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 ELŐSZÓ 

Kedves Diákok! 

 

Valamennyien társadalomban élünk. Nem élhetünk azon kívül. Ez lehet egy kisebb 

társadalom, mint a családunk vagy a barátaink, nagyobb, mint például az osztályunk vagy a 

közösség, ahol élünk, a hazánk, Európa, vagy bárhol a világban – attól függ, hogy milyen 

kritériumok alapján definiáljuk őket. 

A társadalom véd minket; biztonságot nyújt. Számos joggal rendelkezünk csak azért, mert az 

adott közösség tagjai vagyunk. Ennek a biztonságnak, ezeknek a jogoknak „ára” is van, és ez 

nem más, mint a kötelezettségeink, felelősségeink a társadalom felé. (A felelősséget és a 

kötelezettségeket gyakran szinonimákként használjuk - mi is használjuk őket, de ezek nem 

teljesen azonosak). A kötelezettségeket törvények és rendeletek írják elő, tehát jogi szankcióval 

jár, ha nem tartjuk be őket, míg a felelősséget a társadalom morálja, etikája „írja elő” – azaz 

nincs jogi büntetés, ha nem követjük ezeket az elvárásokat. (Bár igaz, a társadalom elvárja 

tőlünk, hogy vállaljuk a felelősséget). 

A jogok és a felelősség kérdését az ókori társadalmak óta ismerjük. A konkrét társadalomtól és 

az időtől függött, hogy milyen jogokat biztosítottak a társadalom tagjainak és milyen 

felelősséget vártak el tőlük. Egyesek több jogot kínáltak, mások kevesebbet; egyesek több 

kötelezettséget írtak elő, mások kevesebbet: a történelmi körülményektől és az adott társadalom 

vagy közösség hozzáállásától függött. 

A mikroelektronika megjelenésével életünk drasztikusan megváltozott. Először: az 

információ fontossága óriási mértékben megnőtt (azt mondjuk, információs társadalomban 

élünk). Másodszor: a feltalált műszaki megoldások soha nem látott lehetőségeket kínálnak. Az 

életünk és a társadalom körülbelül az elmúlt tizenöt évben megváltozott. Korszakunkat digitális 

kornak nevezzük – és ez az internet, a mobiltelefonok, az e-mailek, a Facebook, a virtuális 

közösségek világa. Ez az új korszak új és új jogokat biztosít számunkra, de több és új 

felelősséget is követel tőlünk. A jelen tankönyv ezeknek több elemét érinti. 

 A jogok és a felelősség kérdése nagyon összetett téma; ki kellett választanunk néhány 

fontos szempontot. A választás a miénk volt, de mielőtt ezt megtettük, összegyűjtöttük a tanulók 

és tanáraik véleményét is. A témák (mindegyik három modulból áll) függetlenek, azaz a diákok 

és tanáraik szabadon választhatnak érdeklődésüknek és kívánságuknak megfelelően. Nem 

szükséges, hogy témáról témára, modulról modulra haladjanak. Van néhány kiegészítő anyag 

az egyéni olvasáshoz. Tanulmányozhatjátok ezeket a kiválasztott kérdéseket a tankönyv 
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segítségével, de a tanároknak elektronikus verziókat és okostelefon-megoldásokat is 

kidolgoztunk, hogy az adott anyagok otthon, vagy akár a buszon ülve is tanulmányozhatók 

legyenek. Ti és a tanáraitok döntitek el, hogy melyik módszert alkalmazzátok. 

 Kívánunk nektek jó tanulást ezekhez a rendkívül fontos és hasznos témákhoz! 

    

       A nemzetközi projekt-team, mely kidolgozta az anyagot 
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1. TÉMAKÖR 

AZ INFORMÁCIÓS TÁRSADALOM 

A modul 

A társadalom jellemzői és felépítése 

 

A modul tanulmányozása során: 

● meg fogod érteni az információ és az információs társadalom jelentését; 

● tanulni fogsz az információs társadalom jellemzőiről; 

● megismered a társadalmunkban végbemenő új társadalmi átalakulásokat. 

 

A mai társadalom elképzelhetetlen olyan dolgok nélkül, mint az internet, okostelefonok, 

vezeték nélküli hálózatok, internetes kommunikációs technológiák (IKT) stb. Ezek 

társadalmunk, az információs társadalom működésének kulcsai. Információs társadalomnak 

hívják, mert manapság a fejlődést felgyorsító legfontosabb tényezők az információ, a 

technológia, a kommunikáció és a gazdaság. Az információs társadalmak a tudást és az 

információt alapvető hatalomként és alaptőkeként használják a mindennapi életben. A 

társadalmak az ipari társadalomtól – az árualapú társadalomtól – a tudásalapú társadalom felé 

mozdultak el. Így lett az információ árucikk, de talán az egyetlen olyan áru, amely „eladható”, 

de az „eladás” után is megmarad. 

 

 

Ez a látható információs befolyás az ország vagy közösség méretének vagy fejlettségi 

szintjének figyelembevétele nélkül zajlik. Az információs szektor az információs társadalom 

jellemzőjeként jelent meg, feladata, hogy megfeleljen az információs szolgáltatásokkal 

kapcsolatos új elvárásoknak. Az ágazat fontos szerepe/része az infrastruktúrában rejlik: szinte 

minden információs társadalomban a telekommunikáció és a számítógépek hálózata növekszik 

a leggyorsabban. Sok ország kormánya terveket dolgoz ki az új technológiák iskolákban és 

munkahelyeken történő felhasználás támogatására –mind a magánéletben, mind a közéletben. 

Az előző generációktól kapott információ valóban hatalommá vált, és most döntő 

fontosságú, hogyan kezeljük. A fiatal nemzedékeknek meg kell tanulniuk, hogyan kell 
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tájékozódni az információáradatban. Az internet, a táblagépek, az okostelefonok vagy az egyéb 

eszközök hétköznapivá váltak az információáramlásban. 

Az információ szó a latin informatio-ból származik, jelentése: formát adni. A kifejezést 

különféle kontextusban használják, és híres tudósok az elmúlt években (Shannon, Bateson, 

Sukovic, Bates) eltérően határozták meg. Noha néhány kutató ezt meglehetősen homályos 

fogalomnak tekinti, mivel a különböző emberek különböző jelentést tulajdonítanak neki 

(adatok, hit, dokumentumok, ötletek), az információ kifejezést széles körben használjuk a 

társadalmunk jelenlegi változásairól szóló beszélgetésekben. 

Daniel Bell, amerikai szociológus, az 1970-es években már írt az „információs 

társadalomról”. Bell úgy véli, hogy az emberek az áruk előállításától (gyártásától) a jobb, a 

szolgáltató gazdaság felé haladtak. Véleménye szerint a tudás, a technológia és az információ 

vált a legfőbb áruvá. 

Összességében az információs társadalom néhány főbb jellemzője a következő: 

• a tudás nélkülözhetetlen forrás, és az információ gazdasági értéknek és árnak tekinthető; 

• ennek az alapvető erőforrásnak a megszerzéséért verseny folyik; 

• az ipari társadalomhoz képest az információs társadalom több központú és elterjedtebb; 

• elvben globális; 

• elősegíti a tisztaságot, a pontosságot, a kompetenciát, az esélyegyenlőséget és a nyitottságot; 

• a kutatók egyetértenek abban, hogy valamikor az 1970-es években kezdődött, de csak ma 

változtatja meg valóban alapvetően a társadalmak működését; 

• tudás vagy kulturális tárgyak előállítására utal; 

• egy olyan társadalom felé törekszik, amelyet az emberi igényekre való reagálás jellemez; 

• az információk összegyűjtése és osztályozása, az adatok feldolgozása, az adatok értékelése 

speciális tevékenységek; 

• az információáramlás legalább annyira fontos lesz, mint az áruk vagy a tőke áramlása; 

• a technológia irányítja a tendenciákat és lehetőségeket az információs társadalomban, de 

legitimálja a közpolitikát is; 

• A szervezetek az információkat felhasználják a hatékonyság és az innováció fokozására. 

Az információs társadalom növekedése (és az adatok = információ tárolása is) az alábbi 

képen látható: 
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Globális információtárolási kapacitás (2002: – a digitális kor kezdete) 

 

Társadalmi átalakulások 

Az információs és kommunikációs technológia más társadalmi kapcsolatokhoz és új 

struktúrájú közösségekhez vezet: „speciális” nyelv, új munkahelyek, közösségi szabványok, 

nettikett, személyes kapcsolatok hálózata, távolság és földrajz már nem jelent problémát stb. 

Otthonról elérhetők a szükséges információk, a chat-szobák, az üzletek, a bankszámlák vagy 

egyéb információ- és szolgáltatási források. A múltban ez nem volt lehetséges. 

Több ezer éven keresztül az információ mindig is nélkülözhetetlen volt, de most az 

információ dinamikus erőforrás; nem kezdetleges, nem szóbeli úton terjed, nem csak a gazdag 

családok számára hozzáférhető, mint például a 19. században stb. Ebből adódóan fejlődtek a 

társadalmak a mezőgazdasági és ipari gazdasági szakaszoktól az információs szakaszokig. 

Kultúránk átalakulása az ipari korból az információs korszakba az oktatás átalakulását 

is megköveteli. Következésképpen a legtöbb ország oktatási rendszerében – az általános 

iskoláktól az egyetemeken át – az információs társadalom sajátosságait és infrastruktúráját 

tanulják és használják. 

Néhány példa a társadalmi átalakulásra (William H. Dutton, Oxford Internet Institute): 

• az emberekhez, a kormányhoz és a szolgáltatásokhoz való hozzáférés új formái; 

• a társadalmi és gazdasági kölcsönhatás változó mintái; 
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• a társadalmi és gazdasági integráció vagy kirekesztés kialakítása; 

• könnyű hozzáférés az adatokhoz és a piaci információkhoz; 

• a média erőteljes befolyása az emberekre; 

• fizetések, adók és közszolgáltatások elektronikus kézbesítése; 

• a demokratikus folyamatok fellendítése; 

• személyes digitális tartalom előállítása; 

• új és könnyű hozzáférés az oktatási programokhoz; 

• információs politika és kommunikációs hatalom; 

• az IKT elfogultsága és rugalmassága; 

• digitális összetartás és multimédiás robbanás; 

• egyre növekszik az internet- és eszközfüggőség; 

• változó költségszerkezetek; 

• munkahelyek létrehozása és megszüntetése; 

• az IKT, mint kétélű eszköz: gyógyíthat vagy megsebesíthet; 

• menedzsment, üzleti és szervezeti változások; 

• a hatalmas mennyiségű információ képes felszínes szinten tartani minket; az információs 

túlterhelés megzavarhatja a felhasználót; 

• a személyes adatok jobb védelmének szükségessége; 

• az illegális és nem biztonságos tartalmak stb. 

   Ellenőrző kérdések: 

1. Mi az információ? 

2.  Hogyan definiálhatjuk az információs társadalmat? 

3.  Melyek az információs társadalom jellemzői? 

4.  Ki az elsők, akik az „információs társadalom” kifejezést használták? 

5.  Milyen társadalmi átalakulások jellemzik a mai társadalmat? 

 

Házi feladat 

1. Olvassa el újra az információs társadalom társadalmi átalakulásainak listáját. Írja le 

az iskolában vagy a környéken „látható” példákat. 

2. Gondolkodó kalapok. Öt csoport alakítása. Minden csoportnak van saját kalapja. 

Készítse el a válaszokat a következő kérdésekre és helyzetekre azért, hogy érdekes vitát indítson 

a következő órára. 
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Fehér kalap: semleges; a rendelkezésre álló meghatározásokra és jellemzőkre összpontosít. 

(Hogyan definiálhatjuk az információs társadalmat? Milyen jellemzőkkel és változásokkal jár 

az információs társadalom? Írjatok/Mondjatok legalább öt példát!) 

Fekete kalap: csak a negatívumokat veszi figyelembe; áttekinti az információs társadalom 

problémáit. Készítsetek öt példát a lehetséges problémákra. (Gondolj arra, hogy túl sok az 

információ és a függőség. Mondj példákat az esetleges internetes fenyegetésekre és az 

információs társadalom hátrányaira!) 

Sárga kalap: pozitívan gondolkodva csak ezen információ/digitális korszak előnyeit fogja 

megtudni. 

Zöld kalap: Ön képviseli a kreativitást; megoldásokat talál az információs társadalomban 

felmerülő problémákra. (Gondolj öt lehetséges problémára és kínálj lehetséges megoldásokat! 

Próbáld megjósolni, hogy a fekete kalap mit fog mondani!) 

Kék kalap: összefoglalja és következtetéseket von le. Meg kell becsülnie a többi kalap 

jelenlétét, és következtetéseket kell készítenie. (Vannak-e csak előnyök? Vannak-e hátrányok? 

Meg tudjuk oldani a lehetséges problémákat? Hogyan?)    
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1. TÉMAKÖR 

AZ INFORMÁCIÓS TÁRSADALOM 

B. MODUL 

A DIGITÁLIS KORSZAK 

 

A modul tanulmányozása során: 

● megérted, hogy mit jelent a digitális kifejezés és a digitális korszak; 

● tanulsz a digitális korszak jellemzőiről;   

● megismerheted a digitális polgárokat és az IKT-kat; 

● össze tudod hasonlítani a modern digitális technológiák előnyeit és hátrányait. 

