemben, ez nem feltétel. Ismét egy 

“elsőbbség/rangsor”, azaz a hit törvénye. 

 Azok, akik utána jönnek (Lessing, Schiller, Fichte, Hegel, hogy csak néhányat 

említsünk), ehelyett – az etika és a történelem kapcsolatát – fejlődésnek, lépésnek tekintik a 

haladás felé. A pozitivisták hangsúlyt helyeznek az ipari társadalomra, és az etika kidolgozása 

az egyén hozzá való tartozásával kezdődik. 

 A tizenkilencedik század közepén három német gondolkodó szigorú kritikának fogja 

alávetni az etika fogalmát. Max Stirner radikálisan megtámadja a liberális etikát, rámutatva, 

hogy az embereknek nincs más dolga, mint mindenkit és mindent kihasználni, semmiféle 

eszmét, istent vagy közösséget szolgálni. Szinte ugyanakkor Karl Marx és Friedrich Engels 

Hegelből indul ki, és megbuktatja annak elméletét. A szellem hegeli dialektikája dialektikus 
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materializmussá válik: az emberek közötti kapcsolatok gazdasági érdekekből és a termelési 

kapcsolatok megszervezéséből fakadnak, lényegében hatalmi kapcsolatok. 

A polgári erkölcs, a törvények és az államszervezés nem más, mint a „felépítmények”, 

amelyek hasznosak az egyik osztály uralmának támogatására és igazolására a másikkal 

szemben: az etika nem más, mint ideológia: a „népek ópiuma”, a vallás. Ez az etika 

„szentségének” vége, amelyhez Freud is hozzájárul, a motiváció mélyén a lelkiismereten túl 

keresve az egyének viselkedésének kulcsait. Természetesen továbbra is a vallásokon alapuló 

etika marad – amelyet szintén befolyásol a történelem áramlása és a szokások megváltozása –, 

de ebben az esetben nem jelent problémát az, hogy a származása helyén vallásos cselekedet van 

– pontosan ezt állítják. 

De lehetséges-e "világi," ennek ellenére elfogadható etika? 

Nyilvánvalóan igen. Az etika mint az egyének, csoportok és a társadalmi struktúrák (például a 

társaságok) viselkedésének útmutatója soha nem érhető el. A világi etika soha nem lesz abszolút 

etika, fel kell ismernie, hogy vannak alapelvek, melyek rá is vonatkoznak. 

MIÉRT TANÍTUNK NAPJAINKBAN ETIKÁT? 

Yascha Benjamin Mounk (2014, Harvard Egyetem)szerint: “Egyéb szempontból fontos 

önérdekű és társadalmi okok, amelyek miatt valódi szerepet kell vállalnunk a 

felelősségvállalásban erkölcsi és politikai világunkban. Ezen okok alapján felvázolom a 

felelősség intézményi beszámolóját, amely elősegíti az emberek képességeinek megszerzését 

saját életük során, és felvázolom … a politikai intézmények kialakítására gyakorolt hatásait, 

ideértve a jóléti államot is. ” 

Floridi világosan elmagyarázza az etika fontosságát a digitális korszakban (2015), amikor azt 

mondja: „Az információs és kommunikációs technológiák (IKT) bevezetése és azok társadalmi 

befogadása radikálisan befolyásolja az emberi állapotot, amennyiben módosítja kapcsolatainkat 

magunk, mások és a világ számára. Az IKT egyre növekvő áttekinthetősége a következő 

transzformációk révén megrázza a kialakult referenciakeretet1: a valóság és a virtualitás közötti 

különbség elmosása; az ember, a gép és a természet közötti különbségek elmosása; az 

információhiánytól az információs bőségig; és a tulajdonságok összeségének elsőbbségétől a 

kölcsönhatások elsőbbségéhez való áttérés. Az emberi elme a fogalmak révén ragadja meg a 

világot: az érzékelést szükségszerűen a fogalmak közvetítik, mintha azok a felületek lennének, 

melyek révén a valóság tapasztalható és értelmezhető. A fogalmak megismerik a környező 

valóságot, és lehetővé teszik a megértését. A jelenlegi fogalmi eszközkészlet azonban nem 

alkalmas az IKT-val kapcsolatos új kihívások kezelésére, és negatív előrejelzésekhez vezet a 
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jövőre nézve: attól tartunk és elutasítjuk, amit nem értünk , és mi értelmet adunk neki ”.Azt 

mondja: „A jóléti társadalmakban úgy tűnik, hiányzik az emberi projekt alapvető 

elkötelezettsége. Úgy tűnik, hogy a szabadidő egyre növekvő száma felkészületlennek találja 

kultúránkat. Úgy tűnik, hogy az emberiség, miután keményen dolgozott, hogy megszerezze a 

szabadsághoz való jogot, kritikailag felkészületlen arra, hogy a lehető legjobban kihasználja 

legértékesebb erőforrását: az idejét. A technológiákat először időmegtakarításra, majd utólag 

megsemmisítésére használják. Tehát az egyik sürgető politikai kérdés, amely előtt az 

információs társadalmakban szembesülünk, a következõ: milyen emberi projekten dolgozunk?” 

Az etika segít pontosan megérteni, hogyan értelmezhetjük életünket. 

GYAKORLATI ETIKA 

A gyakorlati etika az a kutatási terület, amelynek célja annak megértése, hogy a 

hétköznapi emberek hogyan döntenek cselekvésükről. Elliot (2017) szerint: „A gyakorlati 

etika” a következőket foglalja magában: 

1. Mindenki el akarja kerülni az olyan alapvető károkat, mint a fájdalom, a halál és a 

fogyatékosság önmaga és szerettei számára, akikkel törődik; 

2. Ha irracionális, hogy bizonyos körülmények között valaki bizonyos károkat akar okozni, 

vagyis nincs olyan jó oka, hogy ez a kár bekövetkezzen, etikátlan, hogy ezt a kárt más embernek 

okozza; 

3. Mindenkivel igazságosan kell bánni - meg kell kapnia azt, amihez törvényes és erkölcsi joga 

van, amit megérdemel, amit megígértek neki, és nem szabad megfosztani attól, amit mások 

megkaphatnak, hacsak nincs etikai szempontból nyomós indok; 

4. Az emberek etikailag kötelesek teljesíteni a szerepkörükkel kapcsolatos feladataikat, és ezt 

anélkül kell megtenniük, hogy bárkinek indokolatlan károkat okoznának; 

5. Míg az embereknek arra kell törekedniük, hogy etikailag ideális módon járjanak el a javak 

előmozdításával, és különös figyelmet fordítsanak és gondoskodjanak a 

legkiszolgáltatottabbakról, etikai szempontból kötelesek, hogy munkájukat elvégezzék, és ne 

okozzanak indokolatlan károkat. Dicséretes, ha etikailag ideális módon járnak el. 

Vádolhatóak, ha nem teljesítik az etikai követelményeket. ”És„ a reflexiós kérdések 

feltevésének elsődleges oka az, hogy erőteljesen ösztönözzük az olvasókat, hogy 
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gondolkodjanak magukban a vonatkozó etikai és episztatikus alapelvekről, azok alkalmazásáról 

a vonatkozó kérdésekre és gyakorlatokra, valamint elemzi és értékeli ezeket a kérdéseket és 

gyakorlatokat szemléltető esettanulmányok alapján, amelyekben az olvasókat is felkérik, hogy 

keressék és fedezzék fel magukat. 

Mint Arisztotelész, az ókori görög filozófus mondaná, az etikai tanulás, ebben az esetben a 

digitális etika, a médiára vonatkozva, az egyéni és csoportos elgondolkodó gyakorlaton alapul, 

nem csupán a témával kapcsolatos cikkek és könyvek elolvasásán. Ez a könyv tehát ösztönzi a 

konstruktív önálló tanulást az önreflexión keresztül, mint hatékony és eredményes módszert a 

reflektív média gyakorlóvá váláshoz. 

AZ ELLENŐRZŐ KÉRDÉSEK MEGOLDÁSAI 

1. Hogyan határozta meg Arisztotelész az etikát? 

"Az etika a filozófia azon ága, amely az emberek viselkedését és a viselkedés és a választás 

kritériumait vizsgálja." 

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? 
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Konkrét megjegyzések az okostelefon verzióhoz 

1. Harminc különböző feladat van (kérdések, nyílt végű mondatok, stb.). A modul teljes 

anyagát lefedik. Az értékelés természetesen az adott iskolától és a tanártól függ, de javasoljuk 

a 30 lehetséges jó válaszból 25 jó válasz esetén a legjobb jegyet. 

2. Az okostelefon feladatai helyettesíthetik a tankönyv házi feladatait. 

3. A SOCRATIVE lehetővé teszi, hogy az adott kérdéseket házi feladatként, versenyként 

vagy osztálymunkaként használják. Ha osztálymunkában használják, az alábbi óratervet ennek 

megfelelően módosítani kell. 

4. A tanár természetesen további feladatokat is létrehozhat az okostelefonos változathoz. 

5. A SOCRATIVE egyéb lehetőségeit a Függelék tartalmazza. 

6. A tanárokat arra ösztönözzük, hogy használják széles körben az okostelefonos 

változatot. A tapasztalatok azt mutatják, hogy az okostelefonok használatának megtiltása az 

osztályteremben ellentétes az eredményességgel, és ha a tanár okostelefont használ, a diákok 

lelkesebben követik őt. 

7. A nyílt végű kérdésekre és a nyílt végű mondatokra javasolt megoldásokat csak a tanár 

értékelheti. A javasolt megoldások csak minták; más szavakkal is megfogalmazhatók a jó 

válaszok. 

OKOSTELEFON ANYAGA 

BEVEZETŐ MEGJEGYZÉSEK 

1. A választott kérdések esetében a vastag betűvel nyomtatott válasz az egyetlen helyes. 

Ugyanez vonatkozik az IGAZ – HAMIS mondatokra: csak a megjelölt opció helyes. A kérdések 

a tankönyvben megadott ellenőrzési kérdéseken alapulnak. 

2. A nyílt végű mondatok és kérdések esetében más, másképp megfogalmazott válaszok is 

helyesek lehetnek; a tanár dönti el, hogy elfogadja-e vagy sem. Tehát, míg a többszörös 

választási kérdések és az IGAZ – HAMIS mondatok automatikusan értékelhetők, a nyílt végű 

feladatokhoz a tanár értékelése szükséges. 

3. Minden kérdés és feladat megoldható a tankönyv alapján. 

4. Lásd a Socrative.com-ra vonatkozó utasításokat a függelékben 
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1. FELELETVÁLASZTÓS MONDATOK 

1. Az etika a filozófia azon ága, mely tanulmányozza 

a. a szépséget. 

b. az emberek magatartását. 

c. az Istent és a vallást. 

d. a tudást. 

2. Az etika tanítja: 

a. mi az igazi jó és az milyen eszközökkel érhető el. 

b. hogyan érzékelik az emberek a körülöttük levő világot. 

c. az Isten és az emberek közti kapcsolatot 

d. hogyan tudnak az emberek tudni és tanulni. 

3. Az etika nem 

a. az emberi viselkedést szabályozó normák és értékek halmaza. 

b. a pozitív vagy negatív ítélet hozzárendelésének módja. 

c. a célja a jó és a rossz meghatározásának. 

d. a megtenni vagy nem megtenni egyértelmű listája. 

4. Az etika megfelel 

a. a normák halmazának. 

b. egy receptgyűjteménynek. 

c. annak a spekulatív erőfeszítésnek a megértésének, miként készítették az erkölcsi 

normákat. 

d. az élet filozófiai megközelítésének és az éberségnek. 

5. Az etikát tekinthetjük, (mint) 

a. egy “normatív intézmény". 

b. egy “társadalmi intézmény". 

c. mindkettőnek. 

d. egyiknek sem. 

6. Az etika és a törvény egyaránt szabályozza 

a. az egyének közti személyes kapcsolatokat. 

b. az egyének és a társadalom közti kapcsolatokat. 
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c. egyik sem. 

d. mindkettő. 

7. Az erkölcsi alapelvek 

a. örökérvényűleg adottak. 

b. az emberekben születnek. 

c. tanítanak. 

d. egyénileg kifejlesztettek. 

8. Az etika és a média. 

a. Semmi közük egymáshoz. 

b. Jogilag kapcsolódnak egymáshoz. 

c. Csak egymástól elválasztott területek. 

d. Egyre több és több kapcsolatot alakítanak ki. 

9. Melyik etikai ág működik a médián és az IKT-n? 

a. A média etikája. 

b. A társadalmi etika. 

c. A digitális etika. 

d. Az új etika. 

10. Az etika lehet 

a. teológiai. 

b. deontológiai. 

c. haszonelvű. 

d. Valamennyi előző válasz. 

2. IGAZ – HAMIS MONDATOK 

1. Az etika a filozófia azon ága, mely az emberek viselkedését vizsgálja. IGAZ – HAMIS 

2. Az etika az igazi jót vizsgálja és hogy azt milyen eszközökkel érhetjük el. IGAZ – 

HAMIS 

3. Az etika és az erkölcs szinonimák. IGAZ - HAMIS 

4. Az etika semleges, nem járul hozzá pozitív vagy negatív megítélés. IGAZ - HAMIS 

5. Az erkölcs annak a spekulatív erőfeszítésnek felel meg, mely megérti az erkölcsi 

normákat. IGAZ - HAMIS 
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6. Az etika magában foglalja a jót és a rosszat megkülönböztető normákat. IGAZ - 

HAMIS 

7. Ha az erkölcs a normákat és az értékeket tényeknek tekinti, és azokat mindenkivel 

megosztja, az etika megkísérel racionális és logikus magyarázatot adni rájuk. IGAZ - 

HAMIS 

8. Az etika együtt tekinthető “normatív és társadalmi intézménynek”. IGAZ - HAMIS 

9. Az etikának nincs kapcsolata a joggal. IGAZ - HAMIS 

10. Amikor a jóról és a rosszról beszélünk, megtehetjük erkölcsi vagy nem erkölcsi 

szempontból is. IGAZ – HAMIS 

3. KIFEJTŐ KÉRDÉSEK 

1. Hogy határozta meg Arisztotelész az “etika” fogalmát? 

"Az etika a filozófia azon ága, amely az emberek viselkedését és a választás kritériumait 

vizsgálja." 

2. Melyik az etika általánosabb meghatározása? 

Az etika olyan normák és értékek halmaza, amelyek az emberi viselkedést úgy szabályozzák, 

hogy pozitív vagy negatív ítéletet tulajdonítanak a jónak és a rossznak. 

3. Miért nem azonos az erkölcs és az etika? 

Az erkölcs magában foglalja a jót és a rosszat megkülönböztető normákat, míg az etika annak 

megértésével foglalkozik, hogy ezeket az erkölcsi normákat miként hozták létre. 

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

A törvény az állam kényszerítő erején alapul, míg az etika önmagában a társadalmi 

ellenőrzésen. 

5. Melyik az etika két ága? 

A vallási és a filozófiai etika. 

4. NYÍLT VÉGŰ MONDATOK 

1. Az etika a filozófia azon ága, mely … [az ember viselkedését vizsgálja] 

2. Az etika azt tanítja … [mi a valódi jó és azt milyen eszközökkel érhetjük el]. 

3. Az erkölcs magában foglalja … [a jót és a rosszat megkülönböztető normák halmazát]. 

4. Az etika … [elmélkedő erőfeszítésnek felel meg, mely azt szeretné megérteni, miként 

alakultak ki az erkölcsi normák]. 
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MÓDSZERTANI MEGJEGYZÉSEK 

1. A modul fő célja, hogy a tanulók megértsék, mi jelent a társadalmi felelősségvállalás és a 

jogok. 

2. A modul témája inkább elméletinek tunic. Fontos, hogy a tanár mindig adjon konkrét 

példákat az elméleti szempontokra. 

3. Az aktív és tudatos polgárok számára kötelező az egyértelmű áttekintés, hogy mind a 

felelősségek, mind a jogok elméleti és gyakorlati szinten egyaránt vonatkoznak mindenkire. 

4. A különféle feladattípusok közötti különbség, a felelősség erkölcsi értéke és a jogok 

jelentősége manapság alapvető fogalmak. 

5. A tankönyv és a TSM segítenek a tanároknak a klasszikus, frontális oktatásban. A frontális 

oktatás azonban kombinálható a modul elektronikus változatának használatával. 

6. A tanárokat arra ösztönözzük, hogy a jelen modul tanításához nem szabványos, innovatív 

módszereket alkalmazzanak. A tanárok választása alapján ez például lehet nyílt vita. 

a. A tanár röviden bemutatja a témát; 

b. az osztályt négy-öt fős csoportokra bontja; 

c. a téma szó szerinti kidolgozására és/vagy konkrét példák említésére kéri fel a 

tanulókat; 

d. visszajelzéssel értékelje az egyes csoportok munkáját. 
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ÓRATERVEZET – MINTA 

ELSŐ RÉSZ 

Szint/Osztály: 6-8 (Életkor 12-14 év) 

Cím: A JOGOK ÉS KÖTELESSÉGEK ELSŐBBSÉGE A DIGITÁLIS 

KORBAN 

Idő: 45 perc 

Oktatási cél: A lecke végére a tanulók képesek lesznek megérteni: 

● Mi az etika 

● Hogyan hat a mindennapi életre 

● Hogyan segít megbirkózni a digitális kor változásaival 

Szükséges Tankönyv, PP-prezentáció, okostábla, projektor 

eszközök: 

Előkészítés és A tanárnak előzetesen el kell olvasnia a tankönyvet, meg kell néznie az 

feltételek: elektronikus változatot (PPT). A tankönyvhöz és az elektronikus 

változathoz készített megjegyzések is nagyon hasznosak lehetnek. 

Tantárgyi ● Etika 

koncentráció: ● Történelem 

MÁSODIK RÉSZ: Az óra leírása 

Első tevékenység: PPT prezentáció 

Módszer: a tanár bemutatja a PP-prezentációt és elmagyarázza a fogalmakat 

Kölcsönhatás: tanár - diákok 

Felhasznált idő: 20 perc 

Második tevékenység: csoportmunka formában 

Módszer: az osztály tanulóiból négy-öt fős csoportokat alakítunk, mindegyik csoport 

feladata, vitassák meg, hogyan hozzák meg a döntéseiket és hogyan döntik el egy 

cselekedetről, hogy jó vagy rossz. 

Kölcsönhatás: tanár – diákok, diákok – tanár, diákok – diákok 

Felhasznált idő: 14 perc 

Harmadik tevékenység: végső megfontolás 
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Módszer: a tanár rövid párbeszédre ösztönzi a tanulókat, hogy kiderüljön számára, 

megértették-e a diákok a témát 

Kölcsönhatás: tanár – diákok, diákok – tanár 

Felhasznált idő: 10 perc 

Órai munka értékelése 

Felhasznált idő: 1 perc 
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3. Témakör 

Társadalom, kohézió és szolidaritás a digitális korban 

A modul 

Kohézió 

KOHÉZIÓ 

Ez a modul áttekintést kíván nyújtani a jelenlegi társadalomról a "globális falu" 

fogalmának felhasználásával, különös tekintettel az Internet társadalmi változások 

közvetítőjeként betöltött szerepére, amely egyrészt fokozza az emberek közötti kohéziót, 

másrészt pedig megújítja és erősíti a társadalomban már meglévő egyensúlyhiányokat. 

A VILÁG EGY GLOBÁLIS FALU 

A társadalom kifejezés a latin „societate” -re, a socius származékára, „társ” -ra utal, 

amely jelzi a más emberekkel való együttlét állapotát. Manapság a társadalom kifejezés alatt 

bármely, a közös érdekek által egyesített emberi csoportot értünk, amelyben különféle 

kapcsolatok és együttműködési formák jönnek létre az egész és tagjai fennmaradásának és 

reprodukciójának biztosítása érdekében. 

Az antropológia a kultúrát úgy határozza meg, mint egy magatartás- és tudáshalmazt, 

amelyet az emberek egy társadalom tagjaként megszereznek, és amely arra szolgál, hogy 

alkalmazkodjon ahhoz a környezethez, amelyben él, és átalakítsa azt összefonódó kapcsolatok 

szövésével. A társadalom a közösség, társulás szinonimával társuló fogalom, mely az 

emberekkel való kapcsolattartáshoz kapcsolódik. 

A médiafejlesztés elősegítette a különböző közösségek határainak kibővítését, 

köszönhetően az első levélküldésnek, majd a telefonnak, lehetőség volt a kapcsolatot tartani 

még a legtávolabbi rokonokkal és ismerősökkel is; az Internet születése tovább szélesítette a 

fent említett határokat, lehetővé téve új közösségek felépítését és / vagy a meglévők 

megerősítését számítógép vagy okostelefon használatával. 

A közösség részévé válás – még akkor is, ha virtuális, – az a kísérlet, hogy válaszoljunk az 

emberi lények elsődleges igényeire, hogy kifejezzék magukat, egy csoport tagjai legyenek, és 

kibővítsék a barátságok hálózatát. A múltban a közösségi dimenziót térbeli és időbeli korlátok 

korlátozták, de az új technológiák lehetővé tették ezen korlátok leküzdését, és mindenki képes 

kibővíteni saját társadalmi hálózatát. 
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Ma a digitális átalakulásról beszélünk, amely olyan innováció, amely az emberiség 

mindennapi életének minden területét behálózza: média, intézmények, idegenforgalom, ipar, 

személyi szolgáltatások, kiadványok stb. Olyan innováció, amelyet a mobil számítógépek és az 

interneten összekapcsolt eszközök készítettek, amelyek megkönnyítik az emberek közötti 

kommunikációt és interakciót, de az ember által létrehozott összes digitális technológiát is a 

mindennapi élet egyes aspektusainak egyszerűsítése és elősegítése érdekében (például 

gondoljunk a legújabb autók generációjára, ahol digitális vezérlők segítik a biztonságos 

vezetést). 

 Marshall McLuhan “A média megértése: az ember kiterjesztése” című (1964) 

esszéjében meghatározta a „globális falu” fogalmát, amely manapság aktuálisabb, mint valaha: 

híreket, információkat és üzeneteket kapunk egyszerre a bolygó minden sarkából. 

A kommunikációs hálózatok könnyen felfedezhetővé változtatják a világot, olyanná amit 

könnyen fel lehet fedezni, mint egy falut, ebből következik a globális falu kifejezés. Egy 

oximoron (= elmés képtelenség, retorikus figura, mely ugyanazon kifejezésben az ellentétes 

fogalmakat kifejező szavak megközelítéséből áll), amelyet manapság a globalizációról és az 

internetről, mint a "megközelítés" motorjáról beszélnek. 

 A globalizáció jelenségét röviden úgy lehet leírni, mint folyamatot, amelyben az 

emberek szerte a világon egyre közelebb kerülnek, mind gazdasági, mind kulturális 

szempontból, kereskedelem, IT (információs technológia), televízió, mozi, közlekedés stb. 

által. McLuhan kijelenti, hogy a "globális falu" folyamatos fejlődésével összefüggésben fontos 

a tömegkommunikációt nem az általuk közvetített tartalom, hanem a kommunikáció különböző 

módszereinek alapján tanulmányozni . 

 Ezt a gondolatot a „közeg az üzenet” kifejezéssel foglalják össze, amely a 

tömegtájékoztatási eszköz fogalmát az emberi képességek kiterjesztéseként és 

felhatalmazásaként határozza meg. Például McLuhan által megfigyelt ilyen első médium a sajtó 

volt, mely nagy és nagyon különböző hatásokat fejtett ki a társadalmi struktúrára. Például 

politikai szinten a propaganda eszközévé vált, oktatási szinten írástudási eszköz, 

általánosságban pedig a kutatást jelenti. 

 A nyomtatás találmánya a tizenötödik század közepén elérte a nyugati könyvpiacot és 

jelentősen megnövelte az olvasóközönséget, bár sok kortársa nem azonnal fogadta el ezt a 

találmányt. McLuhan elmélkedése általában bármilyen típusú médiát magában foglal. A közeg 

minden, ami változást idéz elő; ennek értelmében az óra médiumként (tájékoztatási eszközként) 

is meghatározható, mivel átalakította az idő észlelésének és kezelésének módját. Például a web 

megváltoztatta a tudáshoz való megközelítésünket, mivel a világ minden tájáról származó tudás 
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hatalmas gyűjteményét képviseli. Az internetnek köszönhetően személyes és kollektív 

memóriánk folyamatosan és mindenhol elérhető. A kollektív emlékezet könnyen 

megkérdőjelezhető örökséggé vált, amely arra reagál, hogy vágyunk: mindent tudjunk, 

bármikor, azonnal. Bárkit elérhetünk e-mail címmel, és kézbesíthetjük üzeneteinket: a világ, 

legalábbis ebben az értelemben, valóban falu lett. 

Az internetes forradalom 3 pontban foglalható össze: a kapcsolatok sebessége és 

potenciális egyetemessége, a tudás és az információ kollektív örökségének kiterjedtsége és 

folyamatos frissítése; minden felhasználó számára egyenlő hozzáférés. Ez az utolsó pont, amint 

később látni fogjuk, felveti a vitát a web pszichoszociális következményeiről, mely szerint a 

társadalmi kirekesztés új formájának növekedése azok számára, akik nem férnek hozzá az 

internethez. Ezenkívül nem világos, hogy a digitális technológiák hozzájárulhatnak-e a 

különbségek közötti társadalmi interakciók áthidalásához (ha azokat etnikai hovatartozás, 

vallás, osztály, szexualitás vagy életkor határozza meg), és olyan társadalmi formációkat 

képeznek, amelyek változatosak és társadalmilag összetartóak is lehetnek. 

A TÁRSADALOM DIGITÁLIS ÁTALAKULÁSA – KAPCSOLATOK A KÖZÖSSÉGI 

HÁLÓZATOKON KERESZTÜL 

A sajtó születésekor az új rendkívüli média kibővítette érzékszerveinket, kibővítette 

képességeinket és lehetőségeinket a kommunikációhoz, tájékoztatáshoz, szórakozáshoz és 

tanuláshoz. Okostelefonon keresztül folyamatosan, bármikor és a nap bármely szakaszában 

"szörfözhetünk" az interneten. 

Az internet használata egyszerű, mivel az összes alkalmazás ugyanazt a grafikus 

beállítást és interakciót folytatja az objektumokkal, elolvasás nélkül elérhető. Ezenkívül a web 

kifejező dimenziója lehetővé teszi mindenkinek, hogy kifejezze magát, és új tartalmakat hozzon 

létre, amelyek azonnal elérhetővé válhatnak; és végül a közösségi dimenzió, azaz az emberek 

közötti kölcsönös viszony, ráhatás. 

A mai 3.0 webes néven a felhasználó passzív szereplőből a hálózaton belüli tartalom 

létrehozásának és kezelésének fő szereplőjévé alakul át, új logikát és új folyamatokat hozva 

létre az úgynevezett együttműködési webben. A közösségi hálózatok képviselik a legtisztább 

példát: olyan alkalmazások, amelyek lehetővé teszik a regisztrált felhasználók számára, hogy 

megosszák egymással szöveges tartalmaikat, képeiket, videóikat, hangjukat és kapcsolatba 

lépjenek egymással. 

A szociológusok, antropológusok és filozófusok az internetet mint új tanulmányi 

„környezetet” tekintik, egy hatalmas virtuális teret, amelyben az online társadalmi dinamika 
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összefonódik az offline móddal, új életet adva új társadalmi jelenségeknek. Ma az 

összekapcsolhatóság kultúrájáról beszélünk, amely rávilágít a digitális platformok egyre 

növekvő jelenlétére az emberek életében számos alkalmazás (közösségi média) és mobil 

technológia (okostelefonok, táblagépek stb.) felhasználásával. 

A közösségi hálózatokat leggyakrabban Európában használják azok a 16–24 éves 

fiatalok, akiknek többsége soha nem ismert olyan világot, ahol nincs közvetlen internet- 

hozzáférés. A fiatalok számára a közösségi hálózatok olyan eszközök, melyekkel profilok 

létrehozásával kifejezhetik magukat, ahol soka témában szélesebb körben írják le személyes 

érdekeiket, hobbijaikat és ötleteiket. A "Z generáció" tagjai, akik 2000 és 2013 között születtek, 

sokkal jobban ismerik a közösségi média szabályait és működését, mint a felnőttek, mert 

születésük óta megszokták a technológia használatát. Az internet és a közösségi média 

átalakította azt a módot, ahogyan ez a generáció, a "digitális bennszülöttek" kapcsolatba lép és 

kommunikál a világgal. 

Az Instagram jelenleg a fiatalok körében a leggyakrabban használt közösségi hálózat, 

ahol a kommunikáció elsősorban fényképek és videók útján zajlik. Ez a közösségi hálózat 

online fotónaplóként alakult ki, amelyben az emberek megosztják mindennapi életüket 

ismerőseikkel, és frissíthetik a többi eseményt. Az Instagram lehetővé teszi a hírességek és 

ismeretlen emberek profiljainak követését, akikkel a legkülönfélébb okokból kapcsolatba 

léphetünk: ötletek megosztása, sport érdekességek, stb. Kulcsszavak (címkék) használatával 

könnyű azonosítani az érdeklődés tartalmát és megtekinteni azokat a profilokat, amelyek 

képeket publikáltak kapcsolódó és konkrét kifejezésekkel, a specifikus kifejezéssel, a # 

szimbólum alapján. 

A közösségi hálózatok, mint például az Instagram és a Facebook, a társadalmi megerősítés 

médiumává váltak, melyet az emberek a hozzászólásokban megszerzett kedvelések alapján 

mérnek, és amely visszatér az "internetes népszerűség" kifejezéshez. Vannak olyan szabályok 

és stratégiák, amelyek növelik a társadalmi hálózatok népszerűségét, amelyek bizonyos időt és 

energiát igényelnek, és új társadalmi mechanizmusokhoz vezethetnek, mint például a szelfi és 

az influenszer, a befolyásoló. 

 Az Oxford Dictionary szerint a szelfi szót először 2002-ben használták, és egy évtized 

múlva ezt a szót választották az "év szójának". Jelenleg a szelfiket világszerte minden nap több 

millió ember használja, köztük politikusok, színészek, zenészek, sportolók és akár űrhajósok is. 

A szelfi olyan képet jelent, amelyet önmagáról, a partnerével vagy más emberekkel készít; A 

fényképezés kinyújtott karral az objektív felé, vagy a fényképezőgép egy tükör felé mutat, és 

általában megosztják a közösségi médiában. 
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A szelfi nem csupán trend jelenség, hanem következményei is befolyásolják a társadalmat és 

annak kommunikációs módját, a fényképezés és általában a művészet révén. Ezenkívül a szelfi 

olyan megnyilvánulás, amely magában foglalja az emberek identitását, egyrészt a hiúság, 

másrészt pedig a megismerés szempontjából. Egyes kutatások azt mutatják, hogy a 18 és 30 év 

közötti lányok gyakran élnek ezzel. 

A befolyásoló (influencer) az a személy, aki a közösségi hálózatokon keresztül képes 

nagyon sok ember fogyasztói véleményét és viselkedését közvetíteni, valamint az üzeneteket 

gyorsan és hatékonyan elősegíteni. Ezeket az embereket pontosan egy adott téma magas szintű 

ismerete különbözteti meg a befolyásoltaktól és megerősíti tekintélyét és követői bizalmát. Az 

Instagram gyors terjedése sok társaságot, céget arra ösztönzött, hogy manapság termékeik 

legfontosabb hirdetési platformjaként használják az úgynevezett befolyásolókat. 

Felismerve, hogy az egyének különböznek abban, hogy hajlandók-e részt venni a közösségi 

hálózatok online formáin, ezeknek a közösségi hálózatoknak a sikere a valós és a virtuális 

közösség fúziójával függ össze: a legtöbb ember a másokkal való kapcsolattartásra, sokan az 

önreprezentáció javítására, mások a szakmai életük javítása érdekében is használják. 

A közösségi média, például a Facebook és az Instagram általában nem vet fel közvetlen 

pénzügyi költségeket a felhasználók számára, de az ingyenesség ára a magánélet hiánya. Noha 

a legtöbb közösségi média és a tartalmi webhely ingyenes, pénzszerzésre van szükség, és ezt 

úgy teszik, hogy hirdetéseket zúdítanak a felhasználókra, adataikat a hirdetőknek adják el, hogy 

jobban megcélozhassák őket. Fel kell ismernünk, hogy semmi, amit az interneten csinálunk, 

nem magántulajdon - az általunk végzett kutatás, a meglátogatott helyek vagy az olvasott 

cikkek. Ezeket az adatokat megszerzik és sok esetben átviszik a reklámtevékenységek 

fejlesztése érdekében, folyamatos megbeszéléseket indítva a magánélet kérdésében. 

KOHÉZIÓ A DIGITÁLIS KORBAN 

A közösségi média szinte mindenki életének részévé vált, népszerűsége a 2000-es évek 

közepe óta növekedett. Forradalmasította azt a módszert, amellyel a világ minden tájáról 

kommunikálunk egymással, információkat osztunk meg barátainkkal, családtagjainkkal és 

idegenekkel. A közösségi média olyan térré vált, amelyben kapcsolatokat alakítunk ki és 

építünk, formáljuk a személyes identitást, kifejezzük önmagunkat és megismerjük a 

körülöttünk lévő világot. 

A közösségi platformok elősegítik a közösség érzetét és megkönnyítik az 

információcserét, ezért néhány tudós előmozdítja a web, mint a társadalmi kohézió eszközének 

hipotézisét. A társadalmi kohézió mint normatív kifejezés a társadalmi kapcsolatok pozitív 
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állapotát írja le egy adott településen (kontextusban) vagy a társadalomban. Ez magában 

foglalhatja a közösséghez, a társadalomhoz való tartozás megfontolását vagy a helyhez való 

kötődés érzéseit; integrációt a munkaerőpiacra, az oktatásra, az egészségre és a lakhatásra való 

belépés lehetőségeivel kapcsolatban; társadalmi tevékenységekben való részvételre. 

Szociológiai kifejezésként a kohézió a kapcsolatok hálózatának összekapcsolódásának 

mértékére utal. Fogalmi szempontból nincs széles körű konszenzus a társadalmi kohézió és a 

társadalmi befogadás közötti különbségtételről. Úgy tűnik, hogy mind a kifejezés, a kohézió és 

a befogadás magában foglalja a részvétel, a kapacitás (gazdasági, társadalmi, fizikai stb.) 

fogalmát és a részvétel lehetőségét: bekerülni vagy kizáródni. 

A digitális technológiák és a közösségi média platformjai nagyszerű lehetőségeket 

kínálnak a társadalmi kohézió előmozdítására, megerősítették a meglévő társadalmi 

kapcsolatokat mind helyi, mind globális szinten, és egyes kutatások azt mutatják, hogy az 

emberek érzelmileg támogatottabbnak érzik magukat. Sőt, az interneten egyre inkább fejlesztik, 

folyamatosan frissítik az állandó enciklopédiát, ahol megismerkedhetünk a különböző 

kultúrákkal. 

 Ezt a pozitív szempontot ellensúlyozzák a társadalmi részvétel más formáinak negatív 

hatásai: például az internetfüggőség új formája, amely jelentős hatást gyakorolt a Z generációra 

és az ezredforduló éveire. Kapcsolódó tanulmányok összefüggésbe hozzák a közösségi 

hálózatok fiatalok általi tömeges használatát a különféle pszicho-társadalmi 

következményekkel, mint például a depresszió, az internetes zaklatás és a kirekesztés félelme. 

Ez az utolsó pont a hiányzó félelemnek (FoMO) nevezett érzésre vonatkozik, amelyet át lehet 

fordítani arra a félelemre, hogy elveszítik a lehetőséget a másokkal való szocializációra, hogy 

„kivágják, kikapcsolják” őket. A kifejezetten a fiatalok által használt kifejezés azt az 

aggodalmat jelzi, hogy a társadalmi események, különösen a „szórakoztató tevékenységek”, 

úgy is megvalósulhatnak, hogy ők nincenek ott, kitaszítottként érzik magukat és saját életükkel 

elégedetlenebbek lesznek. 

A fent leírt hatásokon túl a digitális technológiák és a közösségi hálózatok reprodukálhatják a 

meglévő társadalmi különbségeket például azok között, akiknek korlátozott az online 

hozzáférése, így egy úgynevezett „digitális szakadékot” teremtve. 

 1995-ben a világ népességének kevesebb mint 1% -a volt online; manapság ez az arány 

40% -ra nőtt, összesen 3,7 milliárd internetes felhasználó van világszerte. Globális eloszlásban 

az internet-hozzáférés továbbra is nagyon szabálytalan. Európában, ahol 822,7 millió ember él, 

a hálózathoz hozzáférők körülbelül 80%-ot tesznek ki, míg Afrikában ez az arány 29%. Az 

internet használatát egyértelműen számos tényezőt befolyásolhatja: életkor, társadalmi- 

97 
 

 
  



gazdasági helyzet, nem, földrajzi helyzet, iskolai végzettség, vallás, etnikai hovatartozás, 

digitális írástudás és nyelv; ezek a tényezők akadályozhatják a digitális kommunikációhoz való 

hozzáférést. És azok, akik virtuális közösségekkel vannak kapcsolatban, nagy valószínűséggel 

a helyi kontextusban csökkenteni fogják részvételüket. A digitális megosztottság azon a 

feltevésen alapul, hogy az internethez való hozzáférés hiánya együttes hátrányokat okozhat, 

főleg, ha azok már léteznek. 

A webhez való nemzeti szintű hozzáférés és a polgárok felhasználói százaléka egy ország 

gazdasági teljesítményéhez kapcsolódik: minél tovább fejlődik egy ország gazdasági 

szempontból, annál többen engedhetik meg maguknak a digitális technológiákat, és napi 

tevékenységeikben támaszkodhatnak rájuk. 

Ebben az értelemben az internet hajlamos a társadalmi különbségek kiszélesítésére, mivel a 

digitális beilleszkedésnek különbségei vannak az állampolgárok részvételével az információs 

technológiában. A haladó felhasználók előrehaladtával a nem használók valószínűleg nem 

tudnak lépést tartani az élet lehetőségei és a munkahelyek tekintetében. Az informatika 

használatához való hozzáférés, valamint a készségek és motivációk hiánya komoly hátrányokat 

hordoz magában, különösen a fiatalabb generációkban. 

Mindez arra késztette az Európai Uniót, hogy befogadó digitális oktatási terveket 

vezessen be, melyekben a befogadást egy folyamatként kell értelmezni, amely figyelembe veszi 

a társadalom minden tagját és széles körű igényeit. Az oktatásban a tanárok (az IT-használat 

szempontjából) tantervének szempontjából fontos, hogy az elismert nemzetközi bevált 

gyakorlatok végrehajtása révén magasabb szintű társadalmi integrációt és kohéziót érjenek el. 

Noha az 1980-as évek óta nagyszabású beruházásokra került sor az iskolák technikai 

felszereltségében, továbbra is konszenzusra van szükség a megközelítések és a módszertan 

vonatkozásában, mivel szükség van az internetes technológia használatának kihasználására; és 

ezt támogatja a SOCIRES projekt. 

Házi feladat 

Rajzold le a McLuhan által vázolt globális falut! 
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ELLENŐRZŐ KÉRDÉSEK MEGOLDÁSAI 

1.- Mi az a globális falu? 

Ezt a kifejezést használják a globalizációról és az internet szerepéről mint az emberek közötti 

"megközelítés" motorjáról. Különböző szempontok szerint (gazdasági, politikai, kulturális), 

határozza meg az általános és egyre növekvő összekapcsolódást, és tudatában van annak, hogy 

minden ember ugyanazon emberiség részévé válik a bolygó szintjén. 

2.- Mit értünk a “kapcsolat kultúrája” alatt? 

Ez egy kifejezés, amely arra utal, hogy az emberek életében mindenütt jelen vannak a növekvő 

digitális platformok a számos alkalmazás (közösségi hálózatok) és a mobil technológia 

(okostelefonok, táblagépek stb.) felhasználásával. 

3.- Mit jelent a szelfi? 

A szelfi önarckép-fotózás önmagában, élettárssal vagy más emberekkel. A szelfi olyan 

megnyilvánulás, amely magában foglalja az emberek identitásformáját, egyrészt a nárcizmus 

és hiúság szempontjából, másrészt pedig önmaga felfedezésének vonatkozásában. 

4.- Mutassa be a társadalmi kohézió fogalmát! 

A társadalmi kohézió mint normatív kifejezés a társadalmi kapcsolatok pozitív állapotát írja le 

egy adott településen (kontextusban) vagy a társadalomban. Ez magában foglalhatja a 

közösséghez, a társadalomhoz való tartozás megfontolását vagy a helyhez való kötődés érzéseit; 

integráció a munkaerőpiacra, az oktatásra, az egészségre és a lakhatásra való belépés 

lehetőségeivel kapcsolatban; társadalmi tevékenységekben való részvétel. Szociológiai 

kifejezésként a kohézió arra utal, hogy az emberek összekapcsolódnak a kapcsolatok 

hálózatában. 

5.- Mi a digitális szakadék? 

A digitális megosztottság azon a feltevésen alapul, hogy az internethez való hozzáférés hiánya 

és az abban való önkéntes részvétel lehetősége együttes hátrányokat okozhat, ha azok már 

léteznek. Az interneten való nemzeti szintű hozzáférés és a polgárok általi használat százalékos 

aránya egy ország gazdasági teljesítményéhez kapcsolódik: minél tovább fejlődik egy ország 

gazdasági szempontból, annál többen engedhetik meg maguknak a digitális technológiákat, és 

napi tevékenységeikben támaszkodhatnak rájuk. 
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Konkrét megjegyzések az okostelefon verzióhoz 

1. Harminc különböző feladat van (kérdések, nyílt végű mondatok, stb.). A modul teljes 

anyagát lefedik. Az értékelés természetesen az adott iskolától és a tanártól függ, de javasoljuk 

a 30 lehetséges jó válaszból 25 jó válasz esetén a legjobb jegyet. 

2. Az okostelefon feladatai helyettesíthetik a tankönyv házi feladatait. 

3. A SOCRATIVE lehetővé teszi, hogy az adott kérdéseket házi feladatként, versenyként 

vagy osztálymunkaként használják. Ha osztálymunkában használják, az alábbi óratervet ennek 

megfelelően módosítani kell. 

4. A tanár természetesen további feladatokat is létrehozhat az okostelefonos változathoz. 

5. A SOCRATIVE egyéb lehetőségeit a Függelék tartalmazza. 

6. A tanárokat arra ösztönözzük, hogy használják széles körben az okostelefonos 

változatot. A tapasztalatok azt mutatják, hogy az okostelefonok használatának megtiltása az 

osztályteremben ellentétes az eredményességgel, és ha a tanár okostelefont használ, a diákok 

lelkesebben követik őt. 

7. A nyílt végű kérdésekre és a nyílt végű mondatokra javasolt megoldásokat csak a tanár 

értékelheti. A javasolt megoldások csak minták; más szavakkal is megfogalmazhatók a jó 

válaszok. 

OKOSTELEFON ANYAGA 

Bevezető megjegyzések 

1. A választott kérdések esetében a vastag betűvel nyomtatott válasz az egyetlen helyes. 

Ugyanez vonatkozik az IGAZ – HAMIS mondatokra: csak a megjelölt opció helyes. A kérdések 

a tankönyvben megadott ellenőrzési kérdéseken alapulnak. 

2. A nyílt végű mondatok és kérdések esetében más, másképp megfogalmazott válaszok is 

helyesek lehetnek; a tanár dönti el, hogy elfogadja-e vagy sem. Tehát, míg a többszörös 

választási kérdések és az IGAZ – HAMIS mondatok automatikusan értékelhetők, a nyílt végű 

feladatokhoz a tanár értékelése szükséges. 

3. Minden kérdés és feladat megoldható a tankönyv alapján. 

4. Lásd a Socrative.com-ra vonatkozó utasításokat a függelékben 

100 
 
 

  



1. FELELETVÁLASZTÓS KÉRDÉSEK 

1. Mi társul a társadalom fogalmához? 

a. Világ. 

b. Közösség. 

c. Internet. 

2. Melyek a közösségi hálózatok Marshall McLuhan szerint? 

a. Melyek lehetővé teszik az embereknek a rokonaikkal való kapcsolattartás. 

b. Melyek nem segítették a különféle közösségek határainak kiterjesztését. 

c. Valamik, amik globális faluvá változtatták a világot. 

3. Ezek közül melyik médium (tájékoztatási eszköz)? 

a. Az óra. 

b. A számítógép. 

c. Mindkettő. 

4. Mit jelent a médium McLuhan számára? 

a. Az emberi karok kibővítését. 

b. Valami, ami átalakította az idő észlelésének és kezelésének módját. 

c. Az internet a médium. 

5. A közösségi hálózatok olyan alkalmazások, melyek: 

a. nem használják ugyanazt a grafikai beállítást és interakciót a tárgyakkal. 

b. engedélyezik a regisztrált felhasználók számára a megosztásokat és az egymással 

való kapcsolatteremtést. 

c. e-mailt küldhetnek szöveges tartalommal, képekkel, videóval és hanganyaggal. 

6. A közösségi hálózatok használatának gyakorisága Európában a leginkább a …. éves 

fiatalok körében fordul elő: 

a. 16-tól 24-ig 

b. 9-től 25-ig 

c. 13-tól 24-ig. 
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7. A közösségi hálózatok olyan térré váltak, ahol: 

a. kapcsolatokat alakítunk és építünk. 

b. elveszítjük a személyes identitásunkat. 

c. elolvassuk a híreket. 

8. A társadalmi kohézió mint normatív kifejezés magában foglalhatja a következőket. 

a. Családhoz tartozás. 

b. Helyhez kötődés érzése. (V) 

c. Szociális munkában való részvétel. 

9. A digitális technológiák és a közösségi média közös platformjai nagyszerű lehetőséget 

kínálnak a társadalmi kohézió előmozdítására, mivel: 

a. megerősítik a meglévő társadalmi kapcsolatokat mind helyi, mind globális szinten. 

b. ez az új generációk közötti internetes függőség új formája. 

c. létrehozzák az úgynevezett “digitális szakadékot”. 

10. Az internet használata számos tényezővel függ össze: 

a. kor, társadalmi, gazdasági helyzet, nem. 

b. földrajzi helyzet, iskolai végzettség, vallás, etnikai hovatartozás, nyelv. 

c. mindkettő. 

2. IGAZ – HAMIS ÁLLÍTÁSOK 

1. A médiumok fejlődése elősegítette a különböző közösségek határainak kiterjesztését. 

IGAZ - HAMIS 

2. Marshall McLuhan a Média megértése: Az ember kiterjesztése című (1964) esszéjében 

meghatározta a "globális falu" fogalmát, amely a múltban sokkal aktuálisabb volt, mint 

valaha. IGAZ - HAMIS 

3. Csak a web határozható meg médiumként, mert ez változtatta meg a tudáshoz való 

megközelítésünket. IGAZ - HAMIS 

4. Az internet használata egyszerű és lehetővé teszi mindenki számára, hogy kifejezze 

magát, új tartalmakat hozzon létre, amelyek azonnal elérhetővé válhatnak. IGAZ – 

HAMIS 

5. Európában a legmagasabb számban a 30 és 50 év közöttiek használják a közösségi 

hálózatokat. IGAZ - HAMIS 
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6. Az internet és a közösségi média átalakította a digitális bennszülöttek interakcióját és 

kommunikációját a világgal. IGAZ - HAMIS 

7. A közösségi platformok elősegítik a közösségi érzést és megkönnyítik az 

információcserét. IGAZ - HAMIS 

8. A társadalmi kohézió mint normatív kifejezés a társadalmi kapcsolatok pozitív állapotát 

írja le egy adott településen (kontextusban) vagy a társadalomban. IGAZ - HAMIS 

9. A kapcsolódó tanulmányok összekapcsolják a közösségi hálózatok fiatalok általi széles 

körű használatát a különböző pszichoszociális következményekkel, például a 

depresszióval. IGAZ - HAMIS 

10. A digitális technológiák és a közösségi háló létre tudják hozni az ingyenes hozzáférés 

között létező társadalmi különbségeket. IGAZ - HAMIS 

3. KIEGÉSZÍTENDŐ MONDATOK 

1. 1. A társadalom kifejezés a közösség, társulás szinonimákhoz kapcsolódik , és ez egy 

fogalom, amely az emberekkel való kapcsolattartáshoz fűződik. 

2. A közösségi hálók olyanná változtatják a világot, mint egy falu, amelyet könnyen fel 

lehet fedezni. 

3. A médiumot úgy definiáljuk, mint az emberi képesség kiterjesztését és felhatalmazását. 

4. A „konnektivitás kultúrája” egy kifejezés, amely világossá teszi a digitális platformok 

növekvő jelenlétét az emberek életében számos alkalmazás (közösségi média) és mobil 

technológia (okostelefonok, táblagépek stb.) felhasználásával. 

5. A közösségi platformok elősegítik a közösség érzetét és megkönnyítik az ismeretek 

cseréjét, ezért egyes tudósok előmozdítják az internet, mint a társadalmi kohézió 

eszközének hipotézisét. 

103 
 

 
  



MÓDSZERTANI MEGJEGYZÉSEK 

1. A modul fő célja, hogy a tanulók megértsék, mi jelent a kohézió és a szolidaritás. 

2. A modul témája inkább elméletinek tűnik. Fontos, hogy a tanár mindig adjon konkrét 

példákat az elméleti szempontokra. 

3. Ahhoz, hogy aktív és tudatos polgárok legyünk, kötelező az egyértelmű áttekintés, hogy 

mi a kohézió és a szolidaritás, mind elméleti, mind gyakorlati szinten. 

4. A társadalom, a kohézió és a szolidaritás közötti különbség manapság alapvető 

fogalmak. 

5. A tankönyv és a TSM segítenek a tanároknak a klasszikus, frontális oktatásban. A 

frontális oktatás azonban kombinálható a modul elektronikus változatának használatával. 

6. A tanárokat arra ösztönözzük, hogy a jelen modul tanításához nem szabványos, 

innovatív módszereket alkalmazzanak. A tanárok választása alapján ez például lehet nyílt 

vita. 
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ÓRATERVEZET – MINTA 

ELSŐ RÉSZ 

Szint/Osztály: 6-8 (Életkor 12-14 év) 

Cím: TÁRSADALOM, KOHÉZIÓ, SZOLIDARITÁS A DIGITÁLIS 

KORBAN 

Idő: 45 perc 

Tanulási célok: A lecke végére a tanulók képesek lesznek felfogni: 

● a társadalom átalakulása a digitális média megjelenésével 

● a társadalmi kohézió és a digitális megosztottság fogalma 

Szükséges Tankönyv, PP prezentáció, okostábla, projector 

eszközök: 

Előkészítés és A tanárnak előzetesen el kell olvasnia a tankönyvet, meg kell néznie az 

előfeltételek: elektronikus változatot (PPT). A tankönyvhöz és az elektronikus változathoz 

készített megjegyzések is nagyon hasznosak lehetnek. 

Tantárgyi ● történelem 

koncentráció: ● informatika 

MÁSODIK RÉSZ: Az óra leírása 

Első tevékenység: Ráhangolás 

Módszer: A tanár üdvözli az osztályt és a diákok hangulatával kapcsolatos kérdéseket tesz fel. 

Kölcsönhatás: tanár – diákok, diákok – tanár 

Felhasznált idő: 1 perc 

Második tevékenység: Mit gondoltok, mi a társadalom, hogyan változott a digitális korban? 

Módszer: Előadás 

A tanár felhasználja a 3. témakör A moduljának PP-prezentációját. Ezenkívül a tanár a téma 

megbeszélésére és vitára ösztönzi a gyerekeket. 

Kölcsönhatás: tanár – diákok, diákok – tanár, diákok – diákok 

Felhasznált idő: 20 perc 

Harmadik tevékenység: Mi a társadalmi kohézió, miért olyan fontos? 

Módszer: Csoportmunka 
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Négy-öt tanulóból álló csoportok létrehozása, mindegyik csoport azt a feladatot kapja, hogy 

gondolkozzon arról, hogyan hoz döntéseket, hogyan dönti el, hogy az jó vagy rossz. 

Kölcsönhatás: tanár – diákok, diákok – tanár, diákok – diákok 

Felhasznált idő: 8 perc 

Negyedik tevékenység: A digitális megosztottság fogalma 

Módszer: 

A tanár rövid párbeszédet stimulál a tanulók által bemutatott különféle helyzetekről/ 

megoldásokról. 

Kölcsönhatás: tanár – diákok, diákok – diákok 

Felhasznált idő: 10 perc 

Ötödik tevékenység: A modul összefoglalása, a lehetséges házi feladat megbeszélése 

Módszer: 

A tanár összefoglalja a modul főbb pontjait. Döntése alapján adhat házi feladatot a diákoknak. 

Kölcsönhatás: tanár – diákok 

Felhasznált idő: 5 perc 

Az órai munka értékelése 

Felhasznált idő: 1 perc 

Megjegyzések. 

A bemutatott óratervezet a klasszikus, frontális tanítási módszertant tükrözi. Ha nem 

szabványos, innovatív módszertanokat alkalmaznak, mint a brainstorming, a csoportos viták, a 

hallgatói előadások, a tanárnak az osztálytervet az adott módszertanhoz rendelt időre kell 

igazítania. Ha a tanár úgy szeretné, akár két osztályban is taníthatja a modult. 
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3. Témakör 

B modul 

Szolidaritás 

A FOLYÉKONY TÁRSADALOM 

 Az első fejezettel kapcsolatban a szociológus és filozófus, Z. Bauman elképzelése 

alapján a globális társadalom fogalmát vesszük magunkra, aki számos könyvében a folyékony 

modernség fogalmát szemlélteti. Értelmezése szerint egy olyan társadalomban élünk, amely 

fogyasztáson alapul, ahol minden áru, beleértve az embert is. A modernségben mindent áthat a 

"likviditás" vagy "folyékonyság", ami a folyadék jellemzője, amelyet egy formával lehet csak 

fenntartani, mivel nem rendelkezik belső kohézióval. 

 Bauman szerint az emberek közötti kapcsolatok az élet minden területén folyékonyak, 

változnak, ez azt jelenti, hogy valójában nincs meg a múlt „szilárdsága”. A közösségek már 

nem tömörek és hosszú életűek, hanem törékenyek, bizonytalanok, hajlamosak az 

individualizmusra, és mindig ki vannak téve a kihalás veszélyének. A társas hajlam egyik 

jellemzője az interperszonális kapcsolatok közvetítése a digitális technológiák mindennapi 

használatával, amely lehetővé teszi a kapcsolatok folyékonyabb kezelését, vagyis anélkül, hogy 

fizikailag jelen lenne. A fizikai környezetben való hatékony találkozást, kapcsolatot felváltja a 

„kapcsolat” a webbel, a virtuális térrel, amelyet kibertérnek is neveznek. 

A digitális forradalom és a valóság virtualizálása felmagasztalja a folyékony ember néhány 

jellemzőjét: a sebességet, a kapcsolatok kiépítésének szükségességét, a saját identitásának és 

érzelmeinek kutatását. Manapság a társadalomtudományokban az internet társadalomra 

gyakorolt hatását egyrészt bizalmatlansággal kezelik, másrészt óriási potenciál támogatja és 

terjeszti. Egy radikális átalakulás tanúi vagyunk, amelyben a kibertér beilleszti magát egy 

lakókörnyezetbe, amely összefonódik a valós világgal és befolyásolja az emberek 

önazonosságának és kapcsolatainak felépítését. 

 A digitális kölcsönhatás kritikája az, hogy nem biztosítja a társadalmi kohézió 

fokozásához szükséges közösség vagy empatikus kapcsolat érzését, egyszerűen azáltal, hogy 

elősegít egy beszélgetésekre és közösségi hálózatokra épülő, intelligensebb típusú kapcsolatot, 

és elmélyíti a mélyebb részvételt. Egy nemrégiben készített interjúban Bauman elmagyarázta: 

Az internet olyan dolgokat tesz lehetővé, melyek korábban lehetetlenek voltak. Lehetséges, 

hogy mindenki számára kényelmes hozzáférést biztosít hatalmas mennyiségű információhoz: 

ma a világ kéznél van. Ezenkívül lehetővé teszi bárki számára, hogy véleményét közzétegye 
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anélkül, hogy bárki engedélyét kérné: mindenki önmaga kiadója, ami néhány évvel ezelőtt 

elképzelhetetlen volt. 

 De mindez – az egyszerűség, a sebesség, – szintén problémákat okoz. Például amikor 

elhagyjuk házunkat és az utcán, bárban vagy buszon vagyunk, kölcsönhatásba lépünk a 

legkülönfélébb emberekkel, azokkal, akiket szeretünk, olyanokkal, akiket nem szeretünk, 

azokkal, akik úgy gondolkodnak, mint mi, és azokkal is, akik másképp gondolkodnak: nem 

kerülhetjük el az érintkezést, az esetleges szennyeződést, ki vagyunk téve mindennek, szembe 

kell néznünk a világ komplexitásával. Az internet ennek ellentéte: lehetővé teszi, hogy ne 

lássunk senkit és ne találkozzunk senkivel, aki különbözik tőlünk, akivel nem akarunk 

kapcsolatot teremteni. Ez az oka annak, hogy a web ugyanakkor gyógyszer a magány ellen – 

azt az érzést kelti bennünk, hogy kapcsolatban állunk a világgal, – és ugyanakkor egy 

"kényelmes magány" helye, ahol mindenki bezárkózik a saját hálózatába, ahonnan kizárhatja 

azokat, akik különböznek tőle, és törölhet mindent, ami kevésbé kellemes. 

E kijelentésekkel Bauman azt akarja hangsúlyozni, hogy a digitális technológiák mélyreható 

változásokat hoznak az emberi kapcsolatokban, egyre inkább felváltják a fizikai kölcsönös 

viszonyt a folyékony térrel. Ez egyrészt lehetővé teszi a közösségek számára, hogy kiterjesszék 

határaikat, közelebb kerüljenek egymáshoz, megkönnyítsék az interperszonális kapcsolatokat, 

másrészt fel kell hívnunk a figyelmet arra, hogy ezt hogyan lehet a gyakorlatban az offline 

világban is alkalmazni, a saját városunkban vagy iskolánkban, és ráadásul nemcsak barátaink, 

ismerőseink vagy befolyásolóink körében. 