  

Ha megnézzük a kifejezést a szótárban, akkor kiderül, hogy a digitális korszak egy olyan 

történelmi periódusra utal, amelyet a digitális technológia megléte jellemez. Ezért a digitális 

korszak megértése előtt meg kell tudnunk, hogy mit jelent a digitális és a digitális technológia. 

A digitális szót a jelek vagy az adatok számsoraként használják; a bináris (2-es 

számrendszerben): az 1 (van jel) és a 0 (nincs jel). Ez utal az információ felhasználására és 

tárolására is digitális jelek formájában. A digitális technológia magában foglalja az 

elektronikus berendezések és alkalmazások minden típusát, amelyek numerikus / digitális kód 

formájában használják fel az információkat. 

A digitális eszközök gyakori és világméretű használata jobban élhető korhoz, a digitális 

korszakhoz vezetett. A digitális technológiák újradefiniálják az életet és a munkát, az oktatást 

és a szórakoztatást, a szabadidőt és a lehetőségeket. Ezért az információs társadalom 

megköveteli a polgároktól, hogy a digitális technológiát tudják személyes, szakmai vagy 

oktatási célokra használni. Ezeknek a polgároknak felelős felhasználóknak is kell lenniük. 

Ismerniük kell a saját digitális készségeik szintjét, és folyamatosan frissíteni kell azokat.  Nem 

mindenki digitális bennszülött – a digitális korszakban született és a digitális technológiához 

nagyon hozzászokott gyermek – válik digitális polgárrá. Noha a technológia körülvesz minket 

és úgy tűnik, hogy a legtöbb ember rendelkezik alapvető digitális ismeretekkel, nem 

mindannyian vagyunk digitálisan kompetensek. 

A digitálisan kompetens személy megérti és kritikusan értékeli a digitális média 

különféle aspektusait és tartalmát. Megérti a digitális készségek fontosságát, kritikusan tudja 

értékelni az új technológiákat, megoldásként/lehetőségként tekint rájuk, vagy elutasítja őket. A 

digitális polgárok megértik az online és offline magatartás etikai következményeit, és erkölcsi 

döntéseket tudnak hozni. 

Minden jó digitális polgár: 
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Amikor a digitális korszakról beszélünk, az IKT-kat (informatikai és kommunikációs 

technológiákat) is bele kell foglalni. A kifejezés az összes számítógépes és digitális 

technológiára/eszközre utal. Az IKT-k listája minden nap növekszik, és mélyen integrálódnak 

a munkánkba vagy a személyes életünkbe, mivel a digitális kommunikáció egyre 

hozzáférhetőbb, és milliárd ember számára teszi lehetővé az oktatás és az életminőség javítását. 

Az információs és kommunikációs technológiákat a gyors fejlődés jellemzi. Az információk 

megszerzésének módjai minden nap változnak. Ez egy digitális forradalom, amely elvárja az 

emberektől, hogy tájékozódjanak a társadalomban, amelyben élnek. 

Noha a modern technológiák megkönnyítették az életet és új lehetőségeket hoztak, 

használatuknak számos hátránya is van.  

  

Tiszteletben tartja a 

szerzői és szellemi 

tulajdonokat 

Megvédi önmaga és 

mások privát 

szféráját 

Biztonságban 

marad online 
Tiszteli önmagát és 

másokat 

Egyensúlyba hozza 

az online és a média 

használatával töltött 

időt 

Kiáll az internetes 

zaklatással szemben, 

ha ilyent lát 

Gondosan kezeli a 

digitális lábnyomát 
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MODERN TECHNOLÓGIA ÉS A DIGITÁLIS KOR 

ELŐNYÖK HÁTRÁNYOK 

Könnyű hozzáférés az információkhoz  Függőség és más egészségügyi 

problémák  

A készülékekre való túlzott támaszkodás 

Új, gyors és egyszerű kommunikációs módok   Megnövelt magány  

Az emberi munka csökkentése  Lustaság, a munka bizonytalansága  

Üzleti növekedés a termelésben Túlterheltség 

Online és mobil tanulás Nem megfelelő tartalmakhoz való 

hozzáférés 

Előnyök az egészségipar számára Fejlett fegyverek 

Ösztönzi az innovációt és a kreativitást Kevesebb erőfeszítést igényel  

Költséghatékonyság Munka túlterhelés 

Innováció sok területen Plágium, szerzői jogok 

Mesterséges intelligencia (annak előnyeivel) Mesterséges intelligencia (annak 

hátrányaival) 

Közösségi hálózat (annak előnyeivel) Közösségi hálózat (annak hátrányaival) 

Új munkahelyek létrehozása Néhány hagyományos munkahely 

eltűnése 

Naponta sok adatot tesznek közzé  Adatbiztonsági és adatvédelmi aggályok 

Információterhelés, zavar 

Jobb lakhatás és életmód Hackerek és személyazonosság-lopások  

Előreláthatóság Bonyolultság 

Továbbfejlesztett szórakozás Számítógépes zaklatás, digitális média 

manipuláció; hozzáférés a nem megfelelő 

tartalomhoz 

Könnyű mobilitás  Elszemélytelenedés 
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A digitális technológiák nagyon gyorsan fejlődnek, és az emberi tevékenység minden 

területét érintik: oktatást, munkát, gazdaságot, egészségügyi ellátást stb. Mint láttuk, a mai 

társadalmak változnak, ám nem mindig a pozitív dolgok felé. Komplex kihívások jelennek meg: 

magánélet, az adatok ellenőrzése, az adatbiztonság stb. Ezért ezen változások közepette, 

változtathatatlan és nagyon fontos dolgokkal kell rendelkeznünk: kritikus gondolkodás, józan 

ész, tisztelet és felelősség. 

   Ellenőrző kérdések 

1. Mit jelent a digitális? 

2. Mi a digitális korszak meghatározása? 

3. Hogyan kell viselkednie a digitális polgárnak? 

4.  Mit jelent az IKT? 

5. Nevezd meg a modern technológiák öt előnyét és öt hátrányát! 

 

Házi feladat 

1. A digitális lábnyom a nyomon követhető digitális tevékenységek és az interneten 

történő kommunikáció egyéni készletére utal.  

Használd a következő lábnyomot, és írj vagy rajzolj általad használt webhelyeket és közösségi 

alkalmazásokat! Mit mond a lábnyom rólad? 

                            

 

2. Töltsd ki a Tükörkép Piramist az alábbiakkal:    

a. Fontos dolgok, amelyekre emlékezni kell. 

b. Dolgok, melyekről többet akarsz tudni. 

c. Dolgok, melyeket már tudsz. 

d. Amit megtanultál vagy érdekesnek találtál.      
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1. TÉMAKÖR 

AZ INFORMÁCIÓS TÁRSADALOM 

C. MODUL 

A TÁRSADALOM SZÉTSZAKADÁSA A DIGITÁLIS KORBAN 

 

A modul tanulmányozása során: 

● meg fogod érteni, hogy mit jelent a szétszakadás; 

● megismerheted annak jellemzőit; 

● megérted, miért jelenik meg és hogyan lehet megállítani. 

 

A technológia irányítja a tendenciákat és lehetőségeket minden információs 

társadalomban. Egyre több ember csatlakozik az internethez. A személyi számítógépek, 

okostelefonok és más digitális eszköz ára csökkent, kapacitásuk megsokszorozódott. Sok mobil 

alkalmazás jelent meg, és hasonló IKT eszközöket használnak mindenütt. Hasonló tartalom áll 

rendelkezésre, és a hozzáférést a technológia megkönnyíti. A mobilalkalmazások könnyen 

kezelhetők, és gyakran ingyenesek. A fentiek ellenére a digitális megosztottság/szétszakadás 

mégis elmélyül. 

Mit jelent a szétszakadás? 

Noha a technológia várhatóan csökken, és nem növeli az egyenlőtlenségeket, vannak 

hézagok ugyanazon társadalom rétegei, a különféle gazdasági és kulturális háttér, korcsoportok 

stb. között. Tehát digitális szempontból növekszenek a társadalmi egyenlőtlenségek. 

Az első hiányosság a hozzáférés hiánya, mivel a technológiai és tudományos fejlődés 

az egyéneket érinti, de nem mindenkit azonos módon. Vannak olyan emberek, akiknek még 

mindig nincs hozzáférése az internethez vagy a modern technológiákhoz. Nem mindenki 

engedheti meg magának az új IKT-k használatát. Az információhoz való rossz hozzáféréssel 

rendelkező világban élő embereknek csak korlátozott hozzáférésük van az információkhoz, így 

saját életük irányítása emiatt korlátozódik. 

Az esélyegyenlőség biztosítása csak akkor lehetséges, ha garantált a hozzáférés, az 

eszközök és az erőforrások. De a hozzáféréshez kapcsolódó fizikai szétszakadás fokozatosan 

lezárul, mivel egyre többen férnek hozzá az információkhoz. 
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A második rés az IKT intelligens és kritikus használatához kapcsolódik. Kritikus 

gondolkodásra vall: mi a technológia valójában. Sok ember csatlakozik az internethez és az új 

technológiákhoz, de nem használja őket okosan vagy kritikusan. Rés van azok között, akik 

kritikusan tekintik az IKT-kat, akik digitális tartalmat hozhatnak létre, vagy az IKT-eszközöket 

tanulási vagy szociális lehetőségnek tekintik, és azok között, akik pusztán fogyasztók. 

Miért jelent továbbra is problémát a széttöredezés? 

A széttöredezés elmélyül, mert a felhasználók digitális készségei között növekszik a 

különbség. A készségek és a felhasználás szempontjából tapasztalható különbségek egyre 

növekednek. Egyesek szerint a hozzáférési probléma megoldódott, és a széttöredezettség már 

nem létezik, mivel a lakosság több mint 85% -ánál (legalábbis Európában) van számítógép 

és/vagy internet. De nem veszik figyelembe a második rést: a kritikus felhasználást és a digitális 

kompetenciát. Az internethasználat több „fellépést” igényel, mint más média használata. 

Vannak speciális készségek (például tartalom létrehozása), amelyeket fel lehet használni 

információk megszerzéséhez/szolgáltatásához vagy a kommunikációhoz. 

A társadalmi és intellektuális készségeket szintén fejleszteni kell! 

A motiváció döntő fontosságú például az internethez csatlakoztatott számítógép 

vásárlásakor, de még fontosabb a szükséges digitális készségek megtanulása szempontjából, 

melyek a kritikus technológiai felhasználást eredményezhetik. Digitális tudás és műszaki 

ismeretek szükségesek az információs technológiák előnyeinek kihasználásához. Például egyre 

növekszik az internet használata az egészségügyi szolgáltatásokban. Itt van még két egyszerű 

példa: a vonzó profil megtervezése a közösségi hálózatokon kommunikációt és stratégiai 

digitális készségeket igényel, vagy például azok az emberek, akik online fizetik az állami adót, 

kedvezményekben részesülnek. 

Sok diák és felnőtt alacsony digitális készsége késlelteti innovációs képességüket az 

iskolában vagy a munkahelyen, korlátozva ezzel a társadalomban való aktív részvételüket. A 

képzettebb fiatalok és az újonnan megjelent munkahelyek IKT-t és az internetet használják 

képzéshez és foglalkoztatáshoz. Megszokták az új technológiákat, és ez új típusú tanuláshoz 

vezet: egész életen át tartó tanulás a gyorsan változó világban. Tehát a hozzáférés és a digitális 

készségek előnyei gazdasági, társadalmi, kulturális, oktatási stb. téren is megmutatkoznak. 
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Ha egyes, általában jobb társadalmi helyzetű és felsőfokú végzettséggel rendelkező 

személyek internetes alkalmazásokat használnak munkájuk és tanulmányaik során, és mások, 

mondjuk alacsonyabb iskolai végzettséggel, az alkalmazásokat csak szórakozásra és egyszerű 

kommunikációra használják, akkor ez egy tipikus példa az oktatási és a digitális töredezettségre. 

A hatóságok hajlandóak erőiket egyesíteni a szétaprózódás leküzdése érdekében. Külön 

figyelmet kell fordítani a hátrányos helyzetű csoportokra, az alacsony szintű vagy tanulási 

nehézségekkel küzdő tanulókra is. Szociális integrációs programokat kell létrehozni annak 

biztosítása érdekében, hogy mindenki méltányosabb társadalomban éljen, amely támogatja a 

tagjai közötti egyenlőséget. 

A hozzáférés lehetőséget teremt. Ezért az internetnek és az IKT-nak mindenki számára 

hozzáférhetőnek kell lennie. A legtöbb országból származó emberek alapvető jognak tekintik 

az internethez való hozzáférést, mivel ez elősegíti a gazdasági, társadalmi és személyes 

fejlődést, és úgy vélik, hogy a nemzeti alkotmányoknak biztosítaniuk kell mindenkinek ezt az 

alapvető jogot (Finnország az első ország a világon, amely törvényben írja elő az internethez 

való hozzáférést).  

A digitálisan kompetens emberek gyakrabban és hosszabb ideig használják az IKT-kat, 

ami jobb részvételt jelent az információs társadalomban. 

 

Szétszakadás 

 

A hatékony információs társadalomban az oktatási problémákat az IKT-ellátással, a 

lehetőségekkel és a hozzáféréssel kell kezdeni, de a lehető leghamarabb előre kell lépni a 

tartalom és a módszerek jelentőségére/fontosságára és minőségére. A digitális kompetencia 

kulcsfontosságú az információs társadalom számára, és az Internet a társadalmi tőke új formáit 

adja a hagyományos formákhoz. 