 Ennek ellenére a következő fejezetben áttekintést szeretnénk nyújtani a szolidaritás 

értékéről, annak folyékony társadalommá történő átalakulásáról, amelyet áthat a kibertér és a 

gazdasági csere. Amikor a szolidaritásról beszélünk, akkor a társadalmi igazságossághoz, a 

viszonossághoz és az emberek közötti egyenlőtlenségek csökkentéséhez kapcsolódó emberi 

értékre gondolunk, és ennek semmi köze sincs a gazdasági cseréhez. A társadalomtudományok 

területén a közelmúltban végzett tanulmányok azt mutatják, hogy valójában a társadalmi 

fellépés látszólag ellentétes dimenziói között van bizonyos kölcsönös függőség. A 

közszolidaritás legmodernebb jelenségei, mint például az önkéntesség és az egyesületek, ilyen 

kontrasztban mozognak. A folyékony társadalomban való működéshez az önkéntességnek 

tárgyalásokat kell folytatnia a gazdasági és politikai intézményekkel; emellett növekvő 

gazdasági és adminisztratív szervezete azzal a kockázattal jár, hogy elhatárolja magát a feltétel 

nélküli szolidaritás eredeti gondolatától. 

Mindez arra késztet bennünket, hogy elgondolkodjunk a társadalomban a szolidaritás fogalma 

közötti ellentéten, amelyet – amint azt Bauman állítja – áthat a gazdaság. Az alábbiakban 

108 
 
 

  



kifejtjük, mit jelent a szolidaritás manapság, és hogy a digitális környezet hogyan támogathatja 

ebben az értelemben a társadalmi gyakorlatokat. 

SZOLIDARITÁS ÉS A DIGITÁLIS KÖRNYEZET 

A szolidaritás olyan érték, amely magában foglalja az empátiát, vagyis az önmaga 

felismerését a másikban, és amely olyan érzelmi kapcsolatok hálózatának építésén alapul, 

amely túlmutat a gazdasági és piaci logikán. 

A szolidaritás szó etikai és társadalmi szinten meghatározza a testvériség kapcsolatát és a 

társadalom tagjai közötti kölcsönös támogatást, és a társadalmi egyenlőtlenségek 

kiegyensúlyozására irányuló cselekvéseket jelzi. A "másokkal való szolidaritás" kifejezéssel 

utalhatunk az ötletek, a szándékok és a felelősség megosztására: például megerősíthetjük, hogy 

szolidárisak vagyunk osztálytársainkkal, családunkkal, szomszédainkkal vagy kollégáinkkal. 

A szolidaritás szó azt is jelenti, hogy megosztjuk a segítő kapcsolatot a nehéz helyzetben lévő 

egyének javára, olyan kicsi vagy nagy gesztusokkal, amelyek nemcsak az elsődleges javak, 

anyagi tárgyak, pénz megosztása, hanem az emberek közötti együttműködés révén valósulnak 

meg. 

Manapság a szolidaritásnak sokféle megnyilvánulása van, amelyek különböző társadalmi 

gyakorlatokban rejlenek, mint például a társadalmi-egzisztenciális önkéntes munka, a nagy 

természeti katasztrófák során történő mobilizáció, a véradás stb. 

A szolidaritásról való beszéd arra vezet, hogy bevezetjük a közösségi dimenziót is, ami egy 

fontos kérdést vet fel: csak közösségünk tagjaival vagy ismert emberekkel vagyunk 

szolidárisak, vagy megkülönböztetés nélkül mindenkivel? 

 A kölcsönös segítségnyújtási szövetségeket kezdetben egy közös helyzet megosztásával 

kezdték létrehozni, ugyanazon emberek között, akik ezután a kölcsönös segítségnyújtás 

együttes fellépése mellett döntöttek. A pszichoszociális és egészségügyi területeken született 

csoportok támogatási formákat fejlesztenek ki a mindennapi problémák leküzdésére, például a 

fogyatékkal élők, az idős emberek, a környék stb. 

Manapság azonban sok olyan csoport van, amely inkább a különbségen, mint az egyenlőségen 

alapszik, és az egyik legfontosabb példát a külföldiek számos befogadó központja képviseli, 

akiket egész Európában kiképeztek, hogy megfeleljenek a különféle országokból és kultúrákból 

származó emberek integrációs igényének. Egy másik fontos példa arra, hogy a szolidaritás 

miként léphet át a kulturális és társadalmi különbségek határain, és azt az Európai Unió alapjául 

találjuk. A szolidaritás az Európai Unió felépítésének alapelve, és egyetlen eszköznek tekintik 
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a különbségek akadályainak leküzdésében a különféle tagállamok és népek között, és ebben 

látják a népek közötti együttműködés előmozdítását. 

Az Európai Unió Alapjogi Chartájának preambulumában a következő szöveg van: 

Az európai népek az egyre szorosabb unió létrehozásakor úgy döntöttek, hogy megosztják a 

közös értékekre épülő béke jövőjét. Tudatában szellemi és erkölcsi örökségének, az Unió az 

emberi méltóság, a szabadság, az egyenlőség és a szolidaritás oszthatatlan és egyetemes 

értékein alapul. 

A szolidaritás fogalma mindig is jellemezte az Egyesült Nemzetek Szervezetét, 

amelynek jövőképe a benne részt vevő országok egységének és harmóniájának a 

feltételezésén alapul. A szervezet fő célja a szolidaritáson alapuló párbeszéd és kölcsönös 

elkötelezettség garantálása. Az alábbiakban egy részlet a millenniumi nyilatkozatból, egy 

olyan dokumentumból, amely bemutatja azt a 8 célt, amelyeket a tagállamok 2015-ig 

elértek. A szolidaritást a 21. század nemzetközi kapcsolatainak alapvető értékeként írják 

le az alábbiak szerint: 

A globális kihívásokat úgy kell kezelni, hogy a költségeket és a terheket méltányosan 

szétosszák, összhangban a méltányosság és a társadalmi igazságosság alapelveivel. Azokat, 

akik többet szenvednek vagy kevésbé részesülnek előnyben, a kedvezőbb körülmények között 

élőknek kell segíteniük. 

A szolidaritás sokrétű érték, amelyet egy csoporton belül is észlelhetünk, például család, 

barátok, önkéntes társulás; vagy kívülről, egy állam tagjai között, valamint a különféle 

európai országok és a világ között. 

 A szolidaritás olyan koncepció, amely a jelek szerint inkább utal az egyének közötti 

támogatási kapcsolatokra, ezért felmerül a kérdés, hogy miként jellemzik azt a folyékony 

társadalomban. A digitális technológiák vezethetnek a szolidaritás fogalmának 

leértékelődéséhez: ez már nem az „értéken”, hanem a „kapcsolaton” alapul, és olyan 

„összekapcsolódási szolidaritáshoz” vezet, amely csökkenti a társadalmi aktív részvételt. Ez a 

mechanizmus manapság már jelen lehet a szolidaritás módjában: egy egyszerű kattintással 

online petíciót aláírhatunk a Dél-Amerika őslakosainak emberi jogainak védelme érdekében 

vagy adományt küldhetünk egy olyan afrikai szervezetnek, amely küzd a szegénység ellen. 

Olyan mozdulattal, amely napjainkban akár csak egy percig tart, szolidárisak lehetünk bárkivel 

anélkül, hogy érzelmileg és fizikailag valósan részt vennénk benne. 

Ez a gyakorlat arra késztet bennünket, hogy elgondolkodjunk az életünkben felmerülő 

szolidaritásról és következményeiről: a különbség abban rejlik, hogy ha a szolidaritás mellett 

döntünk, elkötelezettségünk hozzájárulhat egy másik személy állapotának javításához Ezért ez 
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a fellépés nem korlátozódhat csak a kattintásokra, hiszen a támogatás el is elutasítható, mind 

online, mind a való életben. Egy kattintással támogatást tudunk nyújtani, és ehhez az internet 

hatékony eszköz, mivel megkönnyít bizonyos típusú altruista cselekedeteket, de ez nem lehet 

csupán a rutin egyszerű gesztusa, mivel a szokásaink szerint minden nap kattintunk. Ha csak 

egy kattintás elegendő lenne, akkor már megoldottuk volna a világ minden igazságtalanságát. 

Ha csupán egy kattintás elegendő lenne az emberek társadalmi kohéziójának fokozásához, 

akkor már egy társadalomban élnénk egyenlőtlenségek, különbségek és előítéletek nélkül. 

Az összekapcsolhatóság kultúrája arra készteti a tudósokat, hogy elgondolkozzanak 

azon, a digitális hálózatok tagjai közötti kapcsolat átalakuljon-e társadalmi aktív részvétellé az 

értékek, például a szolidaritás megosztásában. A virtuális valóság egyfajta kihívás az emberiség 

számára, és a digitális fokozatos közelítés önmagában segíthet a valóságban meglévő 

problémák megoldásában, javítva a kulturális megértést és biztosítva az egyetemes emberi 

jogok elterjedését az egész világon. Az internet kétségkívül képes kezelni a fizikai térből 

örökölt egyenlőtlenségeket, és foglalkozik a távoli „mások” etikai és erkölcsi problémáival: ez 

az „internet mobilizáló ereje”, elősegítheti az „alulról felfelé mutató globális szolidaritást”. 

Az alábbiakban erre mutatunk be néhány példát. 

A TÚLÉLÉSTŐL A KÖZÖSSÉGI FINANSZÍROZÁSIG: A SZOLIDARITÁS PÉLDÁI AZ 

INTERNETEN ÉS AZON KÍVÜL 

Az első figyelembe vett példa a Survival International, egy nonprofit szervezet, amelyet 

1969-ben alapított egy olyan embercsoport, amely elhatározta, hogy szolidaritási 

intézkedéseket tesz a világ őslakos népei felé. 

Feladata az, hogy megvédje az emberek életét, földjét és jövőjét, akiknek ugyanolyan jogokkal 

kell rendelkezniük, mint a többi kortárs társadalomban és támogatást kínál nekik az általuk 

elszenvedett erőszak és rasszizmus elítéléséhez. A túlélés cselekedetei sokrétűek: például hogy 

nyomást gyakoroljanak a kormányokra az őslakos népek jogainak elismerésére; dokumentálják 

és bejelentik a velük szembeni visszaéléseket, és közvetlenül be is avatkoznak, hogy 

megállítsák őket. 

A Survival évek óta nem lépett be gazdaságilag, és önkéntesek vezették, de hamarosan kiderült, 

hogy az őslakos népek fennmaradásának garantálásának egyetlen módja az állami támogatás 

igénybevétele. A világ minden tájáról ezrek támogatásának köszönhetően manapság a Survival 

világméretű mozgalommá vált, amely a világ sok részén radikálisan megváltoztatta az őslakos 

népek iránti hozzáállását. Az internet minden bizonnyal hatékony eszközt jelentett a szervezet 

küldetésének, webhelyükön a következő írás van: 
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Az internet egy nagyon értékes munkaeszköz, amely lehetővé teszi számunkra, hogy ne 

csak gyorsabban működjünk és hatalmas közönséget érjünk el (hulladék nélkül), hanem sokkal 

több esetet is követhessünk, mint korábban. Gyakran elítélhetjük ezeket a visszaéléseket sok 

különböző nyelven. A beavatkozás gyorsasága nélkülözhetetlen eszköz a törzsek védelmében, 

és hatékony visszatartó erő azok számára, akik továbbra is büntetlenül akarják átvenni a 

földeket és az életet. 

A weboldalon keresztül bárki szolidaritással élhet, támogatást nyújthat. Számos intézkedést 

lehet végrehajtani: regisztrálni a szervezetnél, adományozni, levelet írni és/vagy petíciót aláírni. 

A függetlenség fenntartása érdekében a Survival nem fogad el pénzeszközöket a kormányoktól 

vagy a politikai pártoktól, mivel ők maguk is lehetnek a fő okai a lakosság emberi jogainak 

megsértésében, amelyet a szervezet elítél. A weboldalon történő regisztrációval és 

pénzadománnyal hozzájárulnak a támogatott tevékenységekhez. A levelek és a petíciók szintén 

fontos támogatási formát jelentenek a szervezet számára, mivel eszközként szolgálnak a 

közvélemény megszólaltatásához, arra kényszerítve a kormányokat és intézményeket, hogy 

számolják fel tevékenységüket. 

Ezen online gyakorlatok mellett a Survival szájról szájra szólítja fel képviselőit az őslakos és 

törzsi népekre vonatkozó információk terjesztésére és felhívja a figyelmet a 

kezdeményezésekre és kampányokra. Ezenkívül fellép a szervezet küldetése mellett azáltal, 

hogy túlélési információs anyagokat terjeszt minden olyan alkalommal, amikor azokat olyan 

emberek olvashatják, akiknek ugyanazok a céljai; például könyvbemutatók, konferenciák 

során, de a könyvtárakban és az üzletekben is. Mindezek a tevékenységek arra szolgálnak, hogy 

támogassák a szervezetet a védett lakosság felé, még akkor is, ha fizikailag távol vannak a 

szervezet központjától és mindenekelőtt azoktól az emberektől, akikkel szemben 

szolidaritásukat kifejezik. 

 A közösségi finanszírozás egy angol szó, amely két szóból áll: tömeg, és finanszírozás. 

Ez egy olyan jelenség, melyet egy embercsoport együttműködése jellemez, akik önként úgy 

döntenek, hogy pénzüket különféle típusú projektek támogatására használják fel a megfelelő 

webhelyeken (például Indiegogo, Kickstarter stb.) megjelenített projektek támogatására. A 

projektek szigorúan gazdasági természetűek lehetnek, személyes érdekkel vagy emberek 

csoportjával összekapcsolódhatnak, és pénzkeresésre irányulhatnak; vagy lehetnek társadalmi 

jellegűek, amelyeket társadalmi és/vagy környezeti fejlesztéssel és nonprofit célokkal 

jellemezhetnek. 

 Az utóbbi szempont kapcsán összpontosítják figyelmünket, és bemutatják a GoFundMe 

példáját, amely egy nonprofit kezdeményezésekkel és a szolidaritás elvével összekapcsolt 
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adománygyűjtő kampányoknak szentelt webhely. A 2010-ben elindított GoFundMe egy olyan 

online platform, amely körül több mint 50 millió adományozó egy közösséget hozott létre. 

Küldetése az, hogy lehetővé tegye az embereknek, hogy másoknak segítsenek, míg végső célja 

az adományozás módjának megváltoztatása a világon. A GoFundMe lehetővé teszi az 

internethez hozzáférő személyek számára, hogy néhány perc alatt hozzanak létre egy 

adománygyűjtő kampányt, és ezt nemcsak ismerőseikkel, hanem az egész világgal megosszák 

e-mailben és a közösségi hálózatokon keresztül. 

Aki használja a GoFundMe-t, pénzt gyűjthet magának, barátainak és rokonainak, vagy akár 

idegeneknek, a következő igényekkel összefüggésben: orvosi költségek, iskolai díjak, önkéntes 

programok, ifjúsági sportok, temetés, emlékművek és állatok. 

A megfelelő, okostelefonon letölthető alkalmazás révén a felhasználók megkönnyítik az 

adománygyűjtés ingyenes létrehozását és kezelését, és miután elérték a szükséges összeget a 

nagyon alacsony költségekkel, melyeket a platform fenntart az ott dolgozó alkalmazottak 

kezelési költségeinek fedezésére. Valójában ez a webhely nem egyedül működik, vannak 

mögötte olyan emberek, akik ott dolgoznak, hogy hatékony szolgáltatást nyújthassanak; a 

szervezet elsősorban állami és magánadományok révén marad fenn. 

Az elvégzett számos kampány közül egy volt Anna esete: ő egy 75 éves nyugdíjas, aki 

palackokat gyűjtött az út mentén, hogy pénzt szerezzen gyermekeinek és unokáinak. Amikor 

bírságot szabtak ki azért, mert egy vasútállomáson palackot szedett, egy személy elolvasta a 

történetet az újságokban, és online kampányt indított a bírság fedezésére és a jobb jövő 

érdekében. 

Teljesen más Elias története, aki autóbalesetben sérült meg, a családjának kampány 

révén sikerült kifizetnie az orvosi ellátást: több mint 6500 ember gyűjtött mintegy 150 000 eurót 

mindössze 5 nap alatt. 

Aztán ott van a 7 éves Walt és kishúga, Naima története. Együtt indítottak kampányt egy helyi 

nonprofit szervezet támogatására, amely a hajléktalanokat és az alacsony jövedelmű embereket 

segíti a karácsonyi szezonban. Az üzenet terjesztése után gyorsan sikerült összegyűjteni 

mintegy 10 000 eurót. 

A közösségi finanszírozás hatékony eszköz, amelyet lelkesedéssel üdvözölnek nemcsak a 

nonprofit szektorban, hanem a gazdaság számos ágazatában is, például a megújuló energia, a 

művészet és a kultúra, a divat és még sok más területen. A közösségi finanszírozásban részt 

vevő platformokon és projektekben megkülönböztethetjük azokat, amelyek a szolidaritás 

fogalmain alapulnak, összekapcsolódva az úgynevezett „közös megosztással”, az egyéni 

nyereségen alapuló fogalmaktól eltérően. 
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Ha a finanszírozást ingyenesen vagy korlátozott költségek mellett nyújtják, a bemutatott 

projektek célja a kampányban részt vevő emberek felhatalmazásának elérése, a társadalmilag 

igazságos, környezetbarát és gazdaságilag kiegyensúlyozott tevékenységek fejlesztésének 

előmozdítása, a nyereség logikáján kívül ez a szolidaritás kifejeződésének tekinthető. 

A szolidaritás legrégibb és tradicionális formái, valamint a „közösségi finanszírozás” ezen új 

formái közötti főbb különbségek a gyorsasággal és a mérettel függnek össze: a múltban a 

szolidaritás a helyi akciókhoz kapcsolódott, a saját szomszédságában vagy városában, míg a 

kommunikáció új technológiáival, a pénzügyi támogatással történő szolidaritás azonnal és az 

egész világon megtörténhet. Ami a „fizikai” jelenlétét eredményezheti, mivel 

okostelefonunkkal vagy számítógépünkkel szolidaritással viselkedhetünk bárkivel szemben, 

anélkül, hogy az asztalunktól elmozdulnánk. 

A technológiai újítások az emberekhez fordulnak, elősegítve az önzetlenség és a 

szolidaritás fellépését a világban, de ez nem korlátozódhat az online világra, hanem inkább a 

mozgósítás motorjának azon a helyen kell lennie, ahol élünk. 

Ebben az értelemben a Survival példa erre, mivel a szervezet az internetet eszközként 

használja fel a közvélemény érzékenyítésére, ugyanakkor felhívja valamennyi támogatóját, 

hogy tegyen lépéseket a mindennapi életben, hogy a szolidaritási tevékenységek kibővüljenek 

és hozzájáruljanak a társadalmi kohézió eléréséhez. 

ELLENŐRZŐ KÉRDÉSEK MEGOLDÁSAI 

1. - Mit jelent a “folyékony modernitás”? 

A folyékony modernitás fogalmát a szociológus és filozófus Z. Bauman fedezte fel annak a 

jelenlegi modernitásnak a leírására, amelyben az emberek közötti kapcsolatok az élet minden 

területén folyékonyak, megváltoznak, ez azt jelenti, hogy valójában nincs „szilárdság” az a 

múlté. A közösségek már nem tömörek és hosszú életűek, hanem törékenyek, bizonytalanok, 

hajlamosak az individualizmusra, és mindig fennáll a kihalásuk veszélye. (Bauman a 

posztmodern kifejezés helyett használja a folyékony modernitást, ami a 70-es években 

keletkezett irányzat, mely a modern építészet, művészet látásmódját és eszközeit a korábbi 

irányzatok jellemzőivel együtt alkalmazza.) 

2. - Milyen szerepet játszanak a digitális technológiák a folyékony modernitásban? 

A digitális technológiák használata lehetővé teszi az emberek számára a kapcsolatok 

folyékonyabb kezelését anélkül, hogy fizikailag jelen lennének. A fizikai környezetben (például 
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egy téren) való hatékony találkozás által jellemzett kapcsolatot felváltja a „kapcsolat” a webbel, 

a virtuális térrel, amelyet kibertérnek is neveznek. 

3. - Mi a szolidaritás meghatározása? 

A szolidaritás szó etikai és társadalmi szinten meghatározza a testvériség kapcsolatát és a 

társadalom tagjai közötti kölcsönös támogatást, a társadalmi egyenlőtlenségek 

kiegyensúlyozására irányuló cselekvéseket jelöli. A szolidaritás szó egy segítő kapcsolat 

megosztását is jelenti az egyének javára kis vagy nagy gesztusokkal, amelyek nemcsak az 

elsődleges javak, anyagi tárgyak, pénz megosztásával valósulnak meg, hanem az emberek 

közötti együttműködéssel is. 

4. - Hogyan változik a szolidaritás a digitális korban? 

A virtuális valóság egyfajta kihívás az emberiség számára, és a digitális fokozatos közelítés 

önmagában segíthet a valóságban meglévő problémák megoldásában, javítva a kulturális 

megértést, biztosítva az egyetemes emberi jogok elterjedését az egész világon. 

Az internet kétségkívül képes kezelni a fizikai térből örökölt egyenlőtlenségeket, és foglalkozik 

a távoli „mások” etikai és erkölcsi problémáival: ez az „internet mobilizáló ereje”, mely 

elősegítheti az „alulról felfelé mutató globális szolidaritást”. 

5. - Melyek a legfontosabb különbségek a szolidaritás legrégebbi formái és a legmodernebb 

formák, például a közösségi finanszírozás között? 

A szolidaritás legrégibb és tradicionális formái, valamint a „közösségi finanszírozás” ezen új 

formái közötti főbb különbségek a gyorsasággal és a mérettel függnek össze: a múltban a 

szolidaritás a helyi akciókhoz kapcsolódott, míg a kommunikáció új technológiáival a pénzügyi 

támogatással történő szolidaritás azonnal és az egész világon megtörténhet. 

HÁZI FELADAT 

Osszuk az osztályt 4-5 fős csoportokra! Minden csoportnak példát kell keresnie 

a weben keresztüli szolidaritásra és azt meg kell vitatnia. Ezzel összefüggésben 

el kell készítenie és be kell mutatnia egy PP-s prezentációt a következő 

alkalomra/órára. 

A csoport képviselője bemutatja a Power Pointot, és legfeljebb 5 percig beszél róla. 
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A Power Point prezentációjához használt minden képnek/idézetnek a következő információkat 

kell tartalmaznia: szerző neve, webcím/ könyv címe (szitográfia és/vagy bibliográfia esetén 

hely, év). 

A prezentációt a bemutatása előtt legalább 3 nappal el kell küldeni e-mailben vagy USB-n a 

tanárnak. 
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Konkrét megjegyzések az okostelefon verzióhoz 

1. Harminc különböző feladat van (kérdések, nyílt végű mondatok, stb.). A modul teljes 

anyagát lefedik. Az értékelés természetesen az adott iskolától és a tanártól függ, de javasoljuk 

a 30 lehetséges jó válaszból 25 jó válasz esetén a legjobb jegyet. 

2. Az okostelefon feladatai helyettesíthetik a tankönyv házi feladatait. 

3. A SOCRATIVE lehetővé teszi, hogy az adott kérdéseket házi feladatként, versenyként 

vagy osztálymunkaként használják. Ha osztálymunkában használják, az alábbi óratervet ennek 

megfelelően módosítani kell. 

4. A tanár természetesen további feladatokat is létrehozhat az okostelefonos változathoz. 

5. A SOCRATIVE egyéb lehetőségeit a Függelék tartalmazza. 

6. A tanárokat arra ösztönözzük, hogy használják széles körben az okostelefonos 

változatot. A tapasztalatok azt mutatják, hogy az okostelefonok használatának megtiltása az 

osztályteremben ellentétes az eredményességgel, és ha a tanár okostelefont használ, a diákok 

lelkesebben követik őt. 

7. A nyílt végű kérdésekre és a nyílt végű mondatokra javasolt megoldásokat csak a tanár 

értékelheti. A javasolt megoldások csak minták; más szavakkal is megfogalmazhatók a jó 

válaszok. 

OKOSTELEFON ANYAGA 

BEVEZETŐ MEGJEGYZÉSEK 

1. A választott kérdések esetében a vastag betűvel nyomtatott válasz az egyetlen helyes. 

Ugyanez vonatkozik az IGAZ – HAMIS mondatokra: csak a megjelölt opció helyes. A kérdések 

a tankönyvben megadott ellenőrzési kérdéseken alapulnak. 

2. A nyílt végű mondatok és kérdések esetében más, másképp megfogalmazott válaszok is 

helyesek lehetnek; a tanár dönti el, hogy elfogadja-e vagy sem. Tehát, míg a többszörös 

választási kérdések és az IGAZ – HAMIS mondatok automatikusan értékelhetők, a nyílt végű 

feladatokhoz a tanár értékelése szükséges. 

3. Minden kérdés és feladat megoldható a tankönyv alapján. 

4. Lásd a Socrative.com-ra vonatkozó utasításokat a függelékben 
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1. FELELETVÁLASZTÓS KÉRDÉSEK 

1. Manapság a kapcsolatok jellemzője: 

a. inkább a hatékony találkozás. 

b. a “kapcsolat” helyébe a virtuális tér lép. 

c. nem szorosak. 

2. A szolidaritás olyan érték, amely magában foglalja: 

a. az empátiát. 

b. az érzelmi kapcsolatok hálózatának kiépítését. 

c. mindkettőt. 

3. Mit jelent a szolidaritás? 

a. Egy segító kapcsolat megosztása a nehéz helyzetben lévő egyének javára. 

b. Ötletek megosztása osztálytársainkkal. 

c. Testvérek közötti kapcsolat. 

4. Az EU a következő oszthatatlan és egyetemes értékeken alapul: 

a. emberi méltóság, szabadság és szolidaritás. 

b. esélyegyenlőség, emberi méltóság, szabadság és szolidaritás. 

c. egyenlőség és szolidaritás. 

5. Az internet képes: 

a. a szolidaritás előmozdítására. 

b. az aktív társadalmi részvétel felszabadítására. 

c. Mindkettő. 

6.A Survival International egy nonprofit szervezet, amely elhatározta, hogy szolidaritási 

intézkedéseket tesz a világ őslakos népei felé az alábbiak révén. 

a. Újságírók bevonása. 

b. Online és offline tevékenységek. 

c. Levelek küldése. 

7. A Survival International számára az internet képviseli: 

a. a tevékenységek megvalósításának akadályát. 

b. a szervezet küldetésének hatékony eszközét. 
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c. a szolidaritási tevékenységek egyetlen módját. 

8. A weben keresztül a Survival meghívja támogatóit: 

a. az őslakos és törzsi népekkel kapcsolatos információk szájról szájra való 

terjesztésével. 

b. csak interneten keresztül járjanak el. 

c. adományozzanak. 

9. A GoFundMe egy online platform, melynek küldetése: 

a. az emberek online projektjeinek finanszírozása. 

b. az emberek internet használatának megváltoztatása. 

c. annak lehetővé tétele, hogy az emberek segítsenek másoknak. 

10. A kibertér megkönnyíti az önzetlenség és a szolidaritás cselekedeteit: 

a. csak az online világra korlátozottan. 

b. mind az online és mind az offline világban. 

c. csak a szomszédban vagy a városban. 

2. IGAZ – HAMIS MONDATOK 

1. Napjainkban az emberek közötti kapcsolatok erősebbek, mint a múltban. IGAZ - 

HAMIS 

2. A digitális forradalom felmutatja a folyékony társadalom néhány jellemzőjét: a 

sebességet, a kapcsolatok kiépítésének szükségességét, a saját öntudatunk és érzelmeink 

kutatását. IGAZ - HAMIS 

3. A digitális technológiák egyrészt lehetővé teszik a közösségek számára, hogy 

kiterjesszék határaikat. IGAZ - HAMIS 

4. A szolidaritás egy gazdasági változás, ami magában foglalja az empátiát. IGAZ- 

HAMIS 

5. A szolidaritás az EU egyik alapelve. IGAZ - HAMIS 

6. Az internet képes kezelni a fizikai térből örökölt egyenlőtlenségeket. IGAZ - HAMIS 

7. A digitális technológiák a szolidaritás fogalmának leértékelődéséhez vezethetnek: ez 

már nem a “kapcsolaton”, hanem az “értéken”. IGAZ - HAMIS 

8. “A kapcsolatok szolidaritása” ki tudja vívni az aktív társadalmi részvételt. IGAZ - 

HAMIS 
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9. Az új kommunikációs technológiákkal a szolidaritás azonnal és világszerte 

megtörténhet. IGAZ - HAMIS 

10. A technológiai újítások megkönnyítik az önzetlenség és a szolidaritás fellépését a 

világban, de ez nem korlátozódhat az online világra. IGAZ – HAMIS 

3. KIEGÉSZÍTENDŐ MONDATOK 

1. A digitális technológiák mély változásokat generálnak az emberi kapcsolatokban. 

2. A digitális forradalom fejlődésével a fizikai környezetben való hatékony találkozás által 

jellemzett kapcsolat helyébe a virtuális térbe való kapcsolódás lép. 

3. A szolidaritás egy emberi érték, amely a társadalmi igazságossághoz kapcsolódik. 

4. A szolidaritás szó meghatározza a társadalom tagjai közötti kölcsönös támogatási 

viszonyt, és a társadalmi egyenlőtlenségek kiegyensúlyozására irányuló cselekvéseket 

jelöli. 

5. Az "internet mobilizáló ereje" elősegítheti az alulról felfelé mutató globális 

szolidaritást. 

The "mobilizing power of the Internet" can promote "bottom-up global solidarity". 
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MÓDSZERTANI MEGJEGYZÉSEK 

1. A modul fő célja, hogy a tanulók megértsék, mi jelent a kohézió és a szolidaritás. 

2. A modul témája inkább elméletinek tunic. Fontos, hogy a tanár mindig adjon konkrét 

példákat az elméleti szempontokra. 

3. Ahhoz, hogy aktív és tudatos polgárok legyünk, kötelező az egyértelmű áttekintés, hogy 

mi a kohézió és a szolidaritás, mind elméleti, mind gyakorlati szinten. 

4. A társadalom, a kohézió és a szolidaritás közötti különbség manapság alapvető 

fogalmak. 

5. A tankönyv és a TSM segítenek a tanároknak a klasszikus, frontális oktatásban. A 

frontális oktatás azonban kombinálható a modul elektronikus változatának használatával. 

6. A tanárokat arra ösztönözzük, hogy a jelen modul tanításához nem szabványos, 

innovatív módszereket alkalmazzanak. A tanárok választása alapján ez például lehet nyílt vita. 

a. A tanár röviden bemutatja a témát; 

b. az osztályt négy-öt fős csoportokra bontja; 

c. a téma szó szerinti kidolgozására és/vagy konkrét példák említésére kéri fel a 

tanulókat; 

d. visszajelzéssel értékelje az egyes csoportok munkáját. 
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ÓRATERVEZET – MINTA 

ELSŐ RÉSZ 

Szint/Osztály: 6-8 (Életkor 12-14 év) 

Cím: SZOLIDARITÁS 

Idő: 45 perc 

Tanulási célok: A lecke végére a tanulók képesek lesznek felfogni: 

● Mi a szolidaritás; 

● A szolidaritás átalakulása/átalakítása az interneten belül; 

Szükséges Tankönyv, PP prezentáció, okostábla, projektor 

eszközök: 

Előkészítés és A tanárnak előzetesen el kell olvasnia a tankönyvet, meg kell néznie az 

előfeltételek: elektronikus változatot (PPT). A tankönyvhöz és az elektronikus változathoz 

készített megjegyzések is nagyon hasznosak lehetnek. 

Tantárgyi ● történelem 

koncentráció: ● informatika 

MÁSODIK RÉSZ: Az óra leírása 

Első tevékenység: Ráhangolás 

Módszer: 

A tanár üdvözli az osztályt és a diákok hangulatával kapcsolatos kérdéseket tesz fel; 

Kölcsönhatás: tanár – diákok, diákok – tanár 

Felhasznált idő: 1 perc 

Második tevékenység: 

Módszer: Előadás 

A témákra való felkészülés érdekében felteszi a következő kérdést, és meghallgatja a diákok 

véleményét: 

● Mit jelent a szolidaritás kifejezés. 

A tanár felhasználja a 3. témakör B moduljának PP-prezentációját. Ezenkívül a tanár a téma 

megbeszélésére és vitára ösztönzi a gyerekeket, meggyőződik róla, hogy a tanulók megértették a 

szolidaritás szó jelentését és annak jellemzőit. 

Kölcsönhatás: tanár – diákok, diákok – tanár, diákok – diákok 

Felhasznált idő: 15 perc 
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Harmadik tevékenység: A szolidaritás átalakulása/átalakítása az interneten belül. 

Módszer: Csoportmunka 

Négy-öt tanulóból álló csoportokban a gyerekek gondolják át, hogyan tudnak szolidaritást mutatni, 

és hogyan kötik össze a szolidaritást az internettel. 

Kölcsönhatás: tanár – diákok, diákok – tanár, diákok – diákok 

Felhasznált idő: 15 perc 

Negyedik tevékenység: 

Módszer: Vita 

A tanár rövid párbeszédre ösztönzi a tanulókat az általuk bemutatott különféle helyzetekről / 

megoldásokról. 

Kölcsönhatás: tanár – diákok, diákok – diákok, diákok – diákok 

Felhasznált idő: 10 perc 

Ötödik tevékenység: A modul összefoglalása, a lehetséges házi feladat megbeszélése 

Módszer: 

A tanár összefoglalja a modul főbb pontjait. Döntése alapján adhat házi feladatot a diákoknak. 

Kölcsönhatás: tanár – diákok 

Felhasznált idő: 3 perc 

Az órai munka értékelése 

Felhasznált idő: 1 perc 

Megjegyzések. 

A bemutatott óratervezet a klasszikus, frontális tanítási módszertant tükrözi. Ha nem 

szabványos, innovatív módszertanokat alkalmaznak, mint a brainstorming, a csoportos viták, a 

hallgatói előadások, a tanárnak az osztálytervet az adott módszertanhoz rendelt időre kell 

igazítania. Ha a tanár úgy szeretné, akár két osztályban is taníthatja a modult. 
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3. Témakör 

C modul 

Sokszínűség és tolerancia 

AZ EMBERISÉG GAZDAGSÁGA A SOKSZÍNŰSÉG 

 Amint azt az előző modulban láttuk, ma a szolidaritás –a múlthoz képest – meghaladja 

a kulturális, társadalmi, etnikai, nemzeti és nemi különbségeket; ez egy érték, amely 

meghatározza azt a képességet, hogy azonosulhassunk az elvárásokkal, szükségletekkel és az 

egész élettel, még a különbözőkkel szemben is. 

Ebben az utolsó részben a sokszínűség problémáját akarjuk kezelni, mivel ez jelenleg a 

társadalmi kohézió valós kihívása, amely képes megterhelni magát a szolidaritást, vagyis az 

emberek közötti kölcsönös viszonyt. 

 A sokféleség abszolút formájában visszatér az idegenség fogalmához, amely 1800-tól 

napjainkig egyre inkább a társadalomtudományi tanulmányok középpontjában áll, ideértve a 

szociológus Baumant is, aki több munkát szentelt neki. 

Az idegen személyt úgy érzékelik, mint aki egy csoportba érkezik, és pontosan azért, mert 

különbözik a csoportot alkotó tagoktól, belső destabilizációt sürget, mivel nem tudja, hogy 

barátként vagy ellenségként ismerik-e el, és ezért "másként" definiálják, különbözik az "én" és 

a "mi" -től. Manapság az idegenet visszaszállítják az idegenekhez, akik felelőssé válnak a 

társadalmi rend és az egyöntetűség válságáért, ami "ugyanaz" a csoporton belül. 

A nyugati világ társadalmi rendje alapvetően a személyek közötti kapcsolatok megosztásának 

elvén alapul, kezdve a családtól, amelyek behatárolt területen vannak, az állam, melyet közös 

projektek jellemeznek, például normák, jogok és kötelességek. 

A világ rendezésének ilyen módja a migrációt fenyegetésnek tekinti, mivel más, a fentebb leírt 

formáktól eltérő viselőjének tekintik. E logika szerint ma tanúi vagyunk bizonyos csoportok 

kizárásának a társadalmi befogadás határaitól, hogy visszatérjünk a nyilvánvalóan stabil és 

romantikus gondolathoz, amely a közösséget biztonságos menedéknek tekinti a változások 

tengere alatt, melyet elárasztottak a társadalmak "multikulturális" karakterrel. 

A migráció olyan jelenség, amely mindig kísérte az emberiség történetét, és különösen az 

utóbbi évszázadokban úgy tekintették, hogy a rendezés és a társadalmi kohézió fenntartása 

érdekében "javítandó rendellenesség"; mindez asszimiláció révén, vagyis az idegen egyenlővé 

tételével azon csoport tagjaival, amelyben őt befogadják, vagy kizárják. 

Mint Bauman megjegyzi, az emberek és pénz hatalmas mozgása által jellemzett 

folyékony társadalomban változás történik: a külföldieket már nem rendelleneségként tekintik, 
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mert már régóta köztünk élnek. Tehát a kérdés arra összpontosít, hogy miként tudunk békésen 

élni a külföldiekkel. 

Noha a pluralizmus ma elfogadott alapelv a társadalmunkban, a külföldiekkel fennálló 

kapcsolatok továbbra is problémát jelentenek, amint azt a rasszizmus hullámai is bizonyítják, 

amelyek nemcsak Európán, hanem az egész világon átsöpörnek. Egyre többen állítják, hogy a 

külföldiek olyan erőforrások, amelyek a közösség javát szolgálják; ez a sokféleség nemcsak 

elkerülhetetlen, hanem értékes is, mert új tapasztalatokat generál az emberi növekedés és 

evolúció számára. Ennek ellenére a sokféleség, amelyet másként is definiálnak, továbbra is a 

bizonytalanság érzetét kelti, és ez inkább a média, például az újságok, a televíziós programok, 

a weboldalak és a közösségi hálók befolyásának köszönhető, amely az utóbbi években 

ösztönözte a kizárási, elutasító politikát. 

A médiában egyértelműen megnőtt az olyan szavak visszatérése, mint a "munkahely elvesztése, 

a terrorizmus stb.", A "veszély" vagy a "vészhelyzet" a médiában, félelmet keltenek 

társadalmunkban. A félelem képes összetörni az emberek közötti bizalmat, megtörni a 

társadalmi szolidaritás kötelékeit, és gyengítheti a mások iránti szeretetet és általában a 

sokféleség iránti szeretetet. 

Az egyik oldalon a legszélsőségesebb nézetek a külföldit ellenségnek tekintik, de a mérsékelt 

vélemények ragaszkodnak a másik önazonosságának és kultúrájának elismeréséhez. Miközben 

egy olyan kollektív kulturális dimenziót építenek, amely a közös értékek meghatározása révén 

túlmutat a különbségeken. Pontosan a külföldiek különböznek, mert egy másik kultúrából 

származnak, de ugyanakkor emberként ugyanazok, mint mi. 

A másik elismerésének témája kapcsolódik az önazonossághoz. Az önazonosságunk felépítése 

kapcsolódik az elismerés viszonosságához, vagyis annak fejlesztéséhez és megszilárdításához 

más emberekre van szükségünk, akikkel lehetséges felismerni és akikkel felismerjük őket. 

Az elismerés etikája kötelez a másik elismerésére, de a másik alatt nem csak külföldiek 

értendők, hanem társaink, szomszédaink vagy akár egyik legközelebbi rokonunk is. Ha 

küzdünk a másik felismeréséért, ez azt jelenti, hogy küzdünk azért is, hogy megismerjük és 

elfogadjuk magunkat. 

Meg kell jegyezni, hogy társadalmunkat az egyének sokfélesége jellemzi, saját érdekeikkel, 

kapcsolataikkal, viselkedésükkel és szükségleteikkel. Az emberiség szinonimája az egységnek, 

de az emberiség sokféleségének is. 

Az emberiség gazdagsága a sokszínűségében rejlik, amely bemutatja és ápolja a valódi értéket, 

a találkozás és a párbeszéd révén a megértés és a félelem falai lebonthatók, és a társadalmi 

egyenlőtlenségek kiküszöbölhetők. A párbeszéd lehetővé teszi számunkra, hogy megértsük a 
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különbségeket, és kihasználjuk azokat. Az iskola feladata a fiatalok egymás közötti 

párbeszédének oktatása, annak megtanulása, hogyan gazdagíthatjuk magunkat mások 

sokféleségével. Az Internet segíthet nekünk ebben a célban, mivel lehetővé teszi a gyors 

kommunikációt és a többi ember ismereteinek megismerését, de mindenekelőtt „velük és 

közöttük” tudjuk legyőzni a sokszínűség iránti előítéleteket, és megtanuljuk elfogadni és 

tolerálni. A következő fejezetben egy példát fogunk megvitatni arról, hogy a fiatalok miként 

tudnak együtt mozogni a kultúrák közötti párbeszéd érdekében, és hogyan ellensúlyozzák a 

gyűlölet különféle formáit azok ellen, akiket „másnak” tekintenek. 

A GYŰLÖLET ÉS INTOLERANCIA ELLENI KÜZDELEM AZ INTERNETEN: “NINCS 

GYŰLÖLETBESZÉD IFJÚSÁGI KAMPÁNY” 

A „Fiatalok az online gyűlölet-beszéd elleni küzdelem” kampány egy olyan projekt, 

amelyet 2012-ben az Európa Tanács ifjúsági szektora hozott létre, melynek célja a rasszizmus 

és a hátrányos megkülönböztetés minden formája elleni küzdelem azáltal, hogy a fiatalok és az 

ügynökségek rendelkezésére bocsátják az emberi jogok megsértésének felismeréséhez és az az 

elleni fellépéshez szükséges szakértelmet. 

Az Európa Tanács online gyűlöletbeszéd elleni ifjúsági kampánya a fiatalok körében hívja fel 

a figyelmet; ez a fajta fellépés azonban adaptálható más korosztályokra és a tanulók egyéb 

profiljaira, beleértve a felnőtteket is. 

A közösségi hálózatok fejlesztése sokféle módon növelte az emberek részvételét a 

virtuális térben, lehetővé téve a személyes tartalmak és vélemények megosztását. Az újdonság 

az, hogy mindenki, aki rendelkezik internethozzáféréssel, lehet mind kiadó, mind nyilvános 

előadó, és ráadásul számos tanulmány látott arról napvilágot, hogy olyan dolgokat is 

mondhatunk az interneten, amelyeket nem mertünk megmondani a „valódi” világban a 

nyilvánosság előtt. 

Az utóbbi években az intolerancia és a gyűlölet az interneten keresztül az emberi jogok 

visszaélésének egyik legelterjedtebb formájává vált, és nagyon súlyos negatív 

következményekkel jár mind a való, mind a virtuális világban. A gyűlöletkeltés az Európa 

Tanács Miniszteri Bizottsága által meghatározottak szerint kiterjed a kifejezés minden 

formájára, amely terjeszti, felbujtja, előmozdítja vagy igazolja a faji gyűlöletet, az 

idegengyűlöletet, az antiszemitizmust vagy az intolerancián alapuló gyűlölet más formáit, a 

kisebbségek, a bevándorlók ellen és az őket érintő előítéleteket, valamint a szexuális és nemi 

orientációra vonatkozókat. 
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A gyűlöletről szóló online szavak és beszédek táplálják a társadalomban a sztereotípiákat és 

bizonyos esetekben fizikai erőszakhoz vezethetnek. Vannak példák az emberi jogok tömeges 

megsértésének történetében – mint például a népirtás és a különféle etnikai származású emberek 

üldözése, – melyeket mindig gyűlöletbeszéd előzött meg vagy kísért. 

 A megosztott vélemények vagy gondolatok, sztereotípiák, általánosítások az egyes 

csoportokról lehetnek pozitívak, negatívak vagy semlegesek. Ha pozitív, akkor előnyösek 

lehetnek azok számára, akikret irányulnak; a sztereotípiák akkor válnak károssá, ha 

diszkriminatív kezelések eszközeként használják őket. Számos, semlegesnek tűnő sztereotípia 

valójában tartalmaz egy értékelési vagy megítélési elemet. 

A két kifejezés közötti eltérő árnyalat jobb megértése érdekében a következő példát 

használhatjuk: "A nők nem különösebben képzettek az autóvezetésben". Ez az állítás rögtön 

ténynek tűnik, de valójában ítélet a nők műszaki képességéről. 

Még akkor is, ha a sztereotípiák vagy előítéletek pozitívnak tűnnek, szinte mindig negatív 

aspektussal rendelkeznek. 

Például: "A thaiföldiek a leginkább mosolygó emberek a világon" pozitív ítélet Thaiföldön, de 

negatív megítélést tartalmaz más kevésbé jóindulatú emberekkel összehasonlítva. 

 Ha a sztereotípia vagy az előítélet a bőr színére vagy nemzeti eredetre utal, akkor 

könnyen csaphat át rasszizmusba. A rasszizmus egy olyan ideológia, amely diszkriminatív vagy 

sértő magatartást okoz az emberek felé az elképzelt "alacsonyabbrendűségük" miatt. A negatív 

viselkedés és attitűdök egy adott embercsoporttal szemben – akik nem képesek élni az emberi 

jogaikkal, – diszkriminációt jelentenek, ez pedig ellentétes az egyenlőséggel. 

 A Nem gyűlöletbeszéd-mozgalom ifjúsági kampánya ösztönzi a véleménynyilvánítás 

szabadságának tiszteletben tartását, és célja a gyűlöletbeszéd alternatív megoldásainak 

kidolgozása, az emberi jogok online előmozdítása és az internet biztonságosabb tereppé tétele 

mindenki számára. A kampány különféle tevékenységek révén alakult ki, mindenekelőtt egy 

olyan webhely létrehozásával, amely találkozási pontot képvisel, ahol a különféle európai 

országokban tett összes tevékenységet összekapcsolják a problémával kapcsolatos sok hasznos 

információval: jelentések, élettörténetek, cikkek , források stb. A webhelyen bárki böngészhet 

a "Hate Speech Watch" nevű speciális felületen, amely a felhasználók által beküldött online 

gyűlöletbeszéd-példákból áll. Lehetőséget kínál a gyűlöletbeli hozzászólások elutasítására a 

közösségi hálókon (vagy más weboldalakon), megbeszélheti a lehetséges megközelítéseket a 

mozgalomban szereplő fiatalokkal, és gyűlöletbeszéd elleni akciókat szervezhet, ideértve az 

úgynevezett "európai akciónapok" eseményeit. 
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Minden akciónap a gyűlöletbeszéd különféle aspektusaira összpontosít, és ösztönzi az egyes 

célcsoportok támogatását. Csak néhány példa: szeptember 21-ére hirdették ki az iszlamofóbia 

elleni napot, december 10-ére pedig az online emberi jogok napját. 

Az online tevékenységek mellett a kampány során tanfolyamokat, szemináriumokat, 

konferenciákat, ifjúsági eseményeket, fesztiválokat szervezett, ezáltal biztosítva a fiatalok 

bevonását a "valódi" életükbe. 

A Nincs gyűlöletbeszéd mozgalom a következő célokat tűzte maga elé: 

• A gyűlöletbeszéd tudatosítása az interneten és offline is. 

• Az emberi jogi oktatási tevékenységek támogatása a gyűlöletbeszéd, valamint a 

demokrácia és a fiatalok jóléte által jelentett kockázatok ellen. 

• A gyűlöletbeszéd jelentésére szolgáló eszközök és mechanizmusok kidolgozása és 

terjesztése, különös tekintettel az online dimenzióra, nemzeti szinten is. 

• A nemzeti és európai partnerek mozgósítása a gyűlöletbeszéd és az intolerancia megelőzésére 

és leküzdésére online és offline módon. 

• A médiaműveltség és a digitális állampolgárság előmozdítása, valamint a fiatalok internetes 

irányításban való részvételének támogatása. 

• Hozzájárulás az Európa Tanács erőszakos szélsőségesség és a terrorizmushoz vezető 

radikalizálódás elleni küzdelemről szóló cselekvési terv végrehajtásához, nevezetesen a fiatalok 

erőszakos radikalizálódásának kiváltó okainak kezelése révén. 

A weboldalon található számos anyag között található a Bookmark című kézikönyv, 

amelyet a Nincs gyűlöletbeszéd mozgalom támogatására fejlesztettek ki, és hasznos az oktatók 

számára, akik ezt a problémát kezelik mind a formális oktatási rendszeren belül, mind azon 

kívül. 

A kézikönyvben hangsúlyozzuk, hogy: 

A kiberteret célzó oktatási kezdeményezések szükségessége részben megfigyelhető az 

interneten tapasztalható visszaélések egyre növekvő mennyiségében, amely szélsőséges és 

rasszista hangú, és veszélyeztetheti a demokratikus társadalom alapvető értékeit. 

Ez azonban nem csupán a rasszizmushoz és a diszkriminációhoz kapcsolódó probléma, hanem 

egyben az internet használatának problémája is. Ez viszonylag új jelenség, melyet nem 

ismernek fel teljesen és nem is értenek, ezért nem is tudják a kezelését. 

• Csatlakozz a mozgalomhoz ezen az oldalon: www.nohatespeechmovement.org 

Ezen a magyar nyelvű oldalon lehet tájékozódni: https://tka.hu/hir/8085/no-hate-speech- 

mozgalom-fiatalok-az-online-gyuloletbeszed-ellen 
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A Nem gyűlöletbeszéd mozgalom a pozitív példa arra, hogy a web miként képes 

támogatni az embereket, a „mások” megjelöléssel szemben. Ezért felkérjük a tanárokat és a 

diákokat, hogy látogassák meg a megfelelő weboldalt, és vegyenek részt a társadalmi 

egyenlőség és a sokféleség toleranciája érdekében folytatott küzdelemben. 

JÁTÉK AZ OSZTÁLYBAN 

Osszuk két csoportra a tanulókat, az egyik csoport a toleráns, a másik csapat a 

“másokat” el nem fogadókat képviseli. A két ellentétes csoport közötti konfrontáció ösztönzése 

érdekében a tanár például újságcikkeket mutat / kivetít (pl. A migránsok városunkba érkezése) 

vagy képek megmutatásával / kivetítésével (pl. Menekülthajó stb.). 

A tanár feladata, hogy a gyerekek által használt kulcsszavakat két oszlopban felírja a táblára, a 

tolerancia kulcsszavait, és a tolerancia elleni kulcsszavakat (pl. tisztelet, tolerancia, befogadás, 

szeretet, stb. / diszkrimináció, rasszizmus, előítéletek, ellenségeskedés stb.) 

A játék ideje 10 perc, ezután megbeszélik a témát. 

ELLENŐRZŐ KÉRDÉSEK MEGOLDÁSAI 

1. - Hogyan lehet leküzdeni a másokkal szembeni félelmet? 

A megértés és a félelem falait a találkozás és a párbeszéd révén lehet lebontani és a társadalmi 

egyenlőtlenségeket ki lehet pusztítani. A párbeszéd lehetővé teszi számunkra, hogy megértsük 

a különbségeket, és kihasználjuk pozitív előnyüket. 

2. – Mi a Nem gyűlöletbeszéd kampány? 

A „Fiatalok az online gyűlöletbeszéd elleni küzdelem” kampány egy olyan projekt, amelyet 

2012-ben az Európa Tanács ifjúsági szektora hozott létre, melynek célja a rasszizmus és a 

hátrányos megkülönböztetés minden formája elleni küzdelem azáltal, hogy a fiatalok és az 

ügynökségek rendelkezésére bocsátják az emberi jogok megsértésének felismeréséhez és az az 

elleni fellépéshez szükséges szakértelmet. 

3. - Mit jelent a gyűlöletkeltés? 

A gyűlöletkeltés az Európa Tanács Miniszteri Bizottsága által meghatározottak szerint kiterjed 

a kifejezés minden formájára, amely terjeszti, felbujtja, előmozdítja vagy igazolja a faji 

gyűlöletet, az idegengyűlöletet, az antiszemitizmust vagy az intolerancián alapuló gyűlölet más 
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formáit, a kisebbségek, a bevándorlók ellen és az őket érintő előítéleteket, valamint a szexuális 

és nemi orientációra vonatkozókat. 

4. – Mi a sztereotípia? 

A sztereotípiák bizonyos csoportokra vonatkozó hiedelmek, gondolatok, általánosítások. Ha 

pozitív, akkor előnyösek lehetnek azok számára, akikre irányul; a sztereotípiák akkor válnak 

károssá, ha diszkriminatív kezelések eszközeként használják őket. Ha a sztereotípia vagy az 

előítélet a bőr színén vagy nemzeti eredeten alapul, akkor könnyen válhat rasszizmussá. 

5. - Milyen alapelvei vannak a gyűlöletbeszéd mozgalomnak? 

A Nem gyűlöletbeszéd mozgalom ifjúsági kampánya ösztönzi a véleménynyilvánítás 

szabadságának tiszteletben tartását, célja a gyűlöletbeszéd alternatív megoldásainak 

kidolgozása, az emberi jogok online előmozdítása és az internet biztonságosabb tereppé tétele 

mindenki számára. 
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Konkrét megjegyzések az okostelefon verzióhoz 

1. Harminc különböző feladat van (kérdések, nyílt végű mondatok, stb.). A modul teljes 

anyagát lefedik. Az értékelés természetesen az adott iskolától és a tanártól függ, de javasoljuk 

a 30 lehetséges jó válaszból 25 jó válasz esetén a legjobb jegyet. 

2. Az okostelefon feladatai helyettesíthetik a tankönyv házi feladatait. 

3. A SOCRATIVE lehetővé teszi, hogy az adott kérdéseket házi feladatként, versenyként 

vagy osztálymunkaként használják. Ha osztálymunkában használják, az alábbi óratervet ennek 

megfelelően módosítani kell. 

4. A tanár természetesen további feladatokat is létrehozhat az okostelefonos változathoz. 

5. A SOCRATIVE egyéb lehetőségeit a Függelék tartalmazza. 

6. A tanárokat arra ösztönözzük, hogy használják széles körben az okostelefonos 

változatot. A tapasztalatok azt mutatják, hogy az okostelefonok használatának megtiltása az 

osztályteremben ellentétes az eredményességgel, és ha a tanár okostelefont használ, a diákok 

lelkesebben követik őt. 

7. A nyílt végű kérdésekre és a nyílt végű mondatokra javasolt megoldásokat csak a tanár 

értékelheti. A javasolt megoldások csak minták; más szavakkal is megfogalmazhatók a jó 

válaszok. 

OKOSTELEFON ANYAGA 

BEVEZETŐ MEGJEGYZÉSEK 

1. A választott kérdések esetében a vastag betűvel nyomtatott válasz az egyetlen helyes. 

Ugyanez vonatkozik az IGAZ – HAMIS mondatokra: csak a megjelölt opció helyes. A kérdések 

a tankönyvben megadott ellenőrzési kérdéseken alapulnak. 

2. A nyílt végű mondatok és kérdések esetében más, másképp megfogalmazott válaszok is 

helyesek lehetnek; a tanár dönti el, hogy elfogadja-e vagy sem. Tehát, míg a többszörös 

választási kérdések és az IGAZ – HAMIS mondatok automatikusan értékelhetők, a nyílt végű 

feladatokhoz a tanár értékelése szükséges. 

3. Minden kérdés és feladat megoldható a tankönyv alapján. 

4. Lásd a Socrative.com-ra vonatkozó utasításokat a Függelékben 
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1. FELELETVÁLASZTÓS KÉRDÉSEK 

1. Manapság a kapcsolatok jellemzője: 

a. inkább a hatékony találkozás. 

b. a “kapcsolat” helyébe a virtuális tér lép. 

c. nem szorosak. 

3. A szolidaritás olyan érték, amely magában foglalja: 

a. az empátiát. 

b. az érzelmi kapcsolatok hálózatának kiépítését. 

c. mindkettőt. 

3. Mit jelent a szolidaritás? 

a. Egy segító kapcsolat megosztása a nehéz helyzetben lévő egyének javára. 

b. Ötletek megosztása osztálytársainkkal. 

c. Testvérek közötti kapcsolat. 

4. Az EU a következő oszthatatlan és egyetemes értékeken alapul: 

a. emberi méltóság, szabadság és szolidaritás. 

b. esélyegyenlőség, emberi méltóság, szabadság és szolidaritás. 

c. egyenlőség és szolidaritás. 

5. Az internet képes: 

a. a szolidaritás előmozdítására. 

b. az aktív társadalmi részvétel felszabadítására. 

c. Mindkettő. 

6.A Survival International egy nonprofit szervezet, amely elhatározta, hogy szolidaritási 

intézkedéseket tesz a világ őslakos népei felé az alábbiak révén. 

a. Újságírók bevonása. 

b. Online és offline tevékenységek. 

c. Levelek küldése. 

7. A Survival International számára az internet képviseli: 
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a. a tevékenységek megvalósításának akadályát. 

b. a szervezet küldetésének hatékony eszközét. 

c. a szolidaritási tevékenységek egyetlen módját. 

8. A weben keresztül a Survival meghívja támogatóit: 

a. az őslakos és törzsi népekkel kapcsolatos információk szájról szájra való 

terjesztésével. 

b. csak interneten keresztül járjanak el. 

c. adományozzanak. 

9. A GoFundMe egy online platform, melynek küldetése: 

a. az emberek online projektjeinek finanszírozása. 

b. az emberek internet használatának megváltoztatása. 

c. annak lehetővé tétele, hogy az emberek segítsenek másoknak. 

10. A kibertér megkönnyíti az önzetlenség és a szolidaritás cselekedeteit: 

a. csak az online világra korlátozottan. 

b. mind az online és mind az offline világban. 

c. csak a szomszédban vagy a városban. 

2. IGAZ – HAMIS MONDATOK 

1. Napjainkban az emberek közötti kapcsolatok erősebbek, mint a múltban. IGAZ - 

HAMIS 

2. A digitális forradalom felmutatja a folyékony társadalom néhány jellemzőjét: a 

sebességet, a kapcsolatok kiépítésének szükségességét, a saját öntudatunk és érzelmeink 

kutatását. IGAZ - HAMIS 

3. A digitális technológiák egyrészt lehetővé teszik a közösségek számára, hogy 

kiterjesszék határaikat. IGAZ - HAMIS 

4. A szolidaritás egy gazdasági változás, ami magában foglalja az empátiát. IGAZ- 

HAMIS 

5. A szolidaritás az EU egyik alapelve. IGAZ - HAMIS 

6. Az internet képes kezelni a fizikai térből örökölt egyenlőtlenségeket. IGAZ - HAMIS 
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7. A digitális technológiák a szolidaritás fogalmának leértékelődéséhez vezethetnek: ez 

már nem a “kapcsolaton”, hanem az “értéken” alapul. IGAZ - HAMIS 

8. “A kapcsolatok szolidaritása” ki tudja vívni az aktív társadalmi részvételt. IGAZ - 

HAMIS 

9. Az új kommunikációs technológiákkal a szolidaritás azonnal és világszerte 

megtörténhet. IGAZ - HAMIS 

10. A technológiai újítások megkönnyítik az önzetlenség és a szolidaritás fellépését a 

világban, de ez nem korlátozódhat az online világra. IGAZ – HAMIS 

3. KIEGÉSZÍTENDŐ MONDATOK 

1. A digitális technológiák mély változásokat generálnak az emberi kapcsolatokban. 

2. A digitális forradalom fejlődésével a fizikai környezetben való hatékony találkozás által 

jellemzett kapcsolat helyébe a virtuális térbe való kapcsolódás lép. 

3. A szolidaritás egy emberi érték, amely a társadalmi igazságossághoz kapcsolódik. 

4. A szolidaritás szó meghatározza a társadalom tagjai közötti kölcsönös támogatási 

viszonyt, és a társadalmi egyenlőtlenségek kiegyensúlyozására irányuló cselekvéseket 

jelöli. 

5. Az "internet mobilizáló ereje" elősegítheti az alulról felfelé mutató globális szolidaritást. 
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MÓDSZERTANI MEGJEGYZÉSEK 

1. A modul fő célja, hogy a tanulók megértsék, mi jelent a sokszínűség és a tolerancia. 

2. A modul témája napjaink fontos kérdését járja körül. 

3. Ahhoz, hogy aktív és tudatos polgárok legyünk, kötelező az egyértelmű áttekintés, hogy 

mi a sokszínűség és a tolerancia gyakorlati szinten, a mindennapi életben. 

4. A tankönyv és a TSM segítenek a tanároknak a klasszikus, frontális oktatásban. A 

frontális oktatás azonban kombinálható a modul elektronikus változatának használatával. 

5. A tanárokat arra ösztönözzük, hogy a jelen modul tanításához nem szabványos, 

innovatív módszereket alkalmazzanak. A tanárok választása alapján ez például lehet nyílt vita. 

a. A tanár röviden bemutatja a témát; 

b. az osztályt négy-öt fős csoportokra bontja; 

c. a téma szó szerinti kidolgozására és/vagy konkrét példák említésére kéri fel a 

tanulókat; 

d. visszajelzéssel értékelje az egyes csoportok munkáját. 
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ÓRATERVEZET – MINTA 

ELSŐ RÉSZ 

Szint/Osztály: 6-8 (Életkor 12-14 év) 

Cím: SOKSZÍNŰSÉG ÉS TOLERANCIA 

Idő: 45 perc 

Tanulási célok: Az óra végére a hallgatók megértik: 

● Mi a sokféleség; 

● Hogyan lehet kezelni azt, aki „más”; 

● Hogyan mozgósíthatnak a fiatalok a kultúrák közötti párbeszéd 

érdekében 

Szükséges Tankönyv, PP prezentáció, okostábla, projector 

eszközök: 

Előkészítés és A tanárnak előzetesen el kell olvasnia a tankönyvet, meg kell néznie az 

előfeltételek: elektronikus változatot (PPT). A tankönyvhöz és az elektronikus változathoz 

készített megjegyzések is nagyon hasznosak lehetnek. 

Tantárgyi ● informatika 

koncentráció: ● történelem 

● magyar nyelv és irodalom 

MÁSODIK RÉSZ: Az óra leírása 

Első tevékenység: Ráhangolás 

Módszer: 

A tanár üdvözli az osztályt és a diákok hangulatával kapcsolatos kérdéseket tesz fel; 

Kölcsönhatás: tanár – diákok, diákok – tanár 

Felhasznált idő: 1 perc 

Második tevékenység: A témákra való felkészülés érdekében felteszi a következő kérdést, és 

meghallgatja a diákok véleményét: 

● Mit jelent a sokszínűség kifejezés? 

A tanár felhasználja a 3. témakör C moduljának PP-prezentációját. Ezenkívül a tanár a téma 

megbeszélésére és vitára ösztönzi a gyerekeket, meggyőződik róla, hogy a tanulók megértették a 

sokszínűség szó jelentését és annak jellemzőit. 

Kölcsönhatás: tanár – diákok 
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Felhasznált idő: 15 perc 

Harmadik tevékenység: Hogyan lehetünk egymással toleránsak? 

Négy-öt tanulóból álló csoportokban a gyerekek gondolják át, hogyan tudnak toleranciát mutatni 

másokkal szemben. 

Kölcsönhatás: tanár – diákok, diákok – tanár, diákok – diákok 

Felhasznált idő: 12 perc 

Negyedik tevékenység: Hogyan viszonyulnak az interneten megvalósuló toleranciához? 

Módszer: 

A tanár felveti a kérdést és a diákok beszélgetnek róla, megemlítik saját példáikat. 

Kölcsönhatás: tanár – diákok, diákok – diákok 

Felhasznált idő: 12 perc 

Ötödik tevékenység: A modul összefoglalása, a lehetséges házi feladat megbeszélése 

Módszer: 

A tanár összefoglalja a modul főbb pontjait. Döntése alapján adhat házi feladatot a diákoknak. 

Kölcsönhatás: tanár – diákok 

Felhasznált idő: 4 perc 

Az órai munka értékelése 

Felhasznált idő: 1 perc 

Megjegyzések. 

A bemutatott óratervezet a klasszikus, frontális tanítási módszertant tükrözi. Ha nem 

szabványos, innovatív módszertanokat alkalmaznak, mint a brainstorming, a csoportos viták, a 

hallgatói előadások, a tanárnak az osztálytervet az adott módszertanhoz rendelt időre kell 

igazítania. Ha a tanár úgy szeretné, akár két osztályban is taníthatja a modult. 
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4. Témakör 

Állampolgárok együttélése a digitális korban 

A modul 

Együttműködés és csapatmunka 

Más emberekkel való együttélés elkerülhetetlenül felveti a kérdést: hogyan kell 

viselkedni másokkal szemben? Alapvetően három lehetőség van: 

• barátok, aki segítséget nyújtanak egymásnak. Ezt a kapcsolatot együttműködésnek, azaz 

„együtt működésnek” nevezzük, ami azt jelenti, hogy „együtt dolgozunk”; 

• ellenségek, és meg kell védened magad velük szemben. A kérdés az, hogy „ki – kinek” az 

ellensége; azaz ki erősebb. Az ilyen kapcsolatot versenynek nevezzük. 

• a többi semleges; ők nem barátok, nem ellenségek; nem együttműködési partnerek, nem 

versenytársak. Általában egyszerűen nem vagyunk velük kapcsolatban. 

1. Előkészítő szakasz 

1. feladat 

A gyerekek megismerkednek az alábbi szövegben szereplő kifejezésekkel 

Az együttműködés a latin – cooperare, együttműködő - szóból származik, jelentése: a csoport 

tagjai bizonyos feladatokat látnak el, egymástól függnek és együttműködnek. Az 

együttműködés képessége csak gyakorlati tevékenységekben lehetséges. A csoportmunka, 

amelyet önálló munkacsoportokban történő munkának is neveznek, egyfajta együttműködés. 

Bár különbség van a csoportmunka (például egy osztály) és a csapatmunka között. A 

csapatmunka a csoport összes tagjának közös elkötelezettségén, kölcsönös együttműködésén és 

felelősségén alapuló munka szervezett formája az adott feladatok elvégzése és a közös cél 

elérése érdekében. 

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. 
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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. 

• A tagok száma egyértelműen meghatározott. 

A következő táblázatot minden tanuló kitölti a beszélgetés után. Ezt követően együtt 

ellenőrizzük, hogy a válaszok helyesek-e. 

Jellemzők Csoport Csapat 

Mik az érdekeik? saját érdekeik érvényesítése ugyanaz az érdekük 

Milyen céljaik saját célok elérése mindenkinek ugyanaz a célja 

vannak? 

Mi a kiemelten az egyéni cél a csapat a legfontosabb 

fontos számukra? 

Milyen a nyyugodt és független tiszta és határozott 

szervezetük? 

Ki verseng kivel? egymással versengenek a verseny kívülre irányul 

Milyen a nem nyílt és közvetlen nyitott és közvetlen 

kommunikációjuk? 

Milyen a kölcsönös nem ismerik jól egymást jól ismerik egymást és bíznak 

bizalom? egymásban 

Mennyi a tagok nem meghatározott világosan meghatározott 

száma? 

2. feladat 

Minden diák előtt ott a szöveg, melyet együtt elolvasnak: 

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

együttműködés és verseny között. 
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A 6./A-sok gyakran versenyeznek egymással, ahelyett hogy együttműködnének. 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. 

Miután elolvasták a szöveget, beszélgetéssel folytatjuk. Gondolj bele és írj együttműködési 

példákat, melyeket Jakub megemlített a szövegben! 

Tudósok kísérletet végeztek. Megpróbálták kitalálni, miért döntnek az emberek a 

verseny vagy az együttműködés mellett. Az együttműködés mindenki számára jó, mindaddig, 

amíg senki sem állítja előtérbe a személyes céljait. Ez az oka annak, hogy a bizalom és a saját 

céljai feláldozására való képesség az együttműködés alapja. 

Együttműködés 

 osztályterem 
 átalakítása 

 sportolás 
 közben 

 órák közben az 
 iskolában 

3. feladat 

Írjátok le a verseny és az együttműködés közös és különböző tulajdonságait! 

Együttműködés Verseny 
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A metszetbe a gyakorlati tevékenységek megvalósítása és a cél elérése kerül. 

Az együttműködés különböző jellemzői: a cél minden tag számára azonos, támogatás érzése, 

közösség, kölcsönös kommunikáció, hosszútávú együttműködés, egymás megismerése. Az 

egyéni érdekek félretétele. 

A verseny különböző jellemzői: rövidtávú cél, a tagok nem igyekeznek megismerni egymást, 

hanem saját igényeik kielégítésére törekszenek. 

2. Rögzítési szakasz 

1. feladat 

A tanár az alábbi kifejezéseket írja a táblára, és a diákok kifejtik véleményüket. A tanárral 

együtt fogalmaznak meg fogalmakat, amelyek kapcsolódnak a körön belüli kooperatív 

tanuláshoz. Ismét megvizsgálják, mi az együttműködésen alapuló tanulás alapja. 

magabiztosság, a 

munka 
megszervezésének 
 képessége, 

felelősség,önbizalom, 
 problémamegoldó 
 képesség 

Az óra ezen szakaszában megválaszoljuk a felmerülő kérdéseket. 

3. Diagnosztikai szakasz 
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Az óra utolsó szakaszában dicsérjük meg a gyerekeket munkájukért és erőfeszítéseikért. Együtt 

ellenőrizzük, mit tanultunk. Beszélünk a munkánkról. Megbeszéljük, hogy a tanulók milyen 

tevékenységet találtak érdekesnek és miért. 
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Konkrét megjegyzések az okostelefon verzióhoz 

1. Harminc különböző feladat van (kérdések, nyílt végű mondatok, stb.). A modul teljes 

anyagát lefedik. Az értékelés természetesen az adott iskolától és a tanártól függ, de javasoljuk 

a 30 lehetséges jó válaszból 25 jó válasz esetén a legjobb jegyet. 

2. Az okostelefon feladatai helyettesíthetik a tankönyv házi feladatait. 

3. A SOCRATIVE lehetővé teszi, hogy az adott kérdéseket házi feladatként, versenyként 

vagy osztálymunkaként használják. Ha osztálymunkában használják, az alábbi óratervet ennek 

megfelelően módosítani kell. 

4. A tanár természetesen további feladatokat is létrehozhat az okostelefonos változathoz. 

5. A SOCRATIVE egyéb lehetőségeit a Függelék tartalmazza. 

6. A tanárokat arra ösztönözzük, hogy használják széles körben az okostelefonos 

változatot. A tapasztalatok azt mutatják, hogy az okostelefonok használatának megtiltása az 

osztályteremben ellentétes az eredményességgel, és ha a tanár okostelefont használ, a diákok 

lelkesebben követik őt. 

7. A nyílt végű kérdésekre és a nyílt végű mondatokra javasolt megoldásokat csak a tanár 

értékelheti. A javasolt megoldások csak minták; más szavakkal is megfogalmazhatók a jó 

válaszok. 

OKOSTELEFON ANYAGA 

BEVEZETŐ MEGJEGYZÉSEK 

1. A választott kérdések esetében a vastag betűvel nyomtatott válasz az egyetlen helyes. 

Ugyanez vonatkozik az IGAZ – HAMIS mondatokra: csak a megjelölt opció helyes. A kérdések 

a tankönyvben megadott ellenőrzési kérdéseken alapulnak. 

2. A nyílt végű mondatok és kérdések esetében más, másképp megfogalmazott válaszok is 

helyesek lehetnek; a tanár dönti el, hogy elfogadja-e vagy sem. Tehát, míg a többszörös 

választási kérdések és az IGAZ – HAMIS mondatok automatikusan értékelhetők, a nyílt végű 

feladatokhoz a tanár értékelése szükséges. 

3. Minden kérdés és feladat megoldható a tankönyv alapján. 

4. Lásd a Socrative.com-ra vonatkozó utasításokat a függelékben 
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1. FELELETVÁLASZTÓS KÉRDÉSEK 

1. Az együttműködés szó latin eredetű: 

a. corporacy 

b. együttműködés 

c. koncepció 

2. Az együttműködés kifejezés helyes jelentése: 

a. Támogassa saját értékeit és céljait 

b. Egyedül dolgozni és a sikerre törekedni 

c. Csapatban dolgozni, kölcsönös csapatcélt elérni, tisztelni a csapat tagjait 

3. Az együttműködés csak lehetséges: 

a. ha az interneten dolgozik 

b. az egyéni munkában 

c. gyakorlati tevékenységekben 

4. Az együttműködés egyik típusa: 

a. Verseny 

b. Csapatmunka 

c. Csapatépítés 

5. A csapatmunka alapvető jellemzői: 

a. a szervezet nyugodt és független 

b. az egyének versenyeznek egymással 

c. a kollégák egymástól függenek és ugyanazt a célt követik 

6. A csapatmunkán belüli verseny célja: 

a. kifelé 

b. befelé 

c. kifelé és befelé 
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7. Milyen feltételek mellett változhat egy csoport egy csapatra? 

a. Amikor véletlenül találkoznak 

b. Ha közös célja van 

c. Amikor gyakrabban találkoznak 

8. A csapat tagjai száma: 

a. Nem kell pontosan meghatározni 

b. Pontosan meg kell határozni 

c. Lehet, de nem szükséges meghatározni 

9. Mi a verseny főbb jellemzői? 

a. A kommunikáció nyitva van 

b. hosszú távú cél 

c. Rövid távú cél. 

10. Milyen készségeket fejlesztenek ki a csapatmunka során? 

a. Magabiztosság, önzőség, saját véleményének érvényesítése 

b. A munka megszervezésének képessége, a felelősségvállalás, a kreatív megoldások 

keresése 

c. Kreativitás, érzelem, agresszió, önbizalom 

2. IGAZ – VAGY HAMIS MONDATOK 

1. A csoportmunka vezet-e társadalmi és kommunikációs készségek fejlesztéséhezvezet. 

IGAZ – HAMIS 

2. A rugalmasság és a gyorsabb problémamegoldás a csapatmunka egyik előnye. IGAZ 

– HAMIS 

3. A csoportos együttműködés hatékonyabb, mint a csapat együttműködése. IGAZ – 

HAMIS 

4. A csapatmunka, a csoport és a verseny fogalmai azonosak. IGAZ – HAMIS 

5. A hallgatók közötti csapatmunka elősegítheti a kapcsolatok és az együttélés javítását. 

IGAZ – HAMIS 
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3. IGAZ – VAGY HAMIS KÉRDÉSEK 

1. A verseny célja ugyanazon hosszú távú cél elérése? IGAZ – HAMIS 

2. A csoportmunka az együttműködő tanulás alapja? IGAZ – HAMIS 

3. Az együttműködésen alapuló tanulás célja nemcsak a csoportmunka, hanem elsősorban 

a tudás megszerzése, nem erőszakos módon? IGAZ – HAMIS 

4. A problémák kreatív és rugalmas megoldásának képessége nem az együttműködés és a 

csapatmunka fő része? IGAZ – HAMIS 

5. A pozitív kölcsönös függőség, a problémamegoldás szemtől szemben, a személyes 

felelősség és a reflexió jellemzi az együttműködő tanulást. IGAZ – HAMIS 

6. Az együttműködés csak akkor lehetséges, ha az interneten dolgozunk. IGAZ – HAMIS 

7. A csapatmunka alapvető jellemzői az, hogy a tagok egymástól függenek és ugyanazt a 

célt követik. IGAZ – HAMIS 

8. A csapatmunkán belüli verseny kívülről szól. IGAZ – HAMIS 

9. A verseny fő jellemzői egy rövid távú cél. IGAZ – HAMIS 

10. Az együttműködés szó a latin „corporacy” szóból származik. IGAZ – HAMIS 

4. NYÍLT VÉGŰ KÉRDÉSEK 

1. Milyen tevékenységek keretében folyik az együttműködés? (mindennapi 

tevékenységek) 

2. Mik a csapatmunka főbb jellemzői? (együttműködés, támogatás) 

3. Mi az együttműködés alapfeltétele? (képesek legyünk együtt dolgozni) 

4. Hogyan válhatnak a riválisok csapattagokká? (amikor megismerik egymást és bíznak 

egymásban) 

5. Mi a különbség a csoport- és a csapatmunka között a célok teljesítésekor? (a 

csapattagok azonos célokkal rendelkeznek) 
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MÓDSZERTANI MEGJEGYZÉSEK 

1. A modul fő célja, hogy a tanulók megértsék, mi jelent az együttműködés és a 

csapatmunka. 

2. A modul témája inkább elméletinek tűnik. Fontos, hogy a tanár mindig adjon konkrét 

példákat az elméleti szempontokra. 

3. A digitális technika általános jelentőséggel bír az életben: a tanulóknak teljes mértékben 

meg kell érteniük az együttműködés fontosságát a digitális korban. 

4. Az „együttműködés” fogalmának megértése általános szempontból is létfontosságú: 

megkönnyíti a tanulók megkülönböztetését a csoport és a csapat között. 

5. A tankönyv és a TSM segítenek a tanároknak a klasszikus, frontális oktatásban. A 

frontális oktatás azonban kombinálható a modul elektronikus változatának használatával. 

6. A tanárokat arra ösztönözzük, hogy a jelen modul tanításához nem szabványos, innovatív 

módszereket alkalmazzanak. A tanárok választása szerint ezek a módszerek lehetnek: 

A diákok által tartott kiselőadások, melyek ideje 5-10 perc. 

Viták vagy ötletbörze. 

Ha a tanár az ötletbörze mellett dönt, akkor a tanulóknak elő kell készítenie a 

szabályokat és az eljárást az ötletbörze idejére. Támogatásért látogasson el a 

https://blog.aweber.com/email-marketing/10-rules-for-mind-blowing-content- 

brainstorming-sessions.htm oldalra. 

Még több innovatív ötlet található a https://www.edsys.in/16-innovative-ideas-make- 

teaching-methods-effective/ oldalon. 
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ÓRATERVEZET – MINTA 

ELSŐ RÉSZ 

Szint/Osztály: 6-8 (Életkor 12-14 év) 

Cím: EGYÜTTMŰKÖDÉS ÉS CSAPATMUNKA 

Idő: 45 perc 

Tanulási célok: A lecke végére a tanulók képesek lesznek felfogni: 

● Megtanulni a társadalmi együttélés szabályait és normáit. 

● Az együttműködés és a verseny hozzájárulásának értékelése egy 

társadalmi csoportban. 

Szükséges Tankönyv, léggömbök vagy könnyű golyók, tábla, kréta, toll, cikkek 

eszközök: 

Előkészítés és A tanárnak előzetesen el kell olvasnia a tankönyvet, meg kell néznie az 

előfeltételek: elektronikus változatot (PPT). A tankönyvhöz és az elektronikus változathoz 

készített megjegyzések is nagyon hasznosak lehetnek. 

Tantárgyi 

koncentráció: 

MÁSODIK RÉSZ: Az óra leírása 

Első tevékenység: Ráhangolás 

Módszer: Motivációs játék 

A lecke elején a motiváció érdekében egy “A lufi ne essen le!”´ nevű játékot használunk. A 

gyerekek párokat alkotnak. Mindegyik pár tart egy-egy lufit anélkül, hogy a kezét felhasználná 

annak érdekében, hogy a lufi leessen. A lufi a fejektől a lábujjakig és vissza mozoghat. A gyerekek 

felfedezik a léggömb egyensúlyozásának különféle módjait. A játék változtatható 2-3 léggömb 

felhasználásával vagy a gyermekek 4-es vagy 5-ös csoportba történő felosztásával. 

A tevékenységet reflexió követi, amikor a tanár felteszi a következő kérdéseket: 

a. Milyen volt a játék? 

b. Könnyű volt vagy nehéz? 

c. Tetszett? 

d. Ha igen, miért, ha nem, miért nem? 

e. Milyen előnyei vannak a párban történő munkavégzésnek? 

A tevékenységet egy motivációs beszélgetés követi olyan kulcsszavakkal, mint az együttműködés, 

a csapatmunka és a csoport. 
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A tanár meggyőződik arról, hogy a tanulók megértették a digitális szó jelentését és annak 

jellemzőit. 

Kölcsönhatás: tanár – diákok, diákok – tanár, diákok – diákok 

Felhasznált idő: 20 perc 

Második tevékenység: Expozíciós fázis 

Módszer: 

A gyerekek megismerkednek az alábbi szövegben szereplő kifejezésekkel 

Az együttműködés a latin – cooperare, együttműködő - szóból származik, jelentése: a csoport 

tagjai bizonyos feladatokat látnak el, egymástól függnek és együttműködnek. Az együttműködés 

képessége csak gyakorlati tevékenységekben lehetséges. A csoportmunka, amelyet önálló 

munkacsoportokban történő munkának is neveznek, egyfajta együttműködés. Bár különbség van a 

csoportmunka (például egy osztály) és a csapatmunka között. A csapatmunka a csoport összes 

tagjának közös elkötelezettségén, kölcsönös együttműködésén és felelősségén alapuló munka 

szervezett formája az adott feladatok elvégzése és a közös cél elérése érdekében. 

Kölcsönhatás: tanár – diákok, diákok – tanár, diákok – diákok 

Felhasznált idő: 20 perc 

Harmadik tevékenység: 

A modul összefoglalása, a lehetséges házi feladat megbeszélése 

Módszer: 

A tanár összefoglalja a modul főbb pontjait. Döntése alapján adhat házi feladatot a diákoknak. 

Kölcsönhatás: tanár – diákok 

Felhasznált idő: 4 perc 

Az órai munka értékelése 

Felhasznált idő: 1 perc 

Megjegyzések. 

A bemutatott óratervezet a klasszikus, frontális tanítási módszertant tükrözi. Ha nem 

szabványos, innovatív módszertanokat alkalmaznak, mint a brainstorming, a csoportos viták, a 

hallgatói előadások, a tanárnak az osztálytervet az adott módszertanhoz rendelt időre kell 

igazítania. Ha a tanár úgy szeretné, akár két osztályban is taníthatja a modult. 
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4. Témakör 

B modul 

Hatalommegosztás a digitális korban 

ERŐ 

Általában a hatalom valakinek/valakiknek az a képessége, hogy megtehessenek valamit. 

A társadalomban a hatalom ennél több: a hatalom nem csupán a képesség valamit megtenni, 

hanem az a képesség, hogy erre rávegyenek másokat is. A hatalommal bíró személyt 

„influencer“-nek” is nevezhetjük. 

A HATALOM MEGOSZTÁSA 

Ha bárkinek (bármely csoportnak) a kezében van minden hatalaom, bármit megtehet a 

társadalomban, amit akar; nincs ellenőrzés felette. Az ilyen rendszert diktatúrának hívjuk. 

Számos diktátort ismerünk a történelemben, mint például Hitler vagy Sztálin. 

A diktatúrát az jellemzi, hogy minden hatalom egy kézben (vagy egy kis csoport kezében) 

koncentrálódik. Létezik úgynevezett „de facto diktatúra” is, amikor különféle hatalmi formák 

léteznek és kívülről úgy néz ki, mint egy „normál demokrácia”, de a különféle hatalmakat 

erősen befolyásolja (meghatározza) a „de facto diktátor ”. (de facto=tényleges) 

Az ellenkező politikai rendszert demokráciának hívják. Szó szerint ez az „emberek 

hatalma” (demók = emberek; krókok = hatalom; görög). A demokrácia alapelve a különféle 

hatalom szétválasztása. Szükséges a vezérléshez és a hatalommegosztáshoz, senki sem tudja 

egy kézben koncentrálni az erőt ellenőrzés nélkül. A hatalom megosztásának 

(szétválasztásának) elvét általában az Alkotmány határozza meg. 

Általában a hatalom három alapvető formája létezik: 

• törvényhozó hatalom. Az alapszabályokat, a törvényeket a szervek határozzák meg, 

fogadják el és ellenőrzik. A demokratikus országokban ez a fő szerv, amely közvetlenül az 

emberek véleményének eredménye: a Parlament. 

• végrehajtó hatalom; a kormány. Ez az ország vezetésének tényleges szerve. A 

kormányt a törvény szabályozza, és a Parlamentnek felelős. 

• bírói hatalom; a harmadik független szerv, amely ellenőrzi, hogy betartják-e a törvényt. 

Ezeket a funkciókat a bíróságok látják el. 
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A demokráciában a hatalom e három ága egymástól független, ezt nevezzük 

hatalommegosztásnak. 

Az EU néhány más demokratikus országában a jogalkotó hatalomnak „egy háza” van: a 

képviselői ház, amit általában Parlamentnek nevezünk; a végrehajtó testület vezetője nem az 

elnök, hanem a miniszterelnök. 

A hatalom szétválasztása és megosztása a demokrácia egyik alapelve. A hatalmi 

ágaknak ellenőrizniük kell egymást. Ezt az ellenőrzést „ellenőrzések és egyensúlyok” -nak 

hívják. Ellenőrzések és egyensúlyok nélkül a politikai rendszer közelebb kerül a de facto 

diktatúrához, még akkor is, ha a „demokrácia tünetei” hivatalosan elérhetők. 

A HATALOM ELOSZTÁSA A DIGITÁLIS KORBAN 

Kevés diktatúra maradt napjainkig (még ha a de facto diktatúrák száma nagyobb is.) A világ 

összes országának 99% -a gyakorlatilag demokratikusnak tartja magát. Vagyis ezekben az 

országokban létezik a hatalom szétválása és megosztása – még akkor is, ha néhány 

„demokratikus” országban csak formálisan. Ez a mai napig is érvényes a digitális korban. 

A digitális kor más értelemben alapvető változásokat hozott a kérdésben. Mint fentebb láttuk, 

a legalapvetőbb hatalmi struktúra a jogalkotási ág, ahol az emberek képviselői ülnek, döntenek 

és szavaznak. A képviselőket rendes szavazási eljárás útján választják meg; általában négy-öt 

évre. Szavazás - itt a Digitális Kor óriási változásokat hozott. 

MEGJEGYZÉSEK A HÁZI FELADATHOZ – LEHETSÉGES 

MEGOLDÁSOK 

1. A tanár beszélgetésen keresztül bemutatja a digitális korszak fogalmát és a motivációs 

szakaszban használt fogalmakat. Az interaktív táblára készített táblázat segítségével a hallgatók 

kitöltik a hiányzó kifejezéseket: 

A kidolgozott feladat: 
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2. feladat 

Ebben a szakaszban a gyerekek saját életük tapasztalatai alapján 8 szintű piramist hoznak létre. 

Azok, akik akarják, felolvashatják a piramisukat az osztály többi tagjának, és elmagyarázzák, 

miért választották ezeket a szavakat a piramisukhoz. 

Példa: 

web-shop 

videók 

játékok 

e-mail 

instagram 

facebook 

wifi 

okostelefonok 

3. feladat 

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 
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és az emberek is egyre többet beszélnek a 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. 

Minden diák előtt ott van Jakub története és közösen elolvassák. 

Írjanak a tanulók legalább 5 olyan mondatot, melyek igazolják, hgy az internet segítségével 

Jakubnak könnyebb volt elkészítenie a házi feladatát! 

Javasolt válasz: Jakubnak nem kellett elmenni a könyvtárba. Az információ gyors átadása. 

Lehetőség egy videó megtekintésére. Különböző játékok elérhetősége. Távolsági 

kommunikáció. Új emberek megismerése. 
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Konkrét megjegyzések az okostelefon verzióhoz 

1. Harminc különböző feladat van (kérdések, nyílt végű mondatok, stb.). A modul teljes 

anyagát lefedik. Az értékelés természetesen az adott iskolától és a tanártól függ, de javasoljuk 

a 30 lehetséges jó válaszból 25 jó válasz esetén a legjobb jegyet. 

2. Az okostelefon feladatai helyettesíthetik a tankönyv házi feladatait. 

3. A SOCRATIVE lehetővé teszi, hogy az adott kérdéseket házi feladatként, versenyként 

vagy osztálymunkaként használják. Ha osztálymunkában használják, az alábbi óratervet ennek 

megfelelően módosítani kell. 

4. A tanár természetesen további feladatokat is létrehozhat az okostelefonos változathoz. 

5. A SOCRATIVE egyéb lehetőségeit a Függelék tartalmazza. 

6. A tanárokat arra ösztönözzük, hogy használják széles körben az okostelefonos 

változatot. A tapasztalatok azt mutatják, hogy az okostelefonok használatának megtiltása az 

osztályteremben ellentétes az eredményességgel, és ha a tanár okostelefont használ, a diákok 

lelkesebben követik őt. 

7. A nyílt végű kérdésekre és a nyílt végű mondatokra javasolt megoldásokat csak a tanár 

értékelheti. A javasolt megoldások csak minták; más szavakkal is megfogalmazhatók a jó 

válaszok. 

OKOSTELEFON ANYAGA 

BEVEZETŐ MEGJEGYZÉSEK 

1. A választott kérdések esetében a vastag betűvel nyomtatott válasz az egyetlen helyes. 

Ugyanez vonatkozik az IGAZ – HAMIS mondatokra: csak a megjelölt opció helyes. A kérdések 

a tankönyvben megadott ellenőrzési kérdéseken alapulnak. 

2. A nyílt végű mondatok és kérdések esetében más, másképp megfogalmazott válaszok is 

helyesek lehetnek; a tanár dönti el, hogy elfogadja-e vagy sem. Tehát, míg a többszörös 

választási kérdések és az IGAZ – HAMIS mondatok automatikusan értékelhetők, a nyílt végű 

feladatokhoz a tanár értékelése szükséges. 

3. Minden kérdés és feladat megoldható a tankönyv alapján. 

4. Lásd a Socrative.com-ra vonatkozó utasításokat a függelékben 
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1. FELELETVÁLASZTÓS KÉRDÉSEK 

1. A digitális korszak fogalma: 

a. a kor, az eltelt idő 

b. a korszak, amelyben élünk 

c. az előttünk álló időszak, a jövő 

2. Mi képezi a digitális korszak alapját? 

a. Új ruhák, új divat trendek 

b. Egzotikus, szokatlan ételek 

c. Digitális technológiák, emberek 

3. A digitális technológiák felhasználhatók: 

a. csak az iskolában 

b. csak otthon 

c. a mindennapi életben 

4. Milyen előnyei vannak a digitális korszaknak? 

a. Nagy mennyiségű információ rendelkezésre állása 

b) teljesítmény 

c) izolálás 

5. Milyen kockázatokat hordoz a digitális korszak? 

a. a tolerancia 

b. az információ gyors továbbítása 

c. a hatalom. 

6. Van-e a digitális technológiáknak? 

a. Pozitív ereje. 

b. Negatív hatása. 

c. Mind pozitív, mind negatív. 
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7. Mely esetekben beszélhetünk a digitális korszak pozitív erejéről? 

a. Ha mindenki számára előnyös 

b. Ha ez egy politikai párt számára előnyös, függetlenül az egyénre gyakorolt hatástól 

c. ha ez egy vallási csoport javát szolgálja 

8. Mely esetekben beszélhetünk a digitális korszak negatív erejéről? 

a. Ha hangsúlyozzuk az egyén vagy egy csoport személyes előnyét 

b. Ha hangsúlyozzák a társadalom haszna egészét 

c. Ha hangsúlyozzák mind a személyes, mind a társadalmi előnyöket. 

9. A hozzáállás, a gondolkodás, a vallás és a kultúra nem befolyásolható: 

a. a média 

b. digitális technológiák 

c. nem lényeges tárgy. 

10. Internet: 

a. Lehetővé teszi számunkra az új tudás elérését 

b. Ne engedd, hogy új ismeretekhez férjünk hozzá 

c. megnehezíti az új információkhoz való hozzáférést. 

2. IGAZ – VAGY HAMIS KÉRDÉSEK 

1. A digitális korszak befolyásolja a tudás megszerzésének módját? IGEN – NEM 

2. Van-e olyan olyan része az életnek, amelyet a digitális korszak nem befolyásol? IGEN 

– NEM 

3. Lehet-e a digitális korszak hatalma csak pozitív? IGEN – NEM 

4. Előnyt tanul a digitális korszakban? IGEN – NEM 

5. Fontos-e a digitális technológiák használata a jövőbeli tanulás és a szakmai fejlődés 

szempontjából? IGEN – NEM 

3. IGAZ – HAMIS MONDATOK 

1. A digitális korszak befolyásolja gondolkodásunkat, hozzáállásunkat, véleményünket, 

kultúránkat, vallásunkat. IGAZ – HAMIS 

2. A digitális technológiák által nyújtott minden információ igaz. IGAZ – HAMIS 
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3. Társadalomunk számára veszélyes a hatalom egyének vagy csoportok javára történő 

felhasználása. IGAZ – HAMIS 

4. A digitális korszak előnye a digitális technológiák használata. IGAZ – HAMIS 

5. A digitális technológiák a hatalommal való visszaélés kockázatát hordozzák. IGAZ – 

HAMIS 

6. A digitális technológiáknak csak pozitív erejük van. IGAZ – HAMIS 

7. A média nincs befolyással a hozzáállásra, a gondolkodásra, a vallásra és a kultúrára. 

IGAZ – HAMIS 

8. Az Internet lehetővé teszi számunkra az új tudás elérését. IGAZ – HAMIS 

9. A digitális technológiák használata fontos a jövőbeli tanulás és a szakmai fejlődés 

szempontjából. IGAZ – HAMIS 

10. A digitális korszak kifejezés azt a korszakot, időt jelenti, amely elmúlt. IGAZ – 

HAMIS 

4. NYÍLT VÉGŰ KÉRDÉSEK 

1. Miért hívjuk a mai korszakot a digitális korszaknak? Nevezzetek meg 5 digitális 

technológiát, amelyeket ismertek! (a körülvevő digitális technológiák miatt) 

2. Nevezze meg az internet és a közösségi média használatának előnyeit! (a határok 

törlése, a családdal és a barátokkal való szoros kapcsolattartás, az információkhoz való 

hozzáférés) 

3. Jellemezze a hatalom kifejezést! (manapság az információ hatalom) 

4. Igaz-e, hogy a jelenlegi hatalom a politika kezében van? (Igen) 

5. Hogyan lehet visszaélni a hatalommal egyén vagy csoport érdekében? (propaganda és 

hamis hírek terjesztésével) 
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MÓDSZERTAN MEGJEGYZÉSEK 

1. Ennek a modulnak a fő célja, hogy a tanulók megértsék, mit jelent a digitális korban a 

hatalom 

2. A modul témája meglehetősen elméletinek tűnik; fontos, hogy a tanár mindig adjon konkrét 

példákat az elméleti szempontokra. 

3. A hatalom fogalmának megértése általános szempontból is létfontosságú: ez arra készteti a 

tanulókat, hogy aktívnak kell lenniük és meg kell ismerniük jogaikat. 

4. A tankönyvek és a TSM segítenek a tanároknak a klasszikus, frontális oktatásban. A frontális 

oktatás azonban kombinálható a modul elektronikus változatának használatával. 

5. A tanárokat arra ösztönözzük, hogy a jelen modul tanítása során használjanak nem 

szabványos, innovatív módszereket. A tanárok választása szerint ez a módszer lehet: 

a hallgatók kiselőadása. A kiselőadások mindegyike 5–10 perc lehet 
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ÓRATERVEZET – MINTA 

ELSŐ RÉSZ 

Szint/Osztály: 6-8 (Életkor 12-14 év) 

Cím: A HATALOM MEGOSZTÁSA A DIGITÁLIS KORSZAKBAN 

Idő: 45 perc 

Tanulási célok: A lecke végére a tanulók képesek lesznek felfogni: 

● a társadalmi változások fő okainak és következményeinek 

meghatározása; 

Szükséges Idegen szavak szótára, interaktív tábla, jegyzetfüzetek, tollak, kréta, egy cikk 

eszközök: Jakubról 

Előkészítés és A tanárnak előzetesen el kell olvasnia a tankönyvet, meg kell néznie az 

előfeltételek: elektronikus változatot (PPT). A tankönyvhöz és az elektronikus változathoz 

készített megjegyzések is nagyon hasznosak lehetnek. 

Tantárgyi ● informatika 

koncentráció: ● történelem 

MÁSODIK RÉSZ: Az óra leírása 

Első tevékenység: Motivációs szakasz - Kiemelés 

Módszer: 

Az INSERT módszert egy bevezető óránál használjuk annak kiderítésére, hogy leckenk célja a 

digitális korszak megismerése. A hallgatók feladata az lenne, hogy e kifejezés betűit felhasználva 

gondolkodjanak a digitális korhoz kapcsolódó szavakról. A hallgatók idegen szavak szótárát 

használhatják e tevékenység során. 

Kölcsönhatás: tanár – diákok, diákok – tanár, diákok – diákok 

Felhasznált idő: 10 perc 

2. tevékenység: Expozíciós szakasz 

Módszer: 

A tanár beszélgetésen keresztül bemutatja a digitális korszak kifejezést és a motivációs szakaszban 

használt fogalmakat. Az interaktív táblára készített diagram segítségével a hallgatók kitöltik a 

hiányzó kifejezéseket. 

159 
 
 

  



 

Ebben a szakaszban a hallgatók saját életük tapasztalataik alapján 8 szintű piramist hoznak létre. 

Azok, akik el akarják olvasni a piramisukat az osztály többi tagjának, és elmagyarázzák, miért 

választották ezeket a szavakat a piramisukhoz. 

Kölcsönhatás: tanár – diákok, diákok – tanár, diákok – diákok 

Felhasznált idő: 20 perc 

3. tevékenység. Rögzítési szakasz 

Módszer: 

Minden hallgató előtt áll a Jakubról szóló cikk, és a hallgatók együtt elolvassák. Aztán leírják 

legalább öt internetes és közösségi média előnyeit, amelyek megkönnyítették Jakub számára a házi 

feladat elvégzését. 

Javasolt válasz: Jakubnak nem kellett mennie a könyvtárba. Az információ továbbítás sebessége. 

Lehetőség egy videó megtekintésére. Különböző játékok elérhetősége. Távolsági kommunikáció. 

Új emberek megismerése. 

A hallgatók 5 felülvizsgálati kérdésre válaszolnak. 

Kölcsönhatás: tanár – diákok, diákok – tanár 

Felhasznált idő: 10 perc 

4. tevékenység: Az órai munka értékelése 

Módszer: 

A tanár a diákokkal együtt értékeli az órai munkát. 

Kölcsönhatás: tanár – diákok, diákok – tanár 

Felhasznált idő: 5 perc 

Megjegyzések. 

A bemutatott óratervezet a klasszikus, frontális tanítási módszertant tükrözi. Ha nem 

szabványos, innovatív módszertanokat alkalmaznak, mint az ötletbörze, a csoportos viták, a 

hallgatói előadások, a tanárnak az osztálytervet az adott módszertanhoz rendelt időre kell 

igazítania. Ha a tanár úgy szeretné, akár két osztályban is taníthatja a modult. 
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4. Témakör 

C modul 

A digitális jogok, érdekek védelme, korlátozásai és szükségletei 

Minden embernek – egyszerűen azért, mert létezik – engedélye van bizonyos 

cselekvéseket végrehajtani. Ezeket az „engedélyeket” jogoknak nevezzük. Összefoglalva, 

minden ember – csak azért, mert létezik egy társadalomban – várhatóan be fog tartani bizonyos 

szabályokat. Ezeket a szabályokat „kötelezettségeknek” nevezzük, mivel mindenki köteles 

megtartani ezeket a szabályokat. A kötelezettségeket általában törvény határozza meg, 

ugyanúgy, mint a jogokat is. Vannak más, „enyhébb” „kötelezettségek” is: ezeket nem 

feltétlenül garantálja a törvény, ám a társadalom elvárja mindenkitől, hogy engedelmeskedjen 

e “lágyabb” szabályoknak is. Ezeket általában felelősségnek nevezik, mivel az embereknek 

erkölcsi felelőssége van ennek megfelelően cselekedni. Például a „ne lopj” kötelesség, és aki 

ezt nem tartja be, a törvény bünteti; de „segítsen a rászorulóknak, mutasson szolidaritást” 

„csak” erkölcsi kötelesség, és ha valaki nem engedelmeskedik (azaz nem segít), általában nem 

büntethető. A „jogok és kötelezettségek” (vagy amint gyakran mondjuk: jogok és felelősségek) 

egyensúlyban kell lennie: mindenkitől elvárják, hogy teljesítse kötelezettségeit, és mindenki 

jogosult jogainak gyakorlására. 

Az emberek erkölcsi megítélése gyakran azt kérdezi: és mi van, ha valaki nem teljesíti 

kötelezettségeit és felelősségét, feladatait ?! Vajon az a személy elveszíti a jogait ...? Erre a 

kérdésre ellentmondásos válaszok vannak: 

• a törvény szerint az embereknek gyakorlatilag feltételek nélkül vannak jogaik. E 

szabály szerint az a személy, aki nem teljesíti kötelezettségeit, továbbra is rendelkezik 

jogokkal. „A gyilkosoknak is vannak jogaik” - mondhatjuk. Természetesen vannak 

olyan esetek, amikor maga a törvény korlátozza a jogok gyakorlását: a bűncselekmény 

miatti bebörtönzés korlátozza a bűncselekmény elkövetőjének a szabad mozgáshoz 

való jogát. 

 • a társadalom erkölcsi megítélése szerint az, aki nem teljesíti kötelezettségeit, 

 elveszti jogait is. Az erkölcsi elvárások megkövetelik a jogok és a kötelességek 

 egyensúlyát, és ha a kötelezettségeket nem teljesítik, akkor az ember elveszíti jogait. 

 Még ha a jogok és kötelezettségek léteznek isazóta, hogy az emberek léteznek egy 

társadalomban, a jogokat a 20. század előtt nem fogalmazták meg. Korábban a kötelességeket 

jól megfogalmazták, de a jogokat általában elnyomták vagy korlátozták. A rabszolgáknak 

például gyakorlatilag nem voltak jogaik. És 1941-ben, amikor az Egyesült Államok akkori 
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elnöke bejelentette a híres „Négy szabadság beszédét”, amelyben kijelentette, hogy az alapvető 

emberi jogok: 

● a szólásszabadság (vagyis a véleménynyilvánítás joga) 

● a meggyőződés szabadsága (vagyis a vallás megválasztásának joga) 

● félelemmentesség (azaz a biztonsághoz való jog) 

● a szükségtelenség (azaz a tisztességes emberi élethez való jog) 

Minden embernek vannak az életben kisebb vagy nagyobb céljai. Lehet, hogy egy kisebb 

célpont: ma nem éhezem; míg egy nagyobb cél lehet, mondjuk, tanulok és mérnök leszek. 

Bármi, ami segít a cél elérésében, támogatás; és bármi, ami megnehezíti a cél elérését, akadályt 

jelent. Az emberek arra törekszenek, hogy növeljék a támogatás mértékét és csökkentsék az 

akadályok számát. Ezt a „kívánságot” „érdeknek” hívják: az emberek érdekeltek a céljaik 

elérésében. 

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

korlátozottak vagy korlátlanok? Az érdekekkel kapcsolatban már fentebb említettük, hogy 

mivel az erőforrások korlátozottak, az emberiség érdekei csak korlátozottak lehetnek. De mi a 

helyzet a jogokkal – mindentől függetlenül véleménynyilvánítási jogom van, ha 500 vagy hét 

milliárd ember él a Földön – úgy tűnik, hogy a jogokat nem korlátozzák. A személyek jogai 

elvben nem korlátozottak, amíg más személyek jogaival nem ütköznek. Ha házat akarok építeni 

Magyarországon, és egy másik személy Spanyolországban akar építeni, jogaink nem 

„találkoznak”, nem ütköznek egymással – jogaink nem korlátozottak. De a helyzet egészen 

más, ha a jogok ütközésben vannak: házat akarok építeni, és a szomszédom is ott akar. Itt 

jogaink ütközésben vannak. Ha jogaink ütköznek, kompromisszumot kell kötnünk. (Van egy 

mondás: „A jogaim az orrodnál véget érnek” - azaz nincs jogom megütni téged.) A te jogod 

korlátozza az én jogomat és fordítva: a jogaim korlátozhatják valaki más jogait. 

MEGJEGYZÉSEK A HÁZI FELADATHOZ – LEHETSÉGES 

MEGOLDÁSOK 

1. feladat: A tanár beszélgetést indít a hallgatókkal a számítógépen végzett tevékenységeikről, 

miközben példákat mutat. 
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2. feladat: A gyermekek kiválasztják azokat a képeket, amelyek a környezetet reprezentálják és 

biztonságérzetet keltenek bennük. 

3. feladat: 

Minden hallgató kap egy szókeresőt ezekkel a szavakkal: rasszizmus, internetes zaklatás, 

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

Egy tanár ugyanezt a szókeresőt kivetíti az interaktív táblán. A hallgatóknak meg kell találniuk 

a szavakat. Miután megtalálták őket, beírják a jegyzetfüzetbe, és a tanár elmagyarázza a szavak 

jelentését. 

• Ápolás - kifejezés azokra az internet-felhasználókra, akik másnak mutatják magukat 

azzal a céllal, hogy zavarjanak valakit és visszaéljenek a bizalmukkal. 

• Rasszizmus - egy diszkriminációelmélet, amely a faji egyenlőtlenségeket támogatja. 

• Cyberstalking - elektronikus követés (profil követése és sértegetése a közösségi médián 

keresztül); (az elektronikus hírközlés ismételt használata valakinek a zaklatására vagy 

ijesztgetésére, például fenyegető e-mailek küldésével). 

• Adathalászat - olyan tevékenység, amikor valaki megkérdezi a bankszámlaszámot, e- 

mail címet stb. 

• Happy slapping/Boldog csapás – egy bűncselekmény rögzítése, amelyet aztán a 

közösségi média segítségével terjesztenek. 

• Fotók és videók - a fényképek és videók biztonságának fő kockázata az, hogy rossz 

emberek kezébe kerülnek, akik visszaélhetnek velük. 

• A számítógépes zaklatás (más néven elektronikus zaklatás, e-zaklatás, online zaklatás) 

jelentése: sértegetés, fenyegetés, személyes információ felfedése vagy valakinek a 

modern kommunikációs eszközök segítségével való zavarása – általában hosszú időn 

keresztül. 
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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 

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. feladat: A feladat célja, a gyerekek megértsék a fenti fogalmakat, amikor azokat a gyakorlati 

életben használják. Cél a kritikus gondolkodás képességének fejlesztése, az elmélet és a 

gyakorlat összekapcsolására. A szöveg elolvasása után a gyerekek elmondják, hogy milyen 

kockázatok merültek fel és milyen jogokat sértettek a történetben. 

● Kivonat – Egy barátod, akivel az interneten megismerkedtél, azt javasolja, találkozzatok 

valahol. Amikor csak ketten vagytok, a zsidó emberek elleni gyűlöletéről kezd el beszélni. 

Megkérdezi, hallottál-e már a holokausztról. Amikor igennel válaszolsz, azt mondja, hogy 

mindez hazugság, ezt csak a zsidók találták ki, soha nem történt meg. Ad neked egy weboldal 

címet, annak igazolására, hogy neki van igaza. 
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Rasszizmus, a gyermekek jogainak megsértése (A gyermekek jogainak nyilatkozata, 10. 

alapelv: „A gyermeket meg kell védeni a rossz gyakorlattól, amely támogathatja a faji, vallási 

vagy bármilyen más megkülönböztetést”). 

● (Kivonat az 1. számú meséből – A titkos barát) 

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? 

Ápolás, 2. fejezet – A gyermeket meg kell védeni, és lehetőséget kell biztosítani arra, 

hogy fizikai, szellemi, erkölcsi, szellemi és társadalmi szempontból egészségesen fejlődjön, 

méltóságteljes, szabad környezetben. 

● (Kivonat a 2. meséből – Ne táncolj a farkassal) 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 

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

információja volt a juhokról, és fenyegető, zsaroló üzeneteket küldött nekik. 

Fotókkal való visszaélés és internetes zaklatás 

5. feladat: A tanár vitát indíthat a kivonatok elolvasása után és elemzi a szereplők cselekedeteit 

és magatartását. A tanár célja, hogy a tanulók felismerjék a lehetséges veszélyeket, és 

megkülönböztessék a valós és a virtuális világot. 

A gyerekek a történetek szereplőit a megfelelő szavakhoz kapcsolják (gyermekek, rendőrség, 

segélyvonal, emberi jogok megsértője, szülő, tanár, tinédzser, agresszor) 
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A bárányok a gyerekek, akik könnyű 

célpontok. 

A juhász egy szülő vagy egy tanár. 

A vadász a rendőrséget vagy a segélyvonalat 

képviseli. 

A farkas az agresszor, aki megsérti 

a jogokat. 

John egy tinédzser. 

6. feladat: 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. Azután a gyerekek megválaszolják az 5 ellenőrző kérdést 
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Konkrét megjegyzések az okostelefon verzióhoz 

1. Harminc különböző feladat van (kérdések, nyílt végű mondatok, stb.). A modul teljes 

anyagát lefedik. Az értékelés természetesen az adott iskolától és a tanártól függ, de javasoljuk 

a 30 lehetséges jó válaszból 25 jó válasz esetén a legjobb jegyet. 

2. Az okostelefon feladatai helyettesíthetik a tankönyv házi feladatait. 

3. A SOCRATIVE lehetővé teszi, hogy az adott kérdéseket házi feladatként, versenyként 

vagy osztálymunkaként használják. Ha osztálymunkában használják, az alábbi óratervet ennek 

megfelelően módosítani kell. 

4. A tanár természetesen további feladatokat is létrehozhat az okostelefonos változathoz. 

5. A SOCRATIVE egyéb lehetőségeit a Függelék tartalmazza. 

6. A tanárokat arra ösztönözzük, hogy használják széles körben az okostelefonos 

változatot. A tapasztalatok azt mutatják, hogy az okostelefonok használatának megtiltása az 

osztályteremben ellentétes az eredményességgel, és ha a tanár okostelefont használ, a diákok 

lelkesebben követik őt. 

7. A nyílt végű kérdésekre és a nyílt végű mondatokra javasolt megoldásokat csak a tanár 

értékelheti. A javasolt megoldások csak minták; más szavakkal is megfogalmazhatók a jó 

válaszok. 

OKOSTELEFON ANYAGA 

BEVEZETŐ MEGJEGYZÉSEK 

1. A választott kérdések esetében a vastag betűvel nyomtatott válasz az egyetlen helyes. 

Ugyanez vonatkozik az IGAZ – HAMIS mondatokra: csak a megjelölt opció helyes. A kérdések 

a tankönyvben megadott ellenőrzési kérdéseken alapulnak. 

2. A nyílt végű mondatok és kérdések esetében más, másképp megfogalmazott válaszok is 

helyesek lehetnek; a tanár dönti el, hogy elfogadja-e vagy sem. Tehát, míg a többszörös 

választási kérdések és az IGAZ – HAMIS mondatok automatikusan értékelhetők, a nyílt végű 

feladatokhoz a tanár értékelése szükséges. 

3. Minden kérdés és feladat megoldható a tankönyv alapján. 

4. Lásd a Socrative.com-ra vonatkozó utasításokat a függelékben 
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1. FELELETVÁLASZTÓS KÉRDÉSEK 

1. Netikett: 

a. A számítógépes munkának a képessége. 

b. a tisztességes magatartás általános szabályainak összetevője az interneten. 

c. Tartalmazza az emberekkel az interneten keresztüli kommunikáció képességét. 

2. A rasszizmus jele: 

a. a verseny egyenlősége. 

b. a versenyek egyenlőtlensége. 

c. tolerancia. 

3. Milyen csapdába eshet az interneten: 

a. facebook. 

b. okostelefon. 

c. “ápolás” (amikor a pedofil személy “előkészíti, a terepet”). 

4. Az “ápoló” kifejezés a következőt jelenti: 

a. ismert identitású internetfelhasználók. 

b. pedofil hajlamú internetfelhasználó, aki úgy tesz, mintha valaki más lenne. 

c. A digitális technológiák használata a munkahelyen. 

5. A profil megtekintését és a sértést a közösségi médián keresztül a következő kifejezés 

írja le: 

a. adathalászat. 

b. boldog csapás. 

c. internetes zaklatás. 

6. A bűncselekmény nyilvántartását és a közösségi médián keresztüli terjesztését 

nevezzük: 

a. internetes zaklatásnak. 

b. boldog csapásnak. 

c. adathalászatnak. 
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7. Az internetes zaklatás: 

a. véletlenszerű sértés és zsarolás a közösségi médián keresztül. 

b. hosszú távú sértés, zsarolás és zaklatás. 

c. rövid távú zaklatás, magán információk feltárása mások segítségével. 

8. Az internetes zaklatás áldozatának jellegzetes viselkedése: 

a. magány és elszigeteltség a családtól és a barátaitól. 

b. a digitális technológiák elsajátításának képessége. 

c. magabiztos magatartás. 

9. Milyen személyes információkat ne írjunk vagy mondjunk el egy furcsa virtuális 

barátnak? 

a. Valódi név, cím, telefonszám, házszám, családi képek. 

b. Háziállatok, kedvenc ételek. 

c. Hamis személyazonosság, hamis cím, hamis házszám. 

10. Milyen tulajdonságokkal rendelkezik egy agresszor? 

a. A digitális technológiák széles körű használata. 

b. Manipuláció, hazugság, ígéretek. 

c. Tolerancia, nyitottság, jó kapcsolatok 

2. IGEN VAGY NEM KÉRDÉSEK 

1. Az internet használata csak a negatívumokat hozza-e felszínre? IGEN – NEM 

2. A modern digitális technológiák segítenek-e a tanulásban? IGEN – NEM 

3. A digitális technológiák fejlődése befolyásolja-e a társadalmi együttélést? IGEN – 

NEM 

4. Az emberi jogok megsértése a közösségi médián keresztül bűncselekmény? IGEN – 

NEM 

5. Az anonimitás a legnagyobb akadály az agresszor vagy bűncselekmény feltárásakor? 

IGEN – NEM 
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3. IGAZ – VAGY HAMIS KÉRDÉSEK 

1. Ha az internetes zaklatás áldozata vagyok, gyermekként vannak jogaim. IGAZ – 

HAMIS 

2. Visszaélés és megsértés esetén a közösségi médián keresztül kapcsolatba léphetek a 

rendőrséggel. IGAZ – HAMIS 

3. Nincs kockázata, ha személyes adataimat az internetre kiteszem. IGAZ – HAMIS 

4. A közösségi média megkönnyíti az életet és a tanulást. IGAZ – HAMIS 

5. A modern digitális korszak nem befolyásolja a kapcsolatokat. IGAZ – HAMIS 

6. A nettikett azt jelenti, hogy képesek megismerni a számítógépes munkát. IGAZ – 

HAMIS 

7. Az internetes zaklatás hosszú távú sértés, zsarolás és zaklatás. IGAZ – HAMIS 

8. Az agresszor jellemzői: manipuláció, hazugság, ígéretek. IGAZ – HAMIS 

9. A bűncselekmény rögzítését és a közösségi médián keresztüli terjesztését 

adathalászatnak nevezik. IGAZ – HAMIS 

10. Az internetes zaklatás áldozatának jellegzetes viselkedése magány és elszigeteltség a 

családtól és a barátaitól. IGAZ – HAMIS 

4. KIFEJTŐ MONDATOK 

1. Nevezze meg az internet és a szociális média használatának kockázatait. (“ápolás”, 

internetes zaklatás) 

2. Mely esetben veszélyeztetheti a nettikettet? (ha valaki nem médiaműveltségű) 

3. Mi a közös ezeknek a kifejezéseknek: “ápolás”, boldog slapping, adathalászat, 

cyberstalking? (megtörték a nettikettet) 

4. Nevezze meg a segélyvonalakat valaki jogainak megsértése esetén. (gyermekvédelem, 

rendőrség) 

5. Milyen előnyei vannak az internet használatának a modern korban? (információkhoz 

való hozzáférés, kapcsolattartás a családdal és a barátokkal) 
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MÓDSZERTAN MEGJEGYZÉSEK 

1. Ennek a modulnak a fő célja, hogy a tanulók megértsék, hogyan tudják megvédeni jogaikat 

a digitális korszakban. 

2. A modul témája meglehetősen elméletinek tűnik; fontos, hogy a tanár mindig adjon konkrét 

példákat az elméleti szempontokra. 

3. A „jog” fogalom megértése általános szempontból is létfontosságú: ez arra készteti a 

tanulókat, hogy aktívaknak kell lenniük, és meg kell ismerniük jogaikat és kötelezettségeiket. 

4. A tankönyvek és a TSM segítenek a tanároknak a klasszikus, frontális oktatásban. A frontális 

oktatás azonban kombinálható a modul elektronikus változatának használatával. 

5. A tanárokat arra ösztönözzük, hogy a jelen modul tanítása során használjanak nem 

szabványos, innovatív módszereket. A tanárok választása szerint ez a módszer lehet: 

a hallgatók kiselőadása. A kiselőadások mindegyike 5–10 perc lehet 
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ÓRATERVEZET – MINTA 

ELSŐ RÉSZ 

Szint/Osztály: 6-8 (Életkor 12-14 év) 

Cím: JOGOK VÉDELME 

Idő: 45 perc 

Tanulási célok: A lecke végére a tanulók képesek lesznek felfogni: 

● Felismerni az internet és a digitális technológiák jelentését és 

befolyását a mai társadalomban 

● A zaklatás és a kockázatok azonosítása a virtuális világban 

Szükséges Interaktív tábla egy számítógép képével, projektor, fekete tábla krétával, 

eszközök: képek, szövegek, notebookok, tollak 

Előkészítés és A tanárnak előzetesen el kell olvasnia a tankönyvet, meg kell néznie az 

előfeltételek: elektronikus változatot (PPT). A tankönyvhöz és az elektronikus változathoz 

készített megjegyzések is nagyon hasznosak lehetnek. 