A fő hajtóerő a közösségi média vagy a közösségi hálók oldalai. A felszerelés és a 

kapcsolat megléte csak egy lépés a folyamatban. Az információs társadalom elősegíti a tanulást 

az iskolarendszeren belül és kívül, tanítja, hogyan kell szelektíven és kritikusan keresni és 

felhasználni a rendelkezésre álló információkat, fejleszti a komplex gondolkodást az összes 

rendelkezésre álló eszköz és a modern technológiák teljes kihasználása érdekében. 
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   Ellenőrző kérdések:  

1. Mi a szétszakadás? 

2. Milyen jellemzői vannak? 

3. Miért jelenik meg? 

4. Ki befolyásolhatja? 

5. Hogyan harcolhatnak a hatóságok a szétszakadás ellen? 

 

   Egyéni olvasás – Technológia, oktatás és szétszakadás 

A kortárs társadalom a technológia állandó változásán alapul, és az internet-hozzáférés 

a tanulás alapvető része. A technológiai fejlődés gyorsabban halad előre, mint a társadalmi vagy 

a szakmai környezet, ezért az iskoláknak fontos feladata a megfelelő digitális oktatás, valamint 

annak biztosítása, hogy a diákok tájékozottak és képesek legyenek saját létezésük hatékony 

kezelésére, mely a teljes és kielégítő élet felé vezet. 

Az EURÓPAI BIZOTTSÁG által benyújtott jelentés szerint (Brüsszel, 2013) az EU-

ban a hallgatók 50–70% -a soha nem használ digitális tankönyveket, nem gyakorol szoftveres 

szimulációkat vagy nem játszik oktató játékokat. A technológia növelheti az oktatás 

hatékonyságát és méltányosságát, számos előnye van: az egyének könnyen kereshetnek és 

szerezhetnek ismereteket ingyenes forrásokból; a tanulás már nem korlátozódik az adott 

tantermi órákra, a módszerek személyre szabhatók; a hallgatók könnyen megoszthatják és 

létrehozhatnak tartalmat más országokbeli tanulókkal. 

Noha a digitális kompetenciákat alapvető fontosságúnak tekintik a tanuláshoz és a 

munkavégzéshez, a jelentés arra a következtetésre jut, hogy a mai fiatalok nem képesek az IKT 

kreatív és kritikus felhasználására. A digitális korban születés nem elegendő feltétel a digitális 

kompetencia eléréséhez! Az EU-ban a hallgatóknak csak 30% -a rendelkezik digitális 

kompetenciával, és továbbra is 28% -uk nem fér hozzá az IKT-hoz sem az iskolában, sem 

otthon. Az első százalék – a digitálisan kompetens hallgatókkal kapcsolatosak – 2018-ra nőhet 

(40-50% -ra), de még mindig sok a munka előttünk! A hallgatókat felkérjük, hogy megértsék 

és támogassák a digitális információk etikus felhasználását, tiszteletben tartsák a magánélet és 

a véleménynyilvánítás szabadságát, a szerzői jogokat és a szellemi tulajdont. (Átalakítva a 

http://europedia.moussis.eu oldalról) 

Az oktatás segíthet a diákoknak átalakítani a széttagoltság hatásait, hogy megszerezzék 

a digitális készségeket, amelyekre szükségük van egy adott tárgyban, hogy felnőttként sikeresek 

legyenek. 
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A digitális készségek fejlesztése kulcs a szétszakadás leküzdéséhez! 

 

Házi feladat 

1. Egy teljes nap technikai eszközök nélkül. Válassz egy napot a héten, amelyiken ne 

használj semmilyen technikai eszközt! Írd le benyomásaidat, azokat az előnyőket és 

hátrányokat, amelyekkel aznap találkoztál! 

2. Készíts kártyákat a széttagoltságról a fejezet információinak felhasználásával! 

Két csoportot alakítunk. Az egyik csoportnak a technológiához való hozzáférés nélkül kell 

elkészítenie, a másik pedig hozzáféréssel és tagjai rendelkezésére álló digitális készségekkel 

készítheti el. Minden csoportnak fel kell írnia azokat a nehézségeket, amelyekkel szembesült! 

 

A SZÉTSZAKADÁS MEGÉRTÉSE (extra tevékenység) – „Előjogi” séta.  

Álljatok egyenes vonalba, akikre majd a felolvasott mondatok vonatkoznak, lépjenek egyet 

előre! Akire nem vonatkozik, az ott marad. 

 

1. Egy vagy több számítógép mellett nőttél fel az otthonodban. 

2. Vettél már részt fizetős nyári táborban. 

3. A szüleid használnak számítógépet munka közben. 

4. Mobiltelefonot kaptál a születésnapodra. 

5. Van e-mail fiókod. 

6. Tudsz videót készíteni a You tube csatornára. 

7. Felhívtad társaid figyelmét valakire, aki „gonosz” tartalmakat osztott meg. 
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2. TÉMAKÖR 

A TUDÁSTÓL A KOMPETENCIÁIG 

A MODUL 

TUDÁS ÉS KOMPETENCIA 

 

A modul tanulmányozása után meg fogod érteni: 

● mit jelent a tudás és a kompetencia; 

● miért olyan fontos mindkét fogalom; 

● miért fontosabb a kompetencia, mint a tudás; 

● hogyan szerezz tudást, és hogyan – kompetenciát. 

 

Az iskolai oktatás tartalma a tudás megszerzésére irányul, ami viszont a gyakorlati 

életben szükséges kompetenciák fejlesztéséhez vezet. Az oktatás célja, hogy a diákok 

megértsék az alapfogalmakat, az alapelveket, valamint fejlessze a diákok logikai és kritikus 

gondolkodását, támogassa a kommunikációs és érvelési képességüket, kialakítsa 

együttműködési képességüket a problémák megoldásakor, hogy a megszerzett ismereteket és 

készségeket fel tudják használni életük során. 

A digitális technológiák segítenek elérni ezeket az oktatási célokat, elősegítik a 

hallgatók gondolkodásának, képességének elemzését, összegzését, általánosítását, megfelelő 

stratégiák kidolgozását a problémák megoldására és a stratégiák gyakorlati ellenőrzésére. 

Fontos az oktatás, hogy a hallgatók hatékonyan tudják használni az információs civilizáció 

eszközeit, miközben tiszteletben tartják az információs technológiák használatának törvényét 

és etikai szabályait. Fontos e cél elérése a digitális technológiák alkalmazásával az iskolai 

tantárgyakban, a nemzetközi és az iskolai projektekben. 

Mind a tudás, mind a kompetencia nagyon fontos számunkra. Tudás nélkül nem tudunk 

tájékozódni a világban; nem értjük, miért történik ez vagy az, és mi várható a jövőben. A tudást 

tanulással szerezzük. A tanulás legfontosabb terepe az iskola – de az iskolán kívül is 

tanulhatunk. Ami igazán fontos: legyünk nyitottak a világ felé, nézzük meg, mi történik, és 

megértsük, miért történik valami. Vagyis új információkat és ismereteket szerezhetünk 

barátainktól, a TV-ből és más forrásokból. Napjainkban az internet a legfontosabb iskolán 

kívüli tanulási (tudásszerző) forrás. 

A tudással megismerjük a külvilágot és a különféle jelenségeket, ez azonban általában 

nem elég. A tudás, mint mondják: passzív megfigyelés, miközben kisebb vagy nagyobb 

közösségünkben aktívan élnünk kell. Vagyis – tudásunkat fel kell használnunk: cselekedetekké 

kell alakítanunk. A megszerzett tudás felhasználásának képességét kompetenciának nevezzük. 
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Tehát bizonyos értelemben a tudás passzív (megfigyeljük és megértjük), míg a tudás 

felhasználása, a kompetencia aktív. 

Míg a tudás megszerezhető az információk megtanulásával, a kompetencia elsősorban 

más emberek megismerésével szerezhető meg. Ez is egy tanulási folyamat, de itt nem 

információkat szerzünk meg, például tudásként, hanem mások viselkedését és cselekedeteit 

figyeljük és követjük. Ezért mondhatjuk: a kompetencia tettekkel szerezhető meg. Mivel a 

kompetencia a felhasznált tudás, azt mondhatjuk, hogy a kompetencia fontosabb, mint a tudás: 

a tudás szükséges, de nem elegendő a sikeres élethez; ami szükséges és elegendő, az a 

kompetencia. 

Most, az alábbi anyag felhasználásával próbáljátok meg kibővíteni és elmélyíteni 

tudásotokat tanárotok segítségével. Kulcsszavak: tudás, kompetencia. Kulcskompetenciák: 

társadalmi kommunikációs kompetenciák, társadalmi és személyes kompetenciák. 

Gondoljatok vissza az előző évek tananyagára! Véleményetek szerint mennyi megtanult 

dologra emlékeztek? Használjátok-e, tudjátok-e használni a megszerzett tudást a mindennapi 

életben? Beszélgessetek arról, milyen módszerekkel, milyen körülmények között könnyebb 

megszerezni a tudást! Mi segíthet az ismeretek megszerzésében? 

1. feladat 

Bemutatjuk a Bloom oktatási célok taxonómiájáról/rendszertanáról szóló szöveget, 

amelyet egy piramisba lehet helyezni. A szöveg szerint: A tudás megszerzésének fő célja a 

tények megnevezése, meghatározása és leírása. Ez a piramis alapszintje. 

 

 

A második szint a tudás magyarázata, differenciálása, példák mutatása és összefoglalása. 

A harmadik szint a probléma megoldása, az információk kiválasztása és hozzáadása. 

A piramis negyedik szintje az információk összehasonlítása, elemzése és kategorizálása. 

A piramis ötödik szintje az a képesség, hogy igazolja megközelítését, megítélje és érveljen. 
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A piramis legfelső szintje a hallgatók képességét fejleszteni, meggyőzni, alakítani és 

alkalmazkodni. 

Egyeztessétek a helyes kifejezést a piramis szintjének jellemzőivel: megértés, értékelés, 

létrehozás, emlékezés, elemzés, alkalmazás. 

 

A piramis szintjeinek jellemzői  egyeznek a helyes kifejezéssel 

Megnevezés, meghatározás, leírás, tények 

azonosítása 

emlékezés 

Magyarázat, szimbólumok differenciálása, 

példák, tudás összefoglalása 

megértés 

Problémamegoldás, kiválasztás, információk 

hozzáadása 

alkalmazás 

Összehasonlítás, elemzés, osztályozás elemzés 

Megközelítés igazolása, mérlegelés, érvelés  értékelés 

Fejlesztés, meggyőzés, alakítás, meghatározás, 

létrehozás 

alkotás 

 

 

Beszéljétek meg a piramis különböző szintjeinek jellemzőit, vitassátok meg, hogy mely szintek 

képezik az ismeretek elsajátításának alapjait, és melyek azok a magasabb szintű megismerő 

folyamatok, amelyek összetettebb gondolkodást igényelnek a kulcskompetenciák 

fejlesztéséhez. 

 

2. feladat 

Az iskolákban az oktatási folyamatok a kulcskompetenciáitok fokozatos fejlődéséhez vezetnek. 

Alkossatok párokat, nézzétek meg a kompetenciák listáját és párosítsátok hozzájuk az oktatási 

célok jelentését! Ezután páronként vitassátok meg, elemezzétek a célokat és a kompetenciákat! 

 Minden pár elmondja a többieknek a saját eredményét, ha valakinek más a véleménye, 

az érvekkel alátámasztva elmondja a sajátját. 

A párok összehasonlítják az eredményeket, megmagyarázzák, miért illesztették az adott célt 

ehhez a kompetenciához. Ha valaki más véleményt képvisel, elmondja véleményét, 

megmagyarázhatja, megvédheti és érvelhet mellette.  

Az egyeztetés eredménye a következő: 
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Kulcskompetenciák Oktatási cél 

Élethosszig tartó tanulás kompetencia D 

Társadalmi kommunikáció kompetencia F 

A matematikai gondolkodás, a tudományos és technológiai alapismeretek 

alkalmazásának kompetenciája  

H 

Információs és kommunikációs technológiai kompetencia B 

Problémamegoldás kompetenciáj E 

Társadalmi és személyes kompetencia A 

Munka kompetencia C 

A kezdeményezésre és a vállalkozó szellemre irányuló kompetencia  G 

A. Párokban vagy csoportokban a hatékony együttműködés alapvető módszereinek 

megszerzése 

B. Az alapvető informatikai készségek elsajátítása a további fejlődés lehetővé tétele 

érdekében  

C. A szakmai érdekeknek megfelelő célok kitűzése és kritika az eredményekkel szemben 

D. A tanulás szükségességének felismerése az önmegvalósítás és a személyes fejlődés 

eszközeként 

E. Az analitikai-kritikai és kreatív gondolkodáson alapuló megfelelő módszerek 

alkalmazása a problémák megoldásakor 

F. A kommunikációs formák hatékony felhasználása a különféle információk feldolgozása 

és előadása során 

G. Újításra való képesség, gyakorlati alkalmazások a problémák megoldásakor, új 

projektek kezelése a célok elérése érdekében, de nem csak a munkahelyen, hanem a mindennapi 

életben is 

H. A természettudományos ismeretek felhasználása, amely lehetővé teszi a tudomány által 

alátámasztott döntések meghozatalát 

   Ellenőrző kérdések: 

1. Mi a tanulási modell alapvető pillére Bloom rendszerezése szerint? 

2. Mi az oktatási célok rendezési piramisának legfelső szintje? 

3. Segíthetnek-e a digitális technológiák a kulcskompetenciák fejlesztésében? 

Indokoljatok! 