Tantárgyi ● informatika 

koncentráció: ● történelem 

● hit- és erkölcstan 

MÁSODIK RÉSZ: Az óra leírása 

Első tevékenység: Ráhangolás 

Módszer: Felidézés 

Az ötletbörze módszer segíti a tanárokat a téma és az óra céljának bemutatásában. A tanár kivetít 

egy számítógépet az interaktív táblára és felteszi a következő kérdést: Mit szeretsz csináln a 

legjobban az interneten? A gyerekek a táblára írják ötleteiket. A végén a tanár kiértékeli az 

ötleteket. 

Mikor érzed magad biztonságban? 

Hat fénykép látható, a hallgatóknak el kell mondaniuk, melyik tűnik biztonságosnak (család, vihar, 

vadállat, átkelőhely, iskola, számítógép). A képeket szándékosan ebben a sorrendben tesszük fel. 

A család várhatóan pozitív, vihar és vadon élő állatok negatívnak minősül (a gyerekeknek 

természetesen lehet más a véleménye). Bizonyos korlátok esetén az átjárás biztonságos. A cél egy 

vita elindítása a számítógép használatáról és a hozzá kapcsolódó biztonságról. 

Kölcsönhatás: tanár – diákok, diákok – tanár, diákok – diákok 

Felhasznált idő: 15 perc 
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Második tevékenység: Expozíciós fázis 

Módszer: 

Minden hallgató kap egy szókeresőt ezekkel a szavakkal: rasszizmus, internetes zaklatás, internetes 

bántalmazás, adathalászat, videók, fényképek, visszaélés, netikett 

Egy tanár ugyanezt a szókeresőt kivetíti az interaktív táblán. A hallgatóknak meg kell találniuk a 

szavakat. Miután megtalálták őket, beírják a jegyzetfüzetbe, és a tanár elmagyarázza a szavak 

jelentését. 

Kölcsönhatás: tanár – diákok, diákok – tanár, diákok – diákok 

Felhasznált idő: 20 perc 

Harmadik tevékenység: Rögzítési szakasz 

Módszer: 

A cél: a fenti fogalmak megértése, amikor azokat a gyakorlati élet példáira használják. Ezt a 

tevékenységet arra használják, hogy fejlesszék a diákok kritikus gondolkodását és képességét az 

elmélet és a gyakorlat összekapcsolására. A szöveg elolvasása után elmondják, hogy milyen 

kockázatok merülnek fel és milyen jogokat sértenek. 

Kölcsönhatás: tanár – diákok, diákok – tanár 

Felhasznált idő: 5 perc 

Negyedik tevékenység: Diagnosztikai szakasz 

A tanár az órát a hallgatókkal értékeli. 

Kölcsönhatás: tanár – diákok, diákok – tanár 

Felhasznált idő: 5 perc 

Ötödik tevékenység: A modul összegzése, a lehetséges házi feladat megbeszélése 

Módszer: 

A tanár összefoglalja a modul főbb pontjait. Döntése alapján adhat házi feladatot a diákoknak. 

Kölcsönhatás: tanár – diákok 

Felhasznált idő: 4 perc 

Az órai munka értékelése 

Felhasznált idő: 1 perc 

Megjegyzések. 

A bemutatott óratervezet a klasszikus, frontális tanítási módszertant tükrözi. Ha nem 
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szabványos, innovatív módszertanokat alkalmaznak, mint az ötletbörze, a csoportos viták, a 

hallgatói előadások, a tanárnak az osztálytervet az adott módszertanhoz rendelt időre kell 

igazítania. Ha a tanár úgy szeretné, akár két osztályban is taníthatja a modult. 
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5. Témakör 

Tömegtájékoztatás és közvélemény a digitális korban 

A modul 

A tömegmédia és hatása 

INFORMÁCIÓ – TÖMEGKOMMUNIKÁCIÓS ESZKÖZÖK ÉS A KOMMUNIKÁCIÓS 

FOLYAMAT 

A tömegtájékoztatás azért született, mert az emberek kívánsága volt, hogy nagy 

mennyiségű információt közöljenek nagy számú emberrel a lehető legrövidebb idő alatt. 

Mivel a cél az információk továbbadása, figyelembe kell vennünk a kommunikáció alapvető 

elemeit. 

a) feladó - az a személy, aki üzenet formájában összerakja, formálja és továbbítja az 

információkat; 

b) az üzenet - képviseli azt a tényleges tartalmat, amelyet a feladó tovább kíván átadni, és 

az adatok mellett tartalmazhat véleményeket, érzéseket, testtartást vagy 

arckifejezéseket; 

c) fogadó - az a személy, akinek az üzenetet elküldték, és az ő feladata az információ 

dekódolása 

d) kódolás - olyan szimbólumok és jelek rendszeréből áll, amelyeket az információk 

továbbküldésére használnak, például szavak, képek, testtartás, arckifejezések, a Morse- 

kód, a Braille-ábécé és így tovább; 

e) kommunikációs csatorna - képviseli az üzenet továbbításához használt eszközöket / 

médiákat, és állhat levegőből (beszélt nyelv esetén), telefonból, internetből, rádióból, 

televízióból (melyeket a nagy számú felhasználó miatt manapság „tömegtájékoztatási 

eszköznek” hívják); 

f) a kommunikáció körülményei - nagyon fontos, mert a körülményektől függően 

befolyásolhatják a kommunikációs folyamat hatékonyságát; ennélfogva számos olyan 

hely van, ahol beszélgetni lehet, ideértve egy szobát, egy osztálytermet, egy 

telefonfülkét, az utcát és így tovább; 

g) visszajelzés - ez a kommunikáció nélkülözhetetlen eleme, mivel az emberek 

kommunikálnak, ha és amikor ki akarnak valamit fejezni, és a fogadótól kapott 

visszajelzés biztosítja a feladónak, hogy üzenetét megfelelően elküldték és dekódolták. 
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Ha rövid elemzést akarunk készíteni a tömegtájékoztatás alakulásáról, figyelembe kell vennünk 

az összes fent említett elemet. 

A tömegkommunikációt a korai kezdetekben a barlang falaira vésett képek, könyvek és újságok 

képviselték. Lehet, hogy a feladó egy vagy kicsi embercsoport volt, de a fogadók sem voltak 

sokan. Ami a kódolást illeti, a használt szimbólumok és jelek rendszere meglehetősen alapvető 

és kezdetleges volt a sziklavéseteknél, a könyveknél és az újságoknál ez fejlettebb lett. 

Manapság a kódolás olyan hatékonnyá vált, hogy szinte még a tudatalatti üzeneteket is oly 

módon alakítják és kódolják, hogy néha azt sem tudjuk, hogyan befolyásoljuk a dolgokat. 

A korai média tartalmát tekintve kizárólag írott volt, és megtekintésre vagy olvasásra szánták. 

Így a kommunikációs folyamat csak egyirányúvá volt: a feladótól az olvasóig, anélkül, hogy a 

vevő visszajelzését megkaphattuk volna. A modern tömegkommunikáció csavarral érkezik, és 

lehetőséget ad a vevőknek arra, hogy érzéseiket és véleményüket nyilvánosan kifejezzék. 

Például, ha egy televíziós csatorna valamilyen hírt tesz közzé, a nézők visszajelzéssel élhetnek, 

ha véleményt írnak be a feladó webhelyére. Vagy ha valaki egy zeneszámot tesz fel a You 

Tube-ra, hamarosan megjegyzések jelennek meg, amelyek elismeréssel szólnak az előadó 

munkájáról. Így a modern tömegkommunikációs eszköz kétirányú információáramlással 

rendelkezik: a feladótól a vevőig és fordítva. 

Végül, a kommunikációs csatorna a tömegkommunikációs eszközöket két fő kategóriába 

sorolja: korai média (könyvek, újságok, képek) és sugárzott média (amely az információt 

elektronikusan továbbítja). 
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MEGJEGYZÉSEK A HÁZI FELADATHOZ – LEHETSÉGES 

MEGOLDÁSOK 

1. A https://www.merriam-webster.com/dictionary/information oldalon szereplő 

információk a tudás vagy az intelligencia kommunikációját képviselik. Más szavakkal: a 

gyorsaság idején az információ hatalmat ad annak, akinek van. A tömegkommunikációs 

eszközök olyan információkat képviselnek, amelyek nagyszámú embert érnek el és 

befolyásolnak. Más szavakkal: a tömegkommunikáció televízióból, rádióból, újságokból, 

internetből, e-mailből (és így tovább) áll. 

2. A tömegkommunikáció korai formái a sziklavésetek, amelyeket sziklába rajzoltak vagy 

faragtak. Ezek jelentették az üzeneteket a többiek számára. 

3. A könyvnyomtatás feltalálója Johann Gutenberg volt. 

4. On-line információ beszerzése után mindig ellenőrizni kell annak forrását és 

hitelességét. 
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Konkrét megjegyzések az okostelefon verzióhoz 

1. Harminc különböző feladat van (kérdések, nyílt végű mondatok, stb.). A modul teljes 

anyagát lefedik. Az értékelés természetesen az adott iskolától és a tanártól függ, de javasoljuk 

a 30 lehetséges jó válaszból 25 jó válasz esetén a legjobb jegyet. 

2. Az okostelefon feladatai helyettesíthetik a tankönyv házi feladatait. 

3. A SOCRATIVE lehetővé teszi, hogy az adott kérdéseket házi feladatként, versenyként 

vagy osztálymunkaként használják. Ha osztálymunkában használják, az alábbi óratervet ennek 

megfelelően módosítani kell. 

4. A tanár természetesen további feladatokat is létrehozhat az okostelefonos változathoz. 

5. A SOCRATIVE egyéb lehetőségeit a Függelék tartalmazza. 

6. A tanárokat arra ösztönözzük, hogy használják széles körben az okostelefonos 

változatot. A tapasztalatok azt mutatják, hogy az okostelefonok használatának megtiltása az 

osztályteremben ellentétes az eredményességgel, és ha a tanár okostelefont használ, a diákok 

lelkesebben követik őt. 

7. A nyílt végű kérdésekre és a nyílt végű mondatokra javasolt megoldásokat csak a tanár 

értékelheti. A javasolt megoldások csak minták; más szavakkal is megfogalmazhatók a jó 

válaszok. 

OKOSTELEFON ANYAGA 

BEVEZETŐ MEGJEGYZÉSEK 

1. A választott kérdések esetében a vastag betűvel nyomtatott válasz az egyetlen helyes. 

Ugyanez vonatkozik az IGAZ – HAMIS mondatokra: csak a megjelölt opció helyes. A kérdések 

a tankönyvben megadott ellenőrzési kérdéseken alapulnak. 

2. A nyílt végű mondatok és kérdések esetében más, másképp megfogalmazott válaszok is 

helyesek lehetnek; a tanár dönti el, hogy elfogadja-e vagy sem. Tehát, míg a többszörös 

választási kérdések és az IGAZ – HAMIS mondatok automatikusan értékelhetők, a nyílt végű 

feladatokhoz a tanár értékelése szükséges. 

3. Minden kérdés és feladat megoldható a tankönyv alapján. 

4. Lásd a Socrative.com-ra vonatkozó utasításokat a függelékben 
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1. FELELETVÁLASZTÓS KÉRDÉSEK 

1. Mi a tömegmédia? 

a. Egy kulturális játék. 

b. Információforrások, melyek nagyszámú embert érintenek. 

c. Egy Stephen King regény. 

d. Elektronikus áramkörök összessége. 

e. Egy kormányzati dokumentum. 

2. A tömegmédia: 

a. a televízió. 

b. az újságok. 

c. az internet. 

d. a rádió. 

e. a fentiek mindegyike. 

3. A tömegmédia első alakjai: 

a. a nagyszülők. 

b. a tanárok. 

c. a katonák. 

d. az ősemberek. 

e. a barátok. 

4. Az ókori Római Birodalom alatt az úgynevezett „munera” képviselteti magát: 

a. cirkuszi show-k. 

b. gladiátorok csatái. 

c. videójátékok. 

d. vallási szertartások. 

e. drámajátékok során. 

5. Az 1440-es években Johannes Gutenberg feltalálta: 

a. a könyvnyomtatást. 

b. a mosógépet. 

c. a varrógépet. 
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d. a rádiót. 

e. a teleszkópot. 

6. A tömegkommunikáció formája, mely a tájékoztatás mellett a szórakoztatást is biztosítja: 

a. a rádió. 

b. a televízió. 

c. a video. 

d. a fentiek mindegyike. 

e. barlangrajzok. 

7. A II. világháború alatt a tömegmédia használata során: 

a. zenét játszottak az emberek szórakoztatására. 

b. időjárásjelentést közvetítettek. 

c. élelmiszercsomagokat küldtek a katonáknak. 

d. tájékoztatták az embereket a harcok előrehaladásáról. 

e. egyáltalán nem használták a tömegmédiát. 

8. A hamis hír fogalma: 

a. egy vicc. 

b. egy regény. 

c. egy dal. 

d. hír, amellyel szándékosan félrevezetik az embereket. 

e. egy rajzfilm. 

9. Ki közvetíthet médiatartalmat napjainkban? 

a. A rendőrség. 

b. A kormány. 

c. A tanárok. 

d. A közgazdászok. 

e. Bárki. 

10. Amikor online információt találunk, ezt kéne tennünk: 

a. megosztani. 

b. ellenőrizni. 
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c. elmondani a barátainknak. 

d. elhinni. 

e. figyelmen kívül hagyni. 

2. IGAZ – HAMIS MONDATOK 

1. A tömegkommunikáció az emberek kommunikációs vágyának eredményeként jelent 

meg. IGAZ – HAMIS 

2. A barlangfestmények és a sziklafaragványok jelenítik meg a tömegmédia korai formáit. 

IGAZ – HAMIS 

3. A “Gyémánt-szútra” című buddhista könyv egy modern filozófiai mű. IGAZ – HAMIS 

4. A nyomda feltalálása az információt mindenki számára elérhetővé tette. IGAZ – 

HAMIS 

5. Az online információk a weboldalakon érhetők el kereső motorok használatával. IGAZ 

– HAMIS 

6. A kommunizmus idején a tömegkommunikáció a való élet kérdéseivel foglalkozott és a 

hatóságokat bírálta. IGAZ – HAMIS 

7. A tömegmédia befolyásolhatja az emberek viselkedését. IGAZ – HAMIS 

8. A rádió, a televízió és a videó népszerűtlenek voltak, mert unalmasak voltak. IGAZ – 

HAMIS 

9. Az Afrikában talált régészeti bizonyítékok arra utalnak, hogy őseink tudtak a kémiáról 

és a termelésről. IGAZ – HAMIS 

10. A “média” kifejezés a Longman Exams szótár meghatározása alapján a beszélgetés 

körülményeire utal. IGAZ – HAMIS 

3. NYÍLT VÉGŰ KÉRDÉSEK 

1. Mi a célja a korai tömegmédia formáinak? (Élő közvetítés és egyidejűleg a média egy 

meghatározott formájának szélesebb közönség számára történő közvetítése.) 

2. Miért vált olyan népszerűvé a rádió, a televízió és a videó? (Mivel a tömegeknek 

könnyebb volt az információ audióvizuális befogadása, mint az olvasás.) 

3. Mi a tömegkommunikáció fő célja? (Hogy naprakészek legyünk a hírekkel.) 

4. Milyen feltételekkel lehet média tartalmat sugározni? (Számítógéppel vagy olyan 

telefonnal, amelyik rendelkezik internetkapcsolattal.) 

5. Milyen tevékenységeket tud nyújtani az internet a felhasználóinak? (Zenehallgatás, 

videó nézése, játékok és közösségi hálózatok). 
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4. NYÍLT VÉGŰ MONDATOK 

1. Az úgynevezett ‘ludi scaenici’ …. (hatalmas amfiteátrumokban előadott drámajátékok) 

voltak. 

2. Az ókori műsorok képviselik az első sugárzási kísérleteket (a média meghatározott 

formája a szélesebb közönség számára, élőben és egyszerre). 

3. A “média” a Longman’s Exams szótár meghatározása szerint …. (szervezetek, melyek 

biztosítják a hírek és információk nyilvánossághoz való eljutását). 

4. Amikor beszélünk valakihez, …. (számíthatunk rá, hogy kapunk tőle visszajelzést). 

5. Soha nem kellene elhinnünk a kapott információt addig, amíg …. (nem ellenőrizzük a 

szerzőt és az információ hitelességét). 
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MÓDSZERTANI MEGJEGYZÉSEK 

1. A modul fő célja, hogy a tanulók megértsék a média és a tömegmédia fogalmát. 

2. A modul témája eléggé elméleti és műszaki jellegű, ezért fontos, hogy a tanár mindig adjon 

konkrét példákat az elméleti anyaghoz. 

3. A tömegmédia általános jelentőséggel bír az életben: a tanulóknak teljesen meg kell érteniük, 

hogy amikor a mobiltelefonjukat vagy a számítógépet használják, akkor a tömegmédiát 

használják. 

4. A „média befolyásolása” fogalmának megértése általános szempontból is létfontosságú: arra 

készteti a tanulókat, hogy legyenek tisztában az „álhír” fogalmával, valamint azzal, hogy az 

milyen következményekkel járhat. 

5. A tankönyv és a tanári kézikönyv segíti a tanárokat a klasszikus, frontális oktatásban. A 

frontális oktatás egyébként kombinálható a modul elektronikus változatával is. 

6. A tanárokat arra ösztönözzük, hogy a jelen modul tanításához alkalmazzanak nem 

szabványos, innovatív módszereket. 

7. A tanárokat arra ösztönözzük, hogy használják széles körben az okostelefonos 

változatot. A tapasztalatok azt mutatják, hogy az okostelefonok használatának megtiltása az 

osztályteremben ellentétes az eredményességgel, és ha a tanár okostelefont használ, a diákok 

lelkesebben követik őt. 

8. A nyílt végű kérdésekre és a nyílt végű mondatokra javasolt megoldásokat csak a tanár 

értékelheti. A javasolt megoldások csak minták; más szavakkal is megfogalmazhatók a jó 

válaszok. 
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ÓRATERVEZET – MINTA 

ELSŐ RÉSZ 

Szint/Osztály: 6-8 (Életkor 12-14 év) 

Cím: TÖMEGMÉDIA ÉS HATÁSA 

Idő: 45 perc 

Tanulási célok: A lecke végére a tanulók képesek lesznek megérteni: 

● Mi a “tömegmédia”; 

● Időrendi sorrendben melyek voltak a média formái; 

● A tömegkommunikációs eszközök felhasználásának módja az 

emberek befolyásolására; 

● Az “álhírek” jelensége. 

Szükséges Tankönyv, PP prezentáció, okostábla, projektor, munkalapok 

eszközök: 

Előkészítés és A tanárnak előzetesen el kell olvasnia a tankönyvet, meg kell néznie az 

előfeltételek: elektronikus változatot (PPT). A tankönyvhöz és az elektronikus változathoz 

készített megjegyzések is nagyon hasznosak lehetnek. 

Tantárgyi ● informatika 

koncentráció: ● magyar irodalom 

MÁSODIK RÉSZ: Az óra leírása 

Első tevékenység: Ráhangolás 

Módszer: 

A tanár üdvözli az osztályt és érdeklődik a diákok hangulatával kapcsolatban. 

A diákok témára való felkészítéseként felteszi a következő kérdéseket és meghallgatja a 

véleményeket: 

● Használtok információt? 

● Mit gondoltok, mit jelent az információ? 

● Honnan kapjátok az információt? 

● Tudjátok, mi a tömegtájékoztatás? Be tudjátok sorolni az információkat a tömegmédia 

valamelyik kategóriájába? 

A tanár megbizonyosodik róla, hogy a diákok megértették a “tömegmédia” fogalmát és annak 

jellemzőit. 

Kölcsönhatás: tanár – diákok, diákok – tanár 
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Felhasznált idő: 5 perc 

Második tevékenység: Előadás 

Módszer: 

A tanár felhasználja az 5. témakör A moduljának PP-prezentációját: A tömegmédia és annak 

hatása. Az anyag tömegkommunikációs eszközöket és példák széles skáláját kínálja. Ezenkívül 

a tanár a téma megbeszélésére és vitára ösztönzi a gyerekeket. 

Kölcsönhatás: tanár – diákok, diákok – tanár, diákok – diákok 

Felhasznált idő: 20 perc 

Harmadik tevékenység: Hogyan védhetjük meg magunkat a negatív média befolyástól? 

Módszere: 

A hallgatók megvitatják a kérdést; ez lehet ötletbörze formában is. A tanár beszél a védekező 

technikákról és stratégiákról, amelyeket a gyerekek online használhatnak. Kölcsönhatás: tanár - 

diákok, diákok – diákok 

Felhasznált idő: 5 perc 

Negyedik tevékenység: Gyakorlati feladat 

Módszer: 

A tanár bemutatja a diákoknak a munkalapot, amelyen válaszolniuk kell a médiával kapcsolatos 

kérdésekre. Emellett a hallgatók elkészítik saját sziklarajzukat. (Lásd az 1. mellékletet) 

Kölcsönhatás: tanár – diákok, diákok – diákok 

Felhasznált idő: 10 perc 

Ötödik tevékenység: A modul összefoglalása, a lehetséges házi feladat megbeszélése 

Módszer: 

A tanár összefoglalja a modul főbb pontjait. Döntése alapján házi feladatot adhat a diákoknak. 

Kölcsönhatás: tanár - diákok 

Felhasznált idő: 4 perc 

Az osztály munkájának értékelése 

Felhasznált idő: 1 perc 
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1. Melléklet 

MUNKALAP 

1. feladat 

Az alábbi kép a Puerco Pueblo romjainál található 

sziklarajzot ábrázolja. Úgy gondolják, hogy a Pueblo 

indiánok a 12. vagy a 13. században hozták létre. 

Kérem, alaposan tanulmányozzátok a képet és próbáljatok 

meg a kérdésekre válaszolni! 

1. Hol találták a sziklarajzot? 

2. Ki az alkotója? 

3. Mit láttok a sziklarajzon? 

4. Mit gondoltok, mi lehet az üzenet, amit a szerző kommunikálni, közvetíteni akart a 

többieknek? 

2. feladat 

Nézzétek meg a szimbólum/jelkép táblát, és használjátok saját sziklarajz létrehozásához, 

továbbítsatok vele üzenetet a többieknek! A felső sorba írjatok be egy szót, az aljára pedig azt 

a szimbólumot rajzoljátok le, amelyet a választott szóhoz megfelelőnek tartotok! Ha 

befejeztétek, fessétek fel a szimbólumokat egy kavics lapos oldalára. 
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Szó Alma 

Jelkép 

Megjegyzések. 

A bemutatott óratervezet a klasszikus, frontális tanítási módszertant tükrözi. Ha nem 

szabványos, innovatív módszertanokat alkalmaznak, mint az ötletbörze, a csoportos viták, a 

hallgatói előadások, a tanárnak az osztálytervet az adott módszertanhoz rendelt időre kell 

igazítania. Ha a tanár úgy szeretné, akár két osztályban is taníthatja a modult. 
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5. Témakör 

B modul 

Médiaműveltség 

INFORMÁCIÓ – MÉDIA OKTATÁS 

“A médiaoktatás a jelentések keresése. A küldetés nagy része magában a kutatásban és a cél 

elérésében rejlik. "- Chris Worsnop (https://www.medialit.org/how-teach-media-literacy) 

A „médiaműveltség” (a https://en.wikipedia.org/wiki/Media_literacy) magában foglalja azokat 

a gyakorlatokat, amelyek lehetővé teszik az emberek számára a média elérését, kritikus 

értékelését és létrehozását. Más szavakkal: a médiaműveltséggel rendelkező személy képes 

kiszűrni a kapott információkat. 

A digitális világ folyamatos fejlődése és a fiatal nemzedék számára elérhető hatalmas 

információmennyiség miatt a tanároknak új módszereket kell keresni a diákok életre való 

felkészítésére és a jelenlegi tendenciákkal való haladásra. Így a médiaoktatás ma már bekerül a 

világméretű tantervekbe. Íme néhány módszer a médiaműveltség tanítására: 

1. Az álhírek felismerése - mivel a hamis hírek, más néven pletykák, hajlamosak gyorsabban 

terjedni, mint a valódi hírek, elengedhetetlen, hogy a tanulók képesek legyenek 

megkülönböztetni őket. Így a gyermekeket arra ösztönözzük: 

● olvassák el a címsort; 

● mindig keressék meg az információ közzétételének dátumát (például, ha egy ötven 

évvel ezelőtt írt cikket olvasunk, akkor az nemcsak haszontalannak bizonyulhat, 

hanem félre is vezethet minket); 

● ellenőrizzék a szerző hitelesítő adatait; 

2. Több forrás használata – a hamis hírek azonosításának legjobb módja, ha különböző 

forrásokat ellenőrzünk, amelyek ugyanazt az információt tartalmazzák. Mivel 

figyelemreméltó híreket több médiaszolgáltató is közöl, ez nem lehet nehéz. Ezen 
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túlmenően, ugyanazon hír különböző nézőpontokból történő fogadása pontosabb 

ismereteket nyújt. 

3. Figyelem a cikk hangvételére és stílusára – egy akadémiai nyelv jobban hangzik, mint egy 

díszes vagy elvont. Ez azonban nem mindig jelenti azt, hogy igaz is. Alapvető fontosságú, 

hogy segítsük a diákokat az ilyen típusú szövegek “meghallásában”. 

4. Kérdések száma és számadatok – ne higgyenek el mindent amit látnak, hallanak vagy 

olvasnak. Megtudhatják, hogy a megadott információk kevés emberre vagy nagy tömegre 

vonatkozik-e. Például egy tíz személyre alkalmazott kutatás nem lesz ugyanolyan pontosságú, 

mint a tízezer emberre alkalmazott tanulmány 

5. Képek szűrése – az agykéreg miatt a vizuális média nagy hatással lehet a befogadókra. Ezért 

a képeket kétszer kell szűrni: 

● látni az azonnali reakciót, amelyet ez okoz; 

● a gyerekek értsék meg, milyen hatással van a kép a viselkedésükre. 

6. Az elfogultság felismerése – a tanárnak segítenie kell a diákokat azon források 

azonosításában, amelyek csak bizonyos témákat vagy életszemléletet közvetítenek. Ez a 

jelenség elsősorban a politikai és a divatról szóló hírekben található meg. Például, ha egy 

politikust vagy színészt már átlagosnak vagy rosszindulatúnak tekintenek, akkor egy hamis 

hírre van szükség a közvélemény véleményének a befolyásolására. 

7. Alakítsuk a médiatartalmat saját elveink és etikai értékeink szerint – ez azt jelenti, hogy 

a diákokat megtanítjuk, hogy ne fogadják el a kapott híreket. A hír rendeltetése, hogy 

kiszolgálja az embereket, nem pedig fordítva! 

8. Adatok szűrése - a (https://www.canva.com/learn/10-creative-methods-to-teach-media- 

literacy/) szerint egy személynek 57 000 évre lenne szüksége az interneten elérhető összes 

információ elolvasásához. Ilyen körülmények között nyilvánvaló, hogy alaposan meg kell 

szűrni a adatokat. 

MEGJEGYZÉSEK A HÁZI FELADATHOZ – LEHETSÉGES 

MEGOLDÁSOK 

1. A Longman Exam’s szótár a műveltséget úgy definiálja: képes valaki 

írni és olvasni. 

2. A “médiaműveltség” magában foglalja azokat a gyakorlatokat, amelyek lehetővé teszik 

az emberek számára a média elérését, kritikus értékelését és létrehozását. 

3. A médiaműveltség öt dimenziója: hozzáférés, elemzés, létrehozás, reflektálás és 

cselekvés. 
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4. A médiatartalom létrehozása előtt mindig figyelembe kell vennünk az etikai alapelveket 

és a társadalmi felelősségvállalást. 
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Konkrét megjegyzések az okostelefon verzióhoz 

1. Harminc különböző feladat van (kérdések, nyílt végű mondatok, stb.). A modul teljes 

anyagát lefedik. Az értékelés természetesen az adott iskolától és a tanártól függ, de javasoljuk 

a 30 lehetséges jó válaszból 25 jó válasz esetén a legjobb jegyet. 

2. Az okostelefon feladatai helyettesíthetik a tankönyv házi feladatait. 

3. A SOCRATIVE lehetővé teszi, hogy az adott kérdéseket házi feladatként, versenyként 

vagy osztálymunkaként használják. Ha osztálymunkában használják, az alábbi óratervet ennek 

megfelelően módosítani kell. 

4. A tanár természetesen további feladatokat is létrehozhat az okostelefonos változathoz. 

5. A SOCRATIVE egyéb lehetőségeit a Függelék tartalmazza. 

6. A tanárokat arra ösztönözzük, hogy használják széles körben az okostelefonos 

változatot. A tapasztalatok azt mutatják, hogy az okostelefonok használatának megtiltása az 

osztályteremben ellentétes az eredményességgel, és ha a tanár okostelefont használ, a diákok 

lelkesebben követik őt. 

7. A nyílt végű kérdésekre és a nyílt végű mondatokra javasolt megoldásokat csak a tanár 

értékelheti. A javasolt megoldások csak minták; más szavakkal is megfogalmazhatók a jó 

válaszok. 

OKOSTELEFON ANYAGA 

BEVEZETŐ MEGJEGYZÉSEK 

1. A választott kérdések esetében a vastag betűvel nyomtatott válasz az egyetlen helyes. 

Ugyanez vonatkozik az IGAZ – HAMIS mondatokra: csak a megjelölt opció helyes. A kérdések 

a tankönyvben megadott ellenőrzési kérdéseken alapulnak. 

2. A nyílt végű mondatok és kérdések esetében más, másképp megfogalmazott válaszok is 

helyesek lehetnek; a tanár dönti el, hogy elfogadja-e vagy sem. Tehát, míg a többszörös 

választási kérdések és az IGAZ – HAMIS mondatok automatikusan értékelhetők, a nyílt végű 

feladatokhoz a tanár értékelése szükséges. 

3. Minden kérdés és feladat megoldható a tankönyv alapján. 

4. Lásd a Socrative.com-ra vonatkozó utasításokat a függelékben 
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1. FELELETVÁLASZTÓS KÉRDÉSEK 

1. Mit jelent a műveltség? 

a. Egy kulturális játékot. 

b. Az irodalmat. 

c. Az olvasá és írás képességét. 

d. Egy újságot. 

e. Amikor valaki nem tud olvasni és írni. 

2. Hány típusú műveltségről beszélhetünk? 

a. Vizuális írástudás. 

b. Történelmi ismeretek. 

c. Számítógépes ismeretek. 

d. Médiaműveltség. 

e. A fentiek mindegyike. 

3. Médiaműveltség: 

a. magában foglalja azokat a tevékenységeket, melyek lehetővé teszik az emberek 

számára a média elérését, kritikus értékelését és létrehozását. 

b. a repülőgépiparra vonatkozik. 

c. kétszáz évvel ezelőtt találták ki. 

d. ez egy matematikai kifejezés. 

e. segít az embereknek hangszeren játszani. 

4. Aki médiaművelt, képes: 

a. újságot olvasni. 

b. videójátékkal játszani. 

c. reklámokat nézni. 

d. megérteni a média létrehozásának módját és befolyását. 

e. tv-t nézni. 

5. A médiaműveltség öt összetevője: 

a. hozzáférés. 
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b. elemzés és értékelés. 

c. létrehozás. 

d. válasz. 

e. a fentiek együtt. 

6. A szöveg ereje azt jelenti: 

a. a létrehozott médiatartalom jelentős kommunikációs formát jelent. 

b. a média alkotójának mindig kapcsolatban kellene lennie az üzenet tartalmával és 

formájával. 

c. a fentiek mindegyike. 

d. a médiakészítő bármit készíthet, ami tetszik neki. 

e. az embereknek csak írott médiát kellene készíteni. 

7. Az intézkedés azt jelenti: 

a. tenni valamit mások javára. 

b. passzívnak lenni. 

c. sportolni. 

d. filmeket nézni. 

e. másokhoz beszélni. 

8. Amikor média létrehozásáról gondolkodunk, akkor: 

a. figyelnünk kell a média hosszára. 

b. az ösztönző erejű viselkedésre. 

c. figyelembe kell vennünk az etikai alapelveket és a társadalmi felelősségvállalást. 

d. minél több fénykép használatára. 

e. mindig meg kell adnunk a nevünket. 

9. 2017-től 2019-ig az internethasználók száma: 

a. 2000 felhasználó. 

b. 320 millió felhasználó. 

c. 45 millió felhasználó. 

d. 2 milliárd felhasználó. 

e. az internethasználók száma csökkent. 
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10. A kiskereskedelmi vállalatok többsége a következő területeken reklámozza üzleti 

tevékenységét: 

a. közösségi média hálózatok. 

b. újságok. 

c. televízió. 

d. rádió. 

e. könyvek. 

f. háztól házig. 

2. IGAZ – HAMIS MONDATOK 

1. Az írástudás kifejezés arra utal, hogy valaki képes olvasni az írott szót. IGAZ – 

HAMIS 

2. Valaki, aki médiaműveltséggel rendelkezik, képes megérteni a média létrejöttének 

módját, és hogy annak tartalma hogyan befolyásolhatja a többieket. IGAZ – HAMIS 

3. A média elérése azt jelenti, hogy bemegyünk a számítógépes terembe, és használjuk a 

vezérlőpultot. IGAZ – HAMIS 

4. A médiatartalom létrehozásakor a médiakészítőnek mindig össze kell vetnie az üzenet 

tartalmát és formáját. IGAZ – HAMIS 

5. Amikor médiatartalmat hozunk létre, ki kell kérnünk a barátaink véleményét. IGAZ – 

HAMIS 

6. Ha cselekszünk, azzal változást hozhatunk a világban. IGAZ – HAMIS 

7. Az internetet közösségi hálózati alkalmazásokhoz, online vásárláshoz, pénzügyi 

tranzakciókhoz vagy saját médiatartalmaink létrehozásához is használhatjuk. IGAZ – 

HAMIS 

8. 7.7 milliárd internetfelhasználó van a Földön. IGAZ – HAMIS 

9. Minden 60. másodpercben regisztrál egy új felhasználó a közzösségi hálóra. IGAZ – 

HAMIS 

10. Az agresszív marketing és a tudatalatti vásárlási üzenetek elleni küzdelem legjobb 

módja a médiaműveltség. IGAZ –HAMIS 

3. NYÍLT VÉGŰ KÉRDÉSEK 

1. Mit jelent a számítógépes műveltség? (Egy személy képességét, aki számítógéppel olvas, 

ír, információkat küld és fogad). 
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2. Mit jelent az információkhoz való hozzáférés? (Ez magában foglalja az információk 

gyűjtését, megértését és a megfelelő technológiai eszközök használatát az információk 

kezelésére). 

3. Felhasználóként mit kell ellenőrizni a médiatartalom elemzésekor? (Az információ 

minőségét, valódiságát, célját és lehetséges következményeit). 

4. A tömegtájékoztatás útján milyen módokon képesek az emberek kommunikálni? 

(Újságot olvashatnak, rádiót hallgathatnak, televíziót nézhetnek vagy böngészhetnek az 

interneten). 

5. Mire használhatjuk az internetet? (Az internet felhasználható közösségi hálózati 

alkalmazásokhoz, online vásárláshoz, pénzügyi tranzakciókhoz vagy saját 

médiatartalmaink létrehozásához). 

4. NYÍLT VÉGŰ MONDATOK 

1. A polgárok mint a tömegtájékoztatás alkotói és fogadói külön-külön vagy más 

emberekkel együttműködve dolgozhatnak a… megoldásában. (helyi, nemzeti vagy 

nemzetközi kérdések 

2. A digitális kompozíció lehetőséget ad a médiafelhasználónak a kreativitás és az 

önkifejezés felhasználására, valamint….. (összehozza a világ minden tájáról érkező 

embereket). 

3. A marketing óriások gyűjthetik, tárolhatják, elemezhetik és feldolgozhatják online 

tevékenységünket annak érdekében, hogy…. (minél többet megtudjanak online 

szokásainkról, ideértve a vásárlási preferenciákat is). 

4. A közösségi hálókon egy személy naponta átlagosan…. (116 percet tölt). 

5. Az agresszív marketing és a tudatalatti vásárlási üzenetek elleni küzdelem legjobb 

módja a …. (médiaműveltté válás). 
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MÓDSZERTANI MEGJEGYZÉSEK 

1. A modul fő célja, hogy a tanulók megértsék a „médiaműveltség” és a „médiatartalmak” 

jelentését. 

2. A modul témája eléggé elméleti jellegű, ezért fontos, hogy a tanár mindig adjon konkrét 

példákat az elméleti anyaghoz. 

3. A médiaműveltség általános jelentőséggel bír az életben: a tanulóknak teljes mértékben meg 

kell értenie, hogy bármi is, amit online közzé tesznek, az hatással lehet a valós életükre. 

4. A „média befolyása” fogalmának megértése általános szempontból is létfontosságú: arra 

készteti a tanulókat, hogy legyenek tisztában azzal, hogy mit jelent a „hamis vagy álhír”, és 

milyen következményekkel jár. 

5. A tankönyv és a tanári kézikönyv segíti a tanárokat a klasszikus, frontális oktatásban. A 

frontális oktatás egyébként kombinálható a modul elektronikus változatával is. 

6. A tanárokat arra ösztönözzük, hogy a jelen modul tanításához alkalmazzanak nem 

szabványos, innovatív módszereket. 
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ÓRATERVEZET – MINTA 

ELSŐ RÉSZ 

Szint/Osztály: 6-8 (Életkor 12-14 év) 

Cím: MÉDIAMŰVELTSÉG 

Idő: 45 perc 

Tanulási célok: A lecke végére a tanulók képesek lesznek megérteni: 

● Mi a műveltség; 

● Mit jelent a médiaműveltség; 

● Kit nevezünk médiaművelt személynek; 

● Melyek a médiaműveltség dimenziói. 

Szükséges Tankönyv, PP prezentáció, okostábla, projektor 

eszközök: 

Előkészítés és A tanárnak előzetesen el kell olvasnia a tankönyvet, meg kell néznie az 

előfeltételek: elektronikus változatot (PPT). A tankönyvhöz és az elektronikus változathoz 

készített megjegyzések is nagyon hasznosak lehetnek. 

Tantárgyi ● irodalom 

koncentráció: 

MÁSODIK RÉSZ 

Első tevékenység: Ráhangolás 

Módszer: 

A tanár üdvözli az osztályt és érdeklődik a diákok hangulatáról; 

A hallgatók témára való felkészítéséhez a tanár arra kéri a hallgatókat, hogy hozzák el saját 

tusfürdőjüket, majd felteszi az alábbi kérdéseket és meghallgatja a diákok véleményét: 

● Elemezzétek a csomagolást, amit hoztatok! 

● Ki vagy mi szerepel a rajta található feliraton? 

● Milyen típusú emberekkel azonosultok? 

● Megfelelően képviseli-e a felhasználó nemét? 

● Van-e másik szempont, amely alkalmazható a termékre? 

● Melyek a termék üzenetének hiányzó pontjai? 

A tanár gondoskodik arról, hogy a hallgatók megértsék, mi a „médiaműveltség” és milyen 

jellemzői vannak. 
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Kölcsönhatás: tanár – diákok, diákok – tanár 

Felhasznált idő: 5 perc 

Második tevékenység: Előadás 

Módszer: 

A tanár felhasználja az 5. témakör B moduljának PP-prezentációját: A médiaműveltség, amely 

bemutatja a médiaműveltséget és annak dimenzióit. Ezenkívül a tanár a téma megbeszélésére és 

vitára ösztönzi a gyerekeket. 

Kölcsönhatás: tanár - diákok, diákok – tanár, diákok – diákok 

Felhasznált idő: 20 perc 

Harmadik tevékenység: Mit kell figyelembe vennünk médiatartalom létrehozásakor? 

Módszer: 

A diákok megvitatják a kérdést; ez történhet ötletbörze formában is. A tanár beszél a gyermekek 

online cselekedeteinek etikai alapelveiről, felelősségvállalásáról és következményeiről. 

Kölcsönhatás: tanár – diákok, diákok – diákok 

Felhasznált idő: 5 perc 

Negyedik tevékenység: Gyakorlati feladat 

Módszer: 

A tanár mutat a diákoknak egy képeslapot. A gyerekeknek véleményt kell nyilvánítaniuk erről. 

A tanár a vitát a kártya üzenetének kettős értelmezése felé irányítja. Emellett a diákok elkészítik 

saját kettős jelentéssel bíró képeslapjukat. (Melléklet 2) 

Kölcsönhatás: tanár – diákok, diákok – diákok 

Felhasznált idő: 10 perc 

Ötödik tevékenység: A modul összefoglalása,a lehetséges házi feladat megbeszélése 

Módszer: 

A tanár összefoglalja a modul főbb pontjait. Döntése alapján adhat házi feladatot a diákoknak. 

Kölcsönhatás: tanár – diákok 

Felhasznált idő: 4 perc 

Az órai munka értékelése 

Felhasznált idő: 1 perc 
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2. Melléklet 

A képeslap szövege: Boldog Veteránok Napját! Sok szeretettel 

Megjegyzések. 

A bemutatott óratervezet a klasszikus, frontális tanítási módszertant tükrözi. Ha nem 

szabványos, innovatív módszertanokat alkalmaznak, mint az ötletbörze, a csoportos viták, a 

hallgatói előadások, a tanárnak az osztálytervet az adott módszertanhoz rendelt időre kell 

igazítania. Ha a tanár úgy szeretné, akár két osztályban is taníthatja a modult. 
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5. Témakör 

C modul 

Virtuális társadalom, alternatív valóság 

INFORMÁCIÓ 

Legtöbbünk vizuális típus. Ez azt jelenti, hogy a legjobban a dolgok megjelenítésével 

tanulunk. A hagyományos órákon a tanár a diákok előtt áll, rajzot készít vagy képet mutat, a 

tanulóknak figyelni és tanulni kellene. De nem mindent, és mindent ugyanolyan módon! Ilyen 

körülmények között mindenki számára nyilvánvalóvá vált, hogy az oktatásnak lépést kell 

tartania a modern irányzatokkal. Hamarosan a tudomány és a technológia fejlődése megjelent 

az osztálytermekben is. Ilyen példa a virtuális valóság eszközeinek használata az órák során. 

Az eszközök érdekes módszert kínálnak az információk megszerzésére, és ne felejtsük el, hogy 

manapság a hallgatókat minden elbűvőli, ami digitális vagy virtuális. Ha a grafikus technikát 

az élményszerű felülettel és a feltáró megközelítéssel kombináljuk, garantáljuk a lecke sikerét. 

A tanároknak a virtuális valóságot a klasszikus tanítási módszerekkel kellene kombinálniuk, 

annak érdekében, hogy vegyes tanítási csomagokat kapjanak, amikor az osztályteremben nehéz, 

elvont dolgokat magyaráznak. Ez segít a diákoknak egy vizuális ötlet elkészítésében vagy a 

magyarázott kérdések megjelenítésében. 

Az alábbiakban felsoroljuk azokat az okokat, amelyek miatt minden tanárnak legalább 

meg kellene próbálnia használni a virtuális valóságot az osztályban: 

● Ez lehetővé teszi a diákok számára, hogy ellenőrzött módon utazzanak idegen helyekre 

és környezetekbe anélkül, hogy el kellene hagyniuk az osztálytermi komfortzónát; 

● Elősegítheti az egymással és a szegény közösségekkel szembeni empátia kialakulását; 

● Ez lehetőséget ad a tanulók számára, hogy különböző munkákat és foglalkozásokat 

ismerhessenek meg (például valaki, aki orvos akar lenni, virtuális műtétet végezhet); 

● Használható az univerzum felfedezéséhez; 

● Használható időutazásra annak érdekében, hogy a gyermekek megértsék a történelmi 

kulcsszavakat; 

● Segíthet a gyerekeknek megérteni testük működését; 

● Ez lehetővé teszi a hallgatók számára, hogy megteremtsék saját virtuális valóságukat, 

és megosszák őket társaikkal; 

● Elősegíti a felfedezést és a kíváncsiságot. A virtuális valóság azon tanárok 

rendelkezésére áll, akik merik az ismeretek elsajátítását lenyűgöző utazássá változtatni. 
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MEGJEGYZÉSEK A HÁZI FELADATHOZ – LEHETSÉGES 

MEGOLDÁSOK 

1. A virtuális valóság egy interaktív, számítógéppel keltett élmény, amely szimulált 

környezetben zajlik le. 

2. Morton Heilig 1957-ben találta fel a Sensorama-t. 

3. A virtuális társadalom a Wikipédia meghatározása szerint „egyének olyan közösségi 

hálózatát képviseli, akik meghatározott közösségi médián keresztül lépnek kapcsolatba, és 

potenciálisan át tudják lépni a földrajzi és politikai határokat kölcsönös érdekek vagy célok 

elérése érdekében”. 

4. A távmunka lehetőséget ad az alkalmazottaknak, hogy otthonukból vagy bárhonnan 

végezzék el feladataikat. 

5. A virtuális társadalmat használják mind a globális gazdaságokban, a politikában, a 

kultúrában vagy személyes használatra. 
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Konkrét megjegyzések az okostelefon verzióhoz 

1. Harminc különböző feladat van (kérdések, nyílt végű mondatok, stb.). A modul teljes 

anyagát lefedik. Az értékelés természetesen az adott iskolától és a tanártól függ, de javasoljuk 

a 30 lehetséges jó válaszból 25 jó válasz esetén a legjobb jegyet. 

2. Az okostelefon feladatai helyettesíthetik a tankönyv házi feladatait. 

3. A SOCRATIVE lehetővé teszi, hogy az adott kérdéseket házi feladatként, versenyként 

vagy osztálymunkaként használják. Ha osztálymunkában használják, az alábbi óratervet ennek 

megfelelően módosítani kell. 

4. A tanár természetesen további feladatokat is létrehozhat az okostelefonos változathoz. 

5. A SOCRATIVE egyéb lehetőségeit a Függelék tartalmazza. 

6. A tanárokat arra ösztönözzük, hogy használják széles körben az okostelefonos 

változatot. A tapasztalatok azt mutatják, hogy az okostelefonok használatának megtiltása az 

osztályteremben ellentétes az eredményességgel, és ha a tanár okostelefont használ, a diákok 

lelkesebben követik őt. 

7. A nyílt végű kérdésekre és a nyílt végű mondatokra javasolt megoldásokat csak a tanár 

értékelheti. A javasolt megoldások csak minták; más szavakkal is megfogalmazhatók a jó 

válaszok. 

OKOSTELEFON ANYAGA 

BEVEZETŐ MEGJEGYZÉSEK 

1. A választott kérdések esetében a vastag betűvel nyomtatott válasz az egyetlen helyes. 

Ugyanez vonatkozik az IGAZ – HAMIS mondatokra: csak a megjelölt opció helyes. A kérdések 

a tankönyvben megadott ellenőrzési kérdéseken alapulnak. 

2. A nyílt végű mondatok és kérdések esetében más, másképp megfogalmazott válaszok is 

helyesek lehetnek; a tanár dönti el, hogy elfogadja-e vagy sem. Tehát, míg a többszörös 

választási kérdések és az IGAZ – HAMIS mondatok automatikusan értékelhetők, a nyílt végű 

feladatokhoz a tanár értékelése szükséges. 

3. Minden kérdés és feladat megoldható a tankönyv alapján. 

4. Lásd a Socrative.com-ra vonatkozó utasításokat a függelékben 
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1 FELELETVÁLASZTÓS KÉRDÉSEK 

1. Mi a virtuális valóság? 

a. egy kulturális játék; 

b. egy interaktív számítógéppel generált élmény, szimulált környezetben; 

c. szoftver; 

d. hardver alkatrész; 

e. egy weboldal. 

2. Mi teszi lehetővé a virtuális valóságot? 

a. zene; 

b. könyvek; 

c. álmok; 

d. technológia; 

e. munka. 

3. Ki beszélt először a virtuális valóságról? 

a. Charles Dickens; 

b. Henry Ford; 

c. Justin Timberlake; 

d. Jane Austen; 

e. Stanley Grauman Weinbaum. 

4. Morton Heilig gépét nevezték így: 

a. Sensorama; 

b. panoráma; 

c. webkamera; 

d. mozi 

e. photoshop. 

5. Milyen szolgáltatásokat nyújtott a Sensorama? 

a. hang; 

b. kép; 

c. szél; 
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d. rezgések; 

e. a fentiek mindegyike. 

6. A kiterjesztett valóság: 

a. álmok; 

b. történetmesélés; 

c. a kívánt valóság; 

d. számítógépes grafika és a környező világ kombinációja; 

e. egy számítógépes program 

7. A kibővített valóság egyik sikeres példája: 

a. Mérges madarak; 

b. Pokemon; 

c. Cukorka összetörni saga; 

d. Facebook; 

e. Elektronikus levél. 

8. A virtuális társadalom: 

a „egyének olyan közösségi hálózatát képviseli, akik meghatározott közösségi médián 

keresztül lépnek kapcsolatba, és potenciálisan át tudják lépni a földrajzi és politikai 

határokat kölcsönös érdekek vagy célok elérése érdekében”. 

b. múltbéli események összessége; 

a. álmok; 

b. egy játék; 

c. egy számítógépes szoftver. 

9. Az alkalmazottak számára a távmunka: 

a. telefonon való beszélgetés; 

b. telefonok eladása; 

c. feladatok elvégzése otthonról vagy bárhonnan; 

d. telefonokon keresztül történő reklámozás; 

e. egyáltalán nem működik 
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10. A virtuális társadalmat a következőkben használják: 

a. globális gazdaság; 

b. politika; 

c. kultúra; 

d. személyes használat; 

e. a fentiek mindegyike. 

2. IGAZ – HAMIS MONDATOK 

1. A virtuális valóság újságokon és magazinokon alapszik. IGAZ – HAMIS 

2. A Pygmalion Szemüvege egy regény, amely a virtuális valóságról szól. IGAZ – 

HAMIS 

3. A virtuális valóság egy szándékunk által generált élmény. IGAZ – HAMIS 

4. Heilig Sensorámája nagyjából Wurlitzer méretű volt. IGAZ – HAMIS 

5. A kibővített valóság segítségével az emberek átvizsgálhatják a környezetet. IGAZ – 

HAMIS 

6. A kibővített valóság azt jelenti, hogy egy olyan környezetbe kell belemerülni, amelyet 

teljesen a számítógép hozott létre. IGAZ – HAMIS 

7. Távmunka során számít a személyes kapcsolat. IGAZ – HAMIS 

8. A virtuális valóság (VR) fejhallgatóinak legújabb verziói nem tudnak különálló, 

különböző képeket biztosítani minden szem számára, sztereo hanggal, 

mozgásérzékelőkkel és nem rendelkeznek játékvezérlőkkel sem. IGAZ – HAMIS 

9. A virtuális valóság fejhallgatók negatív szempontjai: a képernyő-ajtó hatás, a szem 

feszültsége, torzítás, kromatikus aberráció. IGAZ – HAMIS 

10. A globális gazdaságok a médiát használják piaci részesedésük növelésére. IGAZ – 

HAMIS 

3. NYÍLT VÉGŰ KÉRDÉSEK 

1. Ki tekinthető a virtuális valóság atyjának? (Heiliget gyakran a virtuális valóság 

atyjának tekintik.) 

2. Mit tett lehetővé a kibővített valóság? (Lehetővé tette az utazást más világokba.) 

3. Mi a különbség a virtuális és a kibővített valóság között? (A virtuális valóság azt jelenti, 

hogy bele kell merülnie egy teljesen a számítógép által létrehozott környezetbe. Ezzel 
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szemben a kibővített valóság nem helyettesíti a dolgokat. Ehelyett a látott világot veszi 

fel, és különféle grafikákat ad hozzá.) 

4. Hogyan működik a Pokemon játék? (A játék a játékosok kameráját használta a 

környezet letapogatására, és számítógéppel létrehozott lényeket adott a telefon 

képernyőjére.) 

5. Hogyan támogatják a kormányok a virtuális társadalmat? (A legtöbb kormány 

megpróbálja támogatni a távközlés használatát, kedvező rendelkezéseket hoz az 

informatikai infrastruktúra fejlesztésére.) 

4. NYÍLT VÉGŰ MONDATOK 

1. Az internet eltörli a határokat és…. (csökkenti az ügyletek költségeit). 

2. A virtuális társadalom akkor jótékony, ha: (okosan használjuk). 

3. Minél több időt töltünk online, annál nagyobb az esélye, hogy a virtuális társadalom 

legyőz bennünket, és…. (a figyelmünket megragadva alternatívává válik az 

életünkben). 

4. Ebben az új világban a technológia híddá válik a kitűzött cél és… között. (az elért 

eszközök) 

5. A Pygmalion Szemüvege című regényben Dan, a történet főszereplője, szemüveget tesz 

fel és…. (azonnal teleportálódik egy másik dimenzióba). 
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MÓDSZERTANI MEGJEGYZÉSEK 

1. A modul fő célja, hogy a tanulók megértsék, mit jelent a „virtuális valóság” és a „kibővített 

valóság”. 

2. A modul témája eléggé elméleti és műszaki jellegű, ezért fontos, hogy a tanár mindig adjon 

konkrét példákat az elméleti anyaghoz. 

3. A virtuális társadalom egyre inkább alternatív valósággá válik a tanulók számára, akiknek 

teljes mértékben meg kell érteniük a két fogalom közötti különbségeket. 

4. A „virtuális valóság” fogalmának megértése általános szempontból is létfontosságú: a 

tanulóknak tisztában kell lenni azzal, hogy ha túl sok virtuális valóságot használnak, az 

milyen következményekkel jár. 

5. A tankönyv és a tanári kézikönyv segíti a tanárokat a klasszikus, frontális oktatásban. A 

frontális oktatás egyébként kombinálható a modul elektronikus változatával is. 

6. A tanárokat arra ösztönözzük, hogy a jelen modul tanításához alkalmazzanak nem 

szabványos, innovatív módszereket. 
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ÓRATERVEZET – MINTA 

ELSŐ RÉSZ 

Szint/Osztály: 6-8 (Életkor 12-14 év) 

Cím: VIRTUÁLIS TÁRSADALOM, ALTERNATÍV VALÓSÁG 

Idő: 45 perc 

Tanulási célok: A lecke végére a tanulók képesek lesznek felfogni: 

● Mi a “virtuális társadalom”; 

● Mi a “kibővített valóság’’; 

● Mely tevékenységi területeket használja a virtuális társadalom; 

● A virtuális valóság túl sok használata veszélyes lehet. 

Szükséges Tankönyv, PP prezentáció, okostábla, projektor 

eszközök: 

Előkészítés és A tanár előzetesen elolvassa a tankönyvet, és megnézi az elektronikus 

előfeltételek: változatot (PPT). A tanári kézikönyvben található kisebb jegyzetek a 

tankönyvhöz és az elektronikus változathoz szintén nagyon hasznosak lehetnek. 

Tantárgyi ● informatika; 

koncentráció: 

MÁSODIK RÉSZ: Az óra leírása 

Első tevékenység: Ráhangolás 

Módszer: 

A tanár üdvözli az osztályt és érdeklődik a diákok hangulatáról; 

A hallgatók témára való felkészítéséhez felteszi a következő kérdéseket és meghallgatja a diákok 

véleményét: 

● Érzitek időnként annak szükségességét, hogy elmeneküljetek a mindennapi életből? 

● Hoztok-e létre egy képzeletbeli helyet, ahova szeretnétek visszavonulni? 

● Hogyan lehet meghatározni a 'virtuális valóságot'? 

● Lehet-e ez a virtuális valóság a mindennapi élet alternatívája? 

A tanár meggyőződik arról, hogy a diákok megértették a “virtuális valóság” fogalmát és annak 

jellemzőit. 

Kölcsönhatás: tanár – diákok, diákok - tanár 

Felhasznált idő: 5 perc 
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Második tevékenység: Előadás 

Módszer: 

A tanár felhasználja az 5. témakör C moduljának PP-prezentációját: Virtuális társadalom, 

alternatív valóság, amely a virtuális valóság bemutatását és példák széles skáláját kínálja. 

Ezenkívül a tanár a téma megbeszélésére és vitára ösztönzi a gyerekeket. 

Kölcsönhatás: tanár - diákok, diákok – tanár, diákok – diákok 

Felhasznált idő: 20 perc 

Harmadik tevékenység: Hogyan védhetjük meg magunkat attól, hogy ne kerüljünk a virtuális 

társadalom csapdájába? 

Módszer: 

A hallgatók megvitatják a kérdést; ez lehet ötletbörze formában is. A tanár beszél a védekező 

technikákról és stratégiákról, amelyeket a gyerekek online használhatnak 

Kölcsönhatás: tanár - diákok, diákok – diákok 

Felhasznált idő: 5 perc 

Negyedik tevékenység: Gyakorlati feladat 

Módszer: 

A tanár bemutat a diákoknak egy munkalapot (lásd a 3. mellékletet), amelyen egy város 

futurisztikus képe jelenik meg. A tanulóknak válaszolniuk kell a virtuális valósággal kapcsolatos 

kérdésekre. A diákok emellett elkészítik saját virtuális valóságukat, elképzelik, hogy feltettek egy 

virtuális valóság (VR) fejhallgatót, amellyel a jövőben egy mási, ismeretlen városba teleportálnak. 

Felkérjük őket, hogy mutassák be részletesen, mi történik, beleértve: építészet, emberek, légkör. 

Kölcsönhatás: tanár - diákok, diákok – diákok 

Felhasznált idő: 10 perc 

Ötödik tevékenység: A modul összefoglalása,a lehetséges házi feladat megbeszélése 

Módszer: 

A tanár összefoglalja a modul főbb pontjait. Döntése alapján adhat házi feladatot a diákoknak. 

Kölcsönhatás: tanár - diákok 

Felhasznált idő: 4 perc 

Az órai munka értékelése; Felhasznált idő: 1 perc 

209 
 

 
  



 

3. Melléklet 

Megjegyzések. 

A bemutatott óratervezet a klasszikus, frontális tanítási módszertant tükrözi. Ha nem 

szabványos, innovatív módszertanokat alkalmaznak, mint az ötletbörze, a csoportos viták, a 

hallgatói előadások, a tanárnak az osztálytervet az adott módszertanhoz rendelt időre kell 

igazítania. Ha a tanár úgy szeretné, akár két osztályban is taníthatja a modult. 
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6. Témakör 

Az egészséges digitális társadalom 

A modul 

A társadalom jellemzői 

TÁRSADALOM 

Az ember társas lény. Legtöbben el sem tudjuk képzelni az életet család, barátok, 

osztálytársak vagy kollégák nélkül. Ez az oka annak, hogy az emberek ősi idők óta különböző 

társadalmakba tömörülnek. De mi a társaság valójában? Nagyon nehéz egy általánosan 

érvényes definíciót alkotni. 

Tudnunk kell, hogy a társadalom egy olyan embercsoport, amely ugyanazokkal az 

értékekkel rendelkezik, amelyet közös hagyományok, történelem, normák és kulturális minták 

kötnek össze. A társadalmat ezután egy adott állam vagy nemzet tagjai között meg lehet érteni, 

de sokkal szélesebb körben is alkalmazható, mint az úgynevezett nyugati civilizáció esetében 

(a világ fejlett része, amelyet sok történelmi, politikai, gazdasági és vallási szempont köt össze). 

Az idő, amelyben élünk, teljesen különbözik attól az időtől, amelyben őseink éltek, 

mind pozitív, mind negatív értelemben. A fejlett világ legtöbb emberének megvan mindene, 

amire szüksége van, tehát nem kell egzisztenciális problémákat megoldania. De ez nem azt 

jelenti, hogy nem oldanának meg semmilyen problémát. A technológia az idő múlásával életünk 

mindennapi részévé vált. A digitalizálásnak köszönhetően az egész világ globalizálódott, 

minden gyorsabbá és hozzáférhetőbbé vált. De azok a dolgok, amelyek célja az emberek 

segítése, kockázattal és veszélyekkel is járhatnak. Jó szolga lehet, de rossz gazda is! 

Nem szabad elfelejtenünk, hogy nem csupán a mobiltelefonok „sétáló állványai” vagyunk, 

hanem mindenekelőtt egy adott társasághoz tartozó élőlények, és nem tudjuk elkerülni a 

másokkal való interakciót. Van még egy tudományág - a digitális szociológia -, amely vizsgálja 

az összes digitális technikának a viselkedésünkre gyakorolt hatását és azt, hogy ez hogyan 

befolyásolja az emberek közötti kapcsolatokat és önképünket. Ezért mindenképpen helyénvaló 

a jelen egyik alapkérdésével foglalkozni: "Hogyan lehet fenntartani az egészséges 

társadalmat a mai digitális korszakban?" 
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Tevékenység: Próbáld meg elmondani az érzéseidet, amikor ránézel ezekre a képekre! 

FOGYASZTÁS 

Rövid átgondolás: Találkoztatok már valaha a "fogyasztó" kifejezéssel? Pozitívabb vagy 

negatívabb kifejezésnek érzitek? Tudjátok honnan ered a szó? 

A társadalmi változások intenzitásának jobb megértése érdekében nézzük meg a következő 

grafikont: 

A grafikon az ember földi jelenlétének egyik fontos szempontjának fejlődését ábrázolja. 

Meg tudjátok tippelni, melyiket? És mit gondoltok, miért mutatom ezt a diagramot? 

És nem csak egyre többen vagyunk a Földön, annál fontosabb, hogy mindegyikünk úgynevezett 

ökológiai lábnyoma sokkal nagyobb, mint csak 100 évvel ezelőtt. A kortárs társadalom egyik 

jellemzője a túlfogyasztás. Általános dolog, hogy eldobjuk a még javítható dolgokat, inkább 

újakat vásárolunk, mert nekünk kényelmesebb (olcsóbb, gyorsabb és könnyebb). És minél 

többünk van, annál kevésbé vagyunk képesek értékelni. Az életmód az interperszonális 

kapcsolatokban is tükröződik, és így a társadalom egészére is kihat. 
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A képen az emberek éppen LG televíziókért „küzdenek“. 

Manapság társadalmunk kiáll a magas fogyasztás mellett. Csak annyit kell tennie, hogy 

észreveszi a mindenütt jelenlévő reklámokat, amelynek egyetlen célja - az értékesítés növelése. 

A bankok is hasznot húznak az eszközök felhalmozása iránti emberi vágyból, így egyre több 

pénzt kölcsönöznek. Az írástudatlan emberek néha nem képesek visszafizetni tartozásaikat, és 

a helyzet gyakran vagyonuk elkobzásával ér véget. Nem ez a kortárs társadalom ideális 

tulajdonsága. 

Tevékenység: Gondolj egy olyan szlogenre, amely a legjobban felhívja a figyelmet egy 

termékre! 

A fogyaszthatóság (fogyasztás) egy kifejezéshez kapcsolódik, és ez a kifejezés a 

globalizáció. Globális kapcsolatot jelent, amelyben a kommunikáció, az üzleti élet és az utazás 

sokkal könnyebb. Ennek számos előnye van az ember számára, de negatív vonatkozásai is 

vannak. 

A technológia nagy hatással van a mai társadalom formájára. A számítástechnika vagy 

az internet nem tartoznak a legújabb találmányok közé, ám a mobiltelefonok, a közösségi 

hálózatok stb. megjelenésükkel jelentős változásokat idéztek elő az emberek egymáshoz való 

viszonyában. A jelenlegi nemzedék annyira hozzászokott az alkalmazásokon keresztüli 

kommunikációhoz, hogy manapság sok fiatalnak nehézségekbe ütközik a „normális”, szemtől 

szembeni beszélgetés. A közösségi hálózatok, amelyek fő feladata az emberek közötti 

kapcsolatok elősegítése volt, paradox módon megteremtették az emberek nagyobb 

elszigeteltségét és elidegenedését. 
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Noha ezt valószínűleg nem vesszük észre, a fogyasztásnak is nagy hatása lehet az 

interperszonális kapcsolatokra. Az előző bekezdésekben említettük, hogy a fogyasztói 

társadalomban élők számára sokkal könnyebb újjal helyettesíteni egy tárgyat, ahelyett, hogy a 

régit megjavítaná. A kérdés az, hogy nem történik-e valami hasonló az interperszonális 

kapcsolatokban is. A fejlett világ különböző államainak válási statisztikáinak megemelkedése 

az egyik legjobb mutatója ennek. 
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Konkrét megjegyzések az okostelefon verzióhoz 

1. Harminc különböző feladat van (kérdések, nyílt végű mondatok, stb.). A modul teljes 

anyagát lefedik. Az értékelés természetesen az adott iskolától és a tanártól függ, de javasoljuk 

a 30 lehetséges jó válaszból 25 jó válasz esetén a legjobb jegyet. 

2. Az okostelefon feladatai helyettesíthetik a tankönyv házi feladatait. 

3. A SOCRATIVE lehetővé teszi, hogy az adott kérdéseket házi feladatként, versenyként 

vagy osztálymunkaként használják. Ha osztálymunkában használják, az alábbi óratervet ennek 

megfelelően módosítani kell. 

4. A tanár természetesen további feladatokat is létrehozhat az okostelefonos változathoz. 

5. A SOCRATIVE egyéb lehetőségeit a Függelék tartalmazza. 

6. A tanárokat arra ösztönözzük, hogy használják széles körben az okostelefonos 

változatot. A tapasztalatok azt mutatják, hogy az okostelefonok használatának megtiltása az 

osztályteremben ellentétes az eredményességgel, és ha a tanár okostelefont használ, a diákok 

lelkesebben követik őt. 

7. A nyílt végű kérdésekre és a nyílt végű mondatokra javasolt megoldásokat csak a tanár 

értékelheti. A javasolt megoldások csak minták; más szavakkal is megfogalmazhatók a jó 

válaszok. 

OKOSTELEFON ANYAGA 

BEVEZETŐ MEGJEGYZÉSEK 

1. A választott kérdések esetében a vastag betűvel nyomtatott válasz az egyetlen helyes. 

Ugyanez vonatkozik az IGAZ – HAMIS mondatokra: csak a megjelölt opció helyes. A kérdések 

a tankönyvben megadott ellenőrzési kérdéseken alapulnak. 

2. A nyílt végű mondatok és kérdések esetében más, másképp megfogalmazott válaszok is 

helyesek lehetnek; a tanár dönti el, hogy elfogadja-e vagy sem. Tehát, míg a többszörös 

választási kérdések és az IGAZ – HAMIS mondatok automatikusan értékelhetők, a nyílt végű 

feladatokhoz a tanár értékelése szükséges. 

3. Minden kérdés és feladat megoldható a tankönyv alapján. 

4. Lásd a Socrative.com-ra vonatkozó utasításokat a függelékben 
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1. FELELETVÁLASZTÓS KÉRDÉSEK 

Az értékelés automatikusan megtörténik: 

1. Mi nem jellemző a nyugati társadalomra? 

a. Piacgazdaság. 

b Tervezett gazdaság. 

c. Demokrácia. 

2. A modern technológiával megoldott probléma a következő: 

a. bűnözés. 

b. távoli kommunikáció 

c. bolygó. 

3. Mi nem társul a globalizmushoz? 

a. Közösségi hálózatok. 

b. Utazás. 

c. Folklór. 

4. Hogyan csökkenthetjük a környezeti lábnyomot? 

a. Autók használatával. 

b Szelektív hulladékgyűjtéssel. 

c. Műanyagok égetésével. 

5. A fogyasztóbarát szemlélet miatt kapcsolataink: 

a. erősebbek. 

b. tartósabbak. 

c. kevésbé állandók. 

6. Ha valaki új tv-t akar venni, de nincs elég pénze és nem akar gazdasági bonyodalmakba 

keveredni, az ideális megoldás: 

a. takarékoskodás 

b. kölcsön felvétele 

c. vásárlás részletre. 

216 
 

 
  



 

7. Mi a mobiltelefonok legnagyobb előnye számunkra? 

a. Szórakozás és játékok. 

b. Közösségi hálózatok. 

c A kapcsolattartási lehetőség szeretteinkkel. 

8. A globalizáció nyújtotta pozitív változás: 

a. elidegenedés. 

b. szennyezés. 

c. utazás. 

9. A fejlett világ tipikus szabadidős helyei a következők: 

a. templomok. 

b. iskolák. 

c. bevásárlóközpontok. 

10. A modern technológiák kibővítése eredményeként nagyobb hangsúlyt fektetnek a 

tanítására: 

a. munkaképzés esetén. 

b. katonai kiképzéskor. 

c. médiaoktatás terén. 

2. IGAZ – HAMIS KÉRDÉSEK 

Az értékelés automatikusan megtörténik: 

1. Véleménye szerint lehetséges-e a Föld bolygó egyre növekvő lakosságát táplálni? 

IGAZ – HAMIS 

2. A legújabb iPhone-modell éves vásárlása a fogyasztás jele? IGAZ – HAMIS 

3. Miközben a Földön élő emberek száma továbbra is növekszik, ez nem befolyásolja a 

környezetet azáltal, hogy igényeiket csökkentik. IGAZ – HAMIS 

4. A világ legnagyobb környezeti problémája az óceánok óriási mennyiségű műanyag 

szennyezettsége. IGAZ – HAMIS 

5. A természetbe való emberi beavatkozás eredményeként számos növény- és állatfaj 

elpusztul. IGAZ – HAMIS 
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6. Az emberek száma a Földön több mint hétszeresére nőtt az elmúlt 200 évben. IGAZ – 

HAMIS 

7. Az új technológiák segítik az emberek egymás közti kommunikációját. IGAZ – 

HAMIS 

8. A válások száma nem növekedett a fejlett ipari országokban az elmúlt évszázadban. 

IGAZ – HAMIS 

9. A digitális szociológia az összes digitális technika magatartásunkra való hatását 

vizsgálja. IGAZ – HAMIS 

10. A dél-amerikai erdők elvesztése nincs hatással az európaiakra. IGAZ – HAMIS 

4. NYÍLT VÉGŰ KÉRDÉSEK 

Az értékelés automatikusan megtörténik: 

1. Hogy definiálnád a társadalom fogalmát? 

2. Milyen buktatókat rejthet az internet? 

3. Hogyan lehet a fogyasztást személyek közötti kapcsolatokba átültetni? 

4. Mit sorolna a mai társadalom legnagyobb problémái közé? 

5. Hogyan lehet fenntartani az egészséges társadalmat a mai digitális korszakban? 
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MÓDSZERTANI MEGJEGYZÉSEK 

1. A modul fő célja, hogy a tanulók megértsék, melyek a társadalom jellemzői. 

2. A modul témája eléggé elméleti ezért fontos, hogy a tanár mindig adjon konkrét példákat az 

elméleti anyaghoz. 

3. A „sokszínűség” fogalmának megértése általános szempontból is létfontosságú: ez arra 

készteti a tanulókat, hogy aktívnak kell lenniük és el kell fogadniuk másokat. 

4. A tankönyv és a tanári kézikönyv segíti a tanárokat a klasszikus, frontális oktatásban. A 

frontális oktatás egyébként kombinálható a modul elektronikus változatával is. 

5. A tanárokat arra ösztönözzük, hogy a jelen modul tanításához alkalmazzanak nem 

szabványos, innovatív módszereket, például: 

tanulói kiselőadásokat, melyek 5-10 percesek lehetnek. 
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ÓRATERVEZET - MINTA 

ELSŐ RÉSZ 

Szint/Osztály: 6-8 (Életkor 12-14 év) 

Cím: A TÁRSADALOM JELLEMZŐI 

Idő: 45 perc 

Tanulási célok: A lecke végére a tanulók képesek lesznek felfogni: 

● A társadalom fogalmát és jellemzőit; 

● Tisztában lesznek azzal, befolyásolja társadalmunkat a 

digitális technológia; 

● Az élet előnyeit és hátrányait a 20. század elején, 

● Az egészséges társadalom fogalmát és jellemzőit; 

● A fogyasztói társadalom fogalmát; 

● Szükség van több intézkedésre a társadalom jobbá tételére. 

Szükséges Tankönyv, PP prezentáció, okostábla, projektor 

eszközök: 

Előkészítés és A tanár előzetesen elolvassa a tankönyvet, és megnézi az elektronikus 

előfeltételek: változatot (PPT). A tanári kézikönyvben található kisebb jegyzetek a 

tankönyvhöz és az elektronikus változathoz szintén nagyon hasznosak 

lehetnek. 

Előzetes feladat: a tanulók megkérdezik szüleiket, nagyszüleiket a múlt 

századi életről. 

Tantárgyi ● történelem 

koncentráció: ● földrajz 

● informatika 

MÁSODIK RÉSZ: Az óra leírása 

Első tevékenység: Ráhangolás 

Módszer: 

A tanár üdvözli az osztályt és érdeklődik a diákok hangulatáról; 

A hallgatók témára való felkészítéséhez felteszi a következő kérdéseket és meghallgatja a 

diákok véleményét: 

● Mit hívunk társadalomnak? 

● Mely államokat lehet a nyugati civilizáció országai közé sorolni? 

220 
 

 
  



 

A tanár meggyőződik arról, hogy a diákok megértették a társadalom fogalmát. 

Kölcsönhatás: tanár – diákok, diákok – tanár 

Felhasznált idő: 8 perc 

Második tevékenység: Az emberek életének előnyei és hátrányai a 20. század elején. 

Módszer: 

A tanulók (az otthoni beszélgetések alapján) elmondják az emberek életének előnyeit és 

hátrányait a 20. század elején, és összehasonlítják azokat a 21. századi élettel. 

Kölcsönhatás: tanár – diákok, diákok – tanár, diákok – diákok 

Felhasznált idő: 10 perc 

Harmadik tevékenység: Elmetérkép: Mit jelent számodra az "egészséges társadalom"? 

Módszer: 

A diákok megpróbálják megtalálni az egészséges társadalom jeleit. 

Kölcsönhatás: tanár – diákok, diákok – tanár, diákok – diákok 

Felhasznált idő: 5 perc 

Negyedik tevékenység: Kép leírása 

Módszer: 

A diákok leírják, mit idéz elő bennük a kép. 

Kölcsönhatás: tanár – diákok, diákok – tanár 

Felhasznált idő: 5 perc 

Ötödik tevékenység: Befejezetlen mondat: A fogyasztói társadalom jellemzője… 

Módszer: 

A diákok elmondják, hogy mit jelent szerintük a fogyasztói társadalom, és példákat 

mondanak arra, hogy mit fogyaszthatunk, kivéve az ételt. 
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Kölcsönhatás: tanár – diákok, diákok – tanár, diákok – diákok 

Felhasznált idő: 10 perc 

Hatodik tevékenység: 

Módszer: 

Magyarázzátok meg ezt az idézetet: „Ha az általunk felhasznált források korlátozottak, 

szükségleteink nem lehetnek korlátlanok! „ 

A tanulók megpróbálják tisztázni a fent említett idézetet. 

Kölcsönhatás: tanár – diákok, diákok – tanár 

Felhasznált idő: 4 perc 

Megjegyzések a házi feladathoz: Ötletek a változáshoz. 

A diákok megpróbálnak egy útmutatót javasolni a jobb társadalom létrehozásához. 

Az osztály munkájának értékelése: 

Felhasznált idő: 1 perc 

Megjegyzések. 

A bemutatott óratervezet a klasszikus, frontális tanítási módszertant tükrözi. Ha nem 

szabványos, innovatív módszertanokat alkalmaznak, mint az ötletbörze, a csoportos viták, a 

hallgatói előadások, a tanárnak az osztálytervet az adott módszertanhoz rendelt időre kell 

igazítania. Ha a tanár úgy szeretné, akár két osztályban is taníthatja a modult. 

222 
 
 

  



 

6. Témakör 

B modul 

Erkölcs és etika 

ERKÖLCS ÉS ETIKA 

A társadalom megfelelő működése érdekében meg kell határoznunk, mi megengedett és 

mi nem. Ahogy betartjuk a közlekedési szabályokat a lehetséges balesetek elkerülése 

érdekében, be kell tartanunk azokat a szabályokat is, amelyek szervezik az emberi viselkedést 

a társadalomban. Ezek a szabályok lehetnek törvény által szabályozottak vagy alakulhatnak 

szokáson. 

 Az erkölcs a helyes és a helytelen viselkedés alapelve. Gyakran el kell döntenünk, hogy 

mi a helyes vagy helytelen, és döntésünk belső szabályozója az erkölcs. Ez egy belső hang, 

amely azt mondja nekünk, hogy megtegyünk valamit vagy nem. 

 Az etika az erkölcsi elvek rendszere, és célja a következő kérdés megválaszolása: 

„Hogyan kellene élnem?” Az etika azt vizsgálja, hogy mi az emberi élet legjobb módja, és 

milyen cselekedetek helyesek vagy rosszak. Néhányan azt gondolják: „Ami törvényes, az nem 

mindig megengedett!” De ez nem igaz. Minden társadalom az írott és íratlan szabályok alapján 

működik. Például nagyon durva Kínában a nyilvános köpködés, más országokban viszont durva 

a száguldozás. A pontosság nagyon fontos Németországban, Svájcban és Skandináviában, ahol 

még az öt perces késést sem tolerálják. Ausztriában tolerálható egy ötperces késés, 

Franciaországban akadémiai negyedórás késésnek nevezik. Az olaszok, a spanyolok és a 

portugálok egyáltalán nem aggódnak a pontosság miatt. Ezeknek a nemzeteknek nem jelent 

problémát félórás késéssel megjelenni az ülésen. 

 Olyan időben élünk, amikor az internet, a mobiltelefonok, a számítógépek és a 

táblagépek életünk szerves részévé váltak. Nem tudjuk elképzelni az életünket nélkülük. A 

virtuális világban gyakran azt érezzük, hogy minden megengedett, mert senki nem lát minket. 

Bátrabbak vagyunk kijelentéseinkben. Nem félünk olyan dolgokat mondani, amelyeket nem 

mondunk el a többieknek szemtől szemben. Sajnos nem gondolkodunk el azon, hogy 

megsértünk-e más embert. Azokat az embereket, akik szöveget írnak és használják a közösségi 

médiát, gyakran inkább a hedonizmus vonzza, mint az erkölcs. Gyakran csak önmagunkra 

gondolunk, másokra pedig nem. Úgy gondoljuk, mindenkit és mindent kommentálhatunk. 

Nagyon hamar előfordulhat, hogy más emberek figyelmének középpontjába kerülünk, akik 

elítélhetnek minket. 
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A kommunikációs technológiák többek között eszközök a virtuális kapcsolatok 

kiépítésére olyan emberek között, akik általában nem találkoznak a mindennapi életben. Nem 

minden felhasználó megbízható, mert az internethasználók névtelensége miatt nagyon nehéz 

kitalálni, hogy kivel kommunikálunk. Amikor magunkkal kapcsolatos információkat a osztunk 

meg a közösségi hálókon, előfordulhat, hogy ezeket az információkat mások kihasználják és 

internetes zaklatás áldozatává válunk. A cambridge-i szótárban szereplő meghatározás szerint 

az internetes zaklatás az az internethasználat, amelynek célja egy másik személy megsértése 

vagy megrémítése. 

Különbségek a hagyományos és az internetes zaklatás között: az internetes zaklatás a 

virtuális világban zajlik, tehát az internetes zaklatás különbözik a klasszikus zaklatástól. 

1. Bárhol és bármikor csatlakozhatunk az internethez vagy a mobilhálózathoz (GSM), 

bárhol és bármikor találkozhatunk az internetes zaklatással. Ez azt jelenti, hogy fizikai 

szempontból nincs hely, ahol elrejtőzhetnénk az internetes támadás elől. 

2. Az elkövető a legtöbb esetben névtelen, kitalált név mögé rejtőzik. Bárki lehet, mert 

a virtuális környezet névtelensége megszünteti az emberek közötti különbségeket (életkor, nem, 

társadalmi helyzet stb.) 

3. Az internetes zaklatásnál a szemlélők száma szignifikánsan nagyobb lehet, mint az 

internetes zaklatás. Ezen túlmenően az internetes zaklatáshoz ún. internetes zaklatás- 

terjesztőket lehet hozzáadni, akik információt küldenek az internetes zaklatásról (például olyan 

webhelyekre történő hivatkozással, ahol az internetes zaklatás megjelent) 

4. Bárki áldozat lehet, életkortól, társadalmi státusztól, sikertől és népszerűségtől 

függetlenül. 

5. A következmények rombolóbbak lehetnek, mivel a megkülönböztető anyagokat 

továbbra is a virtuális világban tárolják, és azokat visszatelepíthetik az internetre. 

6. Nagyon nehéz megtalálni az internetes zaklatás áldozatait, mivel ezek az emberek 

magukba zárkóznak és gyakran nem kommunikálnak másokkal a problémáikról. 

Hogyan lehet védekezni az internetes támadásokkal szemben? 

1. Hagyjuk abba a kommunikációt a támadóval, és ne akarjunk bosszút állni. 

2. Blokkoljuk a támadót, megelőzve az áldozathoz való hozzáférést (pl. kapcsolatfelvétel a 

szolgáltatóval, a támadó üzenetek blokkolása). 

3. Leplezzük le az elkövetőt! 

4. Mondjuk el a felnőtteknek a támadását, és gyűjtsük össze az összes bizonyítékot a rendőrség 

számára. 
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5. Vegyük észre, ha a szomszédban számítógépes zaklatás van. 

6. Támogassuk az áldozatokat és adjunk tanácsot nekik, mit kell ilyenkor tenni. 

MEGJEGYZÉSEK A HÁZI FELADATHOZ – LEHETSÉGES 

MEGOLDÁSOK 

Hogyan védekezhetünk az internetes zaklatással szemben? 

• tiszteljük a többi felhasználót, viselkedjünk tisztelettel, ne okozzunk konfliktusokat 

• ne bízzunk meg túlzottan mindenkiben 

• ne tegyünk közzé érzékeny információkat 

• tanuljuk meg az internetszolgáltatási szabályokat. 
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Konkrét megjegyzések az okostelefon verzióhoz 

1. Harminc különböző feladat van (kérdések, nyílt végű mondatok, stb.). A modul teljes 

anyagát lefedik. Az értékelés természetesen az adott iskolától és a tanártól függ, de javasoljuk 

a 30 lehetséges jó válaszból 25 jó válasz esetén a legjobb jegyet. 

2. Az okostelefon feladatai helyettesíthetik a tankönyv házi feladatait. 

3. A SOCRATIVE lehetővé teszi, hogy az adott kérdéseket házi feladatként, versenyként 

vagy osztálymunkaként használják. Ha osztálymunkában használják, az alábbi óratervet ennek 

megfelelően módosítani kell. 

4. A tanár természetesen további feladatokat is létrehozhat az okostelefonos változathoz. 

5. A SOCRATIVE egyéb lehetőségeit a Függelék tartalmazza. 

6. A tanárokat arra ösztönözzük, hogy használják széles körben az okostelefonos 

változatot. A tapasztalatok azt mutatják, hogy az okostelefonok használatának megtiltása az 

osztályteremben ellentétes az eredményességgel, és ha a tanár okostelefont használ, a diákok 

lelkesebben követik őt. 

7. A nyílt végű kérdésekre és a nyílt végű mondatokra javasolt megoldásokat csak a tanár 

értékelheti. A javasolt megoldások csak minták; más szavakkal is megfogalmazhatók a jó 

válaszok. 

OKOSTELEFON ANYAGA 

BEVEZETŐ MEGJEGYZÉSEK 

1. A választott kérdések esetében a vastag betűvel nyomtatott válasz az egyetlen helyes. 

Ugyanez vonatkozik az IGAZ – HAMIS mondatokra: csak a megjelölt opció helyes. A kérdések 

a tankönyvben megadott ellenőrzési kérdéseken alapulnak. 

2. A nyílt végű mondatok és kérdések esetében más, másképp megfogalmazott válaszok is 

helyesek lehetnek; a tanár dönti el, hogy elfogadja-e vagy sem. Tehát, míg a többszörös 

választási kérdések és az IGAZ – HAMIS mondatok automatikusan értékelhetők, a nyílt végű 

feladatokhoz a tanár értékelése szükséges. 

3. Minden kérdés és feladat megoldható a tankönyv alapján. 

4. Lásd a Socrative.com-ra vonatkozó utasításokat a függelékben 
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1. FELELETVÁLASZTÓS KÉRDÉSEK / MONDATOK 

Az értékelés automatikusan megtörténik: 

1. Az erkölcs: 

a. a helyes viselkedés eszméje a társadalomban. 

b. a helyes viselkedés törvénye a társadalomban. 

c. a társadalmi viselkedés. 

2. Ha megsérti az erkölcsi alapelveket, a büntetés: 

a. szégyen. 

b. bírság. 

c. bebörtönzés. 

3. Mit jelent az „illegális”? 

a. Törvény szerint. 

b. Szokások szerint. 

c. Törvény által nem megengedett. 

4. Az információ, amit az interneten találhatunk: 

a. mindig igaz. 

b. csak az igaz, amelyik „betűszó.com”-ra végződik. 

c. csak néhány igaz közülük. 

5. A zaklatás: 

a. egy személy fizikai korlátozása. 

b. egy személy pszichológiai korlátozása. 

c. egy személy fizikai és pszichológiai korlátozása. 

6. Az internetes zaklatás jelentése: 

a. veszélyes kommunikáció valósul meg a virtuális világban. 

b. társadalmilag tolerált módszer az emberek közötti problémák megoldására. 

c. vulgáris verbális kommunikáció az emberek között 
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7. A közösségi hálókon érzékeny információkat és fényképeket magunkról: 

a. nem teszünk közzé. 

b. csak barátaink számára tehetjük közzé. 

c. közzéteszünk. 

8. Abban az esetben, ha a közösségi hálón keresztül zavarnak bennünket, akkor: 

a. próbáljuk visszaadni. 

b. a szégyen miatt nem mondjuk el senkinek. 

c. azonnal befejezzük a beszélgetést, elmentjük a bizonyítékokat és szólunk egy 

felnőttnek. 

9. A zaklatás áldozata …….. lehet. 

a. csak félénk ember 

b. látható fogyatékossággal élő személy 

c. bárki 

10. A számítógépes támadó lehet: 

a. csak egy agresszív ember 

b. csak agresszív és arrogáns ember 

c. bárki 

2. IGAZ – VAGY HAMIS MONDATOK 

Az értékelés automatikusan megtörténik. 

1. Minden kultúra ugyanazokat az erkölcsi elveket követi. IGAZ – HAMIS 

2. Az erkölcs veleszületett hajlam. IGAZ – HAMIS 

3. A megfélelmítés az egyén fizikai bántalmazása. IGAZ – HAMIS 

4. Van különbség a zaklatás és az internetes zaklatás között. IGAZ – HAMIS 

5. Meg tudjuk magunkat védeni az internetes zaklatástól. IGAZ – HAMIS 

6. Minden kultúra más és más erkölcsi alapokon nyugszik. IGAZ – HAMIS 

7. Az erkölcs nem velünk született hajlam. IGAZ – HAMIS 

8. Az erkölcsöt az emberi viselkedés szabályozójának tekintjük. IGAZ – HAMIS 

9. A közösségi hálókon nincs zaklatás. IGAZ – HAMIS 
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10. Megvédhetjük magunkat az internetes zaklatással szemben, ha nem közlünk magunkról 

érzékeny információkat. IGAZ – HAMIS 

3. KIFEJTŐ KÉRDÉSEK 

1. Mi az erkölcs? 

2. Határozza meg az illegális szó jelentését! 

3. Milyen veszélyek leselkednek ránk a virtuális világban? 

4. Határozza meg az internetes zaklatás fogalmát! 

5. Hogyan védhetjük meg magunkat az internetes zaklatással szemben? 
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MÓDSZERTANI MEGJEGYZÉSEK 

1. Ennek a modulnak a fő célja, hogy a tanulók megértsék, mi a szolidaritás, a kohézió és a 

tolerancia a digitális korszakban. 

2. A modul témája eléggé elméleti és műszaki jellegű, ezért fontos, hogy a tanár mindig adjon 

konkrét példákat az elméleti anyaghoz. 

3. A „sokszínűség” fogalmának megértése általános szempontból is létfontosságú: ez arra 

készteti a tanulókat, hogy aktívaknak kell lenniük és el kell fogadniuk másokat. 

4. A tankönyv és a tanári kézikönyv segíti a tanárokat a klasszikus, frontális oktatásban. A 

frontális oktatás egyébként kombinálható a modul elektronikus változatával is. 

5. A tanárokat arra ösztönözzük, hogy a jelen modul tanításához alkalmazzanak nem 

szabványos, innovatív módszereket, például: 

tanulói kiselőadásokat, melyek 5-10 percesek lehetnek. 
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ÓRATERVEZET - MINTA 

ELSŐ RÉSZ 

Szint/Osztály: 6-8 (Életkor 12-14 év) 

Cím: ERKÖLCS ÉS ETIKA 

Idő: 45 perc 

Tanulási célok: A lecke végére a tanulók képesek lesznek felfogni: 

● Mi az erkölcs és mi nem; 

● Ami nem illegális, az nem megengedett; 

● Minden országnak, kultúrának megvannak az erkölcsi 

alapelvei, kódexei, amelyeket tiszteletben kell tartanunk; 

● Mennyire veszélyes a személyes adatok közlése magadról 

a közösségi hálókon; 

● Nem mindenki az a közösségi hálón, akinek mondja 

magát; 

● Hogyan tudjuk megvédeni magunkat az internetes 

zaklatástól. 

Szükséges eszközök: Tankönyv, PP prezentáció, okostábla, projektor 

Előkészítés és A tanár előzetesen elolvassa a tankönyvet, és megnézi az 

előfeltételek: elektronikus változatot (PPT). A tanári kézikönyvben található 

kisebb jegyzetek a tankönyvhöz és az elektronikus változathoz 

szintén nagyon hasznosak lehetnek. 

Tantárgyi ● erkölcstan 

 koncentráció:  ● etika 

● informatika 

MÁSODIK RÉSZ: Az óra leírása 

Első tevékenység: Ráhangolás 

Módszer: 

A témákra való felkészülés érdekében a tanár a következő kérdéseket teszi fel és meghallgatja 

a diákok véleményét: 

● Mi az erkölcs? 

● Mi az erkölcstelen szerintetek? 

A táblán elmetérképen közösen összegyűjtjük az ötleteket. 
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Kölcsönhatás: tanár – diákok, diákok – tanár 

Felhasznált idő: 5 perc 

Második tevékenység: Az erkölcs fogalma 

Módszer: 

A diákok befejezik a megkezdett mondatot: Az erkölcs ……………… 

A diákok javaslatokat tesznek az erkölcs definíciójára. 

Kölcsönhatás: tanár – diákok, diákok – tanár, diákok – diákok 

Felhasznált idő: 5 perc 

Harmadik tevékenység: Mit jelent ez a mondat? Ami legális, nem mindig megengedett! 

Módszer: 

A diákok megvitatják ezt a mondatot. Tisztában kell lenniük azzal, hogy minden országban, 

kultúrában a betartandó törvények mellett vannak íratlan szabályok is, melyeket be kell 

tartani. 

Kölcsönhatás: tanár – diákok, diákok – diákok 

Felhasznált idő: 10 perc 

Negyedik tevékenység: Internetes zaklatás 

Módszer: 

„Csúf vagy!” „Csúf vagyok….” 

A tanár megmutatja a tanulóknak a képet, ők megfogalmazzák annak lehetséges hatásait, 

veszélyeit. Ezen módszer alapján rájönnek, hogy a tisztességes viselkedés alapelveit még a 

virtuális világban is be kell tartani. Ezt követően megvitatják, hogy mi az internetes zaklatás, 

hogyan különbözik a klasszikus zaklatástól, hogyan védhetjük meg magunkat az internetes 

támadások ellen. 

Kölcsönhatás: tanár – diákok, diákok – diákok 

Felhasznált idő: 10 perc 

232 
 

 
  



 

Ötödik tevékenység: Alkosd meg a saját pólód! 

Módszer: 

Minden hallgató választ egy feliratot, amelyet a pólóján szeretne viselni. Ezt követően 

megbeszélik, hogy milyen információkat jeleníthetnek meg a hallgatók a közösségi hálókon 

a profiljaikban, és milyen veszélyekkel néznek szembe. A tanár bemutathat a tanulóknak 

néhány autentikus internetes zaklatási történetet, például Megan Meier történetét. 

https://virusirto.blog.hu/2012/08/21/megan_meier_tortenete 

unatkozom 
 becsaptak 

dühös vagyok 

tegnap berúgtam 
még éhes vagyok 

 régimódiak a 

szüleim 

 fogyni akarok 

Felhasznált idő: 10 perc 

Hatodik tevékenység: A modul összefoglalása, a lehetséges házi feladat megbeszélése 

Módszer: 

A tanár összefoglalja a modul főbb pontjait. Döntése alapján adhat házi feladatot a 

diákoknak. (Hogyan védhetjük meg magunkat az internetes zaklatástól? Hozzatok létre saját 

oktató anyagot a témával kapcsolatban!) 

Kölcsönhatás: tanár – diákok 

Felhasznált idő: 4 perc 

Az órai munka értékelése 

Felhasznált idő: 1 perc 

Megjegyzések. 

A bemutatott óratervezet a klasszikus, frontális tanítási módszertant tükrözi. Ha nem 

szabványos, innovatív módszertanokat alkalmaznak, mint az ötletbörze, a csoportos viták, a 

hallgatói előadások, a tanárnak az osztálytervet az adott módszertanhoz rendelt időre kell 

igazítania. Ha a tanár úgy szeretné, akár két osztályban is taníthatja a modult. 
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6. Témakör 

C modul 

A digitális társadalom fejlődése 

A DIGITÁLIS TÁRSADALOM FEJLŐDÉSE 

A 21. században élünk. De felismerjük, milyen szokatlan ez a korszak? 

Menjünk közelebb ehhez néhány szám feltüntetésével. A földrajzi tankönyvekből 

elolvashatjuk, hogy bolygónk kb. 4,6 milliárd éves és bolygónk élete egymilliárd évvel később 

merült fel. A történelem óráiból tudnunk kell, hogy egy ember (pontosabban a Homo sapiens) 

mintegy 300 ezer éve (és talán kevesebbet) élt a bolygónkon. Hát nem ez a nagy különbség? 

Ha egy olyan napot (24 óra) konvertálunk, amelyben a Földön létezik egy élet, az ember a nap utolsó percében 

jelenik meg. 

Ezenkívül azt is figyelembe kell venni, hogy a kék bolygó és az emberek közötti 

kapcsolat legnagyobb változása a neolit korban kezdődött – körülbelül 10 000 évvel ezelőtt. 

Bolygónk szempontjából egy emberi élet egy perc, ám az ember még soha nem látott 

változásokat váltott ki a Földön, és lényegében legyőzte azt. 

Mielőtt elkezdenénk a kortárs társadalom legfőbb jellemző tulajdonságait, emlékezzünk vissza 

néhány mérföldkőre az emberi közösség fejlődésében, amelyek alapvetően befolyásolták 

őseink és következésképpen a mi életünket is. 

1. Neolit forradalom (ie 10 000 körül) - a vadászok és gyűjtők mezőgazdasági termelőkké és 

állattartókká váltak. Az emberek lassan elkezdték meghódítani a Földet, de továbbra is 

tiszteletben tartották azt, mert teljesen a természettől függtek. 

2. Az ipari forradalom (a 18. és 19. század fordulója) - Az ember gépeket kezdett használni a 

nehéz munkák megkönnyítésére. Sajnos a haladásnak is volt hátránya (például a természetben 

zajló jelentős beavatkozások). 

Tevékenység: Keresd meg az ipari forradalom találmányait a következő anagrammákban! 
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PGZŐÉG KSZÖÉVŐSZ TVSÚA ÓÍTVÁR 

Megoldás: gőzgép, szövőszék, vasút, távíró 

3. A digitális forradalom (a 20. század közepétől) - Az ipari forradalommal kezdődő 

változásokat a számítástechnika találmánya is módosította. A fejlődés abszolút példátlan 

módon felgyorsult. 

Tevékenység: Írj legalább 4, általad rendszeresen használt technikai eszközt! 

A fent említett forradalom azonban nemcsak a technológiai változásokat hozta elő. 

Elmondható, hogy az emberi élet minden területét a gazdaságtól a vallásig érinti. Ugyancsak ez 

volt a hatalmas népességnövekedés oka is (lásd az A. modult). 

A legújabb számítástechnikai találmányok (de mások is) sok szempontból sokkal 

könnyebbé teszik az életünket. Azonban nagyon óvatosnak kell lennünk ezeknek a 

találmányoknak a felhasználásával. Új veszélyek vannak, amelyekre a társadalomnak reagálnia 

kell. A legutóbb említett témák között az úgynevezett "hamis/álhírek" is szerepelnek. Mik azok 

és hogyan lehet kivédeni őket? 

ÁLHÍREK 

Tevékenység: Írj egy mondatot arról, hogy mit gondolsz, amikor "hamis hírt" mondasz. 3 perc 

áll rendelkezésre a feladat elvégzéséhez, majd ellenőrizd a tanároddal, hogy helyes-e a 

meghatározásod. 

Többek között a dezinformáció egyike azoknak a problémáknak, amelyekkel a közeljövőben 

intenzívebben foglalkoznunk kellene. A hamis információk szándékos terjesztésének a célja, 

hogy befolyásolja a közvéleményt, megtévessze a különféle intézményeket vagy a médiát, és 

ezáltal elgondolkodtasson, lehetséges-e még az igazság felfedése. Ezenkívül az információkat 

nagyon könnyű terjeszteni, tehát nagyon gyakran találkozhatunk a dezinformációkkal. Az a 

tény, hogy az Európai Unió intenzíven megvitatta ezt a témát, mutatja, mennyire fontos ez a 

kérdés. 

A napról-napra jutó információmennyiség miatt egyre nehezebb marad objektívnek 

maradni és nem befolyásoltnak lenni. Nem könnyű felismerni, mely információk alapulnak 

tényeken és melyek nem, de ez megtanulható. 

Tevékenység: Hasonlítsd össze a következő két cikket, amelyek ugyanazon eseményről 

szólnak. Melyik a te szempontodból valószínűbb? Indokold döntésed! 
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Idézet: "Nem számít, hány erőforrásod van, ha nem tudod, hogyan kell használni őket." 

Alapvetően minden információ esetében ellenőrizni kell néhány alapvető tényt. Főként az 

alábbiak érdekelnének: 

a) Ki írja az információt – komoly információs webhelyek vagy újságok esetén a szerző neve 

mindig megtalálható a cikkben. Lehetővé kell tenni a média tulajdonosának nyomon követését 

is. Vannak listák az úgynevezett dezinformációs webhelyekről is, amelyeket kerülnünk kell, ha 

komoly információhoz akarunk jutni. 

b) Mit közölnek velünk – általában nem tudjuk a cikk szerzőjének szándékát, de egy kis 

gyakorlattal felismerhetjük, hogy a számunkra bemutatott információk relevánsak-e vagy sem. 

Különbséget kell tenni a klasszikus üzenet, (amelynek semleges módon tájékoztatnia kell) és 

az adott szerző személyes véleménye között (például kommentár vagy szószedet). A reklám, 

amelyért kifejezetten fizet valaki, szintén nagy hatással van a kortárs társadalomra. Lehet, hogy 

a termékek promóciója, vagy esetleg a politikai vélemény előmozdítása. 

Kissé furcsák az úgynevezett összeesküvés-elméletek, amelyek közül néhány teljesen 

abszurdnak tűnhet számunkra (a Föld laposságának elmélete), ám mások valószínűbbnek 

bizonyulhatnak, és sokan hisznek is benne. 

c) Az információ nyújtásának módja – figyelmeztető jel; a szerző arra törekszik, hogy felhívja 

az olvasó figyelmét ahelyett, hogy tájékoztatna; nagy, színes címsorok lehetnek, amelyek 
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gyakran tartalmazzák a „sokk”, „hihetetlen”, „kinyilatkoztatás” stb. szavakat, amelyek 

többnyire bulvárlapokhoz kapcsolódnak. Ezek azonban nem megbízható információforrások. 

Akkor is óvatosnak kell lenni, ha a cikket valakinek a sérelmére írták. Általában tudjuk, hogy 

hajlamosak (negatív érdeklődéssel) írni, címkézést és beskatulyázást használnak. 

A szövegeken kívül a cikkek képeket (és videókat tartalmaznak az interneten). Fennáll 

a hamisítvány veszélye is, mivel sok program szerkesztheti őket, és gyakran nagyon nehéz 

megkülönböztetni az eredeti képet a fotómontázstól (a videószerkesztések még nem terjedtek 

el, de egyesek potenciális jövőbeli veszélyt látnak bennük). A legtöbb kép esetében 

hitelességüket a Google segítségével ellenőrizhetjük. 

Csak kattintson a jobb gombbal a képre, majd válassza a "Kép keresése a Google segítségével" 

lehetőséget. Például megtudhatja, hogy egy cikkhez csatolt kép nem pusztán egy hasonló kép 

fotómontázsa, amely már megjelent az interneten. 

Házi feladat: Pármunkában próbáljatok meg összehasonlítani egy komoly és egy bulvárlap 

forrást! Keressétek meg a weboldalt, és írjátok le, mi jellemző a webhelyre! 
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Konkrét megjegyzések az okostelefon verzióhoz 

1. Harminc különböző feladat van (kérdések, nyílt végű mondatok, stb.). A modul teljes 

anyagát lefedik. Az értékelés természetesen az adott iskolától és a tanártól függ, de javasoljuk 

a 30 lehetséges jó válaszból 25 jó válasz esetén a legjobb jegyet. 

2. Az okostelefon feladatai helyettesíthetik a tankönyv házi feladatait. 

3. A SOCRATIVE lehetővé teszi, hogy az adott kérdéseket házi feladatként, versenyként 

vagy osztálymunkaként használják. Ha osztálymunkában használják, az alábbi óratervet ennek 

megfelelően módosítani kell. 

4. A tanár természetesen további feladatokat is létrehozhat az okostelefonos változathoz. 

5. A SOCRATIVE egyéb lehetőségeit a Függelék tartalmazza. 

6. A tanárokat arra ösztönözzük, hogy használják széles körben az okostelefonos 

változatot. A tapasztalatok azt mutatják, hogy az okostelefonok használatának megtiltása az 

osztályteremben ellentétes az eredményességgel, és ha a tanár okostelefont használ, a diákok 

lelkesebben követik őt. 

7. A nyílt végű kérdésekre és a nyílt végű mondatokra javasolt megoldásokat csak a tanár 

értékelheti. A javasolt megoldások csak minták; más szavakkal is megfogalmazhatók a jó 

válaszok. 

OKOSTELEFON ANYAGA 

BEVEZETŐ MEGJEGYZÉSEK 

1. A választott kérdések esetében a vastag betűvel nyomtatott válasz az egyetlen helyes. 

Ugyanez vonatkozik az IGAZ – HAMIS mondatokra: csak a megjelölt opció helyes. A kérdések 

a tankönyvben megadott ellenőrzési kérdéseken alapulnak. 

2. A nyílt végű mondatok és kérdések esetében más, másképp megfogalmazott válaszok is 

helyesek lehetnek; a tanár dönti el, hogy elfogadja-e vagy sem. Tehát, míg a többszörös 

választási kérdések és az IGAZ – HAMIS mondatok automatikusan értékelhetők, a nyílt végű 

feladatokhoz a tanár értékelése szükséges. 

3. Minden kérdés és feladat megoldható a tankönyv alapján. 

4. Lásd a Socrative.com-ra vonatkozó utasításokat a függelékben 
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1. FELELETVÁLASZTÓS KÉRDÉSEK 

Az értékelés automatikusan megtörténik. 

1. A neolit forradalom során az emberek ………………váltak. 

a. vadászokká 

b. gyűjtögetőkké 

c. növénytermesztőkké és állattartókká 

2. Mi nem az új, digitális kor vívmánya? 

a. Internet. 

b. Mobiltelefon. 

c. Kerékpár. 

3. Az új találmányok számunkra ………………..dolgokat hoznak. 

a. csak negatív 

b. csak pozitív 

c. pozitív és negatív 

4. Mi fordul elő leggyakrabban az álhírekben? 

a. Sporterdmények. 

b. Politikával kapcsolatos információk. 

c. Időjárás-előrejelzés. 

5. A felsorolt témák közül melyik lehet a leginkább hamis hír? 

a. Összeesküvéselmélet. 

b. Munkanélküliség elemzése. 

c. Autóbalesetek. 

6. A mobiltelefonok még nem váltották fel a ……………… 

a. navigációt. 

b. szívritmus-szabályozót. 

c. fényképezőgépeket. 

7. A cikkekkel kapcsolatos információkban mit nem kell ellenőrizni? 
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a. A forrást. 

b. A média hitelességét. 

c. A szerző életkorát. 

8. Mi nem jellemző a reklámra? 

a. Rövidtávú jelenség. 

b. Egy adott embercsoportra irányul. 

c. Valaki fizetett érte. 

9. Azok , akik a hazugságokat és a provokációkat terjesztik az interneten, ők a: 

a. trollok. 

b tündék. 

c. varázslók. 

10. A tantárgy, amely többek között a modern technológiára és az információs munkára 

összpontosít, a: 

a. pénzügyi ismeretek. 

b. médiaoktatás. 

c. környezetvédelmi oktatás. 

2. IGAZ – VAGY HAMIS MONDATOK 

Az értékelés automatikusan megtörténik. 

1. A digitális forradalom fő találmánya a számítástechnika volt. IGAZ – HAMIS 

2. Az internetes biztonság kérdését a médiaoktatásban is gyakran megvitatják. IGAZ – 

HAMIS 

3. Az újságíróknak lehetőleg elfogultnak kell lenniük hivatásuk gyakorlásakor. IGAZ – 

HAMIS 

4. A nagy címsor a komoly folyóiratok jele. IGAZ – HAMIS 

5. A hamis híreket szándék nélkül terjeszthetik. IGAZ – HAMIS 

6. Több a mobiltelefon, mint az ember a Földön. IGAZ – HAMIS 

7. 1997 és 2018 között az internethasználók száma legalább 18-szorosára növekedett. 

IGAZ – HAMIS 

8. A hamis hírek kizárólag szöveges anyagok. IGAZ – HAMIS 
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9. 2018-ban egy perc alatt átlagosan 187000 e-mailt küldtek el világszerte. IGAZ – HAMIS 

(valójában ez a szám 187 millió) 

10. Mielőtt elvégzed ezt a feladatot, a YouTube webhelyén az emberek több mint 4,3 millió 

videót játszanak le. IGAZ – HAMIS (Igaz – ha legalább 60 másodperc alatt kitöltöd). 

3. KIFEJTŐ KÉRDÉSEK 

1. Kétségtelen, hogy az ipari forradalom előrehaladást jelentett, azonban negatív 

következményei is voltak. Mire gondolhatunk? 

2. Mit gondolsz, mi az internet legnagyobb veszélye? 

3. Miért hajlamosak hinni az emberek az összeesküvés-elméletekben? 

4. Gondolj egy példára, hogyan használják a hamis hírt tartalmazó videót! 

5. Hogyan lehet ellenőrizni az információk hitelességét? 
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MÓDSZERTANI MEGJEGYZÉSEK 

1. Ennek a modulnak a fő célja, hogy a tanulók megértsék, melyek a társadalom jellemzői. 

2. A modul témája eléggé elméleti és műszaki jellegű, ezért fontos, hogy a tanár mindig adjon 

konkrét példákat az elméleti anyaghoz. 

3. A „sokszínűség” fogalmának megértése általános szempontból is létfontosságú: ez arra 

készteti a tanulókat, hogy aktívaknak kell lenniük és el kell fogadniuk másokat. 

4. A tankönyv és a tanári kézikönyv segíti a tanárokat a klasszikus, frontális oktatásban. A 

frontális oktatás egyébként kombinálható a modul elektronikus változatával is. 

5. A tanárokat arra ösztönözzük, hogy a jelen modul tanításához alkalmazzanak nem 

szabványos, innovatív módszereket, például: 

tanulói kiselőadásokat, melyek 5-10 percesek lehetnek. 

242 
 

 

  



 

ÓRATERVEZET – MINTA 

ELSŐ RÉSZ 

Szint/Osztály: 6-8 (Életkor 12-14 év) 

Cím: A DIGITÁLIS TÁRSADALOM FEJLŐDÉSE 

Idő: 45 perc 

Tanulási célok: A lecke végére a tanulók képesek lesznek felfogni: 

● A 21. század jellemzését, 

● Az emberi közösség fejlődésének jelentős mérföldköveit; 

● A hamis hír fogalmát, annak tisztázását; 

● A hamis hírek által okozott lehetséges kockázatokat; 

● A média üzeneteket milyen szempontból kell ellenőrizni. 

Szükséges Tankönyv, PP prezentáció, okostábla, projektor 

eszközök: 

Előkészítés és A tanár előzetesen elolvassa a tankönyvet, és megnézi az elektronikus 

előfeltételek: változatot (PPT). A tanári kézikönyvben található kisebb jegyzetek a 

tankönyvhöz és az elektronikus változathoz szintén nagyon hasznosak 

lehetnek. 

Tantárgyi ● történelem 

koncentráció: ● magyar nyelv és irodalom 

● informatika 

MÁSODIK RÉSZ: Az óra leírása 

Első tevékenység: Ráhangolás 

Módszer: 

A tanár üdvözli az osztályt és a diákok hangulatával kapcsolatos kérdéseket tesz fel; 

A témákra való felkészülés érdekében: 

Emlékezzetek a történelem órán az ipari forradalomról tanultakra és oldjátok meg a 

következő anagrammákat: PGZŐÉG KSZÖÉVŐSZ TVSÚA 

ÓÍTVÁR 

Megoldás: gőzgép, szövőszék, vasút, távíró 

Írjatok legalább 4 technikai eszközt, amelyeket rendszeresen használtok! 

Kölcsönhatás: tanár – diákok, diákok - tanár 

Felhasznált idő: 8 perc 
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Második tevékenység: Soroljátok fel, az emberek letelepedése, tevékenysége miatt 

milyen alapvető változások történtek a Földön! 

Módszer: A tanulók gondolkodnak és elmondják a legalapvetőbb változásokat. 

Kölcsönhatás: tanár – diákok, diákok – tanár, diákok – diákok 

Felhasznált idő: 5 perc 

Harmadik tevékenység: ötletbörze a hamis hír fogalma alapján 

Módszer: A gyerekek írnak egy-egy mondatot, mit gondolnak akkor, ha ezt a kifejezést 

hallják: „álhír”. 

Kölcsönhatás: tanár – diákok, diákok – tanár 

Felhasznált idő: 5 perc 

Negyedik tevékenység: Az adott cikkek hitelességének összehasonlítása 

Módszer: A diákok összehasonlítják az adott cikkeket, melyek ugyanarról az eseményről 

tájékoztatnak. Eldöntik, melyik valószínűbb a számukra. Döntésüket indokolják. 

Kölcsönhatás: tanár – diákok, diákok – tanár, diákok – diákok 

Felhasznált idő: 12 perc 

Ötödik tevékenység: Idézet – mit akart mondani a szerző? 

Módszer: 

A diákok saját szavaikkal magyarázzák meg a következő idézetet: "Nem számít, hány 

erőforrásod van, ha nem tudod, hogyan kell használni őket." 

Kölcsönhatás: tanár – diákok, diákok – tanár, diákok – diákok 

Felhasznált idő: 3 perc 

Hatodik tevékenység: Mit kell ellenőrizni minden információ esetében? 

Módszer: A diákok megpróbálják elmondani, hogy mit kell ellenőrizniük a 

médiaüzenetekben, hogy meggyőződjenek arról, valóban hiteles-e egy üzenet. 

Kölcsönhatás: tanár – diákok, diákok – tanár, diákok – diákok 

Felhasznált idő: 7 perc 

Hetedik tevékenység: Főcím az újságokban 

Módszer: A diákok megpróbálnak egy komoly és egy komolytalan főcímet feltenni az adott 

fényképre. 
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Kölcsönhatás: tanár – diákok, diákok – tanár 

Felhasznált idő: 4 perc 

Megjegyzések a házi feladathoz: A gyerekek hasonlítsanak össze egy komoly és egy 

bulváros információforrást. Keressék meg a weboldalt, és írják le, mi jellemző a webhelyre. 

Az órai munka értékelése 

Felhasznált idő: 1 perc 

Megjegyzések. 

A bemutatott óratervezet a klasszikus, frontális tanítási módszertant tükrözi. Ha nem 

szabványos, innovatív módszertanokat alkalmaznak, mint az ötletbörze, a csoportos viták, a 

hallgatói előadások, a tanárnak az osztálytervet az adott módszertanhoz rendelt időre kell 

igazítania. Ha a tanár úgy szeretné, akár két osztályban is taníthatja a modult. 
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7. Témakör 

Társadalmi felelősség a jövőért 

A modul 

A társadalom fenntartható fejlődése 

FENNTARTHATÓSÁG 

A fenntarthatóság elvben egy egyszerű dolog: ha egy rendszer adott állapotát örökre 

meg lehet tartani, akkor a rendszer fenntartható. Ennek a megértése csak józan ész kérdése. (Itt 

az „örökké” intelligens módon értendő; állandóan mobil nem létezik. Például a Nap 

folyamatosan veszíti el energiáját és anyagát, és létezése óta eddig az energiája 50% -át 

felhasználta). (A Nap másodpercenként 600 millió tonna hidrogént használ fel és azt héliummá 

alakítja). Így egyszerűen kiszámítható, hogy egy idő múlva a Nap elveszíti teljes energiáját 

(hidrogénjét) és „bezárul”; a mai élet a Földön, nem lesz fenntartható. Ez 5 milliárd év alatt fog 

megtörténni. Ezt szem előtt tartva beszélhetünk arról, hogy Napunk örök, „örökkévalóság van 

a földön”). 

A Nap 

A Föld más módon is „bevégződhet”, tehát a Nap szempontjából fenntartható és 

fenntarthatatlan lehet a másik szempontból. Elvileg mindig azt kell mondanunk, hogy „a 

rendszer fenntartható ...”. („Annak értelmében, hogy a Nap a Földön életlehetőséget teremt, a 

Földi élet fenntartható.”) Ez azt jelenti, hogy a „fenntarthatóság” egy egyszerű fogalom, de csak 

akkor, ha az adott rendszert nagyon egyszerű módon látjuk. Valójában minden „normál”, létező 

rendszer sokkal összetettebb, ezért a fenntarthatóság szintén nagyon összetett fogalom. 

A fogalom összetettsége két kérdés következménye: 

1. A rendszer bonyolultsága; azaz alkotóelemeinek sokfélesége és összekapcsolása; 

2. Az alkatrészek dinamikus jellege; vagyis a kölcsönösen összefüggő alkotóelemek időbeli 

változása. Ez természetes állapot, mivel a fenntarthatóságot úgy értjük, mint egy változó 
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rendszer fenntartását. A statikus (azaz nem változó) rendszerek önmagukban mindig 

fenntarthatók. 

A fenntarthatóság fogalommeghatározása szerint: „anélkül elégíti ki a jelen 

szükségleteit, hogy veszélyeztetné a jövő generációk lehetőségét saját igényeik 

kielégítésére. Egy kiegyensúlyozott környezetben, amelyben az erőforrások kiaknázása, a 

beruházások, a technológiai fejlődés iránya és az intézményi változások összhangban állnak, és 

mind a jelenlegi, mind a jövőbeli teljesítőképességet növelik az emberi igények kielégítésére. 

Ezen a téren sok ember számára a fenntarthatóságot a következő összekapcsolt pillérek 

határozzák meg: környezetvédelem, gazdaság és társadalom. A fenntartható fejlődés alterületeit 

is figyelembe vették: kultúra, technológia és politika. 

(https://en.wikipedia.org/wiki/Sustainability) A meghatározás azt mutatja, hogy a rendszer 

összetevői nagyon különféle típusúak lehetnek: objektív (természetes), társadalmi, politikai, 

stb., stb. Ez azt jelenti, hogy a fenntarthatóságot több szempontból is figyelembe lehet venni; 

és ugyanaz a rendszer fenntartható lehet egyik szempontból, de nem fenntartható a másik 

szempontjából. 

Itt a társadalom fenntarthatóságával foglalkozunk; azaz a „rendszer” a társadalom. A 

társadalom önmagában egy rendkívül összetett rendszer, ezért a társadalom fenntarthatóságát 

nagyon sokféle szempontból lehet mérlegelni. 