4. Nevezzétek meg, mely kulcskompetenciák fejleszthetők az oktatási folyamatban! 

5. Az alapvető vagy a magasabb didaktikai célhoz tartozik-e a megközelítés, az érvelés és 

a kreatív gondolkozás képessége? Indokoljatok! 
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2. TÉMAKÖR 

A TUDÁSTÓL A KOMPETENCIÁIG 

B. MODUL 

TUDÁS A DIGITÁLIS KORBAN 

 

A modul tanulmányozása során: 

● meg fogod érteni, hogyan változik a tudás a digitális korban; 

● megérted, mit jelentenek ezek a változások tanulási folyamatunkban; 

● érteni fogod miért különböznek a digitális tudás és a digitális korban megismert tudás; 

● rájössz, hogyan lehetsz naprakész a tudásban.  

 

Amint azt az előző modulban (A modul) láttuk, a tudás megértett informácó – ahhoz, 

hogy a világban tájékozódni tudjunk, meg kell értenünk, miért úgy történnek a dolgok, ahogy 

történnek, és így előre tudjuk jelezni a cselekedeteket és jelenségeket – azaz képesek leszünk 

terveket készíteni. A digitális korszak megjelenése nem változtatta meg a tudás definícióját, de 

a módszertan és különösen a használandó források óriási változásokon mentek keresztül. 

Korábban az ismereteket többnyire a könyvek tartalmazták, tehát akik tanultak, sokat 

kellett olvasniuk. Továbbá, különösen az ősi időkben, voltak olyan emberek, akik kívülről óriási 

mennyiségű anyagot tanultak meg és szavaltak: az egész Bibliát, az egész Koránt, az egész 

Talmudot. (Számukra - az úgynevezett mnemonisták számára - könnyű feladat volt Homérosz 

Iliászának szavalása. Az ősi történetek, versek, könyvek ezrei maradtak fenn nemzedékről 

nemzedékre ezeken a mnemonistákon keresztül. A mnemotechnika, vagy amint azt ma is 

nevezik, az „emlékezés művészete” ismét használatban van napjainkban.) Tehát alapvetően, ha 

valaki meg akart tanulni vagy tudni akart valamit, ami nem az iskolában volt, könyvekhez 

kellett fordulnia, a mnemonistákhoz vagy az „enciklopédiá”-hoz. (Ez a tudás 

referenciakönyve.) „Ügyesnek”, „bölcsnek”, „tájékozottnak”, okosnak” nevezték azokat az 

embereket, akik többet tudtak (és ennélfogva nem kellett más emberekhez fordulniuk, vagy 

kevésbé kellett használniuk az enciklopédiát). A helyzet óriási változáson ment keresztül. 

1. A „tudáskomponensek” mennyisége régen kezelhetetlenné vált. A korábbi 

évszázadokban voltak olyan emberek, akiket „polihisztoroknak” hívtak (az ókori görögből 

„nagyon tanultaknak”), akik szokatlanul nagy tudással rendelkeztek számos különböző 

tudományterületről. Manapság az információ mennyisége olyan hatalmas, hogy senki sem 

birtokolhatja egyetlen szakma teljes tudáskészletét sem. Korábban voltak „orvosok”, később 

„belgyógyászok” „kardiológusok”, „sebészek” stb. Még később a „sebész” „agyműtétet”, 
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„transzplantációs műtétet”, „ rekonstrukciós műtétet ”stb. végzett. Ez a folyamat még nem ért 

véget.  

2. A digitális technika és a digitális memóriák megjelenésével a tárolási kapacitás 

hihetetlen méretűvé vált. Az adatokat digitális formában tárolják. (Lásd az 1. téma B. modulját.) 

A digitális tárolókapacitás mennyisége 2020-ban várhatóan körülbelül 2 zettabájt körül mozog, 

ami 2025-ig 175 zettabájt lesz. (1 zettabájt 1021 bájt). Ezzel a képességgel minden tárolható az 

emlékekben, – azaz minden tudás digitalizálható. Ezért a mai generáció számára az igazi kérdés 

nem „mit tud”, hanem „milyen gyorsan tudja megtalálni, hol van a szükséges információ 

(tudás)”. A tudás digitálisan kezeltté vált.  

3. A „digitális tudás” és a „digitálisan kezelt tudás” nem azonos. A digitális tudás a 

tudomány a digitális tudományokban, míg a digitálisan kezelt tudás csak egy digitális formában 

tárolt tudás. Másodszor: a „digitális” csak eszköz. Nem kell szakemberként tudnunk, hogy 

működik egy dízelmotor, csak tudnunk kell vezetni az autót. 

Ezért a digitális korszakban a tanulási folyamat (azaz a tudás megszerzése) is megváltozott: 

természetesen ismernünk kell az alapvető tudáskomponenseket (tudományos tényeket), de 

ugyanolyan fontos, hogy mestere kell lennünk annak, hogy hogyan szerezzünk információt a 

látszólag korlátlan mennyiségben elektronikusan (digitálisan) tárolt információból. 

Most, az alábbi anyag felhasználásával tanárotok segítségével próbáljátok meg 

kibővíteni és elmélyíteni tudásotokat. 

Kulcsszavak: tudás, digitális kor, digitális technológiák.  

Kulcskompetenciák: problémamegoldó kompetencia, kommunikációs kompetencia, személyes 

és társadalmi kompetencia. 

1. feladat: 

Mire használjátok ti és a szüleitek a számítógépet és az internetet? A válaszok után 

beszélgessetek az internet használatának előnyeiről és hátrányairól! 

 

2. feladat: 

Az interaktív táblán megjelenik egy táblázat a tantárgyakkal, tevékenységekkel és digitális 

eszközökkel, amelyeket felhasználhatunk a digitális technológiák felhasználásával történő 

ismeretek megszerzése során.  

Hangoljátok össze a különböző tevékenységeket és digitális eszközöket azokkal az iskolai 

tantárgyakkal, amelyekben használjátok őket, elkészíthetik saját tevékenységi ötleteiket és az 

órák során használt digitális eszközöket, olyanokat is, amelyek nem találhatók a táblázatban. 

Ha alkalmaztok olyan eszközt vagy tevékenységet, mely több helyre is beírható, természetesen 

többször is beírhatjátok. 
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Példaként mutatunk egy táblázatot: 

 
Nyelvi óra Idegen nyelv Történelem Földrajz 

Feladatok az interaktív 

tábla használatával 

Hangfelvételek, 

fordító  

Dokumentumfilmek, 

információ keresése az 

interneten 

Grafikus prezentáció, 

példák emberek 

életstílusára 

Matematika Informatika Fizika Kémia 

Geometria, grafikus 

illusztráció 

Didaktikai 

szoftverekkel való 

munka, információk 

keresése az interneten 

Táblázatokban 

szereplő információk, 

kísérlet bemutatása 

Kísérletek bemutatója 

videón 

Biológia Művészet Ének-zene Testnevelés 

Dokumentumfilmek, 

fotók 

Modell és tervezési 

bemutató 

Hangfelvételek Sportműsorok 

megtekintése 

 

Beszélgessetek a táblázat kitöltése folyamán mikor, hol használtatok digitális 

technológiát, milyen hatással volt ez a tudás megszerzésére, memorizálására! Volt-e motivációs 

hatása a digitális technológiának? 

 

3. feladat: 

Feliratos kártyákat kaptok, alkossatok 3 csoportot. Válasszatok 3-3 kártyát és a megfelelő 

helyre helyzzétek el: hangfelvétel, digitális kép, színek, multimédia 3x, videokonferencia 2x, 

virtuális valóság! 

Beszéljétek meg a feliratokat, hogyan segítik az ismeretek megszerzését és mely érzékszervekre 

hatnak! Helyezzétek el a kártyákat a megfelelő helyre! 
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Összefoglalásként tekintsétek át és beszéljétek meg a követező kérdéseket! 

1. A digitális technológiák motiválhatják-e az embert új ismeretek megszerzésére és az 

önálló munkavégzésre? Mondjatok példát arra, mikor lehet a digitális technológiáknak 

motivációs hatása! 

2. Mikor erősíthetik meg a digitális technológiák az érzékelést? Mondjatok rá példákat! 

3. Gondoljátok át, hogy a térképek, grafikonok és diagramok miként tehetik 

hatékonyabbá a tanulást! 

4. Mely osztályokban használnak digitális technológiákat az iskolátokban? 

Véleményetek szerint elegendő-e a digitális technológiák használata az iskolában? 

5. Keressétek meg a digitális műveltség szó meghatározásait az interneten! 

Hasonlítsátok össze a meghatározásokat! Mi a közös és mi a különbség a 

meghatározásokban? 

 Csapatokat alkottatok egy-egy témán belül. A beszélgetések során megtanuljátok, 

hogy érthető módon fejezzétek ki magatokat, hogyan tartsátok tiszteletben a csoportos 

kommunikáció szabályait. Megismertétek a digitális technológiák alkalmazásának 

jelentőségét, és felismertétek a modern oktatás és a digitális technológiák közötti 

alapvető kapcsolatot. 

   Ellenőrző kérdések 

1. Honnan szerezték a régebbi időkben az emberek a tudást? 

2. Mi a mnemotechnika és kik a mnemonisták 

3. Mi a digitális tárolás? 

4. Hogyan szerezzük ma az információkat? 

 

  
Digitális 

technológia  

  látás 

   

   

   

   

  hallás 

   

   

   

  mozgás 
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5. Mi a különbség a „digitális tudás” és a „digitálisan kezelt tudás” között? 

  

Házi feladat 

1. Ellenőrizzétek a könyvtárban, mit kellett tanulniuk az embereknek az iskolában száz, 

kétszáz évvel ezelőtt! 

2. Kérdezzétek meg szüleiteket vagy nagyszüleiteket: honnan tudják, amit tudnak?  

 

    Egyéni olvasás – Digitális tudásmenedzser a marketingben 

(https://www.entrepreneur.com/article/299178) 

A mai új intelligens szolgáltatások (Google Assistant / Home, Cortana, Siri és mások) 

megjelenése gyorsított ívet hozott létre. A Google, a Bing, az Apple, a Yahoo, az Amazon és 

más egyre inkább intelligens szolgáltatások sok változáshoz vezetnek, és a jövőben még több 

változás lesz. Ennek a fejlődésnek nem kell ijesztőnek lennie a a márkamenedzser, a közösségi 

média menedzser vagy a marketing vezetője számára. Valójában egy izgalmas lehetőség, amely 

karrierlehetőségeket teremt azok számára, akik hajlandóak vállalni új felelősségeket. Az 

ügyfelek és a vállalatok egyre inkább a leghatalmasabb forrásokból kérik a legpontosabb 

adatokat. Végül is, hogyan lehet egy intelligens szolgáltatás intelligens, ha rossz? 

Kapcsolódó: A tudás nem erő, ha zavart okoz 

A vállalatok új szereppel reagálnak: digitális tudás menedzser. Itt a „menedzserre”, mint 

cselekvésre, nem címre kell gondolnunk. A valós élet példái között szerepel Sam Dresser, a 

Tudásmenedzsment és Elkötelezettség alelnöke a Rock School-ban. Glenn May T-Mobile-nál 

betöltött pozícióját vezető kategóriamenedzsernek – helyi marketingnek – nevezik. Más 

vállalkozások aktívan hasonló pozíciókat kívánnak létrehozni. Tág értelemben ezek az új 

szerepek öt készségre összpontosítanak: vizsgálat, tárgyalás, kommunikáció, 

gondolkodásvezetés és épület. 

1. készség: Vizsgálat 

A digitális tudásmenedzser (DKM) mindenekelőtt az a személy, aki a szervezetén belül 

fel tud tárni az emberekkel, termékekkel, eseményekkel és helyszínekkel kapcsolatos minden 

hiteles tudományos forrást. Ez könnyű munka lehet egy kis cégnél. De hatalmas vállalkozás 

lehet a nagyvállalatok számára. Valószínűleg beszélgetéseket kellene folytatnia olyan 

osztályokkal, mint a marketing, az informatika, a jogi, a létesítmények, az üzlet működése és 

mások. Nem kicsi a feladat, hogy azonosítsa és megtalálja egy vállalkozás összes nyilvános 

tényét. 

https://www.entrepreneur.com/article/299178
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Egy jó DKM nem egyszerűen csak azokra az adatokra számít, amelyekkel a szervezet 

rendelkezik. Ehelyett megvizsgálja a fogyasztók igényeit, majd azon dolgozik, hogy a 

szervezeten belül adatokat gyűjtsön. Például a Google szerint a szállodai keresések 70 százaléka 

ma már magában foglal egy bizonyos típusú kényelmi szolgáltatást. A DKM átveszi a 

részleteket. Milyen szolgáltatásokat vagy részleteket kérnek ma a fogyasztók az Ön embereiről, 

termékeiről, eseményeiről és helyszínéről? Milyenek lesznek ezek holnap? A nyomozó DKM 

kritikus fontosságú ebben a szakaszban. 