FEJLESZTÉS 

A statikus rendszereket nem vesszük figyelembe a projektben; az összetevők és 

kölcsönhatásaik idővel változnak. (Valójában a „statikus rendszer” inkább mesterséges, 

elméleti fogalom.) Mivel a rendszer alkotóelemei az idő múlásával változnak, maga a rendszer 

és jellemzői is megváltoznak. Ezt a változást fejlesztésnek hívják. Az egyszerűbb meghatározás 

szerint: „a rendszer jobb, mint korábban, ha…” vagy „a rendszer rosszabb, mint korábban, 

ha…” A józan ész szerint a „rendszer fejlődik”, ha jobbá válik. Természetesen a „jobb” és a 

„rosszabb” meghatározása abszolút szubjektív is lehet. Mivel így van, a „fejlődés” kifejezés is 

lehet szubjektív. Például, ha úgy gondoljuk, hogy a demokrácia jobb, mint a diktatúra, akkor a 

demokratizálódási folyamat határozottan „jó fejlemény” számunkra. Ez azonban nem olyan jó 

a diktátorok számára – és fordítva. 

Tehát, amikor a „társadalom fejlődéséről” beszélünk, szem előtt kell tartanunk, hogy ez jelentős 

mennyiségű szubjektív értékelést tartalmaz. Továbbá, amikor a társadalom referenciajellemzőit 

meghatározzuk, meghatározhatjuk a társadalmi fejlődést, a műszaki fejlődést, az 
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energiafejlesztést, az egészségfejlesztést, az üzleti fejlődést, a karrierfejlesztést és így tovább, 

és így tovább. 

A Cambridge-i szótár meghatározása szerint a fejlődés az a folyamat, amelyben valaki vagy 

valami növekszik vagy megváltozik, és fejlettebbé válik. 

(https://dictionary.cambridge.org/dictionary/english/development) Ebben a meghatározásban a 

„fejlettebb” kifejezés helyettesíti a fentiekben használt „jobb” szót. A „fejlettebb” szintén a 

szubjektív megítélés nagyon jelentős részét tartalmazza. 

ERŐFORRÁSOK 

Bármely fejlesztési folyamatnak (sőt, bármilyen mozgási folyamatnak) energiára van szüksége 

(és azt fel is használja). Az energiának sokféle formája van: fizikai energia, elektromos energia, 

atomenergia, potenciális energia, mentális energia, pszichés energia, napenergia és így tovább, 

és így tovább. A melléknév az energiaforrást mutatja, ha nukleáris, mentális, napenergia vagy 

bármi más. Vagyis: az erőforrások energiát biztosítanak a változásokhoz. Nagyon sokféle 

erőforrás van: például olaj hőenergiához és kinetikus energiához, radioaktív anyagok nukleáris 

energiához, Nap a napenergiához és így tovább. Mivel a különböző mozgások (változások) 

eltérő energiát igényelhetnek, a változásokhoz különféle forrásokra lehet szükség. Vagyis az 

egyik erőforrás nem feltétlenül egy másik változás forrása. Mentális energiánk nagyon fontos 

erőforrás, de nem egy speciális erőforrás, mondjuk a fűtéshez. 

Mivel Földünk korlátozott térben van, nem tartalmazhat korlátlan mennyiségű erőforrást. Előbb 

vagy utóbb az erőforrások kimerülnek. Az erőforrások felhasználása mellett a változások olyan 

maradványokat eredményeznek, amelyek elvben nem hasznosak: ezeket az anyagokat 

hulladéknak nevezzük. Az emberiség felhasználja a Föld erőforrásait (globális erőforrások), 

miközben a Földgolyót a keletkező hulladékkal tölti be. 

Egy nagyon összetett rendszerben, mint például a Földünk, az erőforrás-rendszer szintén 

nagyon összetett. Az is lehetséges, hogy az egyik folyamatból származó hulladék forrásként 

szolgál egy másik folyamathoz. Ha fosszilis energiát használunk fel (azaz szenet égetünk), 

hulladékként termeljük a CO2-t. A növények számára (fotószintézis segítségével) a CO2 

erőforrás. A fák és hulladéka az oxigén; nekünk, embereknek az oxigén forrás, mi CO2-t 

termelünk hulladékként. 

Fotószintézis 
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Vagyis ha kiszámolunk és összekapcsolunk megfelelő mennyiséget (emberek, autók stb.), 

amelyek CO2-t termelnek, egy kiszámított mennyiségű növényt (esőerdők), amelyek 

felhasználják a CO2-t és oxigént termelnek, biztosíthatjuk az egyensúlyt, fenntartható helyzetet 

teremthetünk. Így volt ez több százezer éven át a Földön, de az energiafelhasználás hirtelen 

növekedése, vagyis a szén-dioxid-termelés hirtelen növekedése és az erdőirtás negatív hatásai 

miatt az eredeti egyensúly megsemmisült, és most a Föld sokat szenved a a keletkező szén- 

dioxid fölösleges mennyiségétől. (Lásd a következő modulokat az alábbiakban) 

Erdőirtás 

Ezenkívül néhány rendszer (nevezetesen a Föld) képes felhasználni bizonyos mennyiségű 

elhasznált erőforrást. Példa: alvás közben a szervezetünk regenerálja mentális energiánkat – 

legalábbis bizonyos mennyiségét. Ezenkívül új források fedezhetők fel, amelyek korábban nem 

voltak ismertek vagy nem használták őket. (Az atomenergiát nem ismerték kétszáz évvel 

ezelőtt, és a napenergiát is csak mintegy 10… 20 éve használjuk). 

Most, a rendelkezésre álló erőforrások összegét figyelembe véve, levonva a felhasznált 

erőforrásokat, valamint a regenerált erőforrásokat és a felfedezett új erőforrásokat, pozitív 

egyenlegnek kell lennie, különben az erőforrások összmennyisége csökken, és előbb vagy 

utóbb az erőforrások teljes mértékben felhasználásra kerülnek, azaz ez a folyamat nem 

maradhat örökké; ez a folyamat nem fenntartható. Amint az az alábbi modulokban látható, az 

emberiség napjainkban nem fenntartható életet él a Földön. 

Teljesen hasonló logika használható az erőforrás-egyensúly és ezáltal a fenntarthatóság 

szempontjából a társadalmi élet, azaz a társadalom számára. A társadalom fejlődése is 

határozott erőforrásokat igényel – többnyire anyagi erőforrásokat, de a társadalmi helyzet 

nyugtalansággá alakulhat (mondhatjuk, hogy a „nép kitartó erőforrása kimerült”). Most ezt 

vagy azt a módszert használva megnyugtathatjuk az embereket (mondjuk, ha több pénzt adunk 

nekik) – azaz azt mondhatjuk, hogy a társadalom politikai rendszere valamilyen mértékben 

felfrissíti a társadalmi kitartást. Amikor a rendszerek felhasználják az erőforrásaikat, leáll a 

működés és mindenféle probléma felmerül. Hasonlóképpen, amikor egy közösség felhasználja 

forrásait, akkor megszűnik a normális működése. Az utóbbi esetben a problémák általában 
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nyugtalanságok, polgárháborúk, forradalmak formájában jelentkeznek. A társadalom – mint 

egy élő szervezet vagy rendszer – nem élhet úgy tovább, mint korábban 

Tehát a társadalom fejlődése is lehet fenntartható és fenntarthatatlan. És mivel a Földön minden 

korlátozott, a társadalom erőforrásai is ilyenek – azaz azt mondhatjuk, hogy a társadalom 

fejlődése szintén nem fenntartható. A történelem azt tanítja, miként kell radikális változásokat 

folytatni – egy másik formában, más stílusban, más szociális (és társadalmi, politikai) 

jellemzőkkel. 

GLOBÁLIS FENNTARTHATÓSÁG 

Amikor meghatározunk egy rendszert, elválasztjuk azt a környezettől. Vagyis egy rendszer 

mindig egy nagyobb rendszer része. A család a helyi társadalom része, ez utóbbi a nemzet része, 

a nemzet a régió vagy a kontinens része; amely a földgömb része. A földgömb a Naprendszer 

része és így tovább és így tovább. 

A fenntarthatóságot mindig egy konkrét, korlátozott rendszeren belüli folyamatnak kell 

felfogni. Ha az adott folyamat (változás, fejlődés) az adott rendszerben fenntartható, akkor 

minden rendben van, de mi van, ha nem ...? A rendszer fenntarthatatlansága továbbra is 

fenntartható lehet egy nagyobb rendszerben. Ha a család jövedelme folyamatosan alacsonyabb, 

mint az elkerülhetetlen kiadások, akkor a helyzet nem fenntartható a család számára. De ha a 

család rendszeres anyagi segítséget kap az önkormányzattól, életük fenntarthatóvá válhat. Ha 

az önkormányzatnak nincs elegendő forrása, de az állam rendszeresen segít, akkor a család élete 

ismét fenntarthatóvá válik. Más szavakkal: egy nem fenntartható rendszer túlélhet a külső 

források által. Lehet, hogy egy országnak nincs elegendő olaja (vagy egyáltalán nincs) – ennek 

ellenére az autók az ország útjain futhatnak, ha másik országból olajat vásárolnak. Itt a külföldi 

vásárlási folyamat az adott közösség újabb folyamatának tekinthető, amely önmagában talán 

fenntartható vagy fenntarthatatlan. Ha egy országnak nincs elegendő pénze (vagyis forrása) az 

olaj külföldről történő vásárlásához, a folyamat ismét nem fenntartható. Ha az ország újabb 

pénzeszközhöz jut, akkor a kombinált folyamat fenntartható. Elvileg és elméletben ez a „Nem 

fenntartható – keressen egy nagyobb rendszert a fenntarthatóság érdekében!” folyamat csak 

akkor lehet korlátlan, ha univerzumunk korlátlan. Energiát kapunk a földünkön kívülről – a 

napfény révén. De alapvetően napi életünk a földgömbre korlátozódik; a Földön élünk. Vagyis 

valós esetben, és ma valóban nem mehetünk túl a Földön a fenntarthatóság biztosítása 

érdekében. És mivel a Föld erőforrásai korlátozottak, a változások (jelenlegi folyamatok, 

fejlődés) nem maradhatnak örökké. 
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Ez a „globális gondolkodásmód” az elmúlt 50 év eredménye; az első mérföldkő, amely valóban 

megrázta a világot, a híres „A növekedés határai” publikáció volt, amelyet 1972-ben tettek 

közzé a híres „Római Klub” tagjai. 

https://www.google.com/search?q=a+n%C3%B6veked%C3%A9s+hat%C3%A1rai+r%C3%B3 

mai+klub&oq=a+n%C3%B6veked%C3%A9s+&aqs=chrome.4.69i57j0l5.7952j0j7&sourceid=ch 

rome&ie=UTF-8 

A „Növekedés határai” szerzői olyan módszert alkalmaztak, amely most nagyon 

egyszerűnek tűnik: az adott erőforrás ismert mennyiségét, valamint a felhasználás korábbi 

tendenciáit vették és kiszámították, meddig tart az adott erőforrás. Nagy (és súlyos) 

meglepetésükre az általános kép azt mutatta, hogy 30–50 év alatt az erőforrások kimerülnek. 

És ami még ijesztőbb és baljóslóbb: ha azt gondolnák, hogy az adott erőforrás mennyisége nem 

egyezik meg az ismert összeggel, hanem nagyságrenddel nagyobb, akkor a „bontási idő” csak 

körülbelül 20-30 évvel tolódott el.… 

A „globalizmus”, a „globális gondolkodásmód” ebből a híres mérföldkőből indult ki. Azóta sok 

új számítást végeztek és új forgatókönyveket jelentettek meg, de mindegyik azt mutatja, hogy 

az emberiség manapság nem él fenntartható életet. „Lábnyomunk” nagyobb annál, mint amit a 

Föld gördülékenyen képes fenntarthatóan kezelni. (Erről a tényről lásd az alábbi modulokat). 

Az emberiség azóta megoldásokat keres ennek a baljós jövőnek a megoldására. 

Sok lépést megtettünk és sok eredményt elértünk, ám ezek a lépések és eredmények 

csak lassíthatják a kimerülési folyamatot (rendkívül fontos, hogy több időnk legyen a megoldás 

megtalálására és végrehajtására), de az emberiség még mindig nem él fenntartható életet a 

Földön. A megoldás megtalálása elkerülhetetlen kötelességünk a gyermekeinkkel és 

unokáinkkal szemben. 
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DIGITÁLIS KOR ÉS FENNTARTHATÓSÁG 

 A fenntarthatóságot két tény határozza meg: az erőforrások mennyisége és 

felhasználásuk sebessége. Tehát, ha fenntarthatóságot akarunk biztosítani, akkor vagy 

növelnünk kell a rendelkezésre álló források mennyiségét, vagy le kell lassítanunk azok 

felhasználását. (A legjobb természetesen mindkettő kombinációja.) 

Digitális korszak és az erőforrások mennyisége 

 A legtöbb folyamatban felhasznált erőforrások nagy része energiafajta. Vagyis ha 

valami lehetővé teszi számunkra, hogy kevesebb energiát használjunk, az előnyökkel jár. Ha 

megvizsgáljuk a Föld fejlődésének összetett jellemzőit, akkor egyértelmű, hogy a jólét 

növekedése szorosan kapcsolódik az energiafelhasználás növekedéséhez. Minél fejlettebb egy 

ország, annál több energiát használ fel. Vagyis önző lenne korlátozni az energiafelhasználás 

növekedését a szegényebb országokban; nekik is ugyanolyan joguk van a fejlődésre, mint a 

vezető országoknak. Ezért nem a felhasznált energia mennyisége fontos, hanem az 

energiafelhasználás hatékonysága. 

 A digitális technológia mindkét szempontból nagy segítség. A digitális megoldások 

nagyon alacsony energiamennyiséget fogyasztanak (egészen a mikrowattig) – leginkább a 

kifinomult energiagazdálkodás lehetőségein keresztül (digitális automatizálás, digitális 

vezérlés, digitális hulladékkezelés stb.). Vagyis: a digitális technológia révén a felhasznált 

energia mennyisége jelentősen csökkenthető. Ezen túlmenően, az energiaszükséglet meredek 

csökkentése miatt új energiaforrások is megvalósíthatók. Érdekes és meglehetősen 

„futurisztikus” példa: a nanotechnológia (a mikro-technológia utáni újabb lépés) lehetővé tette 

a vér kinetikus (mozgási) energiájának (!!) felhasználását. Biztonságos energiaigény a 

legfejlettebb szívkészülékek, például a pacemakerek működtetéséhez. (Az energiát microwatt- 

ban generálják; a módszer hasonló a régi vízimalmokhoz.) Digitális korszak és az erőforrások 

felhasználásának csökkentése 

 Mint azt már érintettük, az elektronikus (digitális) vezérlés jelentősen csökkentheti az 

adott feladat során felhasznált energiát. Vagyis egy adott feladat sokkal kevesebb energiával 

hajtható verge – az energiahatékonyság sokkal nagyobb lesz. (Ez azt is jelenti, hogy az 

energiapazarlás – ami szinte mindig előfordul – szintén jelentősen csökkenthető.) Az 

energiahatékonyság növelésével mindkét célt elérhetjük: mi (és a szegényebb országok is) 

teljesíthetjük azt, amit a társadalom fejlődése szempontjából kívánunk, de viszonylag sokkal 

alacsonyabb energiafelhasználással. 
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A társadalomban a digitális korszak hozzájárulhat a fenntarthatóság biztosításához; a 

kommunikáció és az információáramlás új módjai növelhetik az emberiség földi 

életlehetőségének hosszabb időtartamát. Bár igaz, hogy ez manipulációhoz is vezethet. 

Összességében akkor is, ha az energiafelhasználás globális hatékonysága sokkal magasabb, 

mint korábban, és még ha új energiaforrásokat vezetünk is be (NRES = új és megújuló 

energiaforrások, mint például a nap, a szél, a geotermikus energia), akkor is a korábbinál több 

energiát használunk fel, azaz javult a fenntarthatósági helyzet, de a Földön továbbra sem élünk 

fenntartható életet. 

MEGJEGYZÉSEK A HÁZI FELADATHOZ – LEHETSÉGES 

MEGOLDÁSOK 

1. A fenntartható folyamat: Szüleink pénzt keresnek, és elég, ha családunk 

élelmet, ruhát, mozijegyet és egyéb szükséges dolgot vásárol. Amikor vásárolunk egy 

autót, akkor hitelt veszünk fel, de előtte kiszámoljuk, hogyan tudjuk visszafizetni. 

2. A benzin üzemanyag (forrás) az autók számára, de nekünk, embereknek nem forrás, 

mint étel. Családunk jövedelme forrás számunkra, de nem forrás a szomszédos család 

számára. Ha a rászorulók segítséget kérnek, megosztjuk a jövedelmünket, és ez azután 

mindkét család közös ideiglenes forrásává válik. 

3. Szüleim jövedelme elegendő a költségeink fedezéséhez. A CSALÁDI SZINT 

FENNTARTHATÓSÁGA 

A szüleim jövedelme nem elegendő a családi kiadások fedezéséhez, de az önkormányzat 

szociális támogatása biztosítja egyensúlyunkat. FENNTARTHATÓSÁG A HELYI 

KÖZÖSSÉG SZINTJÉN 

A szüleim jövedelme és a szociális támogatás nem elegendő számunkra a családi 

kiadások fedezéséhez, de az állam által biztosított gyermektámogatással mindent 

fedezhetünk. FENNTARTHATÓSÁG NEMZETI SZINTEN 
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Konkrét megjegyzések az okostelefon verzióhoz 

1. Harminc különböző feladat van (kérdések, nyílt végű mondatok, stb.). A modul teljes 

anyagát lefedik. Az értékelés természetesen az adott iskolától és a tanártól függ, de javasoljuk 

a 30 lehetséges jó válaszból 25 jó válasz esetén a legjobb jegyet. 

2. Az okostelefon feladatai helyettesíthetik a tankönyv házi feladatait. 

3. A SOCRATIVE lehetővé teszi, hogy az adott kérdéseket házi feladatként, versenyként 

vagy osztálymunkaként használják. Ha osztálymunkában használják, az alábbi óratervet ennek 

megfelelően módosítani kell. 

4. A tanár természetesen további feladatokat is létrehozhat az okostelefonos változathoz. 

5. A SOCRATIVE egyéb lehetőségeit a Függelék tartalmazza. 

6. A tanárokat arra ösztönözzük, hogy használják széles körben az okostelefonos 

változatot. A tapasztalatok azt mutatják, hogy az okostelefonok használatának megtiltása az 

osztályteremben ellentétes az eredményességgel, és ha a tanár okostelefont használ, a diákok 

lelkesebben követik őt. 

7. A nyílt végű kérdésekre és a nyílt végű mondatokra javasolt megoldásokat csak a tanár 

értékelheti. A javasolt megoldások csak minták; más szavakkal is megfogalmazhatók a jó 

válaszok. 

OKOSTELEFON ANYAGA 

BEVEZETŐ MEGJEGYZÉSEK 

1. A választott kérdések esetében a vastag betűvel nyomtatott válasz az egyetlen helyes. 

Ugyanez vonatkozik az IGAZ – HAMIS mondatokra: csak a megjelölt opció helyes. A kérdések 

a tankönyvben megadott ellenőrzési kérdéseken alapulnak. 

2. A nyílt végű mondatok és kérdések esetében más, másképp megfogalmazott válaszok is 

helyesek lehetnek; a tanár dönti el, hogy elfogadja-e vagy sem. Tehát, míg a többszörös 

választási kérdések és az IGAZ – HAMIS mondatok automatikusan értékelhetők, a nyílt végű 

feladatokhoz a tanár értékelése szükséges. 

3. Minden kérdés és feladat megoldható a tankönyv alapján. 

4. Lásd a Socrative.com-ra vonatkozó utasításokat a függelékben 
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1. FELELETVÁLASZTÓS KÉRDÉSEK 

1. Mi a fenntarthatóság? 

a. amikor valamit a kezemben tartok. 

b. Amikor a rendszer egyensúlyban marad, vagy mindig visszatér hozzá. 

c. Ha a rendszer nem marad egyensúlyban. 

d. amikor a rendszer képes valamit végrehajtani. 

e. amikor a rendszer nem képes semmit végrehajtani. 

2. Mi a rendszer? 

a. amikor több alkatrészt összekapcsolnak bizonyos közös jellemzők. 

b. amikor az egyik résznek vannak közös tulajdonságai. 

c. amikor az alkatrészek nem rendelkeznek közös jellemzőkkel. 

d. amikor valami nem rendelkezik alkatrészekkel. 

e. amikor valamelyiknek csak egy része van. 

3. Mi a társadalom? 

a. Amikor segítek a barátomnak. 

b. Amikor a barátom segít. 

c. A társadalom összetett rendszer, amely hasonló részekből áll, többnyire 

emberekből. 

d. Ha egy rendszer nem emberekből áll. 

e. Amikor az emberek rendszerből állnak. 

4. Mi a fejlődés? 

a. Néhány jellemző alapján megítélve a rendszer értékesebbé válik. 

b. Amikor a rendszer rosszabbodik. 

c. Amikor a rendszer nem változik. 

d. Néhány jellemző alapján megítélve a rendszer nem változik. 

e. Amikor a rendszer megnyeri a labdarúgó-mérkőzést egy másik rendszerrel. 

5. Mi az erőforrás? 

a. Erőforrások nem léteznek. 

b. Erőforrások, amit egy rendszer nem bocsáthat rendelkezésre. 
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c. Az erőforrások a rendszer külső színei. 

d. Az erőforrások egyfajta energia, amely lehetővé teszi a rendszer számára egyes 

műveletek végrehajtását. 

e. Az erőforrások nem engedélyezik semmilyen műveletet. 

6. Mi történik az erőforrásokkal, amikor ezeket használjuk (a rendszer használja)? 

a. Semmi nem történik. 

b. Az erőforrások mennyisége növekszik. 

c. Az erőforrások mennyisége csökken. 

d. Nem használhatjuk az erőforrásokat. 

e. Az erőforrások mennyisége változatlan marad. 

7.Mi történik, ha az adott erőforrás kimerül? 

a. A rendszer az erőforrás nélkül működik. 

b. A rendszer meghal. 

c. A rendszernek újonnan kell születnie. 

d. A rendszer leállítja az erőforrások generálását. 

e. A rendszer nem tudja végrehajtani az adott funkciót. 

8. Regenerálhatja-e egy rendszer a felhasznált erőforrást? 

a. Igen, elvileg megteheti. 

b. Nem, nem lehet. 

c. Igen, lehet, de csak kis összeggel. 

d. Igen, lehet, de több, mint amennyit csak használtak. 

e. Nem, csak egy másik erőforrást generálhat. 

9. Mi történik, ha több forrást használnak fel, mint az újonnan létrehozott (regenerált)? 

a. Előbb vagy utóbb az összes erőforrás felhasználásra kerül; a rendszer leáll. 

b. Semmi nem történik; minden folytatódik 

c. A rendszer növeli az adott erőforrás felhasználását. 

d. A rendszer tovább fejlődik. 

e. A rendszer fejlődik, de lassabban. 
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10. Hogyan válhat fenntarthatóvá egy nem fenntartható rendszer? 

a. Nem lehet. 

b. Csak a külvilág segítségével (nagyobb rendszer). 

c. A rendszer mindig fenntartható. 

d. A rendszer nem lehet nem fenntartható. 

e. Az egész világ fenntartható. 

f. Nem fenntarthatóságot hirdet. 

2. IGAZ – VAGY HAMIS MONDATOK 

1. A rendszer mindig nagyon összetett. IGAZ – HAMIS 

2. A fenntarthatóság az, amikor egy rendszer kialakulhat. IGAZ – HAMIS 

3. Fenntarthatóság, amikor a rendszer továbbra is működni fog, mint most, örökké. IGAZ 

– HAMIS 

4. Az erőforrás valójában valamely művelet végrehajtásának képessége. IGAZ – HAMIS 

5. A fejlődés az, amikor egy rendszer egyes jellemzőkkel értékesebbé válik. IGAZ – 

HAMIS 

6. Az erőforrás, erőforrás felhasználásának az eredménye. IGAZ – HAMIS 

7. A rendszer nem képes a felhasznált erőforrások regenerálására. IGAZ – HAMIS 

8. Ha a rendszer nem képes újrafelhasználni a felhasznált erőforrásokat, előbb-utóbb leáll 

a működése. IGAZ – HAMIS 

9. A fenntarthatóság csak kívülről tartható fenn. IGAZ – HAMIS 

10. Egy nem fenntartható rendszer csak egy nagyobb rendszer segítségével válhat 

fenntarthatóvá. IGAZ – HAMIS 

3. NYÍLT VÉGŰ KÉRDÉSEK 

1. Mi a rendszer? (Ami hasonló jellemzővel rendelkező alkatrészekből áll) 

2. Mik az erőforrások? (Képesség, energia valamilyen funkció végrehajtásához) 

3. Mi a fejlődés? (Amikor egy rendszer egy adott tulajdonság szempontjából értékesebbé 

válik.) 

4. Mi a fenntarthatóság? (Amikor a rendszer örökké működhet.) 

5. Hogyan válhat egy nem fenntartható rendszer fenntarthatóvá? (Csak a külvilág, azaz 

egy nagyobb rendszer segítségével) 

4. NYÍLT VÉGŰ MONDATOK 
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1. Az erőforrások… .. (valójában energiaforrások egy adott művelet végrehajtásához). 

2. A fenntarthatóság…. (amikor az adott rendszer tovább, örökre működhet, mint most). 

3. A társadalom fenntartható, ha…. (gyermekeink és unokáink nem lesznek hasonló 

cselekedetekre kényszerítve). 

4. Egy társadalom akkor fejlődik, ha. (egyes jellemzők értékesebbé válnak). 

5. A nem-fenntarthatóság csak (a külvilág segítségével – azaz nagyobb rendszerrel) 

változtatható meg. 
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MÓDSZERTANI MEGJEGYZÉSEK 

1. Ennek a modulnak a fő célja, hogy a tanulók megértsék, mi a fenntarthatóság. 

2. A modul témája inkább elméletinek tűnik; fontos, hogy a tanár mindig adjon konkrét 

példákat az elméleti szempontokra. 

3. A fenntarthatóság fogalma általános jelentőséggel bír az életben: a tanulóknak teljes 

mértékben meg kell érteniük, hogy bármit is csinálnak, azzal energiát fogyasztanak, és az 

energia véges. 

4. A „fenntarthatóság” fogalmának megértése általános szempontból is létfontosságú: ez 

arra készteti a tanulókat, hogy aktívnak és energikusnak kell lenniük a fenntarthatóság 

érdekében. 

5. A tankönyv és a tanári segédanyag segítenek a tanároknak a klasszikus, frontális 

oktatásban. A frontális oktatás azonban kombinálható a modul elektronikus változatának 

használatával. 

6. A tanárokat arra ösztönzik, hogy a jelen modul tanításához ne szabványos, hanem 

innovatív módszereket alkalmazzanak. A tanárok választása szerint ezek a módszerek 

lehetnek: 

a. A diákok által készített kiselőadások, ezek mindegyike 5–10 perc lehet. 

A diákok kiselőadásaihoz javasolt témák: 

A. Mi a rendszer? Melyek a jellemzői? Lehetséges folyamatok egy rendszerben. 

B. Mi a fenntarthatóság? Hogyan lehet egy nem fenntartható folyamatot 

fenntarthatóvá változtatni? 

C. Mi a társadalom? Néhány jellegzetes folyamat a társadalomban. Kisebb vagy 

nagyobb társadalmak. 

D. Digitális korszak és fenntarthatóság. Hogyan képes a digitális technológia 

bizonyítani a fenntarthatóságot? 

b. Viták vagy ötletbörze/brainstorming néhány koncepcióval kapcsolatban. 

 A következő témákat javasoljuk a vitákhoz vagy az ötletbörzéhez: 

 A. Mit jelent a fenntarthatóság? 

B. Fenntartható életet élünk? 

C. Mit tegyünk a fenntarthatósági helyzet javítása érdekében? 
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Külön megjegyzések az elektronikus változathoz 

1. Ha elkezdik az IKT által támogatott oktatást, a tanárok a következő YouTube 

prezentációkat is használhatják (valamennyi angol nyelvű anyag): 

1. https://www.youtube.com/watch?v=_5r4loXPyx8 (Fenntarthatóság; 4’) 

2. https://www.youtube.com/watch?v=rmQby7adocM (Fenntarthatóság; 9”43”) 

3. https://www.youtube.com/watch?v=7V8oFI4GYMY (Fenntartható fejlődés; 

3’40”) 

4. https://www.youtube.com/watch?v=9-xdy1Jr2eg (Fenntartható fejlesztési célok; 

5’52”) 

h. https://www.youtube.com/watch?v=KW73Rs2zz6o (Közösségi fejlesztés; 5’46”) 

A YouTube anyagokhoz gyors internetkapcsolat szükséges. 
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ÓRATERVEZET – MINTA 

ELSŐ RÉSZ 

Szint/Osztály: 6-8 (Életkor 12-14 év) 

Cím: A TÁRSADALOM FENNTARTHATÓ FEJLŐDÉSE 

Idő: 45 perc 

Tanulási célok: A lecke végére a tanulók képesek lesznek felfogni: 

● Általánosságban mik a rendszerek és a társadalmak; 

● Mit jelent általánosságban a fenntarthatóság; 

● Hogyan lehet elérni egy társadalom fenntarthatóságát; 

● A rendszer fenntarthatóságának milyen szintjét tudjuk figyelembe 

venni; 

● Hogyan lehet a nem-fenntarthatóságot visszaállítani. 

Szükséges Tankönyv, PP prezentáció, okostábla, projektor 

eszközök: 

Előkészítés és A tanár előzetesen elolvassa a tankönyvet, és megnézi az elektronikus 

előfeltételek: változatot (PPT). A tanári kézikönyvben található kisebb jegyzetek a 

tankönyvhöz és az elektronikus változathoz szintén nagyon hasznosak lehetnek. 

Tantárgyi ● történelem 

koncentráció: ● biológia 

● földrajz 

MÁSODIK RÉSZ: Az óra leírása 

Első tevékenység: Ráhangolás 

Módszer: 

A tanár üdvözli az osztályt és érdeklődik a diákok hangulatáról; 

A diákoknak a témára való felkészítéséhez felteszi a következő kérdéseket és meghallgatja a 

véleményüket: 

● Mi a fenntarthatóság? 

● Mi az energiafelhasználás? 

● Mi az energiatakarékosság? 

A tanár meggyőződik róla, hogy a tanulók megértették, mit jelent a fenntarthatóság és melyek a 

jellemzői. Beszélgetnek az energiafelhasználásról és az energiatakarékosságról. 

Kölcsönhatás: tanár – diákok, diákok - tanár 
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Felhasznált idő: 10 perc 

Második tevékenység: Mit gondoltok, mi a fenntarthatóság és mi a nem-fenntarthatóság? 

Módszer: 

Ez lehet játék. A hallgatók saját mintákat készítenek a környezetükben zajló fenntartható 

folyamatokról, és a tanár kiértékeli azokat. 

Az angol nyelv az internet nyelve, tehát a tanár beszélhet az angol nyelvtanulás fontosságáról. 

Kölcsönhatás: tanár – diákok, diákok – tanár, diákok – diákok 

Felhasznált idő: 8 perc 

Harmadik tevékenység: Fenntartható életet élünk a Földön? Ha igen, miért? Ha nem, miért 

nem? 

Módszer: 

A diákok megvitatják, miért élünk úgy, ahogy gondolják. Ezt lehet csoportos vitaként 

megszervezni az „igen” és „nem” tábor között. A tanár az életünk fenntarthatatlanságának okairól 

beszél. 

Kölcsönhatás: tanár – diákok, diákok – diákok 

Felhasznált idő: 10 perc 

Negyedik tevékenység: Vita a szociális (társadalmi) fenntarthatóságról 

Módszer: 

A tanár bemutatja a kérdést, és a hallgatók beszélnek róla. A vita témája: a fenntartható vagy a nem 

fenntartható társadalom jelei és tünetei. Hogyan befolyásolja a digitális korszak a fenntarthatóságot 

általában és a társadalomban? 

Kölcsönhatás: tanár – diákok, diákok – diákok 

Felhasznált idő: 12 perc 

Ötödik tevékenység: A modul összefoglalása, a lehetséges házi feladat megbeszélése 

Módszer: 

A tanár összefoglalja a modul főbb pontjait. Döntése alapján adhat házi feladatot a diákoknak. 

Kölcsönhatás: tanár – diákok 

Felhasznált idő: 4 perc 
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Az órai munka értékelése 

Felhasznált idő: 1 perc 

Megjegyzések 

A bemutatott mintaterv alapvetően a klasszikus, frontális tanítási módszertant tükrözi. Ha nem 

szabványos, hanem innovatív módszereket alkalmaznak, mint például az ötletbörze, csoportos 

viták, hallgatói előadások, a tanárnak az osztálytervet hozzá kell igazítania az ezekhez a 

módszertanokhoz rendelt időhöz. Ebben az esetben a modult nem egy osztályban, hanem 

kettőben vagy akár háromban is lehet tanítani, az adott nem szabványos módszer és a tanulók 

aktivitásának időigénye szerint. 
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7. Témakör 

B modul 

Környezetvédelem a digitális korban 

KÖRNYEZETVÉDELEM 

Egyszerű meghatározás szerint a „környezet minden, ami körülvesz bennünket”. Ebben 

az értelemben a „környezet” egy teljesen általános kifejezés, és meghatározhatjuk annak ezt 

vagy azt a sajátos alkotórészét. Ha ezt megtesszük, akkor beszélhetünk a „társadalmi 

környezetről” (azaz a körülöttünk lévő társadalom társadalmi jellemzőiről), „emberi 

környezetről” (mindenki, kivéve minket), „gazdasági környezetről” (körülöttünk lévő 

gazdaság), „tudományos környezetről” stb. A környezet a Föld három nagy rendszerének 

egyike (társadalmi, gazdasági és környezeti), és amikor a fenntarthatóságról beszélünk, úgy 

gondoljuk, hogy az, a három nagy rendszer. Vagyis valami (egy folyamat) fenntartható, ha a 

környezeti, társadalmi és gazdasági szempontok „rendben vannak”.) 

https://hu.wikipedia.org/wiki/Fenntarthat%C3%B3_fejl%C5%91d%C3%A9s#/media/F%C3%A 

1jl:Fenntarthat%C3%B3_fejl%C5%91d%C3%A9s_1b.jpg Készítette: Eredeti: Nojhan, fordító: 

Elkágyé - Sustainable development.svg, CC BY-SA 3.0, 

https://hu.wikipedia.org/w/index.php?curid=777871 

Hasonló megfontolások különböztethetik meg a gazdasági, környezeti (ökológiai), 

politikai és kulturális szempontokat, és ha meg akarjuk ítélni a fenntarthatóságot, akkor mind a 

négy szempontot elemezhetjük. 

Fenntarthatósági körök (gazdaság, ökológia, politika, kultúra) 
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A fenntarthatósági elemzés szerint a „szűk keresztmetszet” az ökológia; ez nagyon távol a 

stabilitástól. Vagyis, ha a földi élet fenntarthatóságáról beszélünk, akkor a gyenge pont az 

ökológia. (Az ökológia olyan tudomány, amely a szervezetek és környezetük kölcsönhatásait 

vizsgálja; https://en.wikipedia.org/wiki/Ecology). 

Mivel egyetlen szervezet sem képes megélni a környezete és annak kölcsönhatása 

nélkül, az ökológiai folyamatok létfontosságúak az életünkben. Ahogy a tudomány kijelenti (és 

amint az a „fenntarthatósági körök” ábrán is látható) az emberiségnek az ökológiai kérdésekkel 

kell foglalkoznia, mint a túlélés szempontjából legfontosabb kérdéssel. 

AZ ÖKOSZISZTÉMA VÁLTOZÁSAI 

Bármely rendszer változik; a bonyolult folyamatok folyamatosan megváltoztatják egy 

rendszer jellemzőit. A változások között szerepel néhány újnak a megjelenése, néhány régi 

összetevő elem és annak jellemzőinek eltűnése. Annak érdekében, hogy a rendszer hosszú ideig 

életben maradjon, az állandó változásoknak egyensúlyban kell lenniük. (Fontos megjegyezni: 

a „hosszú idő” a különböző szereplők számára teljesen eltérő hosszúságot jelenthet). A 100 évig 

élő teknősnél száz év „normális”, míg ezer lenne „igazán hosszú”. Az egy évig élő pillangó 

számára öt év már rendkívül hosszú idő. A Földön általában a „hosszú időt” ezer évenként 

mérjük, míg az 50 év már egy rendkívül rövid időszak.) Ökoszisztémánk az első ipari 

forradalomig, 1760… 1850-ig hosszú távú egyensúlyban volt az emberiséggel. 

Addig a természettel szembeni hatás nagysága miatt az emberiségnek az egész ökoszisztémára 

gyakorolt hatása többé-kevésbé elhanyagolható volt. Vagyis az (első) ipari forradalomig az 

ökoszisztéma folyamatai „belső folyamatok” voltak; az emberek gyakorlatilag nem tudták 

befolyásolni őket. A gépek feltalálása és az ipar fejlődése megváltoztatta a helyzetet: az 

emberiség „zavarkeltése” egyre észrevehetőbbé vált, azaz az emberiség befolyása egyre 

erősebb és erősebb lett. Az ember által generált befolyások csak a helyi környezetet 

befolyásolták vagy változtatták meg (például Anglia, a „Fekete ország”, tele füsttel és egyéb 

szennyeződéssel), de később ez a helyi befolyás egyre nagyobb lett, és most már globális 

befolyásról beszélhetünk. (Csernobilt először Svédországban vették észre; a vulkán kitörések 

befolyásolják a Föld körüli légkört, vagyis a Föld „kicsivé vált”). 

Amíg az emberiség befolyása nem volt igazán mérhető a világ jellemzőivel, az 

ökoszisztéma a korábbiak szerint viselkedett: néhány erőforrás, egyes alkotóelemek eltűntek, 

mások megjelentek. Kb. az elmúlt kétszáz év során a befolyás mérhetővé vált a természetes 
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folyamatokkal, és azóta az emberi tevékenységek valóban befolyásolták a Föld helyzetét és 

általános állapotát. 

Ez az emberi befolyás két különböző, de egymással összekapcsolt tényben jelent meg: 

● a Föld erőforrásait nagyon intenzíven használták fel; 

● Az emberiség által végrehajtott folyamatok következtében a keletkező hulladék 

mennyisége is számottevően nőtt. 

Ezt az „erőforrás-pazarlási” folyamatot korábban is ismerték, de az ökoszisztéma kezelte ezt a 

jelenséget. A szokásos helyzet: valamely folyamat hulladéka más folyamat forrásává vált. 

Nagyon összetett módon az erőforrások nem csökkentek jelentősen, és a hulladéknövekedése 

sem volt jelentős. Ezenkívül a Föld ökoszisztéma helyreállítási képességgel rendelkezik. 

Néhány erőforrást regenerálnak, néhány hulladékot semlegesítenek és / vagy más folyamatok 

során újra felhasználnak. Ez azt jelenti, hogy az általános egyensúlyt megtartották; bár voltak 

olyan helyi problémák, mint a levegőszennyezés a “Fekete országban”. 

A „Fekete ország” 

Az ipari forradalom után (és különösen a második világháború után) ez a helyzet 

drámaian megváltozott. Az erőforrások felhasználása mérhetővé vált az erőforrások 

mennyiségével, és a hulladék mennyisége hirtelen növekedni kezdett, így a földgömb már nem 

tudott megbirkózni a változással. (Évente mintegy 150 millió tonna hulladékot dobunk a 

tengerekbe és az óceánokba.) https://news.nationalgeographic.com/news/2015/02/150212- 

ocean-debris-plastic-garbage-patches-science/ ) 

Vagyis ha korábban az emberiség befolyása elhanyagolható volt, akkor az most meghatározó. 

A szennyezés az emberiség számára első számú problémává vált. Vagyis: a környezet védelme 

valóban létfontosságú mindannyiunk számára. 

A tudósok az emberek ökoszisztémára gyakorolt hatását az úgynevezett ökológiai lábnyommal 

mérik. Valójában ez a lábnyom két végzetes folyamatot tükröz: 

● felhasználjuk a Földön rendelkezésre álló erőforrásokat; 

● túlterheljük hulladékkal a Földet. 
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Az ökológiai lábnyom az életmódtól és a gyakorlattól függ; és ezért mindannyiunknak 

megvan a saját llábnyoma. Könnyen kiszámolhatjuk ennek mértékét; rengeteg számítási 

támogatás található az interneten, például a https://www.footprintcalculator.org/food1. 

Az ökológiai lábnyomokat kiszámíthatjuk a közösségekre, régiókra, országokra, kontinensekre 

és a globális szintre is. Mint minden számításból látható, minél fejlettebb egy ország, annál 

nagyobb az ökológiai lábnyoma. A lábnyomot „globális hektárban” kell kiszámítani. Ez egy 

mesterséges egység; tükrözi, hogy „hány hektár globális földterületre” lenne szükség az ország 

földterhelésének kiegyenlítésére. A rendelkezésre álló és a felhasznált összegeket 

összehasonlítva megítélhetjük, hogy egy adott ország „adományozó” vagy „hitelfelvevő” – ez 

utóbbi azt jelenti, hogy több hektárt igényel, mint amennyi az adott ország számára elérhető. 

Amint a térképen látható, az USA a legnagyobb “hitelfelvevő”. 

Ökológiai lábnyom térképe (2007!) 

KÖRNYEZETVÉDELEM ÉS A DIGITÁLIS KOR 

A digitális korszak számos rendkívül fontos változást váltott ki az általános környezetvédelmi 

kérdésben: 

• amint bármilyen lépés-számításból látható, a környezetterhelésünk legnagyobb alkotóeleme a 

szén-dioxid, azaz a „szénlábnyomunk”. Ezt főként az energiafelhasználás meredek növekedése 

okozza; mivel az energiát a Földön szén égetésével állítják elő. A digitális korszak 

növekedésével új iparágak (például az információs technológia) alakultak ki, amelyek sokkal 

kevésbé energiaigényesek; 

● továbbá a digitális technológia növelte az energiafelhasználás hatékonyságát; azaz az 

egy egység termék előállításához felhasznált energia hirtelen csökkent; 

● maguk a digitális technológiai eszközök rendkívül alacsony energiamennyiséget 

fogyasztanak (egészen a mikromértékig); 
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● a digitális technológia lehetővé tette a tudományos kutatás és fejlesztés hirtelen 

növekedését a környezetvédelem terén; 

● a digitális technológia látványosan növelte a hulladékgazdálkodás hatékonyságát. 

Igaz, hogy a digitális technológiai eszközök (és az általuk energiát szolgáltató akkumulátorok) 

veszélyes hulladékok, és különös figyelmet kell fordítanunk arra, hogyan kell kezelni az 

eldobott, régi mobiltelefonok és számítógépek hirtelen növekedését. 

MEGJEGYZÉSEK A HÁZI FELADATHOZ – LEHETSÉGES 

MEGOLDÁSOK 

1. Levegő, föld, víz, a szomszédaink, közösségünk számára 

2. Fűtés, főzés, autóvezetés, világítás (az áramtermelés révén) 

3. Energiagazdálkodás, az energiafelhasználás csökkentése, az energiatermelés új formái 

(nem a szén égetésével) 

4. 
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Konkrét megjegyzések az okostelefon verzióhoz 

1. Harminc különböző feladat van (kérdések, nyílt végű mondatok, stb.). A modul teljes 

anyagát lefedik. Az értékelés természetesen az adott iskolától és a tanártól függ, de javasoljuk 

a 30 lehetséges jó válaszból 25 jó válasz esetén a legjobb jegyet. 

2. Az okostelefon feladatai helyettesíthetik a tankönyv házi feladatait. 

3. A SOCRATIVE lehetővé teszi, hogy az adott kérdéseket házi feladatként, versenyként 

vagy osztálymunkaként használják. Ha osztálymunkában használják, az alábbi óratervet ennek 

megfelelően módosítani kell. 

4. A tanár természetesen további feladatokat is létrehozhat az okostelefonos változathoz. 

5. A SOCRATIVE egyéb lehetőségeit a Függelék tartalmazza. 

6. A tanárokat arra ösztönözzük, hogy használják széles körben az okostelefonos 

változatot. A tapasztalatok azt mutatják, hogy az okostelefonok használatának megtiltása az 

osztályteremben ellentétes az eredményességgel, és ha a tanár okostelefont használ, a diákok 

lelkesebben követik őt. 

7. A nyílt végű kérdésekre és a nyílt végű mondatokra javasolt megoldásokat csak a tanár 

értékelheti. A javasolt megoldások csak minták; más szavakkal is megfogalmazhatók a jó 

válaszok. 

OKOSTELEFON ANYAGA 

BEVEZETŐ MEGJEGYZÉSEK 

1. A választott kérdések esetében a vastag betűvel nyomtatott válasz az egyetlen helyes. 

Ugyanez vonatkozik az IGAZ – HAMIS mondatokra: csak a megjelölt opció helyes. A kérdések 

a tankönyvben megadott ellenőrzési kérdéseken alapulnak. 

2. A nyílt végű mondatok és kérdések esetében más, másképp megfogalmazott válaszok is 

helyesek lehetnek; a tanár dönti el, hogy elfogadja-e vagy sem. Tehát, míg a többszörös 

választási kérdések és az IGAZ – HAMIS mondatok automatikusan értékelhetők, a nyílt végű 

feladatokhoz a tanár értékelése szükséges. 

3. Minden kérdés és feladat megoldható a tankönyv alapján. 

4. Lásd a Socrative.com-ra vonatkozó utasításokat a függelékben 
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1. FELELETVÁLASZTÓS KÉRDÉSEK 

1. Mik az erőforrások? 

a. A világ színe. 

b. Nincsenek források a világon. 

c. Ezek lehetővé teszik bizonyos funkciók végrehajtását. 

d. A világ az erőforrások. 

e. Nem tudom. 

2. Mi a hulladék? 

a. Elpazarolja a szükséges műveleteket. 

b. A hulladék maradékként keletkezik, amikor valamilyen műveletet végrehajtunk. 

c. A hulladék nagyon hasznos mindenkinek. 

d. A hulladék az, ami a levegőben van. 

e. A hulladékra mindannyiunknak szükségünk van. 

3. Mi az „ökológiai lábnyom”? 

a. A cipőnk mérete. 

b. Ez mutatja, mekkora a terhelésünk a környezetre. 

c. Milyen messzire tudunk ugrani. 

d. Ez mutatja, hányan vagyunk. 

e. Ez a környezet terhelése ránk. 

4. Mi az a „túlfogyasztás napja”? 

a. Ez a nap, amikor a leghosszabb ideig lőhetünk. 

b. Akkor van, amikor a világ túlteljesített minket. 

c. Amikor felhasználtuk egy év összes erőforrását, a világ ekkor még képes lenne 

regenerálódni egy év alatt. 

d. Ez a nap, amikor nem használhatjuk tovább erőforrásainkat. 

e. Amikor a világ túllépte a napot. 

5. Mi a legveszélyesebb hulladék és miért? 

a. A levegő, mert tiszta. 

b. A talaj, mert a szennyezett. 
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c. A víz, mert hideg. 

d. A CO2, mert éghajlatváltozáshoz (globális felmelegedéshez) vezet. 

e. A tengervíz, mivel sós. 

6. Mi a legnagyobb része ökológiai lábnyomunknak? 

a. Az étel, amelyet fogyasztunk. 

b. A ház, ahol élünk. 

c. Az állatok, akik velünk élnek. 

d. A szén-dioxid-lábnyom 

e. A vízben lévő lábnyomunk. 

7. Mi történik, ha túl használjuk a világ erőforrásait? 

a Semmi. 

b. Sötét lesz a földgömbön. 

c. Meleg lesz a világon. 

d. Nem használhatjuk túlzottan őket. 

e. A világ nem lesz fenntartható, és nagyon megnehezítjük gyermekeink életét. 

8. Valamennyi nemzet felhasználja erőforrásait? 

a. Igen, mindegyik. 

b. Nem, egyikük sem. 

c. Nem; csak a fejlett országok. 

d. Nem, csak az afrikai országok. 

e. Igen, Dél-Amerika összes országa. 

9. Hogyan lehet csökkenteni a CO2-kibocsátást? 

a. Nem csökkenthetjük azt. 

b. Nem szabad csökkentenünk. 

c. Csökkentenünk kell az energiafelhasználást és növelnünk a megújuló 

energiaforrásokat. 

d. Elégetjük. 

e. Nem csökkentenünk, növelnünk kell. 
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10. A hulladék semmire sem jó? 

a. Nem, semmire sem jó. 

b. De igen; valamely folyamatból származó hulladék forrás lehet egy másik folyamat 

számára. 

c. Nem termelünk hulladékot. 

d. Minden keletkező hulladékot felhasználunk 

e. Valójában minden hulladék hasznos 

2. IGAZ – VAGY HAMIS MONDATOK 

1. A környezet körülvesz minket. IGAZ – HAMIS 

2. A környezet a pazarlás. IGAZ – HAMIS 

3. Meg kell védenünk a környezetünket. IGAZ – HAMIS 

4. Nem használhatunk hulladékot semmire; haszontalan. IGAZ – HAMIS 

5. A szént égetve szén-dioxid képződik. IGAZ – HAMIS 

6. A CO2 csökkenthető égetéssel. IGAZ – HAMIS 

7. Ökológiai lábnyomunk megmutatja, hogy mekkora a terhelésünk a környezetre. IGAZ 

– HAMIS 

8. A legtöbb fejlett ország túlzott mértékben használja fel saját forrásait. IGAZ – HAMIS 

9. Minden afrikai ország túlzottan használja a saját forrásait. IGAZ – HAMIS 

10. Hatékonyabban kell felhasználnunk az energiát a lábnyomunk csökkentése érdekében. 

IGAZ – HAMIS 

3. NYÍLT VÉGŰ KÉRDÉSEK 

1. Mi a környezet? (Ami körülvesz) 

2. Mi az ökológiai lábnyom? (Megmutatja, mekkora a terhelésünk a környezetre) 

3. Mi a hulladék? (Ai marad, miután felhasználtunk bizonyos erőforrásokat.) 

4. A hulladék mindig haszontalan? (Nem, néhány hulladék forrás lehet valamilyen más 

folyamat számára) 

5. Mi a legveszélyesebb hulladék? (A szén-dioxid) 

4. NYÍLT VÉGŰ MONDATOK 

1. A szén-dioxid veszélyes hulladék, mivel… (éghajlatváltozást okoz) 

2. A fejlett országokban ... (több) erőforrást használnak fel, mint amennyi van. 

3. 2018-ban a „Túlfogyasztás Napja”…. (augusztus)-ban volt. 
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4. Csökkenthetjük a CO2-kibocsátást, ha (növeljük az energiahatékonyságot és több 

megújuló energiaforrást használunk) 

5. Az emberiség… (több) erőforrást használ fel, mint amennyi a rendelkezésére áll. 
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MÓDSZERTANI MEGJEGYZÉSEK 

1. Ennek a modulnak a fő célja, hogy a tanulók megértsék, mi a környezetvédelem. 

2. A modul témája meglehetősen elméletinek tűnik; Fontos, hogy a tanár mindig adjon 

konkrét példákat az elméleti szempontokra. 

3. A környezetvédelem általános jelentőséggel bír az életben: a tanulóknak teljes mértékben 

meg kell érteniük, hogy a környezet védelme létfontosságú, és mindenki állandó 

feladatokat lát el benne. 

4. Az „ökológia és az ökológiai lábnyom” fogalmának megértése általános szempontból is 

létfontosságú: ez arra készteti a tanulókat, hogy a tiszta környezet érdekében aktívak és 

energikusak legyenek. 

5. A tankönyvek és a TSM segítenek a tanároknak a klasszikus, frontális oktatásban. A 

frontalis oktatás azonban kombinálható a modul elektronikus változatának használatával. 

6. A tanárokat arra ösztönzik, hogy a jelen modul tanítása során használjanak nem 

szabványos, innovatív módszereket. A tanárok választása szerint ezek a módszerek 

lehetnek: 

a. A diákok kielőadásai, melyek időtartama 5-10 perc lehet. 

A következő témákat javasoljuk a diákok kiselőadásaihoz: 

A. Mi az ökoszisztéma? 

B. Mi a szennyezés? 

C. Mi és mekkora az ökológiai lábnyomunk? (Konkrét számítások) 

D. Digitális korszak és a környezet védelme 

b. Viták vagy ötletbörze a témákról: 

A következő témákat javasoljuk a vitákhoz vagy ötletbörzéhez: 

A. Mit jelent az ökológiai lábnyom? 

B. Hogyan csökkentsük az ökológiai lábnyomunkat? 

C. Konkrétan, hogyan kell megvédeni a helyi környezetünket? 

Ha a tanár az ötletbörze mellett dönt, akkor a tanulóknak fel kell készüln az ötletbörze 

szabályaira és eljárására. Támogatásért nézze meg a következő oldalt: 
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https://blog.aweber.com/email-marketing/10-rules-for-mind-blowing-content-brainstorming- 

sessions.htm . 

Innovatív tanítási ötleteket itt talál: https://www.edsys.in/16-innovative-ideas-make-teaching- 

methods-effective/ 

1. If embarking on ICT-aided teaching, teachers may use the following XouTube 

presentations too: 

a. https://www.youtube.com/watch?v=Xh_Lk7kDrUI (industrial revolution, 3’33”) 

b. https://www.youtube.com/watch?v=xLhNP0qp38Q (industrial revolution; 3’58”) 

c. https://www.youtube.com/watch?v=fACkb2u1ULY (ecological footprint; 1”20”) 

d. https://www.youtube.com/watch?v=g_aguo7V0Q4 (ecological footprint; 6’13”) 

e. https://www.youtube.com/watch?v=bKSGKFUBrGc (environmental protection; 

3’30”) 

f. https://www.youtube.com/watch?v=yV2EK2bMgwk (environment protection; 

4’19”) 

For use of YouTube materials, a fast internet connection is needed. 
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ÓRATERVEZET – MINTA 

ELSŐ RÉSZ 

Szint/Osztály: 6-8 (Életkor 12-14 év) 

Cím: A KÖRNYEZET VÉDELME A DIGITÁLIS KORBAN 

Idő: 45 perc 

Tanulási célok: A lecke végére a tanulók képesek lesznek felfogni: 

● Mi a környezet és hogyan változott meg, mialatt felnőttünk; 

● Mire gondolunk általában, amikor azt mondjuk: „környezet”; 

● Mit jelent az, hogy „megterheljük a környezetünket”; 

● Mit jelent az ökológiai lábnyomunk; 

● Mit jelent a „túlfogyasztás napja”, és mit kell tennünk, hogy 

visszatérjünk a normál állapotba. 

Szükséges Tankönyv, PP prezentáció, okostábla, projektor 

eszközök: 

Előkészítés és A tanár előzetesen elolvassa a tankönyvet, és megnézi az elektronikus 

előfeltételek: változatot (PPT). A tanári kézikönyvben található kisebb jegyzetek a 

tankönyvhöz és az elektronikus változathoz szintén nagyon hasznosak lehetnek. 

Tantárgyi ● biológia 

koncentráció: ● természetismeret 

● földrajz 

MÁSODIK RÉSZ: Az óra leírása 

Első tevékenység: Ráhangolás 

Módszer: 

A tanár üdvözli az osztályt és éredeklődik a diákok hangulatáról; a témára való felkészülés 

érdekében a következő kérdéseket teszi fel és meghallgatja a véleményüket. 

● Mi a környezet? 

● Mi a szennyezés? 

● Mi a hulladék? 

A tanár megbizonyosodik róla, hogy a diákok megértették a kérdésekre adott válaszokat 

Kölcsönhatás: tanár – diákok, diákok – tanár 

Felhasznált idő: 10 perc 
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Második tevékenység: Folyamatok az ökoszisztémában régen és napjainkban 

Módszer: 

Ez lehet játék. A diákok példákat írnak a saját környezetükben levő folyamatok összetevőiről és a 

tanár kiértékeli azokat. 

Az angol nyelv az internet nyelve, tehát a tanár beszélhet az angol nyelvtanulás fontosságáról. 

Kölcsönhatás: tanár – diákok, diákok – tanár, diákok – diákok 

Felhasznált idő: 8 perc 

Harmadik tevékenység: Mekkora az ökológiai lábnyomunk? 

Módszer: 

A diákok megvitatják és kiszámítják saját ökológiai lábnyomukat. Megjegyzések az 

eredményekhez. A lábnyom csökkentésének lehetőségei és módjai. 

Kölcsönhatás: tanár – diákok, diákok – diákok 

Felhasznált idő: 10 perc 

Negyedik tevékenység: Megbeszélés a digitális korra jellemző környezetvédelmi kérdésekről 

Módszer: 

A tanár bemutatja a kérdést, és a hallgatók beszélnek róla. A vita pontjai: az energiatakarékosság 

jelei és tünetei a digitális technológián keresztül. Hogyan befolyásolja a digitális kor általában az 

ökológiai fenntarthatóságot és a tanulók társadalmát? 

Kölcsönhatás: tanár – diákok, diákok – diákok 

Felhasznált idő: 12 perc 

Ötödik tevékenység: A modul összefoglalása, az esetleges házi feladat megbeszélése 

Módszer: 

A tanár összefoglalja a modul főbb pontjait. A tanár döntése alapján házi feladatot adhat a 

tanulóknak. 

Kölcsönhatás: tanár – diákok 

Felhasznált idő: 4 perc 

Az osztály munkájának értékelése 

Felhasznált idő: 1 perc 
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Megjegyzések 

A bemutatott mintaterv alapvetően a klasszikus, frontális tanítási módszertant tükrözi. Ha nem 

szabványos, hanem innovatív módszereket alkalmaznak, mint például ötletbörze, csoportos 

viták, hallgatói előadások, a tanárnak az osztálytervet hozzá kell igazítania az ezekhez a 

módszertanokhoz rendelt időhöz. Ebben az esetben a modult nem egy osztályban, hanem 

kettőben vagy akár háromban is lehet tanítani, az adott nem szabványos módszer és a tanulók 

aktivitásának időigénye szerint. 
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7. Témakör 

C modul 

Harc a klímaváltozás ellen 

KLÍMA 

Az éghajlat az időjárás hosszú távú statisztikai jellemzője. Jellemzően a 

hőmérséklet, a csapadék és a szél. A döntő tényező a hőmérséklet; a másik kettő többnyire attól 

függ. A csapadék (eső) a levegőből kicsapódó víz: a hő elpárologtatja a vizet, és a vízgőz a 

levegőbe kerül. A melegebb levegő tartalmazhat több gőzt, a hűvösebb - kevesebbet, és a 

különbség csaőadékként lehull. Tehát, ha a hőmérséklet csökken, ha a levegő hűl, akkor esőt 

tapasztalunk. Ezenkívül a forró levegő kevésbé nehéz, mint a hideg levegő, tehát amikor a 

levegő hőmérséklete csökken, a meleg levegő felemelkedik, és azt a hűvösebb levegő váltja fel. 