2. készség: Tárgyalás. 

Mivel a DKM-nek sok csapattal kell együtt működnie, segítenie kell az adatforrások és 

a szervezet tagjai közötti konfliktusok elbírálásában is. Ehhez a konfliktusokat oly módon kell 

megoldani, hogy elősegítsék a pontosságot, a stabilitást és a hatékonyságot. Néhány ügyfél a 

Yextnél sokféle adatforrással és sokféle anyaggal érkezik hozzánk - a tartalomkezelő 

rendszertől (CMS) az alapvető táblázatokig. Ezeknek az ügyfeleknek mindannyian szükségük 

van valakire, aki azonosítja, átvizsgálja és a lehető leghatékonyabban tereli az adatokat. 

Nézzük meg ezt összefüggésben. Gondoljon azokra a belső csapatokra és akár a franchise 

vállalkozókra is, amelyek a McDonald's adatainak tulajdonosai: helyek, menük, táplálkozási 

információk és így tovább. A strukturált adatok mai intelligens szolgáltatások révén történő 

továbbításához a DKM-nek meg kell tárgyalnia a belső és a franchise-politika fordulatait annak 

biztosítása érdekében, hogy a fogyasztó egy márkát lásson, egy hangot halljon, és egy pontos 

adatkészletre támaszkodhat, hogy megválaszolja igényeit az adott pillanatban. Kapcsolódó 

kérdések: Miért kritikus a hatékony belső kommunikáció a szervezet jóléte szempontjából 

3. készség: Kommunikáció 

A technológia fejlődésével a márka felelőssége és lehetőségei is növekednek a digitális 

ismeretekkel kapcsolatban. Például a DKM-nek az elsőnek kell lennie egy olyan szervezetben, 

amely tudomást szerez az új intelligens szolgáltatások funkcióiról, melyekhez magas szintű 

digitális ismeretek szükségesek. Az Uber példát mutat erre: a nagyobb légiközlekedési 

csomópontokban, például Atlanta, Chicago, Dallas és San Francisco, az Uber ügyfelei több, 

konkrét felszállási/leszállási pontot választhatnak a nagyobb helyen belül. A DKM szerepe az, 

hogy észrevegye a lehetőséget és kommunikálja azt a megfelelő csapatokkal. A vállalatok így 

gyűjtik az információkat és teljes mértékben kihasználják ezeket az adatokat az ügyfelek 

értékének biztosítása érdekében. Uber felismerte a lehetőséget és kihasználta ezt a hiányt. 

4. készség: Átgondolt vezetés. 

A DKM-nek mindig szemmel kell tartania a jövőt, hogy figyelemmel kísérje az 

intelligens szolgáltatások fejlődését. Egy igazi profi észreveszi az újdonságokat, és kidolgozza 
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a cselekvési tervet. Kérdéseket fog feltenni: Mit jelent ez a vállalatunk számára? A 

vásárlóinknak? Hogyan változtatja meg a technológia fogyasztóink viselkedését? 

Hihető vagy sem, a Lego egyik partnere botot hozott létre az Alexa készségek áruházában. A 

Brickbot lehetővé teszi minden Echo felhasználó számára, hogy kérdéseket tegyen fel és 

részletes válaszokat kapjon az új és a régi Lego készletekről, témákról és más termékekről. 

Mivel a Google-keresések 20 százaléka már hangutasításon keresztül zajlik, okos dolog 

elgondolkodni azon, hogy miként készítheti elő ezt a digitális tudást a hangkereséssel való 

felület. 

    (Képforrás: Gondolj a Google-ra) 

5. Készség: Épület 

Végül a digitális tudásmenedzsernek fel kell készítenie az embereket, a folyamatokat és 

a technológiákat, amelyek biztosítják a vállalat digitális tudásbázisának pontos és időszerű 

létrehozását, terjesztését és folyamatos karbantartását. Míg a miénkhez hasonló platformok 

segítenek a technológiában, az emberek és a folyamatok az egyes ügyfeleknél maradnak. 

Helyesen tették, a digitális tudás versenyképes márka-megkülönböztetővé válik. Az intelligens 

szolgáltatások egyre növekvő választéka révén elősegítheti több ügyfél csatlakozását. 

Az öt készség összesítése 

Nem kell szuperhősnek lenni, hogy valaki DKM legyen. Valójában a szükséges 

alapkészségek hasonlóak, mint sok más pozícióban. De a DKM szerepe nagyobb. Szélesebb 

körű hatással van a vállalatra, több csapaton keresztül működik, és olyan célokra összpontosít, 

melyek vonzzák a keresőket vagy a közösségi média megosztóit. 

A DKM védi a társaságot azzal, hogy bizonyos digitális ismereteit a lehető legjobban fejleszti 

és telepíti – mind belső, mind külső szempontból – az üzleti szolgálat érdekében.  
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2. TÉMAKÖR 

A TUDÁSTÓL A KOMPETENCIÁIG 

C. MODUL 

DIGITÁLIS KOMPETENCIA 

 

A modul tanulmányozása során: 

● meg fogod érteni mit jelent a digitális kompetencia; 

● megismered a digitális kompetencia összetevőit; 

● megérted, miért olyan fontos a digitális kompetencia; 

● megtudod, hogyan válhatsz médiaműveltté.  

  

Amint azt az előző témakörben és modulokban elmondtuk, a „digitális” alatt egy 

(alapvetően technikai) megoldást értünk, amikor az adatokat digitális formában rögzítjük és 

tároljuk, míg a kompetencia képességet jelent valamilyen művelet végrehajtására. A digitális 

adatok lehetővé tették az Internet, a mobiltelefonok, az e-mailek, a Facebook stb. megjelenését. 

Vagyis a digitális kompetencia alatt a digitális technika intelligens használatát értjük: az 

internet intelligens használata, okostelefonok, adatkommunikáció, információkezelés stb. 

A digitális kompetencia nagyon összetett képesség; öt területről vagy 21 kompetencia 

összetevőből áll. 

Az öt fő terület a következő: 

1. Információ és adatismeret 

2. Kommunikáció és együttműködési képesség 

3. Digitális tartalom készítésének kompetenciája 

4. Biztonsági tudatosság 

5. Problémamegoldó képesség  

Ez az öt terület mutatja, hogy a digitális verseny sokkal bonyolultabb és mélyebb, mint 

pusztán a Word vagy az Excel használata (lásd még az „Egyéni olvasmány” részben). 

Mivel a digitális korban gyakorlatilag minden fontos információt digitálisan tárolnak, a digitális 

inkompetencia egyenlő lenne az ötven évvel ezelőtti írástudatlansággal. 

Igaz, hogy a digitális műveltség nemcsak a Wikipédia vagy más internetes forrás elolvasásához 

szükséges, hanem az Internet (és más digitális eszközök, például az elektronikus 

kommunikáció) által nyújtott szolgáltatások biztonságos elsajátításához is. Az Internet nemcsak 

pozitív dolgokat kínál, hanem veszélyeket is (nevezetesen a manipulációt), és ezért 

elengedhetetlen, hogy mesterek legyünk a digitális szolgáltatások használata közben. Az 
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információs kommunikáció módozatait és eszközeit (többes számban) médiának; (egyes 

számban) közepesnek hívják. A „média mestere”, aki „médiaműveltséggel” rendelkezik. 

Most, az alábbi anyag felhasználásával tanárotok segítségével próbáljátok meg 

kibővíteni és elmélyíteni tudásotokat. 

Kulcsszavak: digitális kompetencia, modern oktatás. 

Kulcskompetenciák: problémamegoldó kompetencia, kritikus gondolkodás, kommunikációs 

kompetencia, személyes és társadalmi kompetencia. 

1. feladat: 

Olvassátok el a következő szöveget! 

Manapság nem szabad figyelmen kívül hagyni azt a tényt, hogy társadalmunk és 

életmódunk megváltozott az utóbbi években. Megváltoztak a munkaerőpiacok és a 

munkavállalókra vonatkozó követelmények is. Ezek a változások teszik szükségessé az oktatás 

megváltoztatását: a tartalom átértékelését és a társadalom új kihívásainak való eredményes 

megfelelést. Az olyan tantárgyak, mint a matematika, a gazdaság, a nyelv, az idegen nyelv, a 

történelem, az állampolgári ismeretek, a földrajz, a fizika, a kémia, a biológia, nem veszítik el 

fő funkciójukat, hanem új témákkal és új megközelítésekkel bővülnek. A modern oktatás együtt 

jár a kulcskompetenciák fejlesztésével, ideértve a digitális kompetenciákat is. A digitális 

technológiák elősegítik ezeknek a kompetenciáknak a fejlesztését. A digitális korszak fontos 

kompetenciái a következők: 

● kreativitás és innováció, 

● kommunikáció és együttműködés 

● tudományos gondolkodás és információs munka 

● kritikus gondolkodás, problémamegoldás és döntéshozatal 

● digitális állampolgárság és eltökéltség az élethosszig tartó tanulás mellett 

● a technológiák hatékony felhasználása. 

 

1. A szöveg elolvasása után gondoljátok át az említett kompetenciákat, azok jelentőségét 

a digitális írástudás fejlesztésében, és rakjátok a kompetenciákat a legfontosabbtól a legkevésbé 

fontos sorrendbe.  

2. Ugyanezt a feladatot végezzétek el párban, beszéljétek meg, érveljetek az egyes 

kompetenciák mellett és rendezzétek őket fontosságuk szerint.  

3. Most négyes csoportokat alkotva végezzétek el ugyanezt a feladatot. 

4. Válasszatok magatok közül szóvívőt, aki ismerteti a csapat véleményét az osztállyal. 

5. Valamennyi csoport meghallgatása után hasonlítsátok össze az eredményeket és 

beszéljétek meg a különbségeket. 
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2. feladat: 

Négyes csoportokban dolgozzatok! Minden csoport kap egy grafikus ábrát – ezek a 

ciklusok. Egy ciklus egy adott kompetencia jellemzőit tartalmazza. A tulajdonságok alapján 

írjátok az egyes ciklusok közepére a kompetencia nevét. Segítségként használhatjátok az 1. 

feladat szövegét.  

 

   1. ciklus       2. ciklus 

 

               

3. ciklus                        

4. ciklus                               
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  5. ciklus      6. ciklus 

 

 Ezek a kompetenciák a digitális kompetencia és a modern oktatás részét képezik, a 

személyes fejlődés szempontjából fejlesztésük fontos a modern digitális korban. 

 

3. feladat: 

Adjátok hozzá a diagram hiányzó részeit – a kulcskompetenciákat – melyek a digitális 

kompetencia részét képezik. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4. feladat: Add ezeket a kifejezéseket az alábbi mondatokhoz: 

Problémák, választás, fejlesztés, személyes, kritikusan, kreatívan, következmények, 

hatékonyan, szükséglet, információ, etika, elemezés 

A digitális írástudás a készségek komplexuma: 

● Az igényekhez, az önkifejezéshez, valamint a __________ fejlődéshez digitális 

eszközök értelmes és __________ használata. 

● A digitális világ feladatainak és ___________hatékony megoldása. 

● A megfelelő digitális technológia szakszerű _________, használata _________ 

keresésére, kidolgozására, felhasználására vagy létrehozására és terjesztésére. 

● A digitális forrásokból szerzett ismeretek _______ értékelése és _________. 

● A társadalmi __________megértése, ideértve a digitális világban kialakult biztonságot 

és ________ is. 

Ezen készségek ___________. 

 

 

 

  

 

 

 
Digitális 

kompetencia 

 ? 

 ? 

 ? 

 ? 

 ? 

 ? 
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Beszéljétek meg! 

1. Milyen szerepet játszanak a modern oktatásban a hagyományos tantárgyak, például a 

matematika, a közgazdaságtan, a nyelv, az idegen nyelv, a történelem, az állampolgári 

ismeretek, a földrajz, a fizika, a kémia, a biológia? 

2. Milyen készségeket és tevékenységeket tartunk manapság fontosnak az emberek 

számára, és miért?  

1. Kutakodjatok az interneten, hogy megtudjátok, hazánkban hány ember dolgozik az IT-

szektorban! 

   Ellenőrző kérdések 

1. Mit értünk „digitális” alatt? 

2. Mit takar a „kompetencia” kifejezés?     

3.  Mi a digitális kompetencia? 

4. Melyek a digitális kompetencia összetevői?  

5. Mit nevezünk médiaműveltségnek? 

 

Házi feladat 

1. Fogalmazd meg saját szavaiddal, mi a különbség a digitális kompetencia és az „Office” 

használatának képessége között! 

2. Fogalmazd meg saját szavaiddal, mi a médiaműveltség!  

 

  Egyéni olvasás – Digitális kompetencia: létfontosságú készségek a 21. században 

tanárok és diákok számára  

(https://www.schooleducationgateway.eu/en/pub/resources/tutorials/digital-competence-the-

vital-.htm) 

A digitális kompetencia nélkülözhetetlen a tanulás, a munka és a társadalmi aktív 

részvétel szempontjából. Az iskolai oktatás szempontjából ugyanolyan fontos, mint maga a 

kompetencia megértése, az, hogyan tudjuk segíteni annak fejlesztését. Ebben az 

oktatóanyagban többet megtudhattok róla. 

Mi a digitális kompetencia? 