A levegő mozgása szél. A fenti meghatározást még ki kell bővíteni: az éghajlat nagy területekre 

értendő. A helyi körzetekben különlegességek fordulhatnak elő (Chicago beceneve „Szeles 

város”; a Halál-völgy legendásan száraz (tehát innét a neve), de csak néhány tucat kilométerre 

innét, a 3368 méter magas Telescope Peak hegy csúcsa örök hóval borított. Lásd: 

(https://www.visitcalifornia.com/destination/spotlight-death-valley-national-park). Ezért 

értjük a „klimát” a Föld nagyobb területeinek, globális zónáinak jellemzőjeként. (Bár 

természetesen beszélhetünk „helyi éghajlatról” is.) 

HŐMÉRSÉKLET 

A hőenergia fő jellemzője a hőmérséklet; az anyagrészecskék állandó mozgásának oka 

(és az eredménye). A mozgó részecskék kinetikus energiája folyamatosan hőenergiává alakul, 

és a kinetikus energia az előző hőenergia mennyiségének eredménye. Az „eredeti hő” forrása a 

Napunk. A Nap hatalmas atomreaktor, amely másodpercenként 600 millió tonna hidrogént éget 

el (és héliummá alakítja). A Nap felületéről a sugárzás az univerzumba kerül, és ezeknek a 

„napsugaraknak” egy része eléri a világot. Ezeknek egy részét a légkör elnyeli, de a sugarak 

nagy része a földgömb felületét érinti, és melegíti. 

A hőenergiát az infravörös (hosszabb hullámhosszú) sugarak továbbítják. De ezek az infravörös 

sugarak sem maradnak teljesen a Földön; egyesek visszatükröződnek – és ha a légkörünk 

átengedi őket, akkor „haszontalanok” lesznek az univerzumban. Az infravörös napfény, 

amelyet a Föld felszíne elnyel, és a légkörben “elfogott” infravörös napsugarak melegítik 

világunkat. A sugarak elnyelése az anyag felületének tulajdonságaitól és attól a szögtől függ, 

amelyen a sugár eléri a felületet. Minél merőlegesebb a bejövő sugár, annál nagyobb arányban 
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nyelődik el. Ez a fő oka annak, hogy a hőmérséklet az Egyenlítő felé mindig magasabb, a 

pólusok felé pedig alacsonyabb. Ezenkívül a fehér színű felületek jobban visszaverik a 

sugarakat, és ez az oka annak, hogy a pólusok hidegek: hó borítja őket. 

ÜVEGHÁZAK 

A növényeknek (valójában az állatoknak és az embereknek is) melegre van szükségük 

az élethez és a növekedéshez. Ha a hely nem elég meleg, felmelegítjük. Az emberiség nem 

igazán régóta tudja, mi történik a légköri napsugarakkal, észrevette, hogy képes „másolni” a 

folyamatot: beengedjük a napsugarakat, de nem engedjük ki őket; „visszatükrözzük” őket a 

felszínre. Az ilyen épületeket zöldházaknak nevezzük (mivel általában zöld növényeket, 

például zöldségeket termesztenek ott.) Mivel az üvegházak üvegből készülnek, ezeket 

üvegházaknak is nevezik. Az üveg átengedi az infravörös nap sugarait, de nem engedi ki őket, 

azaz a visszavert sugarak visszaverődnek a felszínre. Az üveg hőtükörként viselkedik, és az 

üvegházak hőmérséklete jóval magasabb (fűtés nélkül), mint a külső hőmérséklet. 

ÜVEGHÁZHATÁSÚ GÁZOK 

A tudósok felfedezték, hogy egyes légköri gázok komolyan megváltoztatják a légkör 

elnyelő képességét: jelentősen növelik a „rögzített” infravörös sugarak mennyiségét; nem 

engedik vissza őket az univerzumba. Az ilyen gázok hőtükörként viselkednek: visszatükrözik 

a sugarat a felületre, és így, mint egy üvegházban, jelentősen melegítik azt. Leginkább az ilyen 

gáz a szén-dioxid, a metán, a dinitrogén-oxid. A CO2, NH4, N2O üvegházhatású gázok. (Sokkal 

több gáz van, de azok koncentrációja alacsony a légkörben.) 

Ezek a gázok mindig is voltak a légkörben, és koncentrációjuk évszázadokig állandó volt. 

Közülük a legrégibb a szén-dioxid. Koncentrációja a légkörben körülbelül 250 ppm volt (= 

milliárd rész) és még ha ingadozott is az évek során, az érték soha nem haladta meg a 300 ppm- 

t. Az első ipari forradalom (1770… 1850) kritikusan éles fordulópont volt: drasztikusan 

megnőtt az energiaszükséglet és az energiaforrás mindig a szén volt. (Az olaj és a földgáz is 

szénhidrogén, és ha olajat vagy gázt égetünk, akkor ezek széntartalma adja az energiát. 

Felmerülhet a kérdés, hogyan tudjuk megismerni a 200, 300, 400 ezer évvel ezelőtti 

értékeket. A pólusokon lévő örök jég rétegeinek ellenőrzésével: az anyagok mindig felszívnak 

valamilyen mennyiségű más anyagot a felületükön, és a jég sok ezer éves CO2-koncentrációja 

könnyen mérhető. Az adott jégréteg (és bármilyen más anyag) kora viszont az úgynevezett 

Radiocarbon segítségével mérhető. A módszer meglehetősen egyszerű: a szén radioaktív 

izotópja, a szén-14 felhasználható arra, hogy meghatározzuk, hogy egy objektum mennyi idős 
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vagy mikor pusztult el valami. Mindaddig, amíg valami a föld felszínén nem vesz fel szenet, a 

szén-14 mennyisége változatlan marad. Amikor egy tárgy abbahagyja a szén felvételét, a szén- 

14 mennyisége csökken. Mivel a szén-14 felezési ideje (mennyi ideig vesz igénybe egy 

radioaktív izotóp felét) 5730 év, a tudósok láthatják, mennyi idős az objektum mennyi szén-14 

maradt. 

Tehát (amint azt az előző modulban is leírtuk) az energiaigény növekedése miatt egyre több 

szenet égettek el. A reakció (égetés, oxidáció) nagyon egyszerű: 

C + O2 = CO2 

A szén rendkívül hasznos anyag a Földön (alapvetően életünk szénen alapszik), de a CO2 

hulladék; egy anyag, amelyet nem használunk fel semmire. A 18. és a 19. században a szén- 

dioxid-koncentráció hirtelen növekedése nem érte el a veszélyes szinteket, de a második 

világháború ismét fordulópont volt: a CO2 „termelése” (azaz koncentrációja a légkörben) még 

gyorsabban növekedett. Napjainkban a CO2-koncentráció elérte a 400 ppm-t. Egy ilyen változás 

súlyos következményekkel járt: a megnövekedett CO2-koncentráció megnövelte a Föld 

felületén visszatükröződő infravörös napsugarak mennyiségét, és ez a hőmérséklet emelkedését 

okozta. Figyelemreméltó változásokhoz vezetett a légkörben: éghajlatváltozást okozott. (Ezt 

globális felmelegedésnek is nevezik.) A globális felmelegedés súlyos következménye: 

emelkedik a hőmérséklet, a nyarak melegebbek és szárazabbak, a tél enyhébb; a szokásos 

fagyási – olvadási ciklus az olvadás felé tolódott el. A pólusok hó- és jégtakarója csökken; egyre 

több hó és jég elolvad, a tenger szintje emelkedik. (lásd a YouTube 

https://www.youtube.com/watch?v=VbiRNT_gWUQ 

A globális felmelegedés miatt a forróbb nyarak és az enyhébb telek határozottan a trópusi és a 

szubtrópusi zónák növekedését okozták, a nedves kontinentális övezet észak felé tolódott. Az 

örökké fagyos területek csökkennek, ugyanakkor a sivatagi területek, mint például a Szahara 

lassan kúsznak Észak felé. 

 A globális felmelegedés teljesen megváltoztatja az életünket. A kérdésnek egyesítenie 

kell a földi emberi társadalmat, mert veszélyt jelent az egész emberiségre. (Mellékhatásként 

minden bizonnyal számíthatunk arra, hogy nagy tömegek indulnak meg észak felé, miután 

túlélési lehetőségeket keresnek. (A mai menekültügyi válság része ennek az új hatalmas 

migrációnak.) 
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A GLOBÁLIS FELMELEGEDÉS ELLENI KÜZDELEM 

A globális felmelegedés katasztrofális hatását megerősíti az a tény, hogy ez egy nagyon 

lassú jelenség. Ha az emberiség abbahagyná a CO2 kibocsátását a légkörbe, akkor a globális 

hőmérséklet még évtizedekig növekedni fog. Tehát a CO2-kibocsátást a lehető leghamarabb 

csökkenteni kell. Valójában a természetnek van önvédelme. A zöld növények belélegzik a CO2- 

t, és fotoszintézis útján (plusz víz) oxigénné és cukorrá alakítják azt: 

6 CO2 + 6 H2O Light C6H12O6 + 6 O2 

széndioxid + víz fény cukor + oxigén 

Vagyis, ha meg tudnánk tartani az egyensúlyt az emberiség által kibocsátott szén-dioxid és a 

növény által kibocsátott oxigén között, akkor egyáltalán nem lenne probléma; az egyensúly 

megtartható lenne. 

A probléma itt kettős: 

• az emberiség egyre több CO2-t bocsát ki; 

• a növények zöld felülete nagy arányban csökken. 

Maga a természet önmagában nem képes harcolni és kiegyensúlyozni az emberiség 

tevékenységeit (azaz a CO2-kibocsátást). Csökkentenünk kell a légkörbe jutó CO2-ot. 

Amint azt az előző modulban is leírtuk, a szén-dioxid-kibocsátás fő oka (forrása) a szénégetés, 

amely továbbra is messze a legnagyobb energiaforrás. Itt két irányban kell harcolnunk: 

a. az energiafelhasználás csökkentése nem járható út; az emberiség nem képes erre. Nem 

térhetünk vissza a kőkorszakba. Növelhetjük és meg kell növelnünk az 

energiahatékonyságot, azaz egyre több eredményt kell elérnünk viszonylag kevesebb és 

kevesebb energiával; 

b. erőteljesen az alternatív energiaforrások felé kell fordulnunk, amelyek nem a fosszilis 

energia elégetésén alapulnak. Vannak ilyen erőforrásaink: 

• alternatív energiaforrások, például szélenergia, napenergia, geotermikus energia; 

• a globális felmelegedés elleni küzdelem szempontjából az atomenergia mindig ismert 

és hatékony megoldás. A nukleáris veszély miatt viszont (Csernobil, Fukushima) sok 

ember szerint a veszély sokkal nagyobb, mint a globális felmelegedés előnye. 

Az egyik legígéretesebb megoldás a napenergia. A napelemek (pontosabban: a 

fotovoltaikus napelemek) a napfényt villamosárammá változtatják. A napenergia általános 
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megoldás lehet: a napsugarak egy nap alatt olyan sok energiát szállítanak a Földre, amelyet az 

emberiség másfél év alatt használ fel. És a Nap energiája milliárd évig elegendő.... 

Természetesen még mindig sok kérdésre választ kell adni, növelni kell a hatékonyságot, meg 

kell oldani a gazdasági kérdéseket – de az emberiség jó úton halad, hogy megoldja az 

energiakérdést – s egyben a globális felmelegedés kérdését is. 

Fontos megjegyezni, hogy a napelemek szintén a digitális korszak eredményei: a napelemek 

ugyanakkor félvezetők is, például memóriák, mikroprocesszorok, érzékelők és hasonlók. 

MEGJEGYZÉSEK A HÁZI FELADATHOZ – LEHETSÉGES 

MEGOLDÁSOK 

1. Mivel az energia szén égetésével keletkezik, és az oxidációs folyamat CO2-t 

eredményez: C + O2 = CO2. 

2. Az üvegtetők beengedik a napfényt, de nem engedik ki; több napenergia marad benne, 

és így az üvegház melegszik. 

3. Nézzék meg a https://www.youtube.com/watch?v=Vj1G9gqhkYA vagy a 

https://www.youtube.com/watch?v=qHE0n5c6-6g oldalt! 

4. Az energiahatékonyság növelése alternatív energiaforrások, például napenergia vagy 

szél felhasználásával. 
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Konkrét megjegyzések az okostelefon verzióhoz 

1. Harminc különböző feladat van (kérdések, nyílt végű mondatok, stb.). A modul teljes 

anyagát lefedik. Az értékelés természetesen az adott iskolától és a tanártól függ, de javasoljuk 

a 30 lehetséges jó válaszból 25 jó válasz esetén a legjobb jegyet. 

2. Az okostelefon feladatai helyettesíthetik a tankönyv házi feladatait. 

3. A SOCRATIVE lehetővé teszi, hogy az adott kérdéseket házi feladatként, versenyként 

vagy osztálymunkaként használják. Ha osztálymunkában használják, az alábbi óratervet ennek 

megfelelően módosítani kell. 

4. A tanár természetesen további feladatokat is létrehozhat az okostelefonos változathoz. 

5. A SOCRATIVE egyéb lehetőségeit a Függelék tartalmazza. 

6. A tanárokat arra ösztönözzük, hogy használják széles körben az okostelefonos 

változatot. A tapasztalatok azt mutatják, hogy az okostelefonok használatának megtiltása az 

osztályteremben ellentétes az eredményességgel, és ha a tanár okostelefont használ, a diákok 

lelkesebben követik őt. 

7. A nyílt végű kérdésekre és a nyílt végű mondatokra javasolt megoldásokat csak a tanár 

értékelheti. A javasolt megoldások csak minták; más szavakkal is megfogalmazhatók a jó 

válaszok. 

OKOSTELEFON ANYAGA 

BEVEZETŐ MEGJEGYZÉSEK 

1. A választott kérdések esetében a vastag betűvel nyomtatott válasz az egyetlen helyes. 

Ugyanez vonatkozik az IGAZ – HAMIS mondatokra: csak a megjelölt opció helyes. A kérdések 

a tankönyvben megadott ellenőrzési kérdéseken alapulnak. 

2. A nyílt végű mondatok és kérdések esetében más, másképp megfogalmazott válaszok is 

helyesek lehetnek; a tanár dönti el, hogy elfogadja-e vagy sem. Tehát, míg a többszörös 

választási kérdések és az IGAZ – HAMIS mondatok automatikusan értékelhetők, a nyílt végű 

feladatokhoz a tanár értékelése szükséges. 

3. Minden kérdés és feladat megoldható a tankönyv alapján. 

4. Lásd a Socrative.com-ra vonatkozó utasításokat a függelékben 
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1. FELELETVÁLASZTÓS KÉRDÉSEK 

1. Mi az éghajlat? 

a. Amikor esik. 

b. Amikor süt a Nap. 

c. Statisztikai időjárási jellemzők hosszú ideig. 

d. Időjárási statisztika rövid időtartamra. 

e. Nincs éghajlatunk. 

2. Milyen éghajlati övezetben található Európa? 

a. többnyire a mérsékelt és a mediterrán térségben 

b. északi nyelven 

c. a trópusban 

d. a sarkban 

e. szubtrópusi 

3. Miért veszélyes a CO2? 

a. mert ég 

b. mert nem ég 

c. mert nehéz 

d. mert éghajlatváltozáshoz vezet 

e. mert oxigént tartalmaz 

4. Mi az alapfolyamat, amely CO2-t eredményez? 

a. napozás 

b. úszás 

c. alvás 

d. égő szén 

e. gyalogló 

5. Mit tehetünk az éghajlatváltozás elleni küzdelem érdekében? 

a. semmi 

b. elégethetjük 

c. nagy nyomás alá tesszük 

d. nem kell küzdenünk vele 
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e. csökkentenünk kell a CO2-kibocsátást 

6. Mi az üvegház? 

a. üvegből készült ház, amely nem engedi ki a hőt 

b. egy zöld színű ház 

c. egy ház a mezőn 

d. egy fiatal ház 

e. nincsenek üvegházak a világon 

7. mi az üvegházhatás? 

a. egy ház, amely bezárt 

b. hatékony ház zöldben 

c. amikor valami üvegházként viselkedik; ez nem engedi ki a hőt 

d. amikor a ház zöldre van festett 

e. amikor belül hidegebb, mint kívül 

8. Mit nevezünk „üvegházhatású gázoknak”? 

a. zöld gázok 

b. gázok, amelyek egy zöld házban vannak 

c. az üvegházból származó gázok 

d. az üvegházhatást okozó gázokat 

e. nincsenek üvegházhatású gázok 

9. Mi a legveszélyesebb üvegházhatású gáz? 

a. szén-dioxid 

b. oxigén 

c. nitrogén 

d. benzin 

e. hidrogén 

10. Mi a globális felmelegedés? 

a. amikor júliusban melegszik, mint májusban 

b. amikor májusban melegebb, mint júliusban 

c. amikor a nyár melegebb, mint a tél 
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d. amikor hideg vagyunk 

e. amikor megemelkedik a világon a hőmérséklet. 

2. IGAZ – VAGY HAMIS MONDATOK 

1. Az éghajlat akkor van, amikor hideg van. IGAZ – HAMIS 

2. Az éghajlat akkor van, amikor esik az eső. IGAZ – HAMIS 

3. A trópusi zóna az Egyenlítő körüli. IGAZ – HAMIS 

4. A sarki övezet a déli és az északi pólus körüli. IGAZ – HAMIS 

5. Napjainkban a CO2 mintegy 400 ppm a légkörben. IGAZ – HAMIS 

6. A CO2-koncentráció nagyon hosszú ideig 300 ppm körül volt. IGAZ – HAMIS 

7. Üvegházhatás az, amikor egy üvegház nem engedi ki a hőt. IGAZ – HAMIS 

8. Az üvegházhatású gáz akkor jelentkezik, amikor a gáz nem engedi ki a meleget. IGAZ 

– HAMIS 

9. A CO2 nem üvegházhatású gáz. IGAZ – HAMIS 

10. Csökkenthetjük a CO2-t, ha az energiát hatékonyabban használjuk fel. IGAZ - HAMIS 

3. NYÍLT VÉGŰ MONDATOK 

1. A globális felmelegedés… (amikor a légkör hőmérséklete megemelkedik). 

2. A CO2 üvegházhatású gáz, mivel ... (nem engedi ki a hőt). 

3. Az éghajlatváltozás veszélyes, mivel…. (forróbb, szárazabb éghajlathoz vezet). 

4. Az éghajlatváltozás elleni küzdelemhez… (csökkenteni kell a légkörbe jutó CO2- 

kibocsátást). 

5. A légkörbe jutó CO2-kibocsátás csökkentése érdekében…. (sokkal hatékonyabban kell 

felhasználnunk a megújuló energiát). 

4. NYÍLT VÉGŰ KÉRDÉSEK 

1. Mi az éghajlat? (Az időjárás hosszú távú statisztikai jellemzői). 

2. Mi az üvegház? (Üvegből készült ház, amely beengedi a hőt, de nem engedi ki). 

3. Mi az üvegházhatású gáz? (Olyan gáz, amely hasonló hatást okoz, mint az üvegház). 

4. Miért veszélyes a globális felmelegedés? (Mivel megemelkedik a hőmérséklet és 

szárazabb lesz az éghajlat). 

5. Hogyan lehet harcolni az éghajlatváltozással? (A légkörbe jutó CO2-kibocsátás 

csökkentésével). 

MÓDSZERTANI MEGJEGYZÉSEK 
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1. Ennek a modulnak a fő célja, hogy a tanulók megértsék, mi a klímaváltozás és hogyan 

küzdhetünk ellene. 

2. A modul témája meglehetősen elméletinek tűnik; fontos, hogy a tanár mindig adjon 

konkrét példákat az elméleti szempontokra. 

3. A globális felmelegedés általános jelentőséggel bír az életben: a tanulóknak teljes 

mértékben meg kell érteniük, hogy az éghajlatváltozás elleni küzdelem alapvető 

fontosságú, és mindenki állandó feladatokat lát el benne. 

4. Az „éghajlatváltozás” fogalmának megértése általános szempontból is elengedhetetlen: 

arra készteti a tanulókat, hogy aktívnak és energikusnak kell lenniük azért, hogy 

küzdjenek ellene. 

5. A tankönyvek és a kézikönyv segítenek a tanároknak a klasszikus, frontális oktatásban. 

A frontális oktatás azonban kombinálható a modul elektronikus változatának 

használatával. 

6. A tanárokat arra ösztönözzük, hogy a jelen modul tanítása során használjanak nem 

szabványos, innovatív módszereket. A tanárok választása szerint ezek a módszerek 

lehetnek: 

a A diákok kielőadásai, melyek időtartama 5-10 perc lehet. 

A következő témákat javasoljuk a diákok kiselőadásaihoz: 

A. Mi az éghajlat és mely tényezők a legfontosabb alkotói? 

B. Mi az energiatermelés? 

C. Új és megújuló energiaforrások 

D. Digitális korszak és a globális felmelegedés elleni küzdelem. 

b. Viták vagy ötletbörze esetén a javasolt témák: 

A. Miért termelünk CO2-ot? 

B. Hogyan csökkenthető a CO2-kibocsátás? 

C. Melyek a globális felmelegedés kövekezményei? 

Ha a tanár az ötletbörzét választja, akkor a tanulóknak fel kell készülniük az ötletbörze 

szabályaira és módszerére. Támogatásért nézzék meg a 
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https://blog.aweber.com/email-marketing/10-rules-for-mind-blowing-content- 

brainstorming-sessions.htm oldalt. 

Innovatív tanulási módszerek találhatók itt: https://www.edsys.in/16-innovative- 

ideas-make-teaching-methods-effective/ 

a. If embarking on ICT-aided teaching, teachers may use the following YouTube 

presentations too: 

a. https://www.youtube.com/watch?v=eHMLszamZ9w (climate change, 2’03”) 

b. https://www.youtube.com/watch?v=ifrHogDujXw (climate change, 5’49”) 

c. https://www.youtube.com/watch?v=BTncjs89l-s (climate change, 5’20”) 

d. https://www.youtube.com/watch?v=UKKYt6fWob8 (climate change, 11’20”) 

e. https://www.youtube.com/watch?v=kteMXaUNvlc (climate change, 4’31”) 

f. https://www.youtube.com/watch?v=07PYCbcMgio (climate change, 5’26”) 

g. https://www.youtube.com/watch?v=VbiRNT_gWUQ ( How Earth would like if 

all the ice is melted; 2’44”) 

A YouTube anyagok használatához gyors internetkapcsolat szükséges. 
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ÓRATERVEZET – MINTA 

ELSŐ RÉSZ 

Szint/Osztály: 6-8 (Életkor 12-14 év) 

Cím: HARC A KLÍMAVÁLTOZÁS ELLEN 

Idő: 45 perc 

Tanulási célok: A lecke végére a tanulók képesek lesznek felfogni: 

● Mi a klíma; 

● Mi a legfontosabb tényező, amely meghatározza a Föld éghajlatát; 

● Mi történik a Föld légkörét és felszínét érő napsugarakkal; 

● Hogyan működik az üvegház és mi az “üvegházhatás”; 

● Melyek a legfontosabb üvegház gázok; 

● Mik a klímaváltozás jellemzői (globális felmelegedés); 

● Melyek a legfontosabb feladatok az éghajalatváltozás elleni 

küzdelemben. 

Szükséges Tankönyv, PP prezentáció, okostábla, projektor 

eszközök: 

Előkészítés és A tanár előzetesen elolvassa a tankönyvet, és megnézi az elektronikus 

előfeltételek: változatot (PPT). A tanári kézikönyvben található kisebb jegyzetek a 

tankönyvhöz és az elektronikus változathoz szintén nagyon hasznosak lehetnek. 

Tantárgyi ● földrajz 

koncentráció: ● biológia 

● kémia 

● fizika 

MÁSODIK RÉSZ: Az óra leírása 

Első tevékenység: Ráhangolás 

Módszer: 

A tanár üdvözli az osztályt és érdeklődik a diákok hangulatáról; a témával kapcsolatban felteszi a 

következő kérdéseket és meghallgatja a diákok véleményét: 

● Mi a klíma? 

● Mi határozza meg a klímát? 

● Mi az üvegház? 

A tanár meggyőződik arról, hogy a tanulók megértették a klíma fogalmát és jellemzőit. 
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Kölcsönhatás: tanár – diákok, diákok – tanár 

Felhasznált idő: 10 perc 

Második tevékenység: Mit gondoltok: mi az üvegház és hogy működik? 

Módszer: 

Ez lehet egy beszámoló vagy egy kiselőadás is. 

Kölcsönhatás: tanár – diákok, diákok – tanár, diákok – diákok 

Felhasznált idő: 8 perc 

Harmadik tevékenység: Miért termelünk CO2-ot és ez miért veszélyes? 

Módszer: 

A diákok megvitatják miért termelünk CO2-ot és mi vele a probléma. 

Kölcsönhatás: tanár – diákok, diákok – diákok 

Felhasznált idő: 10 perc 

Negyedik tevékenység: Új és megújuló energiaforrásokról szóló vita 

Módszer: 

A tanár felteszi a kérdést, és a gyerekek beszélnek róla. A beszélgetési pontok a következők 

lesznek: jó megoldások az adott iskola közelében. A tanulók ismeretében lévő NRES megoldások 

és azok lehetséges felhasználása (NRS = új és megújuló energiaforrások). 

Kölcsönhatás: tanár – diákok, diákok – diákok 

Felhasznált idő: 12 perc 

Ötödik tevékenység: A modul összefoglalása, a lehetséges házi feladat megbeszélése 

A tanár összefoglalja a modul főbb pontjatit. Döntése alapján adhat a diákoknak házi feladatot. 

Kölcsönhatás: tanár – diákok 

Felhasznált idő: 4 perc 

Az órai munka értékelése 

Felhasznált idő: 1 perc 

Megjegyzések 

A bemutatott mintaterv alapvetően a klasszikus, frontális tanítási módszertant tükrözi. Ha nem 

szabványos, innovatív módszereket alkalmaznak, mint például ötletbörze, csoportos viták, 

hallgatói előadások, a tanárnak az osztálytervet hozzá kell igazítania az ezekhez a 
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módszertanokhoz rendelt időhöz. Ebben az esetben a modult nem egy osztályban, hanem 

kettőben vagy akár háromban is lehet tanítani, az adott nem szabványos módszer és a tanulók 

aktivitásának időigénye szerint. 
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8. Témakör 

Személyes szociális fejlődés 

A modul 

Önismeret és szociális képességek; önismeret, kulcs a sikerhez 

Tankönyv 

Az önismeret a szociálpszichológia egyik alapelve. Ez egy kifejezés annak leírására, 

hogy az ember hogyan határozza meg magát. Így szorosan kapcsolódik az önképhez. 

Fontos, hogy ne keverjük össze az önismeretet az öntudattal, mivel a második inkább a 

karakterrel, érzésekkel, vágyakkal van összefüggésben, míg az első olyan tudás, amely nemcsak 

a hiedelmeket, személyiségjegyeket, értékeket, hanem a fizikai tulajdonságokat és az 

egyénenként létező tudást is tartalmazza (http://opentextbc.ca/socialpsychology/chapter/the- 

cognitive-self-the-self-concept/) 

A megismerő-énünk eléréséhez szükség van önismeretre és öntudatra, amely két különféle út, 

ahonnan eljuthatunk az önismeretnek nevezett összetett kifejezéshez. Önmagunk megismerése 

alapvető fontosságú, mivel minden egyes emberi cselekedet és viselkedés az “én” tudaton 

alapszik. Ha nem érzékeljük személyes önazonosságunkat, akkor hogyan várhatjuk el szociális 

személyiségünk és szociális készségeink fejlesztését? 

A társadalmi identitás kétségkívül alapvető szerepet játszik az emberek mindennapi 

életében. Magatartásunk, testbeszédünk, gesztusaink és általában (verbális vagy nem verbális) 

kommunikációnk már a korai életkorban megjelennek, és örökké követik életünket. 

Interperszonális kapcsolatokat alakítunk ki szociális készségeink alapján, amelyek 

kapcsolódnak az önismerethez. 

Ez a kérdés kutatás tárgyát képezte annak megértése érdekében, hogy a személyek 

közötti kölcsönhatás hogyan működik, és miért jobb egyesek szociális kölcsönös viszonya, mint 

másoké. Azt is javasoljuk, hogy a szociális készségeket megtapasztalhassák és megtanulhassák 

a tapasztalatok és a gyakorlat révén, ami biztató, mivel lehetővé teszi az emberek számára a 

kommunikáció és a kölcsönös viszony megkönnyítését. 

A szociális készségek fejlesztésének előnyei 

• Minőségi kommunikáció 

• Értékes kapcsolatok 

• Javított hatékonyság 
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• Megnövekedett boldogság 

ÖNISMERET, KULCS A SIKERHEZ 

Mit jelent az öntudat? Az énképet befolyásoló tényezőnek és belső világunk 

megfigyelési rendszerének tekinthető. Ez a személyiséget átfogó önellenőrzés és arra 

összpontosít, hogyan tekintünk önmagunkra, és nem csak arra, amit észreveszünk (ahogy az 

önismeret teszi). Pontosabban: az öntudat az, hogy az egyén tudatosan ismeri és megérti saját 

jellemző vonásait, érzéseit, motívumait és vágyait. (Https://en.wikipedia.org/wiki/Self- 

awareness). A fiatalok azonban általában hajlamosak másképp érzékelni magukat, ami azt 

jelenti, hogy gyakran különbség van énképük és öntudatuk között. Ennek eredményeként 

negatív kapcsolatokba és viselkedésbe kerülnek és ezzel csak az idejüket pazarolják. Tehát 

ebben az esetben az öntudat képességet ad arra, hogy a hibákból és a sikerekből levonjuk a 

következtetéseket; más szóval, ez megmutatja a személyes fejlődés útját. 

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 jelek, amelyek alapján helyes önismerettel rendelkezel: 

● Határozd meg erősségeid és gyengeségeid! 

● El tudom dönteni, hogy mit kell tennem egy új feladat teljesítéséhez. 

● Mutasd meg a hibáid és légy képes azokon javítani! 

● Értsd meg érzéseidetés beszélj róluk! 

● Légy empatikus a többi ember szükségleteivel és érzéseivel kapcsolatban! 

● Figyeld meg, hogy viselkedésed hogyan befolyásol másokat! 
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Az öntudat elérésével valaki nagyobb sikert tud elérni a személyes és a társadalmi életben, mert 

megfelelő célokat tűzhet ki, kapcsolatba léphet másokkal, ellenőrizheti az érzelmeket és 

egészséges határokat hozhat létre. Ha jobban megérti önmagát, akkor nagyobb kockázatot 

vállalhat, változtatásokat hajthat végre az életében, magabiztosabb lehet és észreveheti, hogy 

mely területeket kell fejlesztenie. 

ELLENŐRZŐ KÉRDÉSEK 

● Mi az önismeret és az öntudat? 

● Hogyan kapcsolódik az önismeret és az öntudat a szociális készségekhez? 

● Miért nélkülözhetetlen a szociális készségek fejlesztése? 

● Vegye figyelembe az öntudatosság néhány technikáját! 

● Három jel, hogy finomítsa önismeretét. 

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 ezekben a dolgokban: 
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Konkrét megjegyzések az okostelefon verzióhoz 

1. Harminc különböző feladat van (kérdések, nyílt végű mondatok, stb.). A modul teljes 

anyagát lefedik. Az értékelés természetesen az adott iskolától és a tanártól függ, de javasoljuk 

a 30 lehetséges jó válaszból 25 jó válasz esetén a legjobb jegyet. 

2. Az okostelefon feladatai helyettesíthetik a tankönyv házi feladatait. 

3. A SOCRATIVE lehetővé teszi, hogy az adott kérdéseket házi feladatként, versenyként 

vagy osztálymunkaként használják. Ha osztálymunkában használják, az alábbi óratervet ennek 

megfelelően módosítani kell. 

4. A tanár természetesen további feladatokat is létrehozhat az okostelefonos változathoz. 

5. A SOCRATIVE egyéb lehetőségeit a Függelék tartalmazza. 

6. A tanárokat arra ösztönözzük, hogy használják széles körben az okostelefonos 

változatot. A tapasztalatok azt mutatják, hogy az okostelefonok használatának megtiltása az 

osztályteremben ellentétes az eredményességgel, és ha a tanár okostelefont használ, a diákok 

lelkesebben követik őt. 

7. A nyílt végű kérdésekre és a nyílt végű mondatokra javasolt megoldásokat csak a tanár 

értékelheti. A javasolt megoldások csak minták; más szavakkal is megfogalmazhatók a jó 

válaszok. 

OKOSTELEFON ANYAGA 

BEVEZETŐ MEGJEGYZÉSEK 

1. A választott kérdések esetében a vastag betűvel nyomtatott válasz az egyetlen helyes. 

Ugyanez vonatkozik az IGAZ – HAMIS mondatokra: csak a megjelölt opció helyes. A kérdések 

a tankönyvben megadott ellenőrzési kérdéseken alapulnak. 

2. A nyílt végű mondatok és kérdések esetében más, másképp megfogalmazott válaszok is 

helyesek lehetnek; a tanár dönti el, hogy elfogadja-e vagy sem. Tehát, míg a többszörös 

választási kérdések és az IGAZ – HAMIS mondatok automatikusan értékelhetők, a nyílt végű 

feladatokhoz a tanár értékelése szükséges. 

3. Minden kérdés és feladat megoldható a tankönyv alapján. 

4. Lásd a Socrative.com-ra vonatkozó utasításokat a függelékben 
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1.FELELETVÁLASZTÓS KÉRDÉSEK 

1. Az önismeret: 

a. egy kifejezés annak leírására, hogy az ember hogyan ítéli meg önmagát. 

b. egy kifejezés annak leírására, hogy mások hogyan ítélnek meg minket. 

c. egy kifejezés, amely azt mutatja, hogy ismerjük eredetünket, ami azzá tett minket, amik 

vagyunk. 

d. az öncsodálat szinonimájaként használt kifejezés. 

2. Az önismeret olyan kifejezés, amely szorosan kapcsolódik: 

a. az öncsodálathoz 

b. az önbizalomhoz 

c. az önbecsüléshez 

d. az énképhez 

3. A kognitív én elérése érdekében: 

a. hinnünk kell önmagunkban 

b. önbizalomra van szükség 

c. önismeretre és öntudatra van szükség 

d. személyes megítélésre van szükség 

4. Az öntudat a következő: 

a. olyan tényező, amely nárcisztikussá teszi az embert 

b. az énképet befolyásoló tényező és a belső világunk megfigyelése 

c. egoista hozzáállás 

d. az önismeret szinonimája. 

5. Önismeret: 

a. semmi köze a társadalmi készségekhez 

b. csak az én ötletem, tehát nem érint másokat 

c. létfontosságú szerepet játszik az interperszonális kapcsolatokban 

d. felesleges személyes ötlet 
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2. IGAZ – HAMIS KÉRDÉSEK 

1. Az önismeret egy pszichológiai alapelv. IGAZ – HAMIS 

2. Szociális készségeink alapján alakítjuk ki az interperszonális kapcsolatokat, amelyek 

kapcsolódnak az önismerethez. IGAZ – HAMIS 

3. Önmagunk megismerésének semmi köze sincs az emberi cselekedetekhez. IGAZ – 

HAMIS 

4. A szociális készségek előnyei az értékes kapcsolatok és a megnövekedett boldogság. 

IGAZ – HAMIS T 

5. Nincs különbség az énkép és az öntudat között. IGAZ – HAMIS 

3. NYÍLT VÉGŰ MONDATOK 

1. Önmagunk megismerése érdekében ............. ........ van szükség, amely két különböző út, 

ahonnan az önismeretnek nevezett összetett kifejezéshez jutunk el. (öntudatra és 

öntudatosságra) 

2. Önmagunk megismerése alapvető fontosságú, mivel minden emberi cselekedet és viselkedés 

……………………. alapul. (önmagunkon) 

3. Az önismeret képessé tesz bennünket, hogy a ............... ................. (hibákból és a sikerekből) 

levonjuk a tanulságot. 

4. Az öntudatosság elérésével valaki nagyobb sikert tud elérni ............. ...... (a személyes és a 

társadalmi életben). 

4. KIFEJTŐ KÉRDÉSEK 

1. Mi az önismeret? 

Az önismeret a szociálpszichológia egyik alapelve. Ez egy kifejezés annak leírására, hogy 

az ember hogyan ítéli meg önmagát. Így szorosan kapcsolódik az önképhez. 

2. Milyen különbségek vannak az önismeret és az öntudat között? 

Az önismeret olyan tudás, amely nemcsak a hiedelmeket, a személyiség vonásait, az 

értékeket, hanem a fizikai tulajdonságokat és a tudást is tartalmazza, hogy egyéniségek 

vagyunk, míg az öntudat inkább a karakterrel, a motívumokkal, az érzésekkel, vágyakkal áll 

kapcsolatban. 

3. Milyen előnyei vannak a szociális készségek fejlesztésének? 

Minőségi kommunikáció 
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Értékes kapcsolatok 

Javított hatékonyság 

Megnövekedett boldogság 

4. Hogyan fejleszthetjük az öntudatot? 

Az érzelmi szókincs bővítése segít, hogy jobban ki tudjuk fejezni önmagunkat. 

Kérdezzünk, ha problémánk van! 

Legyünk tudatában saját gondolatainknak és érzéseinknek! 

Kérjünk konstruktív visszajelzést megbízható emberektől. 

5. Melyek a jelei annak, hogy elérted az öntudatosságot? 

Meg tudom határozni erősségeimet és gyengeségeimet. 

Meg tudom határozni, hogy mi szükséges egy új feladat teljesítéséhez. 

rá tudok mutatni a hibáimra és képes vagyok kijavítani őket. 

Megértem az érzéseimet és tudok róluk beszélni. 

Empatikusan hozzá tudok állni mások igényeihez és érzéseihez. 

Megfigyelem, hogy viselkedésem hogyan befolyásol másokat. 
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MÓDSZERTANI MEGJEGYZÉSEK 

1. Ennek a modulnak a fő célja, hogy a tanulók megértsék az önismeret fontosságát. 

2. A modul témáját az osztállyal együtt meg kell vitatni a tanár útmutatása szerint. 

3. Alapvető fontosságú, hogy a gyerekek megértsék, hogyan érhető el a kognitív én, 

hogyan veszik észre magukat és fejlesztik önismeretüket. 

4. A tankönyvek és a TSM segítenek a tanároknak a klasszikus, frontális oktatásban. A 

frontális oktatás azonban kombinálható a modul elektronikus változatának használatával. 

5. A tanárokat arra ösztönözzük, hogy a jelen modul tanítása során használjanak nem 

szabványos, innovatív módszereket. A tanárok választása szerint ezek a módszerek 

lehetnek: 

6. a. A diákok kielőadásai, melyek időtartama 5-10 perc lehet. 

b. Vita vagy ötletbörze. 
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Vannak, akiknek nehéz megválaszolni az önmagukra vonatkozó kérdéseket, másoknak 

pedig kész válaszuk van. Az egyetlen biztos dolog az, hogy mindannyiunknak van saját 

fogalmunk önmagunkról, és életünk során olyan kérdésekre próbálunk választ találni, mint 

például: milyen vagyok? Az egyének sokféleképpen gondolkodnak önmagukról, ám ezeknek 

az elképzeléseknek csak egy része aktív egy adott időben. 

ÓRATERVEZET – MINTA 

ELSŐ RÉSZ 

Szint/Osztály: 6-8 (Életkor 12-14 év) 

Cím: ÖNISMERET, KULCS A SIKERHEZ 

Idő: 45 perc 

Tanulási célok: A lecke végére a tanulók képesek lesznek felfogni: 

● Mi az önismeret? 

● A társadalmi készségek jelentősége. 

● Mit jelent az önértékelés? 

● Hogyan gazdagíthatják önismeretüket. 

● Az öntudatosság fontossága 

● A szociális készségek jelentősége. 

Szükséges Tankönyv, PP prezentáció, okostábla, projektor 

eszközök: 

Előkészítés és A tanárnak előzetesen el kell olvasnia a tankönyvet, meg kell néznie az 

előfeltételek: elektronikus változatot (PPT). A tankönyvhöz és az elektronikus változathoz 

készített megjegyzések is nagyon hasznosak lehetnek. 

Tantárgyi ● biológia (pszichológia) 

koncentráció: ● osztályfőnöki 

MÁSODIK RÉSZ: Az óra leírása 

Első tevékenység: Ráhangolás 

Módszer: 

A tanár üdvözli az osztályt és a diákok hangulatával kapcsolatos kérdéseket tesz fel; 

A gyerekeket felkéri, hogy vizsgálják meg saját nézőpontjukból az idézeteket: 

- „Az izzadság és az áldozat megegyezik a sikerrel” Charles O. Finley 

- „A minőség nem véletlen. Ez szándék terméke. ”Charles Luckman 
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Kölcsönhatás: tanár – diákok, diákok – tanár, diákok – diákok 

Felhasznált idő: 10 perc 

Második tevékenység: 

Módszer: 

A fenti idézetek megbeszélése után a tanár elmagyarázza az elméletet a tankönyvből, és egyúttal 

megmutatja a PowerPoint bemutató diáit. Ilyen módon a tanítás során a hallgatóknak a vizuális 

anyagokra is figyelniük kell. 

Kölcsönhatás: tanár – diákok 

Felhasznált idő: 20 perc 

Harmadik tevékenység: Hogyan fejleszthetjük önismeretünket? 

Módszer: 

Először a tanár megkéri a gyerekeket, hogy 5 perc alatt írják le, milyen alapvető tulajdonságaik 

vannak és azokat hogyan vették észre, hogy rendelkeznek velük. Ezután kérje meg a gyermekeket, 

hogy írjanak fel rövid távú célokat, és kövessék nyomon azokat a következő néhány hónapban. 

Ezután hozzon létre egy közös naptárat az éves osztálytermi célokkal, és rögzítse azt a 

hirdetőtáblán. 

Kölcsönhatás: tanár – diákok, diákok – diákok 

Felhasznált idő: 10 perc 

Negyedik tevékenység: A modul összefoglalása, a lehetséges házi feladat megbeszélése 

Módszer: 

A tanár összefoglalja a modul főbb pontjait. Döntése alapján adhat házi feladatot a diákoknak 

Kölcsönhatás: tanár – diákok 

Felhasznált idő: 4 perc 

Az órai munka értékelése 

Felhasznált idő: 1 perc 

Megjegyzések. 

A bemutatott óratervezet a klasszikus, frontális tanítási módszertant tükrözi. Ha nem 

szabványos, innovatív módszertanokat alkalmaznak, mint a brainstorming, a csoportos viták, a 

hallgatói előadások, a tanárnak az osztálytervet az adott módszertanhoz rendelt időre kell 

igazítania. Ha a tanár úgy szeretné, akár két osztályban is taníthatja a modult. 
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8. Témakör 

B modul 

Fenntartható igények és érdekek 

MI A TÁMOGATÁS? 

Annak ellenére, hogy a tudás és a készségek rengeteg aggodalomra adnak okot, és a mai 

oktatási rendszerben nagy figyelmet kapnak, nem garantálják a megértést. Gyakran 

észrevehető, hogy az emberek egész életük során ismerethez jutnak anélkül, hogy mélyen 

megértették volna annak alapját és annak megfelelő felhasználását. De ezen ismeretek nélkül a 

tudás szinte haszontalan! Az oktatásnak hosszú távon a tudás és készség aktív felhasználására 

kell irányulnia. Röviden: megértést kell tanítanunk az oktatás hosszú távú megtérülése 

érdekében. 

Mit jelent egy téma megértése? Fel kell építeni a téma köré a megértést segítő 

előadásokat. A megértés megtanulásának valódi pontja az előadások tényleges elkötelezettsége. 

A tanulóknak idejük nagyobb részét olyan tevékenységekkel kell tölteniük, amelyek 

általánosításra, új példák megtalálására, az alkalmazások végrehajtására és más megértő 

előadásokon keresztül elősegítik az adott téma megértését. Ezt gondosan kell megtennünk, 

megfelelő visszajelzéssel segítve őket a jobb teljesítmény elérése érdekében. 

Összefoglalva: Ahhoz, hogy elérjük a kívánt megértést, előtérbe kell azt állítanunk. És ez azt 

jelenti, hogy előzetesen alaposan át kell gondolni ezeket az előadásokat! 

HOGYAN TANÍTHATJUK A MEGÉRTÉST? 

● A tanulást hosszú távúvá és gondolkodásközpontúvá kell tenni. 

A tanulás során azokra a gondolatokra kell összpontosítani, amelyeket hosszabb ideig tanulnak, 

hogy megismerjék a témát. 

● Folyamatos értékelés biztosítása. 

A kritériumok, a visszacsatolás és a reflexió lehetőségei nélkülözhetetlenek a megértés 

megtanulásához. Az értékelés hagyományosan egy téma végén van, és ez az osztályozásra és 

az elszámoltathatóságra összpontosít. Ezek fontos funkciók, amelyeket számos összefüggésben 

tiszteletben kell tartani. De nem szolgálják nagyon jól a hallgatók azonnali tanulási igényeit. A 

hatékony tanuláshoz a hallgatóknak kritériumokra, visszajelzésre és reflexiós lehetőségekre van 

szükségük az oktatás minden szintjén az első pillanattól kezdve. 

(cf. Baron, 1990; Gifford and O'Connor, 1991; Perrone, 1991b). 
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● A tanulás támogatása hatékony reprezentációkkal. 

Az információ bemutatásának módja óriási hatással lehet akkor, ha a tananyag érdekes 

formában kerül feldolgozásra. 

● A fejlődési tényezők figyelembe vétele. 

A tanulási folyamatot hozzá kell igazítani a diákok addig megszerzett tudásához, életkorukhoz 

és általában a fejlődési tényezőkhöz. 

● A tanulók bevezetése az adott tudományágba. 

● Összefüggések megláttatása. 

Segíteni a hallgatókat abban, hogy megteremtsék azokat a kapcsolatokat, amelyeket egyébként 

esetleg nem hoznának létre, és segíteni őket a kapcsolatépítés mentális szokásainak ápolásában 

(Brown, 1989; Perkins és Salomon, 1988; Salomon és Perkins, 1989). 

AZ EMPÁTIA JELENTŐSÉGE 

Mi az empátia? Ez a megértés, a tudatosság érzékelése, érzékenység képessége és a 

múltbeli vagy jelenbeli másik ember érzéseinek, gondolatainak és tapasztalatainak megértése 

anélkül, hogy ők az érzéseket, gondolatokat és tapasztalatokat objektív módon kifejezetten 

közölnék. 

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 AKTÍV TANULÁS 

Az aktív tanulás az oktatás olyan megközelítése, amelyben minden hallgató felkérést 

kap, hogy vegyen részt a tanulási folyamatban. Az aktív tanulás ellenzi azokat a hagyományos 

módszereket, amelyekben a diákok csak passzív befogadók. Az aktív tanulás sokféle lehet, és 

bármelyik tudományágban megoldható. Általában a hallgatók kicsi vagy nagy 

tevékenységekben vesznek részt, melyek középpontjában az írás, beszélgetés, valamint a 

problémamegoldás vagy a reflektálás áll. 
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Aktív tanulási stratégiák 

Összetett 

fórum színház 

tapasztalati tanulás (weboldal látogatása) 

kutatási tanulás 

puzzle vita 

szerepjáték aktív felülvizsgálat 

 (játékok/ szituációk) 

interaktív előadások 

esettanulmányok technológia 

 brainstorming (ötletbörze) 

csoportos értékelések szakértői értékelés 

 hármas csoportok 

kötetlen csoportok 

gondolkodás párban 

vita nagy csoportban 

önértékelés 

írás 

gondolkodási szünet 

Egyszerű 

Ez egy aktív tanulási tevékenység széles választéka, amelyet összetettség és az osztálytermi idő 

határoz meg (Michigeni Egyetem) 

MIÉRT HASZNÁLJUK? 

Az aktív tanulás javítja a hallgatók eredményeit. 

Az ilyen tevékenységek alkalmazásának előnyei rendkívül nagyok, beleértve a megnövekedett 

kritikus gondolkodási képességeket, az új információk fokozott megtartását és átadását, a 

fokozott motivációt és a jobb interperszonális készségeket. (Prince, 2004). 

Például a Nemzeti Felmérés a hallgatók elkötelezettségéről (NSSE) 2000 óta tanulmányozta 

több mint ezer hallgató tapasztalatait több mint 1600 főiskolán és egyetemen. Ezen adatok 

következetes eredményei azt mutatják, hogy a gyakorlati, az integrációs és az együttműködésen 
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alapuló tanulási tapasztalatok magas szintű hallgatói teljesítményhez és személyes fejlődéshez 

vezetnek (Kuh, O'Donnell és Schneider, 2017) 

Végül a kutatás feltárja az aktív tanulás és az érzelmi állapotok kölcsönös hatását. Az aktív 

tanulás pozitívan befolyásolhatja a hallgatók motivációját (Owens, Sadler, Barlow és Smith- 

Walters, 2017), viszont a motiváció általános hatása mérsékli azokat a kulcsfontosságú tanulási 

tulajdonságokat, mint a figyelem és az emlékezet megszilárdítása (Cavenagh, 2016). 

MOST PRÓBÁLJUNK MEG EGY TEVÉKENYSÉGET EGYÜTT! 

Rotációs székcsoport-beszélgetések: a rotációs székcsoport-beszélgetések arra 

ösztönzik a diákokat, hogy aktívan hallgassák meg a kiválasztott előadókat, akik az 

osztálybeszélgetés irányításának és az előző pontok összegzésének mintáját követik. A 

hallgatók vezetik és ösztönzik az osztálybeszélgetést, amikor „elforgatják” a szerepeket, 

többször kiválasztva a következő előadót. 

A stratégia hatékony alkalmazásához győződjön meg arról, hogy a hallgatók betartják a 

következő mintát: 

● Amikor egy diák részt kíván venni, fel kell tartania a kezét. 

● Az előadó hallgató felhívja a következő előadót, ideális esetben valakit, aki még nem 

volt közreműködő. 

● A felhívott diák röviden összefoglalja azt, amit az előző hallgató mondott, mielőtt 

tovább viszi a gondolatot. 

Ez a folyamat megismételhető különféle témákban, az Ön útmutatásával, hogy nyomon 

lehessen követni, és segítsen az elakadó diákoknak. 

A rotációs székcsoportos beszélgetések előnyei nem csak a felszólalókra korlátozódnak. 

Tudván, hogy felkérést kaphatnak az előző téma összefoglalására, minden hallgató figyelmesen 

követi a hallottakat, gyakran jegyzeteket és ötleteket készít a beszéd közötti szünetekben. 

Ezenkívül a hallgatókat egy olyan forgatókönyvbe helyezik, ahol társaik ötleteiből tanulnak, 

aktív és vonzó módon ösztönözve az anyag új megközelítését. 

MEGJEGYZÉSEK A HÁZI FELADATHOZ – LEHETSÉGES 

MEGOLDÁSOK 

1. A tanár segít a hallgatóknak a természettudományi témák kiválasztásában, és 

megpróbálja összekapcsolni a lehető legtöbb tantárggyal. 
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2. A tanár segítséget nyújt a hallgatóknak, hogy írják le kedvenc tevékenységeik egyikét. 

Ezután jelölje be az összes felhasználást egy mezőben. Válasszon minden alkalommal egy-egy 

tevékenységet, és beszéljen az osztályban a lehetséges motívumokról, amelyek a tanulókat az 

adott tevékenység választásához vezette. (A hallgatók észreveszik, hogy a személyiségüktől 

függően mindenki másképp viselkedik). 
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Konkrét megjegyzések az okostelefon verzióhoz 

1. Harminc különböző feladat van (kérdések, nyílt végű mondatok, stb.). A modul teljes 

anyagát lefedik. Az értékelés természetesen az adott iskolától és a tanártól függ, de javasoljuk 

a 30 lehetséges jó válaszból 25 jó válasz esetén a legjobb jegyet. 

2. Az okostelefon feladatai helyettesíthetik a tankönyv házi feladatait. 

3. A SOCRATIVE lehetővé teszi, hogy az adott kérdéseket házi feladatként, versenyként 

vagy osztálymunkaként használják. Ha osztálymunkában használják, az alábbi óratervet ennek 

megfelelően módosítani kell. 

4. A tanár természetesen további feladatokat is létrehozhat az okostelefonos változathoz. 

5. A SOCRATIVE egyéb lehetőségeit a Függelék tartalmazza. 

6. A tanárokat arra ösztönözzük, hogy használják széles körben az okostelefonos 

változatot. A tapasztalatok azt mutatják, hogy az okostelefonok használatának megtiltása az 

osztályteremben ellentétes az eredményességgel, és ha a tanár okostelefont használ, a diákok 

lelkesebben követik őt. 

7. A nyílt végű kérdésekre és a nyílt végű mondatokra javasolt megoldásokat csak a tanár 

értékelheti. A javasolt megoldások csak minták; más szavakkal is megfogalmazhatók a jó 

válaszok. 

OKOSTELEFON ANYAGA 

BEVEZETŐ MEGJEGYZÉSEK 

1. A választott kérdések esetében a vastag betűvel nyomtatott válasz az egyetlen helyes. 

Ugyanez vonatkozik az IGAZ – HAMIS mondatokra: csak a megjelölt opció helyes. A kérdések 

a tankönyvben megadott ellenőrzési kérdéseken alapulnak. 

2. A nyílt végű mondatok és kérdések esetében más, másképp megfogalmazott válaszok is 

helyesek lehetnek; a tanár dönti el, hogy elfogadja-e vagy sem. Tehát, míg a többszörös 

választási kérdések és az IGAZ – HAMIS mondatok automatikusan értékelhetők, a nyílt végű 

feladatokhoz a tanár értékelése szükséges. 

3. Minden kérdés és feladat megoldható a tankönyv alapján. 

4. Lásd a Socrative.com-ra vonatkozó utasításokat a függelékben 
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1. FELELETVÁLASZTÓS KÉRDÉSEK 

1. Mi jelent az értő tanulás tanítása? 

a. Ez egy olyan keret, amelyet a tanárok felhasználhatnak a tanulási folyamat 

hatékonyabbá tételére. 

b. Ez egy módszer, amelyet a hallgatók felhasználhatnak a tanulási folyamat 

hatékonyabbá tételéhez. 

c. Ez egy olyan tanulási tevékenység alkalmazása, amelyet innovatív tantervvel 

rendelkező iskolákban használnak. 

d. A fentiek egyike sem. 

2. Az értő tanulás tanítása jobb, mint a hagyományos módszer, mert 

a. tanár orientált. 

b. arra összpontosít, milyen jó a tanár teljesítménye az osztályban. 

c. jobb osztályzatokat eredményez. 

d. a tanulókra összpontosít és hatékonyabbá teszi a tanulási módszereket. 

3. Miért fontos az értő tanulás tanítása? 

a. Mert célja a jobb osztályzat. 

b. Mert megtanítja a hallgatókat, hogyan kell hallgatni. 

c. Mert mélyreható megértést biztosít a hallgatók számára. 

d. Mivel a hallgatók nem szakítják meg az előadót. 

4. Melyek az értő oktatás jellemzői? 

a. Tanulási tevékenységek, folyamatos értékelés, játékok. 

b. Csendes tanterem kevés beszédet jelent. 

c. Általános tesztek a hallgatók érdemjegyeinek javításához. 

d. Gyakori találkozók a szülőkkel a megfelelő tájékoztatás érdekében 

5. Az értő tanulás megtanulása olyan módszer, amely 

a. a szereplés miatt félénkké teszi a diákokat. 

b. hosszú távú, gondolkodásközpontú folyamatot tesz lehetővé. 

c. javítja a tanár-hallgató kapcsolatot. 

d. igényesebbé teszi a tanulást. 
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6. Az oktatásnak …… aktív felhasználására kell irányulnia. 

a. a tudás 

b. a készségek 

c. a tudás és a készségek 

d. a szívből történő tanulás 

7. A tanároknak az értő tanulást azért kell tanítaniuk, hogy 

a) legyen egy ok, amiért megkapják a fizetésüket. 

b) az oktatás hosszú távra kifizetődő legyen. 

c) az oktatás rövid távra legyen kifizetődő. 

d) a hallgatók megfelelő feladatokat kapjanak. 

8. A hatékony tanuláshoz a hallgatóknak is szükségük van 

a. visszajelzésre. 

b. versenyre. 

c. több házi feladatra. 

d. nulla házi feladatra. 

9. A tanárok taníthatják az értő tanulást 

a. versenykörnyezet megteremtésével. 

b. azoknak a támogatásával, akik gyorsan megértik a témákat. 

d. a fejlesztési tényezők figyelembevételével. 

e. a hallgatók hibáinak állandó felülvizsgálatával. 

10. A tanítási és tanulási folyamatok: 

a. kapcsolódnak. 

b. ellentétesek. 

c. szinonimák. 

d. a fentiek egyike sem. 
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2. IGAZ – VAGY HAMIS MONDATOK 

1. Az emberek egész életük során folyamatosan szereznek ismereteket anélkül, hogy 

alaposan megértenék és ismernék azok megfelelő felhasználását. IGAZ – HAMIS 

2. Sok oktatási rendszer csak a szigorú tudást garantálja, a megértést és a készségeket nem. 

IGAZ – HAMIS 

3. A tanulóknak idejük nagyobb részét a leckék szívből történő megtanulására kell 

fordítani, nem pedig a tevékenységekre. IGAZ – HAMIS 

4. A visszajelzés és a reflexió lehetőségei nem nélkülözhetetlenek az értő tanuláshoz. 

IGAZ – HAMIS 

5. A tanulási folyamatot hozzá kell igazítani a diákok addig megszerzett tudásához, 

életkorukhoz és általában a fejlődési tényezőkhöz. IGAZ – HAMIS 

6. A megértés csak fegyelemmel és koncentrációval érhető el. IGAZ – HAMIS 

7. Gyakran megfigyelhető, hogy az emberek életük során csak a mélyreható megértés 

révén szereznek tudást. IGAZ – HAMIS 

8. Az oktatásnak a tudás és készségek aktív felhasználására kell irányulnia. IGAZ – 

HAMIS 

9. A tanároknak az értő tanulást kell tanítaniuk az oktatás hosszú távú megtérülésének 

megvalósítása érdekében. IGAZ – HAMIS 

10. Az értő tanulás valódi pontja az előadásokon való passzív részvétel. IGAZ – HAMIS 

3. NYÍLT VÉGŰ MONDATOK 

1. Az oktatásnak hosszú távon a ……….. aktív felhasználására kell irányulnia. (tudás) 

2. Az oktatás hosszú távú kifizetődésének megvalósításához meg kell felelnünk az 

..........................(értő tanulásnak). 

3. A tanulóknak idejük legnagyobb részét ……………… kell tölteni. (tevékenységekkel) 

4. Az információ bemutatásának módja óriási mértékben befolyásolhatja az 

.................................. (az előadások megértését). 

5. A tanulási folyamatot hozzá kell igazítani ahhoz, hogy a diákok mit tudnak vagy nem 

tudnak megtanulni, mivel ez függ .....................................(életkoruktól és egyéb 

fejlődési tényezőiktől). 
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4. NYÍLT VÉGŰ KÉRDÉSEK 

1. Mi az empátia? 

Mások cselekedeteinek megértése, tudatosítása, érzékenysége, érzékelése és másoknak 

a múltbeli vagy jelenbeli érzéseinek, gondolatainak és tapasztalatainak megértése 

anélkül, hogy az érzéseket, gondolatokat és tapasztalatokat objektív módon kifejezetten 

közölnék; az empátia beleérző képesség. 

2. Mi a szimpátia? 

Más emberek cselekedeteinek, érzéseinek megértése, de érzelmileg kevésbé vagy 

egyáltalán nem veszünk benne részt. 

3. Mi a különbség a szimpátia és az empátia között? 

Az empátia szempontjából megtapasztalhat bármit, amit a másik ember érez, így a 

megértés szintje személyesebbé válik. Másrészt, amikor szimpatizálunk valakivel, 

érzelmileg kevésbé vagy egyáltalán nem veszünk benne részt, megértjük a többi ember 

szenvedését és vigasztaljuk vagy megnyugtatjuk őket. 

4. Milyen empátia típusokat ismerünk? 

- kognitív (megismerő) empátia 

- érzelmi empátia 

- együttérző empátia 

5. Miért fontos az empátia? 

Alapvető fontosságú, hogy megpróbáljuk megérteni mások valóságát, és ehhez empátia 

szükséges. Ha megértjük, az az empátia növekedéshez vezet. Ez a kulcsa az 

interperszonális kapcsolataink megteremtésének és megerősítésének. 
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MÓDSZERTANI MEGJEGYZÉSEK 

1. Ennek a modulnak a fő célja, hogy a tanulók megértsék a digitális korszakban felmerülő 

különleges igényeket és érdekeket 

2. A modul témája meglehetősen elméletinek tűnik; fontos, hogy a tanár mindig adjon 

konkrét példákat az elméleti szempontokra. 

3. Az empátia fogalmának megértése általános szempontból is alapvető fontosságú: ez arra 

készteti a tanulókat, hogy aktívaknak kell lenniük és el kell fogadniuk másokat. 

4. A tankönyvek és a TSM segítenek a tanároknak a klasszikus, frontális oktatásban. A 

frontális oktatás azonban kombinálható a modul elektronikus változatának használatával. 

5. A tanárokat arra ösztönözzük, hogy a jelen modul tanítása során használjanak nem 

szabványos, innovatív módszereket. A tanárok választása szerint ez a módszer lehet: 

a hallgatók kiselőadása, melyek mindegyike 5–10 perc lehet. 
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ÓRATERVEZET – MINTA 

ELSŐ RÉSZ 

Szint/Osztály: 6-8 (Életkor 12-14 év) 

Téma: A SZÜKSÉGLETEK ÉS ÉRDEKEK MEGÉRTÉSE 

Idő: 45 perc 

Tanulási célok: A lecke végére a tanulók képesek lesznek : 

● meghatározni a tanulás és az értő tanulás közti különbséget; 

● az értő tanulás fontosságát; 

● az ennek eléréséhez szükséges alapvető lépéseket. 

Szükséges Tankönyv, PP-prezentáció, okostábla, projektor 

eszközök: 

Előkészítés és A tanárnak előzetesen el kell olvasnia a tankönyvet, meg kell néznie az 

előfeltételek: elektronikus változatot (PPT). A tankönyvhöz és az elektronikus változathoz 

készített megjegyzések is nagyon hasznosak lehetnek. 

Tantárgyi ● informatika 

koncentráció: ● rajz 

MÁSODIK RÉSZ: Az óra leírása 

Első tevékenység: 

Módszer: 

Az értő tanulás egy új megközelítést ír le a hagyományos tanításhoz képest, amely megköveteli a 

hallgatóktól, hogy gondolkodjanak, elemezzék, megoldják a problémákat és mélyebben 

gondolkodjanak az általuk megtanultaktól. Beszéljenek meg olyan témákat, mint például: 

● Miért kell tanulni az értő tanulást? 

● Mi a megértés? 

● -Miért lehet nehéz az értő tanulás? 

● -Mi a generációs tudás? 

Kölcsönhatás: tanár – diákok, diákok –tanár 

Felhasznált idő: 10 perc 

Második tevékenység: Egyedi óra tervezése 

Módszer: 
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Most, hogy megismerkedett az értő tanulás keretének elemeivel, készítsen el egy grafikai szervezőt 

a saját tantárgyának egy fejezete és az órája alapján. A fejezet és az óra megtervezését képernyő 

segítségével hajtsa végre az alábbi lépésekben: 

• Válasszon egy közösségi leckét/fejezetet a tantárgyából, amelyet tanít. 

• Határozza meg az éves célt egy vonal mentén, a fejezetre vonatkozik. 

• vessen fel egy fontos témát, amely biztosítja ennek a fejezetnek a különös figyelmet. 

• Sorolja fel a témát támogató egységcélokat és egy vagy több átmeneti lépést. 

• Mutassa meg azokat a teljesítményeket, amelyeket a fejezet minden leckéjében a diákoktól elvár. 

• Mutassa meg a folyamatban lévő értékelési tevékenységet, amelyet belefoglal az egyes órákba. 

• Mutassa be azt a befejező értékelést, amelyet az egység végére tervez. 

Kölcsönhatás: tanár – diákok, diákok – diákok 

Felhasznált idő: 15 perc 

Harmadik tevékenység: Mit tanultál? 

Módszer: 

Ebben a fejezetben megismerte az értő tanuláshoz használható keretrendszert a saját tantárgyi 

fejezetek fejlesztésére és összekapcsolására. Tekintse át a kezdeti koncepciót, a válaszokat az 

olvasásott kérdésekre és a kidolgozott fejezetet. Most írjon összefoglalót arról, amit megtanult. 

Feltétlenül adja meg: 

● Mit tanultak azokról a tényezőkről, amelyek befolyásolják a tanterv tervezését; 

● Hogyan építheti be az értő tanulás keretrendszer minden elemét a gyakorlatba; 

● A keret oktatásban való alkalmazásának előnyei és kihívásai; 

● Hogyan javulhat a hallgatók értő tanulása az év során. 

Kölcsönhatás: tanár – diákok, diákok – tanár 

Felhasznált idő: 15 perc 

Negyedik tevékenység: A modul összefoglalása, a lehetséges házi feladat megbeszélése. 

A tanár összegzi a modul főbb pontjait. A tanár, döntése alapján adhat házi feladatot. 

Kölcsönhatás: tanár – diákok 

Felhasznált idő: 4 perc 

Az osztály munkájának értékelése 

Felhasznált idő: 1 perc 
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Megjegyzések. 

A bemutatott óratervezet a klasszikus, frontális tanítási módszertant tükrözi. Ha nem 

szabványos, innovatív módszertanokat alkalmaznak, mint az ötletbörze, a csoportos viták, a 

hallgatói előadások, a tanárnak az osztálytervet az adott módszertanhoz rendelt időre kell 

igazítania. Ilyen esetben a modul nem egy osztályban tanítható, hanem akár két osztályban is, 

az adott nem szabványos módszertan és a tanulók aktivitásának időigénye szerint. 
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8. Témakör 

C modul 

A motiváció megkülönböztetése a manipulációtól 

A MOTIVÁCIÓ 

A motiváció a „motívum” szóból származó szó, amely szükségleteket, vágyakat, 

kívánságokat vagy az egyéni belső kényszert jelenti. Ez a folyamat arra ösztönzi az embereket, 

hogy cselekedjenek a célok elérése érdekében. (https://slideplayer.com/slide/8535353/) 

Az emberi viselkedés célirányos. A motiváció célirányos viselkedést okoz. A motiváció 

révén lehet szándékosan kezelni és megragadni a szükségleteket. Ez megérthető úgy, hogy a 

menedzser megérti a szükségletek hierarchiáját. Az egyén igényei hajtóerőként szolgálnak az 

emberi viselkedésben. Ezért a menedzsernek meg kell értenie a „szükségletek hierarchiáját”. 

Maslow 1932-ben javasolta a „Szükséghierarchia modellt”, amely hét különböző szintű 

igényt tartalmaz. 

https://munkaltatoimarka.blog.hu/2018/08/06/maslow-piramis_a_munkaeropiacon 

317 
 

 

  

https://slideplayer.com/slide/8535353/
https://munkaltatoimarka.blog.hu/2018/08/06/maslow-piramis_a_munkaeropiacon


 

A MOTIVÁCIÓ TÍPUSAI 

Belső motiváció: Ha valaki azért dönt valaminek az elvégzése mellett, mert érdekli az, 

és örömmel csinálja. Az okok belső jellegűek, benned vannak, és nem más emberek irányítanak, 

célod egy eredmény elérése. 

Külső motiváció: Ha valaki parancsot teljesít. Külső ok lehet például a jutalom elérése 

vagy hátrányok elkerülése. 

A MOTIVÁCIÓ JELENTŐSÉGE 

A motiváció fontos mind a hallgatók, mind a tanárok számára. A motivált tanárok arra 

ösztönzik a tanulókat, hogy összpontosítsanak. A tanulásra motivált hallgatók inspirálják a 

tanárokat a tanításhoz. 

Az idő hatékony kezelése érdekében fontos a motiváció. Ezenkívül fontos a mindennapi élet 

kihívásainak, lehetőségeinek és idejének hatékony kezelése a továbblépés és a célok elérése 

érdekében. Tehát a motiváció elősegíti számunkra, hogy alkotóvá és hasznossá váljunk. 

A motiváció az emberi életben is jelentős szerepet játszik. Az emberi fejlődés egy folyamatos 

folyamat. Az ember mindennapi életében sok akadály van. Ezen akadályok egy részét a 

természeti katasztrófák következményei képezik, másokat pedig a képzetlen társadalom és a 

kevésbé praktikus kormányzati politikák és törvények hatására alakulnak ki. De amikor 

motivációs környezetet biztosítunk magunknak, a céltudatosságunk aktiválódik. 

A MANIPULÁCIÓ 

Manipuláció amikor valami vagy valaki ügyesen kezel, irányít vagy felhasznál valaki 

mást. A manipuláció a másik vágyainak figyelmen kívül hagyásával vagy megsértésével 

történik, így éri el a célját, kapja meg azt, amit akar. A manipulátorok eszközei: a személyes 

varázs, a meggyőzés, a hízelgés, a becsapás és a téves irányítás. 

Nem csoda, hogy sok ember nem veszi észre a manipulációt vagy nem ismeri fel a 

manipulátorokat. Például a pszichológiai manipulációt olyan társadalmi befolyásnak tekintik, 

amely nem feltétlenül negatív. Fontos azonban szem előtt tartani, hogy ha egy befolyásoló vagy 

befolyásoló személy nem tartja tiszteletben a befolyásolt személy akaratát, kényszerítő módon 
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befolyásolja, nem adja meg a lehetőséget a befolyásolt személynek a cselekvés megtagadására, 

az már nem ártatlan dolog. 

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 
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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 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! 

MEGJEGYZÉSEK A HÁZI FELADATHOZ – LEHETSÉGES 

MEGOLDÁSOK 

1. Ennek a forgatókönyvnek a célja, hogy segítse a diákokat az anya és a gyermek közötti 

reális párbeszéd elemzésében. Számos lehetséges válasz van, a megjegyzések eltérőek, tehát a 

tanárnak nem csak egy helyes választ kap. Rá kellene vezetni a diákokat néhány jó 
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észrevételhez, például a következõkhöz: A gyerek elõször bejelenti, hogy két dolgot kell 

mondania az anyjának. Először megy a jó hír, majd felfedi a balesetét. Ezt a parancsot 

választotta, hogy anyja kevésbé dühösen reagáljon a sikerére. Amikor James leírja az autóval 

történt eseményt, megpróbál egyáltalán nem hibáztatni magát.This scenario aims to help 

students analyze a realistic dialog between a mother and child. There are many possible 

answers, comments will vary so the teacher will not have only one correct answer. She should 

guide the students for some good remarks like the following: The child at first announces that 

he has two things to tell to his mum. First goes the good news and then he reveals his accident. 

He chose this order to make his mother react less angrily consodering his success. Also, when 

James describes the incident with the car he tries not to blame himself at all. 
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OKOSTELEFON ANYAGA 

1. A választott kérdések esetében a vastag betűvel nyomtatott válasz az egyetlen helyes. 

Ugyanez vonatkozik az IGAZ – HAMIS mondatokra: csak a megjelölt opció helyes. A kérdések 

a tankönyvben megadott ellenőrzési kérdéseken alapulnak. 

2. A nyílt végű mondatok és kérdések esetében más, másképp megfogalmazott válaszok is 

helyesek lehetnek; a tanár dönti el, hogy elfogadja-e vagy sem. Tehát, míg a többszörös 

választási kérdések és az IGAZ – HAMIS mondatok automatikusan értékelhetők, a nyílt végű 

feladatokhoz a tanár értékelése szükséges. 

3. Minden kérdés és feladat megoldható a tankönyv alapján. 

4. Lásd a Socrative.com-ra vonatkozó utasításokat a függelékben 

1. FELELETVÁLASZTÓS KÉRDÉSEK 

1. A motiváció és a manipuláció különböznek: 

a. egyáltalán nem különböznek egymástól. 

b. metaforikus jelentésükben. 

c. csak etimológiájukban. 

d. sok szempontból, különösen a motívumokra vonatkozóan. 

2. A manipuláció 

1. jobb cselekedet, mint a motiváció. 

2. rosszabb cselekedet, mint a motiváció. 

3. a körülményektől függő jó cselekedet. 

4. hasonló cselekedet, mint a motiváció.. 

3. A motivációt 

1. büszkeség és szeretet táplálja. 

2. büszkeség táplálja. 

3. szeretet táplálja. 

4. egyik sem táplálja a fentiek közül. 

4. A manipulátorokat így tudod kezelni: 

1. megismered alapvető jogaidat. 

2. barátaiddá fogadod őket. 
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3. haladsz velük. 

4. hagyod, hogy megszerezzék, amit akarnak. 

5. A manipulátorok a következőket kérik tőled: 

a. áldozd fel az igényeidet. 

b. szokj hozzá az akaratukhoz. 

c. alkudj meg a félelemmel. 

d. félemlítsd meg őket. 

6. Amikor tartod a távolságot 

1. kezelni tudod a manipulátorokat. 

2. elkerülheted a találkozást velük. 

3. egyedül maradsz. 

4. az egyetlen útja a biztonságnak. 

7. Használj időt saját előnyeid érdekében: 

1. használj saját stratégiát. 

2. mert az idő miatt minden eltűnik. 

3. gondolkodj, mielőtt válaszolnál. 

4. mindig siess. 

8. A manipulátorokat kezelheted 

1. úgy, hogy nem beszélsz velük. 

2. úgy, hogy rossz dolgokat mondasz nekik. 

3. konfliktus kezdeményezésével. 

4. keresztkérdések/ puhatolózó kérdések feltevésével. 

9. A motiváció ……. vezet. 

a. nagyszerű vezetéshez 

b. gonosz vezetéshez 

c. önmagunk alulbecsüléséhez 

d. önmagunk túlértékeléséhez 

10. ''Bármit meg tudsz csinálni, amit gondolsz'' – ez példa 
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a. a mérgező viselkedésre. 

b. egy hazugságra, hogy mások kedveljenek. 

c. a motivációra. 

d. a manipulációra. 

2. IGAZ – VAGY HAMIS MONDATOK 

1. A manipuláció sok szempontból nagyon különbözik a motivációtól. IGAZ – HAMIS 

2. A motiváció a munkával és az emberrel törődik. IGAZ – HAMIS 

3. A motiváció leértékeli az embereket. IGAZ – HAMIS 

4. A manipulátorok általános gyakorlata a bűntudat alkalmazása. IGAZ – HAMIS 

5. A motiváció célja a gonosz vezetés. IGAZ – HAMIS 

6. A ''meg tudod csinálni'' hozzáállás manipuláció. IGAZ – HAMIS 

7. ''Úgy gondolom, lusta vagy'' egy negatív tulajdonságon keresztüli „támogatás” példája. 

IGAZ – HAMIS 

8. ''Úgy tudom, ma ráérsz. Csináld meg ezt!'' ez egy példa a motivációra. IGAZ – HAMIS 

9. A kritika a manipulátor átalános taktikája. IGAZ – HAMIS 

10. A pozitív támogatás révén a manipulátorok arra késztetnek, hogy higgy nekik. IGAZ 

– HAMIS 

3. NYÍLT VÉGŰ MONDATOK 

1. A manipuláció ……………… különbözik a motivációtól.(számos pontban) 

2. Törődik a munkával és az emberrel a …...............................(motiváció). 

3. A gonosz vezetés kapcsolatban áll a .............................(manipulációval). 

4. Felhatalmazza és értékeli az embereket a ….........................(motiváció). 

5. A manipulátorok gyakran feltételezik a szándékokat vagy hiedelmeket, majd úgy reagálnak 

rájuk, mintha ..........................(igazak lennének). 

4. NYÍLT VÉGŰ KÉRDÉSEK 

1. Nevezz meg néhány különbséget a manipuláció és a motiváció között! 

a. A manipuláció a munkára figyel, míg a motiváció a munkára és az emberre. 

b. A manipuláció elősegíti a neheztelést, a motiváció pedig a lojalitást. 

c. A manipuláció irányítja az embereket, míg a motiváció felhatalmazza őket. 

2. Melyik az a három mód, amellyel kezelni tudod a manipulátorokat? 
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a. Ismerd meg az alapvető jogaidat! 

b. Tarts távolságot! 

c. Kerüld a személyeskedést! 

3. Melyik három módszert használják a manipulátorok? 

a. Hazugság. 

b. Üres ígéretek. 

c. Kritika. 

4. Melyik az három általános cselekvés, melyet a motivátorok tesznek? 

a. Támogatás a pozitív tulajdonságokon keresztül. 

b. Segítenek kihozni belőled a legjobb dolgokat. 

c. Az'' Igen, tudod'' hozzáállás. 

5. Ki lehet manipulátor vagy motiváló bárki számára? 

a. Egy szülő. 

b. Egy barát. 

c. Egy tanár. 

325 
 
 

  



MÓDSZERTANI MEGJEGYZÉSEK 

1. Ennek a modulnak a fő célja, hogy a tanulók megértsék, mi a különbség a motiváció és 

a manipuláció között. 

2. A „manipuláció” fogalmának megértése általános szempontból is létfontosságú: ez arra 

készteti a tanulókat, hogy aktívnak kell lenniük és vigyázni kell önmagukra. 

3. 1. A modul témája meglehetősen elméletinek tűnik; fontos, hogy a tanár mindig adjon 

konkrét példákat az elméleti szempontokra. 

4. A tankönyvek és a TSM segítenek a tanároknak a klasszikus, frontális oktatásban. A 

frontalis oktatás azonban kombinálható a modul elektronikus változatának használatával. 

5. A tanárokat arra ösztönözzük, hogy a jelen modul tanítása során használjanak nem 

szabványos, innovatív módszereket. A tanárok választása szerint ez a módszer lehetnek: 

A diákok kielőadásai, melyek időtartama 5-10 perc. 
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ÓRATERVEZET – MINTA 

ELSŐ RÉSZ 

Szint/Osztály: 6-8 (Életkor 12-14 év) 

Téma: ALAPVETŐ KÜLÖNBSÉGEK A MOTIVÁCIÓ ÉS A MANIPULÁCIÓ 

KÖZÖTT 

Idő: 45 perc 

Tanulási célok: A lecke végére a tanulók képesek lesznek felfogni: 

● A motiváció és a manipuláció három fő különbségét; 

● Mi határozza meg a manipulációs viselkedést; 

● Hogyan védhetik meg magukat a manipulációtól. 

Szükséges Tankönyv, PP-prezentáció, okostábla, projektor 

eszközök: 

Előkészítés és A tanárnak előzetesen el kell olvasnia a tankönyvet, meg kell néznie az 

előfeltételek: elektronikus változatot (PPT). A tankönyvhöz és az elektronikus változathoz 

készített megjegyzések is nagyon hasznosak lehetnek. 

Tantárgyi ● számítástechnika 

koncentráció: ● erkölcstan 

MÁSODIK RÉSZ: Az óra leírása 

Első tevékenység: Ráhangolás 

Módszer: 

Kérje meg a gyerekeket, hogy írjanak le néhány főbb különbséget a motiváció és a manipuláció 

között. Ezután mind együtt olvassák el a tankönyvből a vonatkozó fejezetet, és megvitatják azt. 

Kölcsönhatás: tanár – diákok, diákok –tanár, diákok - diákok 

Felhasznált idő: 10 perc 

Második tevékenység: Egy manipulációs profil létrehozása 

Módszer: 

Tapasztalata alapján írja le a manipulatív ember főbb vonásait. És gondoljon azon módszerekre, 

amelyekkel elkerülheti a manipulációt. Ezután olvassák el a tankönyv kapcsolódó részét. 

Kölcsönhatás: tanár – diákok, diákok - diákok 

Felhasznált idő: 20 perc 

Harmadik tevékenység: 
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Módszer: 

Olvassa el az előző házi feladatot, kommentálja a fenti házi feladatról szóló tanulói beszélgetést, 

szem előtt tartva azt, amit korábban megbeszéltek. 

Kölcsönhatás: tanár – diákok, diákok – tanár 

Felhasznált idő: 10 perc 

Negyedik tevékenység: A modul összefogalalása, a lehetséges házi feladat megbeszélése 

Módszer: 

A tanár összefoglalja a modul főbb pontjait. A tanár, döntése alapján adhat házi feladatot. 

Kölcsönhatás: tanár – diákok 

Felhasznált idő: 4 perc 

Az osztály munkájának értékelése 

Felhasznált idő: 1 perc 

Megjegyzések. 

A bemutatott óratervezet a klasszikus, frontális tanítási módszertant tükrözi. Ha nem 

szabványos, innovatív módszertanokat alkalmaznak, mint az ötletbörze (brainstorming), a 

csoportos viták, a hallgatói előadások, a tanárnak az osztálytervet az adott módszertanhoz 

rendelt időre kell igazítania. Ilyen esetben a modul nem egy osztályban tanítható, hanem akár 

két osztályban is, az adott nem szabványos módszertan és a tanulók aktivitásának időigénye 

szerint. 
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FÜGGELÉK 1 

CSR (vállalati – polgári közösség) társadalmi felelősségvállalás 

A társaság célja (ROI = Return on Investment) 

(ROI= a befektetés megtérülése 

A múlt század első felében a társaságok fő és egyetlen célja a profit megszerzése volt. 

(Milton Friedman azt mondta: „A profit maximalizálása a társaság egyetlen célja”). Bár 

folytattak róla vitát , ez a szabály sokáig uralkodott. Igaz, mások, mint például a Maslow- 

diagram szerzője, a társaság számára más feladatokat is megfogalmaztak. 

Ennek ellenére az olyan bejegyzések, mint a „vevői elégedettség”, „alkalmazottal való 

elégedettség” vagy „innovációs struktúra”, továbbra is a „belső” vállalati kérdések közé 

tartoznak. Az első lendület a „kifelé” fordulás volt, mivel a vállalatnak más felelősségei is 

lehetnek, nem csupán a profit maximalizálása. Az a vélemény, hogy egy vállalat nem 

vákuumban működik, hanem egy kisebb vagy nagyobb társadalom közepette – azaz a társaság 

és a társadalom elkerülhetetlenül befolyásolják egymást – abban az időben kezdődött, amikor 

az ökológusok a környezet szennyeződése miatt kezdtek aggódni. 

Ez egyike volt a Donella H. Meadows 1972-ben megjelent világhírű „Növekedés 

korlátai” című könyvének, amely 1972-ben jelent meg. Könyvükben a szerzők elemezték az 

energiát, az élelmiszereket, a különböző ásványi anyagokat és a globális tendenciákat – a 

környezet szennyezését is. 
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A híres „Növekedés korlátai” című könyv és 30 évvel későbbi frissített változata 

Ez volt a világ legfontosabb és leginkább befolyásoló könyve a múlt század második 

felében a világon, és arra késztette a vállalatokat, hogy nézzék meg a fizikai korlátaikat is. A 

tudósok hamarosan egyetértettek abban, hogy egy társaságnak (amerikai angolul: a corporation) 

a tisztán gazdasági kérdéseken – a profit maximalizálásán – túl más felelősségekkel is 

rendelkeznie kell. A tudós arra a következtetésre jutott, hogy általában egy 

társaságnak/vállalatnak négy általános felelősséget kell viselnie: 

gazdasági felelősséget; 

jogi felelősséget; 

erkölcsi felelősséget; 

emberbaráti felelősséget. 

Mint a tudományos világban szokás, a tudósok elkezdték meghatározni, hogy mit 

jelenthet a felelősség, és az mit tartalmaz. Előzetesen megállapodtak abban, hogy az alapvető 

felelősség a profit maximalizálása („gazdasági felelősség”), és hamarosan megállapodás 

születik a másik három tartalmáról is. 

A tudósok konszenzusos véleményre jutottak: a gyakorlatok, a tartalom, a megközelítések és 

az eljárások az egész világon kezdtek hasonlóak voltak. A megközelítés és a tartalom 

egységesítése azt jelenti, hogy a szabványosítás és a nemzetközi szervezet megkezdi az 

egységesítési tevékenységét. Az ISO (Nemzetközi Szabványügyi Szervezet) hamarosan 

javaslatot tett a CSR (vállalati társadalmi felelősségvállalás) nemzetközi szabványára, és hosszú 

előkészítő munka végén az ISO26000: 2010 nemzetközi szabvány jelent meg. 

Nagyon sok nemzetközi szabvány létezik. Mivel a tartalom ismert és Alaszkától Új-Zélandig 

átvételre került, minden vállalat tudja, hogy mit jelent: "cégünk garantálja a minőséget az 

ISO9000 szabvány szerint". Ennek igazolására léteznek olyan szolgáltató cégek, amelyek 

jogosultak (akkreditáltak) a cég könyvvizsgálatára és aláírására: „igen, az ISO9000 szabályokat 

követik”. 
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Ennek megfelelően lehetőség van egy vállalat könyvvizsgálatára a nemzetközi szabványnak 

megfelelően. A világ gyakorlatilag minden nagyvállalata elfogadta ezt a szabványt, azaz 

illeszkedik a koncepcióhoz, annak megközelítéséhez és tartalmához. Tevékenységeik 

megfelelőségét az auditorok rendszeresen ellenőrzik; akiknek viszont rendszeresen képzniük 

kell magukat a választott szabvány új verzióiban. Ilyen képzések nélkül a könyvvizsgáló 

elveszíti hatalmát az ellenőrzések elvégzéséhez. 

A CSR nemzetközi szabványban a gazdasági és jogi követelmények nyilvánvalóak 

voltak. Teljesen új az etikai felelősség és a jótékonysági felelősség, amelyek egyértelműen a 

vállalat (társaság) figyelmét a külvilágra fordítják: egyértelműen jelzik, hogy a "minden áron 

nyereség" nem vonatkozhat egy tisztességes, felelősségteljes vállalatra, mivel más vállalati 

felelősségeknek is meg kell felelniük. Tehát a híres mondás, hogy „minden tisztességes a 

szerelemben és a háborúban” (és a profitért folytatott harcban), nem érvényes. 

ETIKA 

Az etika érdekes szempont. Az etika az emberi erkölcsi kérdéseket olyan fogalmak 

meghatározásával próbálja megoldani, mint a jó és a gonosz, a helyes és a rossz, az erény és a 

bűn, az igazságosság és a bűnözés (https://en.wikipedia.org/wiki/Ethics) Igaz, hogy „az emberi 

etika létezik, és az egész emberiségre vonatkozik, de az etikai szabályokat valójában az adott 

közösség határozza meg. Ezért előfordulhat, hogy az, ami az egyik közösségben etikus, a 

másikban nem az. 

(A kannibálok társadalmában az emberek ételként való elfogyasztása normális, etikus 

cselekedet volt.) Mivel korábban, az ókorban, a héber és a görög kultúrában, az etika isteni 

eredetű volt, tehát az etika magasabb és súlyosabb értéket képviselt, mint a jogrendszer 

(Szophoklész Antigoné-jában, a király rendje (= a törvény) ellenére, Antigoné eltemeti 

testvérét, mert „ez az istenek etikai rendje” - még akkor is, ha tette miatt halálra ítélik.) 

Az etikára nincs törvény, de az etikai kódex sok közösségben létezik. 

Etikai kódex 

Az esetek többségében nincs írott szabály az etikára. „Érezhető”, „érthető”, de írott 

szabályok nem léteznek. (Időnként a „társadalom magatartási kódexe” elnevezésű könyvek 

jelennek meg a könyvesboltok polcain. Különböznek az etikától, ám mégis nagyon sok dologra 

utalnak.) 

Mivel nincs az etikát szabályozó törvény, az etikus magatartás nem érvényesíthető. Az egyetlen 

erő a társadalom véleménye, de ez néha erősebb, mint a törvény, különösen a kisebb 

társadalmakban. 
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Számos filozófus megvitatta az etika lenyűgöző erejét a jogrendszer felett. Nevezetesen, 

Immanuel Kant, a híres német filozófus (1724-1804) az etikai szabályokat „kategórikus 

imperatívumnak”, azaz etikai rendnek nevezi, amely erősebb, mint bármi más. 

Etikai szempont az összes CSR vonatkozásában: a polgárok, a vállalati és a közösségi 

társadalmi felelősségvállalás szempontjából. Halljuk néha, hogy az etikai szabályok nem 

hajthatók végre, és bizonyos vélemények szerint ez az az ok, amiért erősebbek. (Az etikai 

szabályok szerint az őszinteség és a közösség a végrehajtó erő.) 

Immanuel Kant 

Az etika általában a következőképpen épül fel: 

1. Az állampolgár / vállalat / közösség rögzíti értékeit; 

2. Az érték alapján alapelveket határoznak meg; 

3. Az alapelvek alapján a gyakorlat követi azokat. 

A sorrend: ETIKAI ÉRTÉKEK > ETIKAI ELVEK > ETIKAI GYAKORLAT 

Fontos megjegyezni, hogy etikát meg lehet tanulni, de nem lehet tanítani. A „tanítás” 

csak a szemüveg segítségével lehetséges; a gyerekek megtanulják, mi az etikus, egyszerűen 

megfigyelve, hogyan viselkedik a család és a nagyobb közösség. Ezért néhány gyerek úgy 

gondolja, hogy „etikus” (ez normális) az átok, míg mások nem is értik, amit a másik gyerek 

mond. 

Az etika egyik legnagyobb könyve a Biblia – nevezetesen az Ószövetség. Azt is 

hangsúlyozza, hogy az etika Istentől való, ezért följebbvaló, mint a törvény. Az etika nagyon 

különleges kérdése az úgynevezett „theodicea”, azaz „az erkölcs, az Isten jogszerűsége”: ha 

Isten jó, akkor kitől származnak a világ problémái ?! Az Ótestamentumban az etikáról (és a 

teodicizmusról) a legjobbak közé tartozik a „Jób könyve”. 

Azt olvassuk, hogy két „rend” létezik a világon: fizikai rend és etikai rend, és míg a 

fizikai rend „rendben van”, az etikai rend messze elmarad tőle. Azt állítja, hogy az 

emberiségnek szinte korlátlan lehetőségei vannak a tudomány és a technológia területén, ám az 

etikai valóság messze lemarad. Mintha a Jób könyve körülbelül napjainkról szólna, vagy a 
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digitális korról. Mivel az internet virtuális világában a virtuális valóság az embereket 

„névtelenné” teszi, az etika és az erkölcs is sokkal lazábbá válik. (Beszélgethetünk másokkal 

még meztelenül vagy evés közben is, ezt soha nem tennénk meg a valóságban.) Tehát a digitális 

kor egyik veszélye az etika és az erkölcs eltűnése. 

Ilja Repin: Jób és barátai 

FILANTRÓPIA 

A meghatározás alapján a jótékonyság az emberiség szeretetét jelenti. A hagyományos 

modern meghatározás az "életminőségre összpontosító magánkezdeményezések a közjó 

érdekében", amely ötvözi az eredeti humanista hagyományokat a 20. században kialakult 

társadalomtudományos szempontokkal. A meghatározás emellett ellentétben áll a 

jótékonysággal az üzleti törekvésekkel, amelyek magánjellegű kezdeményezések, például az 

anyagi haszon összpontosítása, és a kormányzati törekvésekkel, amelyek közjó érdekében 

végzett állami kezdeményezések, például a közszolgáltatások nyújtására összpontosítanak. Az 

ember, aki gyakorolja a jótékonyságot, jótékonykodó/adakozó embernek nevezik. 

A jótékonyságnak megkülönböztető tulajdonságai vannak az adománnyal szemben; 

nem minden adomány jótékonyság, vagy fordítva, bár a gyakorlatban elismert mértékű 

átfedések vannak. A gyakran említett különbség az, hogy az adományozás célja egy adott 

társadalmi probléma fájdalmának enyhítése, míg a jótékonyság a probléma kiváltó okainak 

megválaszolására törekszik – a különbség az ismert közmondással kapcsolatos: a hal ajándék 

egy éhes ember számára, szemben azzal, hogy megtanítjuk halászni. 

(https://en.wikipedia.org/wiki/Philanthropy) 

ADOMÁNYOZÁS 

Az adományozás gyakorlata egy emberi cselekedet, vagyis segítségnyújtás annak, 

akinek szüksége van rá. (https://en.wikipedia.org/wiki/Charity_(practice) 
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Egy hindu nő adakozás közben 

A jótékonyság és az adományozás még inkább ellentmondásban vannak az eredeti 

„minden áron profit” megközelítéssel: míg az etika nem feltétlenül csökkenti a profitot, a 

jótékonyság és az adományozás mindenképpen. Ennek ellenére egyértelmű jelei vannak, hogy 

a vállalatok (a polgárok, vagy a közösségek) rájönnek arra: nem vákuumban élnek, és felelősek 

a környező világért. Fontos tudni: a jótékonyság vagy az adományozás soha nem kötelező 

tevékenység. Aki képes – segít , aki nem tud – az nem segít. 

Nincs leírás, nincs szabály, nincs elvárás és nincs kötelező intézkedés. A jótékony vagy 

az adományozó személy / társaság / közösség nagyon gyakran követi a latin mondást: „Hodeas 

mihi, cras tibi”. Vagyis, ami ma történik velem, megtörténhet veled holnap, vagy fordítva: 

amire ma szükséged van, holnap nekem is szükségem lehet rá.” Ezért a CSR az etikai és 

humanitárius felelősség valódi jele az, hogy segítsek a szükségben. És még akkor is, ha azt 

vállalatok akciójaként hozták létre, mehet polgárok vagy – akár kisebb, akár nagyobb – 

közösségek számára. 
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Konkrét megjegyzések az okostelefon verzióhoz 

1. Harminc különböző feladat van (kérdések, nyílt végű mondatok, stb.). A modul teljes 

anyagát lefedik. Az értékelés természetesen az adott iskolától és a tanártól függ, de javasoljuk 

a 30 lehetséges jó válaszból 25 jó válasz esetén a legjobb jegyet. 

2. Az okostelefon feladatai helyettesíthetik a tankönyv házi feladatait. 

3. A SOCRATIVE lehetővé teszi, hogy az adott kérdéseket házi feladatként, versenyként 

vagy osztálymunkaként használják. Ha osztálymunkában használják, az alábbi óratervet ennek 

megfelelően módosítani kell. 

4. A tanár természetesen további feladatokat is létrehozhat az okostelefonos változathoz. 

5. A SOCRATIVE egyéb lehetőségeit a Függelék tartalmazza. 

6. A tanárokat arra ösztönözzük, hogy használják széles körben az okostelefonos 

változatot. A tapasztalatok azt mutatják, hogy az okostelefonok használatának megtiltása az 

osztályteremben ellentétes az eredményességgel, és ha a tanár okostelefont használ, a diákok 

lelkesebben követik őt. 

OKOSTELEFON ANYAGA 

BEVEZETŐ MEGJEGYZÉSEK 

1. A választott kérdések esetében a vastag betűvel nyomtatott válasz az egyetlen helyes. 

Ugyanez vonatkozik az IGAZ – HAMIS mondatokra: csak a megjelölt opció helyes. A kérdések 

a tankönyvben megadott ellenőrzési kérdéseken alapulnak. 

2. A nyílt végű mondatok és kérdések esetében más, másképp megfogalmazott válaszok is 

helyesek lehetnek; a tanár dönti el, hogy elfogadja-e vagy sem. Tehát, míg a többszörös 

választási kérdések és az IGAZ – HAMIS mondatok automatikusan értékelhetők, a nyílt végű 

feladatokhoz a tanár értékelése szükséges. 

3. Minden kérdés és feladat megoldható a tankönyv alapján. 

4. Lásd a Socrative.com-ra vonatkozó utasításokat a függelékben 

1. FELELETVÁLASZTÓS KÉRDÉSEK 

1. Mi volt az eredeti CSR? 

a. Fősebész. 
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b. Koncepcionális regionális ellátás. 

c. Vállalati társadalmi felelősségvállalás. 

d. Csád rendszeres kiegészítése. 

e. Kínai reaktor támogatása. 

2. Mi volt a vállalat eredetileg egyetlen célja? 

a. Készítsenek kenyeret. 

b. Munkahelyet biztosítson a munkavállalók számára. 

c. Repülőgépek javítása. 

d. Minden áron nyereséget termeleni. 

e. Adományokat adni. 

3. Miért kezdtek a vállalatok a saját kapuikon túlra nézni? 

a. Mert azokon keresztül jöttek az emberek. 

b. Mert a szennyezés túllépte a vállalat határait. 

c. Mert beáradt a víz. 

d. Mert egy hurrikán ütközött a kapuknak. 

e. Mert az autók oda parkoltak. 

4. Milyen egyéb felelősségeket azonosítottak a CSR-ben? 

a. Nem volt azonosítva semmiféle felelősségvállalás. 

b. Munkabiztonság, semmi több. 

c. Magasabb fizetés a munkavállalóknak. 

d. A profit minimalizálása. 

e. Jogi, etikai és jótékonysági felelősségek. 

5. Mi az ISO? 

a. Nemzetközi Szabványügyi Szervezet. 

b. Az indián látja a lehetőséget. 

c. Nemzetközi Tengeriétel eredete. 

d. Belső szabványügyi foglalkozás. 

e. Nincs olyan rövidítés, hogy ISO. 
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6. Melyek a társaság jogi felelősségei? 

a. Hogy minél több profitot szerezzen. 

b. Hogy sok ügyvéd legyen. 

c. Engedelmeskedni és betartani a jogszabályokat. 

d. Sok könyvet írni. 

e. A társaságnak nincs jogi felelőssége. 

7. Melyek az állampolgárok etikai felelősségei? 

a. Több pénzt keresni. 

b. Kevesebb pénzért dolgozni. 

c. Pénz nélkül dolgozni. 

d. Betartani a társadalom etikai szabályait. 

e. Nincsenek etikai felelősségek a polgárok számára. 

8. Mi az etika? 

a. A jó és a helyes viselkedés szabályai a társadalomban. 

b. A labdarúgó mérkőzés szabályai. 

c. A repülőgépek javításának szabályai. 

d. Szabályok a számla fizetésére az üzletben. 

e. Kenyérsütés szabályai. 

9. Mi a jótékonyság? 

a. Az antropológia új ága. 

b. Arról szól, hogyan kell dolgozni. 

c. A kosárlabda szabályai. 

d. Az iskolai viselkedési szabályok. 

e. Önkéntes adomány és segítség a rászorulók számára. 

10. Mi az adomány? 

a. Önkéntes segítség a rászorulók számára. 

b. Nemzetek közötti szabályok. 

c. Így lehet sütni a fánkot. 

d. Pénzt kell elvenni azoktól, akiknek van. 

e. Ez a hüvelykujjszabály. 
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2. IGAZ – HAMIS MONDATOK 

1. A CSR eredetileg focicsapatok számára volt. IGAZ – HAMIS 

2. A vállalatoknak soha nem kellett profitot termelniük. IGAZ – HAMIS 

3. Egy vállalat befolyása jóval meghaladja a határait. IGAZ – HAMIS 

4. A társaság többért felelős, mint pusztán bármilyen költség elérése. IGAZ – HAMIS 

5. A CSR-t először a vállalatok számára fejlesztették ki. IGAZ – HAMIS 

6. A CSR nem terjeszthető ki a polgárokra. IGAZ – HAMIS 

7. A CSR a közösségek számára is érthető. IGAZ – HAMIS 

8. Az etika nem kérdés a vállalatok számára. IGAZ – HAMIS 

9. A jótékonyság a polgárok és a társadalmak számára is érthető. IGAZ – HAMIS 

10. A CSR nem csak a vállalatok, hanem a polgárok és a közösségek számára is jó. IGAZ 

– HAMIS 

3. NYÍLT VÉGŰ KÉRDÉSEK 

1. Mi a CSR? (Eredetileg a vállalati társadalmi felelősségvállalás) 

2. Van-e a CSR-re nemzetközi szabvány? (Igen, az ISO26000). 

3. Mi az etika? (Társadalmi szabályok, melyek alapján eldől, hogy mi helyes vagy rossz). 

4. Mi a felsőbb, az etikai vagy a jogi szabály? (Az etikai szabály). 

5. Mi a jótékonyság? (Önkéntes segítség a rászorulók számára). 

4. NYÍLT VÉGŰ MONDATOK 

1. A vállalatok nem csak a ………felelősek. …….……(profitért) 

2. Az állampolgároknak mindent meg kell tenniük annak érdekében, hogy munkát 

találjanak …………. érdekében. (sajátmaguk és a gyermekeik költségeinek fedezése) 

3. Az adományozás szükséges, mert …. (vannak, akiknek szüksége van rá). 

4. Az adományozás csak akkor lehetséges, ha …. (az adományozó megengedheti 

magának). 

5. A jogi szabályozás mindig írott, de az etikai… (általában nem: az a társadalom 

elvárásait jelenti). 
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MÓDSZERTANI MEGJEGYZÉSEK 

1. Ennek a modulnak a fő célja, hogy a tanulók megértsék, mi a CSR. 

2. A modul témája meglehetősen elméletinek tűnik; fontos, hogy a tanár mindig adjon 

konkrét példákat az elméleti szempontokra. 

3. A CSR fogalma a viselkedés általános szabálya; nem csak a vállalatok számára, hanem 

a polgárok és a közösségek számára is. A diákoknak teljes mértékben meg kell érteniük, mi 

az etikai felelősség, és miért van ez veszélyben a digitális korban. 

4. Az „etika” és a „jótékonyság” fogalmának megértése szintén általános kifejezés: fontos, 

hogy a tanulók megértsék, hogy aktívnak és energikusnak kell lenniük e két felelősséggel 

kapcsolatban is. 

5. A tankönyvek és a TSM segítenek a tanároknak a klasszikus, frontális oktatásban. A 

frontális tanítást azonban össze lehet kapcsolni a függelék elektronikus változatának 

használatával. 

6. A tanárokat arra ösztönözzük, hogy a jelen modul tanítása során használjanak nem 

szabványos, innovatív módszereket. A tanárok választása szerint ez a módszer lehet: 

A diákok kielőadása, amelynek időtartama 5-10 perc. 

A következő témákat javasoljuk a tanulók kiselőadásaihoz: 

A. Mi a CSR? Miért fontos? 

B. Miért érthető meg a CSR az állampolgárok számára is? Említsen példákat a CSR 

követőiről! 

C. Mi az etika? Miért fontos ez egy társadalomban? 

D. Ismertesse az adományozást és céljait! Magyarázza el ezek használatát! 

6.1. Viták vagy agyviharok néhány koncepció felett 

A következő témákat javasoljuk a vitákhoz vagy az ötletbörzéhez/brainstorminghoz: 

A. Miért tekintik az etikát feljebbvalónak, mint a törvényt? 

B. Jó vagy sem jótékonynak lenni? 

C. Társadalmunk követi-e a CSR-szabályokat? Hogyan? 
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Ha a tanár úgy dönt, hogy az ötletbörzét alkalmazza, akkor a tanulók részére elő kell 

készítenie a szabályokat és az eljárást az ötletbörze idejére. Támogatásért tekintse meg a 

https://blog.aweber.com/email-marketing/10-rules-for-mind-blowing-content-brainstorming- 

sessions.htm webhelyet. 

Az innovatív oktatási ötletek megismeréséhez ezt a webhelyet javasoljuk: 

https://www.edsys.in/16-innovative-ideas-make-teaching-methods-effective/ 
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ÓRATERVEZET – MINTA 

ELSŐ RÉSZ 

Szint/Osztály: 6-8 (Életkor 12-14 év) 

Téma: SZÜLŐK ÉS GYEREKEK A DIGITÁLIS KORBAN 

Idő: 45 perc 

Tanulási célok: A lecke végére a tanulók képesek lesznek felfogni: 

● Mit jelent a CSR; 

● Miért lehetséges és kívánatos a CSR kiterjesztése; 

● Melyek a CSR kritikus fontosságú kiterjesztései a gazdasági 

kérdésekre; 

● Mi az etika, és mit jelent ez a polgárok és a közösségek számára is; 

● Mi az a filantrópia és miért fontos minden szinten. 

Szükséges Tankönyv, PP-prezentáció, okostábla, projeKtor 

eszközök: 

Előkészítés és A tanárnak előzetesen el kell olvasnia a tankönyvet, meg kell néznie az 

előfeltételek: elektronikus változatot (PPT). A tankönyvhöz és az elektronikus változathoz 

készített megjegyzések is nagyon hasznosak lehetnek. 

Tantárgyi ● erkölcstan 

koncentráció: 

MÁSODIK RÉSZ: Az óra leírása 

Első tevékenység: Ráhangolás 

Módszer: 

A tanár üdvözli az osztályt és a diákok hangulatával kapcsolatos kérdéseket tesz fel; 

A témákra való felkészülés érdekében felteszi a következő kérdéseket, és meghallgatja a diákok 

véleményét: 

● Mik a vállalatok? 

● Mi volt a vállalatok egyetlen célja? 

● Mi a profit? 

A tanár megbizonyosodik róla, hogy a diákok megértették a vállalatok és a profit fogalmát. 

Kölcsönhatás: tanár – diákok, diákok –tanár 

Felhasznált idő: 10 perc 
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Második tevékenység: Hogyan alakult ki a CSR? 

Módszer: 

Ez lehet játék. A hallgatók saját mintákat írnak a profitszerző vállalatok számára, és mit készítenek 

ezzel a vállalatok. 

Az angol nyelv az internet nyelve, így a tanár általában beszélhet az angol nyelvtanulás 

fontosságáról. 

Kölcsönhatás: tanár – diákok, diákok –tanár, diákok - diákok 

Felhasznált idő: 8 perc 

Harmadik tevékenység: CSR vállalatok számára 

Módszer: 

A hallgatók megvitatják, hogy a vállalatok miért viselnek más felelősséget a profitszerzésen kívül. 

Ez lehet csoportos vita a „haszonszerzők” és a „nem csak haszonszerzők” között. 

Kölcsönhatás: tanár – diákok, diákok – diákok 

Felhasznált idő: 10 perc 

Negyedik tevékenység: CSR a polgárok és a közösségek számára 

Módszer: 

A tanár bemutatja a kérdést, és a hallgatók beszélnek róla. A viták: az etika és a jótékonyság 

fontossága általában az egyének (polgárok) és a közösségek számára. 

Kölcsönhatás: tanár – diákok, diákok – diákok 

Felhasznált idő: 12 perc 

Ötödik tevékenység: A modul összefoglalása, a lehetséges házi feladat megbeszélése. 

A tanár összefoglalja a modul főbb pontjait. A tanár, döntése alapján adhat házi feladatot. 

Kölcsönhatás: tanár – diákok 

Felhasznált idő: 4 perc 

Az osztály munkájának értékelése 

Felhasznált idő: 1 perc 

Megjegyzések. 

A bemutatott óratervezet a klasszikus, frontális tanítási módszertant tükrözi. Ha nem 

szabványos, innovatív módszertanokat alkalmaznak, mint a brainstorming, a csoportos viták, a 

hallgatói előadások, a tanárnak az osztálytervet az adott módszertanhoz rendelt időre kell 

342 
 

 
  



 

igazítania. Ilyen esetben a modul nem egy osztályban tanítható, hanem akár két osztályban is, 

az adott nem szabványos módszertan és a tanulók aktivitásának időigénye szerint. 

Emellett a függelék integrálja a CSR különféle típusait: vállalati, polgári és közösségi. A tanár 

döntése alapján a függelék anyaga két vagy három részre osztható, melyeket egy, kettő vagy 

három osztály témáit tárgyalják. Ha igen, minden egyes döntéshez új osztálytervet kell 

készíteni. 
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FÜGGELÉK 2 

HOGYAN KELL HASZNÁLNI A SOCRATIVE.COM-ot? 

www.socrative.com 

1. A Socrative.com nagyon hatékony eszköz a tanár-hallgató könnyű felületének 

kialakításához a tanár számítógépe és a hallgató okostelefonja között. Az 

okostelefonnak lehetőleg iPodnak vagy Androidnak kell lennie. 

2. A tanárnak nagyon egyszerűen regisztrálnia kell, és két lehetőség közül választhat: egy 

kisebb / egyszerűbb lehetőséget, amely lehetővé teszi, hogy 50 hallgatóval dolgozzon 

egyszerre; ez a lehetőség ingyenes. Ha a tanár egyszerre legalább 150 hallgatóval kíván 

dolgozni, akkor kis összeget kell befektetnie (évi kb. 20 eurót). 

3. Programunk az ingyenes opcióra készült; úgy gondoljuk, hogy 50 hallgató elegendő 

ahhoz, hogy legalább két osztályt egyszerre tudjon kezelni. Továbbá, ha a tanár 

különböző időközönként dolgozik különböző csoportokkal, a gyakorlatban részt vevő 

hallgatók száma több százra is növekszik. 

4. (Mondjuk, az egyik osztálynak van egy időablaka a mai feladatok megoldására, a 

következő osztálynak holnap, stb. – ez elég ahhoz, hogy ésszerű számú kapcsolatot 

tudjon kezelni egy-két hét alatt.) Az időablakot a tanár határozza meg; nyitva van a 

kiválasztott hallgatói csoportnak (legfeljebb 50), amíg a tanár nyitva tartja az adott 

feladatot a számítógépén. (A feladat a szocatív felületen fut; a tanár időközben 

bezárhatja számítógépét; például egy házi feladat során). 

5. A Socrative.com kiváló eszköz az egyéni tanuláshoz és a tudás szintjének 

ellenőrzéséhez, valamint házi feladatok készítéséhez és benyújtásához az azokat 

értékelni akaró tanárnak. A felhasználáson kívül az osztálytermekben is jól használható, 

miközben különböző csoportokkal dolgozik, csoportversenyeket szervez, stb. Ezenkívül 

kiváló visszacsatoló eszköz annak ellenőrzésére, hogy a tanulók az anyag melyik részét, 

milyen mértékben értik. („Kilépési ellenőrzés”), és lehetővé teszi a szóban feltett 

kérdések megválaszolását is. 
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6. Különböző típusú feladatok érhetők el: 

a. Feleletválasztós kérdések. 

Itt több választ kapunk a kérdésre, és a hallgató választja, melyik a megfelelő. A 

Socrative automatikusan értékeli a választ. 

A kérdéseket és a válaszokat a tanár dolgozza ki; és a felkínált válasz lehetőségek közül 

egy vagy több helyes lehet. A SOCIRES programban kérdéseket dolgoztunk ki, 

amelyeknek egyetlen válaszuk volt. Kívánságára a tanár akár a magyarázatot is 

hozzáadhatja az opció(k)hoz. A SOCIRES-ban nem adtunk magyarázatot; 

rendelkezésre állnak a tankönyv vonatkozó témáinak tanulmányozására. 

Az egyes témák minden modulját tíz kérdéses feleletválasztós halmaz vezérli; öt 

választási lehetőséget kínálunk, amelyek közül választhat. 

b. Igaz-hamis mondatok. 

A hallgatóknak el kell dönteniük, hogy az adott rövid kifejezés (mondat) igaz-e vagy 

sem. A választ ismét automatikusan kiértékeljük. 

A SOCIRES-ban 10 „igaz vagy hamis” mondat került kidolgozásra az egyes témák 

minden moduljára. 

c. Nyílt végű mondatok 

Itt a hallgatónak be kell fejeznie a mondatokat úgy, hogy a mondatok helyesek legyenek. 

A lehetőségektől eltérően a. és b. a fenti kérdésekben a nyílt kérdések és / vagy 

mondatok nem értékelhetők automatikusan; Az értékelést a tanár végzi. (Számos, 

ugyanolyan helyes megoldás lehet, ahol a megfogalmazás egyszerűen eltérő) 

A SOCIRES-ban két lehetőséget kínálunk: öt nyitott mondatot és öt nyitott kérdést, 

amelyeket meg kell válaszolni. 

d. ’Űrverseny’ 

Ez egy kombinációja az a. és/vagy b. fent, de itt is fontos a jó megoldás sebessége. 

A SOCIRES programban a feleletválasztós kérdések és/vagy az „igaz-hamis” feladatok 

felhasználhatók űrversenyként. 
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e. ’Kilépési jegy’ 

Segít meghatározni a tényleges anyag melyik részét, milyen mértékben értik meg a 

tanulók. Ezt fel lehet használni a tanár osztálymunkájának a tanulók általi értékeléséhez. 

A kérdéseket írásban vagy szóban is meg lehet tenni. Kívánságra akár az osztálytermi 

anyagok (és/vagy a tanár osztálytermi munkájának… !!!) szavazását is meg lehet 

szervezni. 

A fenti lehetőségek mindegyikében vannak további lehetőségek (módosítások): például 

a „feleletválasztós kérdésekben” adott öt lehetőséget (és magukat a kérdéseket is) 

véletlenszerű sorrendben lehet elhelyezni a tanár számítógépén, lehetővé téve ezzel az 

ellenőrző munkát az osztályteremben, elkerülve a válasz másolásának lehetőségét a 

szomszédéról. A véletlenszerű sorrendű feladatok nagyon hasznosak az osztályban. 

Ezenkívül a hallgató (vagy a hallgatói csapat) azonnali visszajelzést kaphat vagy nem 

kap a választott opció helyességéről – tehát illeszkedik az adott módszertanhoz, amelyet 

a tanár az adott osztálytermi munkához választott. 

A tanár bármilyen mennyiségű kiegészítő anyagot kidolgozhat. Mindegyik 

anyaghoz kód készül, és a kód használatával a tanár megoszthatja azt más követő 

tanárokkal. Hasonlóképpen, egy anyag könnyen importálható a tanár által, ha ezt akarja 

és a szerző beleegyezik. Ilyen módon a Socrative család tanárai és tagjai hozzáférhetnek 

mások által kidolgozott nagy mennyiségű feladathoz, és anyagokat kínálhatnak mások 

számára feldolgozásra. 

A Socrative számos más lehetőséget kínál. Kérjük, olvassa el a leírásokat és egyéb 

támogatási anyagokat. Számos oktatóprogram található a YouTube különböző nyelvein; 

néhány angol oktató anyag listáját a leírás végén adjuk meg. 

7. A regisztráció után a tanár megkapja a regisztrációs számot. Az „osztály” alatt azokat a 

személyeket értjük, akikkel a tanár megosztja a kódját. Alapvető lehetőségként a kóddal 

rendelkezők száma nem haladhatja meg egyszerre az 50-et, de ötven belül nem 

korlátozott az osztálytársak száma. Kívánságra akár ötven különböző országból 

származó személyek is lehetnek. 

8. A közös munka a tanár „Start” jelétől indul, és befejeződik, amikor a tanár a „Befejezés” 

gombra kattint. Az időkeretről előzetesen is meg lehet állapodni, lehetővé téve, hogy 

többszörös 50 „osztálytermi taggal” is foglalkozzunk. Ha kombináljuk ezt a lehetőséget 
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a fenti lehetőségekkel, könnyen megszervezhetők nemzeti és / vagy nemzetközi 

versenyek is. 

9. A tanár a Socrative-ban a számítógépével dolgozik, míg a diákok – az okostelefonokkal. 

Semmi sem akadályozza meg a tanárt, hogy okostelefonját is használja – ebben az 

esetben a tanár a számítógéppel együtt „menedzser”, de okostelefonjával egy 

„csapattag” is. Ez a kettősség lehetővé teszi a tanár számára, hogy sajátos 

szerepjátékokat és egyéb módszertani trükköket is felépítsen. 

10. Annak érdekében, hogy a tanár „képes legyen a műsorvezetésre”, csak regisztrálnia kell. 

Hasonlóképpen, egy diák akkor is részt vehet a munkában, ha letöltötte a „Socrative” 

alkalmazást a szokásos alkalmazásboltjából (például a play.google.com oldalról). 

Miután letöltötte az alkalmazást, és megkapta a tanár számát („osztálytermi szám”), a 

hallgató megpróbálhat belépni az osztályba. A belépés azonban csak akkor lehetséges, 

ha a tanár egy adott feladathoz a „Start” gombra kattintott. 

11. A Socrative kiváló és nagyon hatékony eszköz az egyéni tanuláshoz. Ugyanakkor 

csapatmunkához is felhasználható. (A tanár bármilyen feladatot kijelölhet egy adott 

csapatnak megvitatásra, és a válasz megbeszélése után a csoport döntéseként adható 

meg). 

12. Angol nyelvű oktatóanyagokat a következő címeken találhat: 

https://www.youtube.com/watch?v=nC-Nhpf0Efw 

https://www.youtube.com/watch?v=WlnI1f-Q1JM 

https://www.youtube.com/watch?v=LPkqFxWHG4M 

https://www.youtube.com/watch?v=OsEUBbm-tKg 

https://www.youtube.com/watch?v=byK8l6WUX3Q 

https://www.youtube.com/watch?v=R-4WCq4RZPs 

https://www.youtube.com/watch?v=bl1BBx15RR0 

https://www.youtube.com/watch?v=6H-IM_SLYPg 
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