A digitális kompetencia a nyolc kulcskompetencia egyike, amely a digitális 

technológiák teljes körének az információszerzés, a kommunikáció és az alapvető 

problémamegoldás céljából való magabiztos és kritikus használatát foglalja magában. Ez 

https://www.schooleducationgateway.eu/en/pub/resources/tutorials/digital-competence-the-vital-.htm
https://www.schooleducationgateway.eu/en/pub/resources/tutorials/digital-competence-the-vital-.htm
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/TXT/?uri=celex:32006H0962
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sokunk számára egyszerűnek hangozhat, azonban a digitális menetrend 2015. évi 

eredménytáblája szerint Európa lakosságának a 40%-a nem rendelkezik megfelelő szintű 

digitális kompetenciával, és ezen belül 22% az internetet sem használja. 

Fontos szem előtt tartani azt is, hogy „transzverzális kompetenciaként ez a készségkör más 

kulcskompetenciák fejlesztésében is segít minket, például a kommunikáció, az idegen nyelvi 

készségek vagy az alapvető matematikai és egyéb természettudományos készségek területén 

is”, ahogyan Riina Vuorikari írta szakértői cikkében. 

Ennek a kompetenciának az alaposabb megértésének elősegítése érdekében az Európai 

Bizottság kidolgozta a European Digital Competence Framework for Citizens keretrendszert 

(DigComp – a polgárok számára készült Európai Digitális Kompetencia Keretrendszer), amely 

öt kompetenciaterületből áll: műveltség az információ és az adatok tekintetében; 

kommunikáció és együttműködés; digitális tartalomkészítés; biztonság; problémamegoldás. E 

kompetenciaterületek 21 kompetenciát foglalnak magukban – az alábbi infografikára kattintva 

ellenőrizheti, hogy Ön mely kompetenciák tekintetében érzi már most is megfelelőnek a 

készségeit. 

 

A közeljövőben DigCompEdu néven kiadásra kerül majd egy, kifejezetten a pedagógusok 

számára létrehozott keretrendszer is. Ennek előzetes javaslata hat fejlesztési területet határoz 

meg, melyek a következők: a szakmai környezet, a digitális források kidolgozása és 

megosztása, a digitális eszközök használatának kezelése, a kiértékelés, a tanulók önálló 

cselekvőképességének fejlesztése, és a tanulók digitális kompetenciáinak fejlesztése. Kövesse 

az erről a kezdeményezésről érkező új híreket! 

Milyen módon fejlesztik a digitális kompetenciát Európában? 

Az Eurydice jelentése (2012) szerint szinte minden európai ország rendelkezik egy, a 

digitális kompetenciára vonatkozó nemzeti stratégiával. A kutatás végrehajtása idején a 

digitális kompetenciát általános iskolai szinten kettő kivételével az összes, középiskolai szinten 

pedig valamennyi EU tagállamban kereszttantervi megközelítési móddal fejlesztették, számos 

országban olyan egyéb megközelítési módokkal párhuzamosan, mint az IKT-t egyes tantárgyak 

oktatásába integrálva, vagy az IKT-használatot külön tantárgyként oktatva. 

https://ec.europa.eu/digital-single-market/en/download-scoreboard-reports
https://ec.europa.eu/digital-single-market/en/download-scoreboard-reports
http://www.schooleducationgateway.eu/hu/pub/viewpoints/experts/riina_vuorikari_-_becoming_dig.htm
https://ec.europa.eu/jrc/en/digcomp
https://ec.europa.eu/jrc/en/digcompedu
https://ec.europa.eu/jrc/sites/jrcsh/files/digcompedu_leaflet_final.pdf
https://eacea.ec.europa.eu/national-policies/eurydice/content/key-data-education-europe-2012_en
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Kulcsfontosságú tényező annak biztosítása, hogy a tanárok megfelelő szintű digitális 

komptetenciákkal rendelkezzenek. Az OECD legutóbbi TALIS felmérése (2013) szerint a 

képzési szakemberek és a tanárok 18%-a úgy érezte, hogy szükségük van készségeik további 

fejlesztésére az oktatási célú IKT-használat terén, 16%-uk pedig az új technológiáknak a 

munkahelyen való felhasználása terén érezte szükségét a további fejlődésnek. 

Európa legnagyobb tanári hálózata, az eTwinning nagyszerű környezetet biztosít a tanárok 

számára ahhoz, hogy együttműködhessenek kollégáikkal, és az IKT oktatási célú felhasználását 

támogató új módszereket tanuljanak. Egy, az eTwinning program által elvégzett 

felmérés (2015) kimutatta, hogy a tanárok 29%-a úgy érezte, hogy az eTwinning jelentős hatást 

gyakorolt a tanításhoz felhasznált technológiai készségeikre, és további 37%-uk legalább 

közepes hatásról számolt be. Az eTwinning program résztvevői emellett azt is jelezték, hogy a 

korábbinál több digitális tanítási és tanulási tevékenységben vesznek részt, pl. online 

kurzusokat végeznek el (78%), diákjaikkal közösen együttműködési munkával tartalmakat 

hoznak létre (77%), vagy diákjaikkal közösen közösségi hálózatokat használnak (76%). 

Hogyan fejleszthetem a digitális kompetenciát saját tantermemben? 

Széles körben elfogadott nézet az, hogy a digitális kompetencia fejlesztését már a korai 

gyerekkorban érdemes elkezdeni, azonban a felhasznált technológiák típusát és a használatukra 

fordított idő mennyiségét illetően alapos mérlegelésre van szükség. Például a programozás 

elméleti alapjai megtaníthatók papírpoharak vagy építőkockák használatával is. Ez az európai 

„Science in School” (természettudományos iskola) projekt által publikált cikk elmagyarázza, 

hogyan. 

A „Talking Pictures” (Beszélő képek) című projekt egy díjnyertes eTwinning projekt, amelynek 

során alsó tagozatos általános iskolás gyerekek fényképeket és videókat használtak közös 

nyelvként ahhoz, hogy történeteket meséljenek el egymásnak. A gyerekek megtanulták, hogy a 

dolgok nem mindig azok, aminek látszanak – a fényképek módosíthatók úgy, hogy különböző 

nézőpontokat mutassanak be. 

Amennyiben szeretne megismerni egy, a digitális eszközökre vonatkozó, egész iskolára 

kiterjedő hatékony megközelítési módot, olvassa el Luis Fernandes portugáliai iskolaigazgató 

szakértői cikkét. 

Az alábbi „Education Talks” (Beszélgetések az oktatásról) videóban pedig Esther Wojcicki 

osztja meg gondolatait arról, hogy hogyan lehet megvalósítani a projektalapú tanulást és a 

digitális eszközök használatát a tanteremben. 

Az online képzések iránt érdeklődő pedagógusok érdekes kurzusanyagokat találhatnak a 

European Schoolnet Academy weboldalán. Az alább ismertetett kurzusok már lezajlottak, 

azonban a kurzusok keretében felhasznált anyagok bárki számára elérhetők, és felhasználhatók 

https://www.oecd.org/education/school/talis-2013-results.htm
https://www.etwinning.net/
https://www.etwinning.net/eun-files/eTwinningreport_EN.pdf
https://www.etwinning.net/eun-files/eTwinningreport_EN.pdf
http://www.scienceinschool.org/content/coding-without-computers
http://www.schooleducationgateway.eu/en/pub/latest/practices/early_childhood_education_and_.htm
http://www.schooleducationgateway.eu/hu/pub/viewpoints/experts/how_to_address_the_challenges_.htm
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önálló tanuláshoz. Kövesse figyelemmel a híreket, mert egyes kurzusok újra megrendezésre 

kerülnek, és egészen új kurzusok is várhatók! 

● „Introducing Technology-Enhanced Teaching” (Bevezetés a technológiák által támogatott 

tanításba): fedezze fel, mi is a technológiák által támogatott tanítás (Technology-Enhanced 

Teaching – TET) kompetenciája, tudja meg, Ön milyen szinten rendelkezik ezzel a 

kompetenciával, és azt, hogy hogyan fejlesztheti tovább készségeit ezen a téren. (Az anyagot 

az EU által finanszírozott MENTEP projekt résztvevői dolgozták ki.) 

● „Developing Digital Skills in your Classroom” (A digitális készségek fejlesztése a 

tanteremben): tudja meg, hogyan fejleszthet egy sor digitális készséget, és ismerjen meg 

számos ehhez felhasználható eszközt és forrást. (Az anyagot az Európai Bizottság eSkills for 

Jobs kampányának résztvevői dolgozták ki.) 

● „Online Safety Course” (Kurzus az online biztonságról): tanuljon a biztonságos 

internethasználatról, a digitális kompetencia egyik lényeges eleméről. (Az anyagot az EU 

által finanszírozott Better Internet for Kids (BIK) portál csapata dolgozta ki.) 

  

https://www.europeanschoolnetacademy.eu/courses/course-v1:MENTEP+Intro_TET+2015/about
https://www.europeanschoolnetacademy.eu/courses/course-v1:EASME+eSkills+2016/about
https://www.europeanschoolnetacademy.eu/courses/course-v1:Insafe+BIK+2018/about
https://www.betterinternetforkids.eu/web/portal/home
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3. TÉMAKÖR 

KRITIKUS GONDOLKODÁS ÉS MEGÉRTÉS A DIGITÁLIS KORBAN 

A MODUL 

MÉDIAMŰVELTSÉG, TÉNYEK, VÉLEMÉNYEK. SZÓLÁSSZABADSÁG 

 

A modul tanulmányozása során: 

• meg fogod érteni, miért szükséges a források ellenőrzése; 

•  megismerheted az információk ellenőrzését és igazolását; 

•  megtanulod hogyan lehetsz felelősségteljes információ-készítő; 

•  mi a szólásszabadság és mi nem az? 

 

ELLENŐRIZD A FORRÁSOKAT! 

A különféle információkhoz való széles körű hozzáférés miatt gondosan kell 

kiválasztani, hogy mit olvasunk, és mit készítünk. Az Internet hatalmas információtároló, ahova 

gyakorlatilag mindenki készíthet anyagot. Az adatok óceánját kritikus szemmel kell nézni. Ami 

nehéz: ellenőrizni kell, hogy az elolvasott adatok pontosak-e vagy sem. 

• Az első lépés a szerzők és az általuk nyújtott pontosság azonosítása. 

• Ezután azokat az ismert webhelyeket kell meglátogatni, amelyek megbízható információkat 

szolgáltatnak, ellenőrizni kell a dátumot és a szerző hitelesítő adatait. 

• Ezen felül ellenőrizheti a TDL-t és a tartományt. 

• Talán olvashat más cikkeket is a webhelyen. 

• Végül, de nem utolsósorban, ne felejtsük el, hogy az internet nagyszerű információforrás lehet, 

de amikor a pontosság számít, a könyvtár továbbra is az egyik legjobb hely a kutatáshoz. 

Miután áttekintette az összes információt, eldöntheti, hogy a forrás hiteles-e vagy sem. 

• Mivel az internet bárki számára elérhető, ne feledje, hogy valószínűleg sérült információkat 

olvas. 

• Ha nem biztos benne, kérjen tanácsot egy könyvtárból vagy egy szakértőtől. 

 

       „Persze hogy igaz, Elza! Az interneten volt!”  
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KÉRDÉS INFORMÁCIÓK 

Annak értékeléséhez, amit találsz, kérdezd meg magadtól: 

• Ki írja a forrást? Ki tette oda az információt oda? Milyen hatalommal vagy szakértelemmel 

rendelkezik ezen a területen? 

• Miért hozták létre a forrást? 

• Mikor volt a forrás utolsó frissítése? 

Egy másik fontos lépés annak megkülönböztetése, hogy az információ elsődleges vagy 

másodlagos forrásból származik-e. Az elsődleges források általában pontosabbak, mint a 

másodlagosak. 

További részletek: 

Az elsődleges források bármit tartalmaznak, amely eredeti adat (kutatási eredmények, 

első kézből származó beszámoló, eredeti mű stb.). Első kézből származik a téma? Ezek 

általában történelmi és jogi dokumentumokat, szemtanúk beszámolóit, kísérletek eredményeit, 

statisztikai adatokat, kreatív írásokat, audio- és videofelvételeket, beszédeket és művészeti 

tárgyakat tartalmaznak. Interjúk, felmérések, helyszínen végzett munka, e-mailen, blogokon és 

hírcsoportokon keresztül történő internetes kommunikáció szintén elsődleges források. 

A másodlagos források értelmezik az elsődleges forrásokat (folyóiratcikkek, könyvek, 

dokumentumfilmek stb.). Leírják, megvitatják, értelmezik, kommentálják, elemzik, értékelik, 

összegzik és feldolgozzák az elsődleges forrásokat. A másodlagos forrásanyag lehet újságokban 

vagy népszerű magazinokban, könyv- vagy film ismertetésben vagy tudományos 

folyóiratokban található cikk, amely valaki más eredeti kutatását tárgyalja vagy értékeli. 

Mindig használja kritikai gondolkodását! 

Az információk értékelése arra készteti Önt, hogy kritikusan gondolkodjon az 

információforrások megbízhatóságáról, érvényességéről, pontosságáról, tekintélyességéről, 

időszerűségéről, nézőpontjáról vagy torzulásáról. 

 

 

 

„Mi az, hogy mind helytelen?!? Mindent egyenesen az internetről másoltam!!” 
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Mi az a CRAAP teszt: 

Időszerűség: az információ időszerűsége. 

Megbízhatóság: az információ jelentősége. 

Tekintély: az információ forrása. 

Pontosság: az információk megbízhatósága, valódisága és helytállósága. 

Cél: az információ létezésének oka. 

 

 

Ne feledjük, hogy nem minden forrás jön létre egyformán. Az, hogy nyomtatott vagy 

interneten keresztül érhető el, nem garantálja, hogy valami pontos vagy jó kutatás. Az interneten 

történő keresés során fontos kritikusan értékelni a keresési eredményeket: 

-Nézze meg a tudományos folyóiratokban megjelent cikkeket. 

-Keressen anyagokat olyan webhelyeken, amelyek a tudományos erőforrásokra koncentrálnak. 

-Hasonlítson össze több véleményt. 

-Konzultáljon az oktatóval. 
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LÉGY FELELŐS ALKOTÓ! 

Az erkölcsi felelősség az emberi cselekedetről, annak szándékairól és 

következményeiről szól (Fisher 1999, Eshleman 2016). Annak érdekében, hogy valaki 

erkölcsileg orientált legyen, valamilyen befolyást kell gyakorolnia az adott eseményre. 

Ugyanez vonatkozik, ha írott vagy egyéb más anyagot készít. 

 

SZERZŐK 

Az etikus alkotók alapelvei: 

• Győződjön meg arról, hogy valóban közölni akarja a véleményét. 

• Ellenőrzésük után sokszorosítsa az információkat. 

• Az igazat mondja. 

• Mutassa be forrásait. 

• Vállalja a felelősséget. 

• Legyen tisztességes és pártatlan. 

A felelős alkotó olyan személy, aki átgondolt szándékkal dolgozik, és mind magát, mind 

másokat tiszteletben tart. Az átgondolt szándék a gondolkodásmód egyik legfontosabb 

jellemzője, mivel hozzáadott értéket képvisel.  

 

A SZÓLÁSSZABADSÁG 

Köztudott, hogy a szólásszabadság az egyik legalapvetőbb emberi jog. Kimondja, hogy 

mindenki (beleértve a közösségeket is) szabadon megfogalmazhatja véleményét, elképzelését 

vagy javaslatát anélkül, hogy félnie kéne a büntetéstől a beszéde miatt. Azonban mint a 

szabadságjogok minden fejezetének, a szólásszabadságnak is vannak korlátai: a jogaimnak ott 

van vége, ahol másoké kezdődik. 

A legszembetűnőbb korlátozás a gyűlöletbeszéd tilalma. (A gyűlöletbeszéd az, ami 

gyűlöletet generál más emberekkel, embercsoportokkal vagy közösségekkel szemben; például 

antiszemitizmus vagy idegengyűlölet). Vagyis a szabadságnak nincs abszolút, korlátlan 

hatalma: „szabadságom vagy jogom nem sértheti mások szabadságát vagy jogát.” 

Hasonlóképpen: tilos a gyűlöletbeszéd használata az interneten. 

   Ellenőrző kérdések: 

1. Hogyan lehetsz biztos a forrásokban az internetes navigálások során? 

2. Említs olyan helyet, ahol az összes információ pontos! 

3. Magyarázd meg, miért nem bízhatsz teljes mértékben a Wikipédiában, amikor 

információt keresel! 
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4. Mi a CRAAP teszt, és hogyan segíthet egy információval kapcsolatos értékelési 

folyamatban? 

5. Hasonlítsa össze és állítsa szembe az elsődleges és másodlagos forrásokat! Ön szerint 

melyik értékesebb? 

6. Miért fontos a források értékelése? 

7. Miért kell etikusnak lenni új anyag létrehozásakor? 

8. Az etikai alkotók 3 alapelve. 

9. Mi a gyűlöletbeszéd? 

 

Házi feladat: 

1. Indokold meg, hogy az alábbi cikk pontos vagy nem: 

A digitális írástudás nem csupán a szoftver használatának vagy a digitális eszköz 

üzemeltetésének a képessége; magában foglal sokféle komplex megismerő, mozgási, 

szociológiai és érzelmi képességet, amelyekre a felhasználóknak szükségük van ahhoz, hogy 

hatékonyan működjenek a digitális környezetben. Az ebben az összefüggésben szükséges 

feladatok magukban foglalják például a felhasználói felületek grafikus kijelzőiről az utasítások 

„olvasását”; meglévő anyagokról új, értelmes anyagok létrehozása digitális reprodukció 

felhasználására; tudás felépítése az információk minőségének és érvényességének 

értékelésével; az információk minőségének és érvényességének értékelése; érett és valósághű 

ismeretekkel kell rendelkezni a kibertérben uralkodó „szabályokról”. 

A „digitális írástudás” ezen újonnan megjelenő fogalma felhasználható a digitális környezetben 

végzett tanulói munkák minőségének mérésére, és hatékonyabb kommunikációs eszközöket 

biztosíthat a tudósok és a fejlesztők számára a jobb felhasználó-orientált környezet 

megtervezéséhez. A jelen cikk a digitális írástudás elvont, finomított fogalmi keretét javasolja, 

amely magában foglalja a foto-vizuális írástudást; a reprodukciós műveltséget; a szerteágazó 

írástudást; az információs műveltséget; és a társadalmi-érzelmi műveltséget. 

 

2. Írj példákat a táblázatba! Olyan példákat is írhatsz, melyeket az anyagban nem érintettünk. 

Elsődleges forrás Másodlagos forrás 

  

  

 

3. Írj egy érdeklődési körödnek megfelelő cikket az etikus alkotó alapelveit követve! Ezután 

olvasd fel, és beszéld meg az osztálytársaiddal! 
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3. TÉMAKÖR 

KRITIKUS GONDOLKODÁS ÉS MEGÉRTÉS A DIGITÁLIS KORBAN 

B. MODUL 

KRITIKUS ÖNÉRTÉKELÉS 

 

A modul tanulmányozása után: 

• megérted, mi az önértékelés; 

• megismered az önértékelés összetevőit; 

• megtanulod, hogy nem szabad túlbecsülni a rólunk alkotott külső visszajelzéseket. 

 

AZ ÖNÉRTÉKELÉS  

A digitális identitás lehetővé teszi valaki szerepének azonosítását a digitális világban. A 

hatalmas digitális világban azonban általános jelenség, hogy valaki egynél több identitást hoz 

létre több közösségben, vagy akár hamisakat alkot. A digitális identitáskezelés szempontjából 

a legfontosabb aggodalomra okot adó kérdés a biztonság és a magánélet védelme. 

Manapság háromféle identitás létezik: 

A fizikai identitás: amelyet magunkkal viszünk, bárhová is megyünk. Bemutatja fizikai 

tulajdonságainkat, és megkülönböztet minket a többi embertől. Az identitás azonban túlmutat 

a fizikai jellemzőkön. 

Személyiségi vonásaink is identitásunk részét képezik. Hobbijaink, preferenciáink, 

kedvenc ételeink stb. részét képezik ennek. Ezek az évek során változhatnak, de mégis jellemzik 

személyiségünket. 

A digitális identitások viszonylag újak a világban, és a fenti identitásokat ábrázolják. 

Az összes online fiók felhasználóneve és jelszava, a keresési előzmények, a közösségi média 

hozzászólásai, a digitális fényképek, a beszkennelt útlevélképek és így tovább. Mindegyikük 

kötődik a digitális személyazonossághoz, és kapcsolatba kerül veled. A digitális identitások 

meghatározó tényezője, hogy állandóak. A digitális identitások könnyen felhasználhatók és 

rendkívül jövedelmezőek. Egy egész iparág jött létre azzal a kizárólagos céllal, hogy értelmezze 

azokat az adatokat, amelyeket online hagyunk. 

Mi az önértékelés? 

Az önértékelésre általában úgy gondolunk, mint viselkedésünk, képességeink és egyedi 

tulajdonságaink egyéni felfogására. Ez egy értelmi képet mutat be arról, hogy kik vagyunk, 

mint személy. 

Az önértékelés meghatározásának különböző módjai vannak. 
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„Mennyibe kerül a tükör?” 

 

Carl Rogers humanista pszichológus úgy gondolta, hogy az önértékelésnek három 

különböző része van: 

1. Önkép / hogyan érzékeli valaki önmagát. Minden egyes ember önképe különböző 

tulajdonságainak keveréke, beleértve a fizikai tulajdonságokat, a személyiségjegyeket és a 

társadalmi szerepeket. Az önkép nem feltétlenül felel meg a valóságnak. Egyesek öntelt képet 

alkotnak magukról, mások észrevehetik vagy eltúlozhatják azokat a hibákat és gyengeségeket, 

amelyeket mások nem is vesznek észre. 

• Önértékelés: valaki mennyire értékeli önmagát. Számos tényező befolyásolhatja az 

önértékelést, ideértve azt is, hogy miként hasonlítjuk össze magunkat másokkal és mások 

milyen véleményt alkotnak rólunk. Ha az emberek pozitívan reagálnak viselkedésünkre, akkor 

nagyobb valószínűséggel alakul ki pozitív önértékelésünk. Ha másokhoz hasonlítjuk és 

hiányosnak találjuk magunkat, negatív hatással lehet az önértékelésünkre. 

• Ideális én, vagyis milyen szeretnél lenni. Sok esetben nem egyezik az, ahogyan látjuk 

magunkat, és az, ahogyan szeretnénk látni magunkat. 

Carl Rogers szerint azt a mértéket, amellyel egy személy önismerete megfelel a valóságnak, 

kongruenciának (megfelelésnek) és inkonrugenciának (nemmegfelelésnek) nevezzük. 

Amit "kongruenciának" hív, az önismeret és a valóság közötti megfelelés szintje. Az 

ellenkezőjét inkonrugenciának nevezi. Véleménye szerint az inkonrugencia gyökerei a 

gyermekkorban találhatók, amikor a szülők feltételeket szabnak gyermekeiknek, hogy ők 

elnyerjék a szülők szeretetét. 
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HOGYAN ÉRTÉKELJÜK TÚL MÁSOK RÓLUNK ALKOTOTT VÉLEMÉNYÉT 

Mennyire reálisak aggodalmaink azzal kapcsolatban, hogy mások mit gondolnak 

rólunk? Lehet, hogy eltúlozzuk, hogy mások milyen mértékben veszik észre megjelenésünket 

és viselkedésünket? Az emberek általában úgy vélik, hogy a „társadalmi reflektorfény” ragyog 

rájuk, valójában ez egy reflektorhatásnak nevezett jelenség (Gilovich, Kruger és Medvec, 2000; 

Gilovich, Medvec, és Savitsky, 2000; Gilovich és Savitsky, 1999). 

 

     

„Óh, istenem, mondhatja, hogy rossz a frizurám!” 

„Biztosan észrevette a foltot az ingemen!” 

 

A reflektorfény effektus 

Hajlamosak vagyunk azt gondolni, hogy az emberek többet gondolnak rólunk, mint 

valójában. Ennek a jelenségnek az egyik oka valószínűleg az a tendencia, hogy túlbecsüljük az 

embereket viselkedésük vagy megjelenésük alapján (Gilovich, Medvec és Savitsky, 2000). 

A pszichológia szempontjából a reflektorfényhatás más jelenségekhez kapcsolódik. 

Néhány egyéb kapcsolódó pszichológiai fogalom a következő: 

• Rögzítés és kiigazítás, amikor az emberek érzelmeiket kapocsként használják, melynek 

eredményeként túlbecsülik azt, ahogy mások látják szorongásukat. 

• Hamis-konszenzushatás, amely akkor fordul elő, amikor az emberek túlbecsülik azt, hogy 

mások milyen mértékben osztják meg véleményüket, hozzáállásukat és viselkedésüket. Ez 

téves következtetéshez vezet, amely növeli valaki önértékelését 

(https://en.wikipedia.org/wiki/Spotlight_effect). 

• A cél-elfogultság, amikor az emberek azt hiszik, hogy ők a körülöttük zajló események 

célpontjai. 

De szem előtt tartva, hogy – még ha hiányosságot is észlelnek, – a megfigyelők ítéletei sokkal 

enyhébbek, mint amire számítunk. Ennek egyik oka a fókuszáló illúzió, a hajlandóság arra, 

hogy az adott eseményre összpontosítsanak, alábecsülve más, nem fókuszos események hatását. 
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Ennek ellenére nehéz elfelejteni azt, hogy mások hogyan fogják megítélni az embert, – 

különösen akkor, amikor elkövet egy hibát. 

   Ellenőrző kérdések:  

1. Mi a digitális identitás? 

2. Milyen típusú személyiség lehet valaki? 

3. Mi az önismeret? 

4. Hogyan befolyásolja a technológia önértékelésünket? 

5. Miért hajlamosak az emberek azt hinni, hogy cselekedeteiknek nagyobb hatásuk van, 

mint a valóságban? 

6. Mi a reflektorfényhatás? 

 

Házi feladat 

1. Válaszolj a következő önismereti kérdőívre a rád jellemző kifejezésekkel: 

1 = Nagyon igaz, 2 = többnyire igaz, 3 = kissé igaz, 4 = kevésbé igaz, 5 = nem ilyen vagyok 

a) Gyakran alacsonyabbrendűnek érzem magam másokkal szemben. 

b) Csak elkerülöm a problémáimat, ahelyett, hogy szembesülnék velük. 

c) Mások gyakran visszatartanak engem az eredményeimmel kapcsolatban. 

d) Bízom benne, hogy képes vagyok legyőzni a jövőbeli akadályokat. 

e) Túl gyakran más emberek normáinak megfelelően élek. 

 

2. Végezzetek el egy interneten talált személyiségi tesztet, válaszoljatok rá őszintén! 

Írjátok le az eredményt, majd kérjétek meg egy barátotokat vagy családtagotokat, ők is írják le 

a véleményüket rólatok a teszt alapján! Ezután írjátok le az eltéréseket! 
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3. TÉMAKÖR 

KRITIKUS GONDOLKODÁS ÉS MEGÉRTÉS A DIGITÁLIS KORBAN 

C MODUL 

A VILÁG KRITIKUS MEGÉRTÉSE 

 

A modul tanulmányozása után: 

• megérted, hogyan viselkedünk a világon; 

•  megismerheted a különbséget a cselekvés és a reakció között; 

•  megtanulod megkülönböztetni a reakciót és a választ; 

• megtudod, hogyan alakítjuk a hiedelmeinket. 

 

HOGYAN CSELEKSZÜNK ÉS REAGÁLUNK A VILÁGBAN 

A kritikus megértés a gondolkodás egy módja. Alapvető ismeret a demokratikus 

folyamatokban való részvételhez. Ez a vizsgált ötletek, kérdések vagy források eredménye. 

De a világ kritikai megértése jelenti-e azt a módot, amellyel a világban cselekszünk és 

reagálunk? 

„Semmi nem akadályozhatja meg a megfelelő mentális hozzáállású embert abban, hogy 

elérje célját; semmi sem segít a földön a rossz mentális hozzáállásban szenvedő embernek. ” 

Thomas Jefferson 

Mindannyian reagálunk a dolgokra. Sokszor cselekedet helyett is reagálunk, és ez 

gyakran okoz konfliktusokat vagy rossz helyzeteket. Pontosabban, a cselekedetet pozitív, míg 

a reakciót negatív hozzáállás követi. Ez egy kis csoda: az ember megismerhető azáltal, ahogy 

viszonyul egy konfliktushoz. A negatív megközelítés a konfliktus súlyosbodását, míg a pozitív 

a megoldását eredményezi. 

Ezenkívül az emberek hajlamosak arra, hogy Istent vagy másokat tegyenek felelőssé 

saját problémáik miatt. Nem próbálnak ötleteket találni a problémák megoldására, és 

kompromisszumot vállalnak a gyors siker vagy a könnyű élet érdekében, majd másokat 

hibáztatnak a következményekért.  

 

      Cselekvés – Reagálás  
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Fontos, hogy mindenki megtanuljon válaszolni vagy cselekedni, a reagálás helyett. Mert 

ha az emberek megtanulják ezt, akkor biztosan javítják az életüket, és abbahagyják az értékes 

energiájuk pazarlását olyan helyzetekben, amelyekre nincs befolyásuk. 

De mi a különbség a reagálás és a válasz között? 

Nagyon nagy a különbség a reagálás és a válasz között. A reakció általában gyors, 

sokszor gondolkodás nélküli, feszült és agresszív. A válasz átgondolt, nyugodt és nem 

fenyegető. A reakció tipikusan több reakciót provokál – hosszú gyűlölet-sorozatot állandósítva, 

és semmi nem oldódik meg (https://www.acaciahrsolutions.com/reacting-vs-responding/). 

Az élet az ember által választott úttól és a meghozott döntésektől függ. Az élet tele van 

kihívásokkal, és az emberek problémákkal szembesülnek a bölcsőtől a sírig. A reagálás helyett 

a válasznak van értelme, és békéssé és kellemesebbé teszi az életet. 

Ezenkívül együttérzővé tesz más emberek problémáival kapcsolatban. 

(https://trainingmag.com/don%E2%80%99t-react-act/) 

Lehetséges, hogy a reagálás helyett a választ alkalmazd: 

1. Fókuszálj a válaszra a reagálás helyett. 

2. Légy tudatában viselkedésednek. 

3. Próbálj az adott pillanatra figyelni, és próbálj a válaszra összpontosítani, ahelyett, hogy 

reagálnál. 

4. Próbálj rávilágítani arra, hogy a reagálás nem a jót szolgálja. 

5. Légy tudatában a reakció negatív következményeinek. 

6. Ne légy túl szigorú magaddal. Fogadd el, hogy hibázhatsz. 

7. Mondd el magadnak, hogy bármi, ami a múltban reagálásra késztetett, emlékeztethet arra, 

hogy a jövőben reagálás helyett inkább válaszolj. 

8. Vállald, hogy ez kiváltó emlékeztető lesz a jövőben. 

 

HOGYAN ALAKÍTJUK HIEDELMEINKET 

Minden egyénnek vannak olyan meggyőződései, amelyek meghatározzák életüket, 

alakítják gondolkodásmódjukat, következésképpen közvetlenül befolyásolják az érzelmeket és 

a cselekedeteket. Ez az oka annak, hogy a hiedelmek nagy jelentőséggel bírnak, és érdemes 

megvizsgálni és megérteni őket. 

A tudósok folyamatosan tanulmányozzák az emberi agy működését annak tisztázása 

érdekében, hogy a működő agy milyen hiedelmeket hoz létre. Ezen felül a pszichológusok az 

emberi cselekedeteket, valamint az interakciókat és a hiedelmek kialakulásának természetes 

voltát tanulmányozzák. Milyen tényezők jellemzik a hiedelmeket, hogyan befolyásolják az 

ember lelkét és tudatát? Nyilvánvaló, hogy minden tudományos területről sok ismeretünk van. 
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Az antropológusok is hozzájárulnak ezen idegi alapú tanulmányokhoz. Sok kérdés felmerülhet, 

de itt az ideje, hogy betekintést nyújtsunk néhány értékes válaszba. 

Mi az a hiedelem? 

Az egyik gyors, de egyben konkrét válasz az, hogy a hiedelmet az egyén ténynek tekinti. 

A hiedelmek biztonságot adnak az embereknek, és vezetik őket a világban. Ez életünk során 

becses érték, ezért igyekszünk óvatosan megőrizni. Meggyőződésünk arra szolgál, hogy 

tudatalatti robotpilótaként működjön. Megalapoznak bennünket, miután létrejöttek. 

(http://www.skilledatlife.com/how-beliefs-are-formed-and-how-to-change-them/). Tehát 

miután felmerült bennünk egy hiedelem, magától értetődőnek, tényként tekintük rá, attól 

függetlenül, hogy valóban igaz vagy hamis. Meggyőződésünknek köszönhetően gondolunk 

valakire vagy valamire, lehet kedves vagy gonosz, helyes vagy hamis, jóképű vagy csúnya, 

vonzó vagy taszító, biztonságos vagy kockázatos, elfogadható vagy elfogadhatatlan, vagy ami 

lehetséges vagy elérhető számunkra. 

 

                                               

TÉNY   HIEDELEM 

Hogyan alakulnak ki a hiedelmek? 

 

Hogyan alakulnak ki a hiedelmek? 

A hiedelmek leginkább nagyon fiatal korban alakulnak ki. Korai életünk során nem 

vagyunk biztosak abban, hogy felismerjük a változékonyságot és a hazugságot, és így minden 

információt felszívunk a környezetünkből. Általánosságban kétféle módon alakíthatjuk ki a 

hiedelmeket: 

• Tapasztalataink, feltételezéseink és sejtéseink alapján. 

• Mások kijelentéseit valós tényeknek tekintjük. 

Mindkét módszerrel az információt a tudatalattinkba mentjük, melynek nincs szkennere 

az információ értékéhez. A „hiedelmek motorja” visszalép a hátterünkbe, információkat gyűjt, 

megvizsgálja a forrást, ellenőrzi a meglévő hiedelmekkel való összeegyeztethetőséget, időnként 

logikai elemzésnek vetheti alá, majd erőfeszítés nélkül új hiedelmeket generál, és a régit 

fenntartja vagy módosítja. Leggyakrabban ez az „üzemeltető” – vagyis te vagy én – tudatosítása 

nélkül fordul elő és a számítógéphez hasonlóan a „Hit-Motor” agyunk hardverből és szoftverből 
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áll. A „szoftver”, a programozás a környezetünkkel (szülők, tanárok, testvérek, barátok, a média 

és a mindennapi élet tapasztalatai) való kölcsönhatáson és a felnőttkorban megszerzett 

gondolkodási készségek fejlesztésén keresztül jön létre. 

(https://www.psychologytoday.com/us/blog/belief/201802/we-are-our-beliefs ). 

 

 

Hogyan hatnak ránk a hiedelmeink? 

Mindannyian identitásokat és pozíciókat keressünk ezen a világon. A hiedelmek 

kialakítása az emberek velejáró tulajdonsága, mivel meghatározzák életünk környezetét vagy 

hátterét. Az embert lehetséges meggyőzni a leghihetetlenebb dolgokról is. A hiedelem az egyik 

szinten erkölcsi keretet biztosít, preferenciát határoz meg és irányítja a kapcsolatokat. Másrészt 

pusztító is lehet, mivel előítéletként nyilvánulhat meg, vagy rávehet valakit arra, hogy politikai 

vagy vallási célból tönkre önmagát vagy másokat. 

(https://www.theguardian.com/science/2005/jun/30 /psychology.neuroscience). 

 

KRITIKAI GONDOLKODÁSI KÉSZSÉGEK/ KRITIKUS SZELLEM 

A kritikus gondolkodás az a képesség, hogy világosan és ésszerűen gondolkodjunk, 

megértsük a logikai kapcsolatot a gondolatok között. Más szavakkal: képes megfontolt és 

önálló gondolkodásra (https://www.skillsyouneed.com/learn/critical-thinking.html). A kritikus 

gondolkodáshoz ésszerűségre van szükség. A racionális gondolkodásmódot csak akkor 

használják, ha inkább aktív tanuló vagy, mint az információk passzív címzettje. Ez azt jelenti, 

hogy a kritikus gondolkodók hajlamosak nem csak a kapott információt befogadni, hanem 

először megkérdőjelezik az ötleteket, és megpróbálnak megbizonyosodni arról, hogy azok 

megfelelnek-e a saját értelmi képességüknek. 

Fontos azonban, hogy ne felejtsük el, a kritikus gondolkodás, különösen tudományos 

szempontból, mind a készségeket, mind a hajlamot magában foglalja. Magában foglalja a 

szellemi képességeket, de egy kritikus szellemet is, amely hozzáállás vagy törekvés. Mert ha 

elsajátítja a kritikai gondolkodást, de nem hajlandó vagy nem törekszik ezeket a képességeket 

alkalmazni, akkor ez egyáltalán nem hatékony. 

https://www.psychologytoday.com/us/blog/belief/201802/we-are-our-beliefs
https://www.skillsyouneed.com/learn/critical-thinking.html
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De mely szellemi képességek alkotják a kritikus gondolkodást?: 

• Megfigyelés 

• Elemzés 

• Értelmezés 

• Megfontolás 

• Értékelés 

• Következtetés 

• Magyarázat érveléssel 

• Problémák azonosítása, javaslatok a megoldásra 

Miért értékesek a kritikus készségek? Milyen segítséget nyújtanak az egyén életében? Az 

igazság az, hogy számos előnyük van, és mindegyik értéket képvisel a mindennapi életben. 

Miután valaki megszerezte őket, képes lesz: 

⮚ megérteni az ötletek közötti kapcsolatot, 

⮚ összekapcsolni az érveket és ötleteket, 

⮚ felismerni, felépíteni és értékelni az érveket, 

⮚ rámutatni az érvelés hibáira, 

⮚ megkeresni a legjobb megoldásokat a felmerülő problémákra. 

Részletesebben tudnunk kell: 

⮚ kritikusan gondolkodni, 

⮚ azonosítani a megkülönböztető érveket, 

⮚ értékelni az erős vagy gyenge nézőpontokat, 

⮚ képesnek lenni indoklást és támogatást nyújtani egy érvhez. 

Összefoglalva: a kritikus gondolkodás és a kritikus szellem az az alap, amelyre szükségünk 

van a lehető legjobb eredmények eléréséhez bármilyen körülmények között. Ez alapvetőnek 

hangzik, de nem gyerekjáték. Nélkülözhetetlen, hogy minden feltételt a lehető legtöbb 

különböző forrásból és szempontból összeállítsunk és értékeljünk. Személyes erősségeink és 

gyengeségeink értékelése szintén nélkülözhetetlen, amikor csak lehetséges az előrelátás 

fejlesztéséhez és felhasználásához vezet. Ez magában foglalja, ahol csak lehetséges, a változás 

megvalósítását is. 
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Létrehozás 

 

 

tervezés, építés, feltalálás, 

kidolgozás… 

 

Értékelés 

 

hipotézis, ítélet, ellenőrzés, 

kritika... 

 

Elemzés 

 

szervezés, elrendezés, 

felvázolás, egységesítés...  

Alkalmazás 

 

használat, végrehajtás... 

Megértés 

 

összegzés, következtetés, 

értelmezés, összehasonlítás... 

Emlékezés 

 

elismerés, felsorolás, 

elnevezés, azonosítás 

 

A digitális korban a világ „összement”; azt mondjuk, hogy globális faluban élünk. 

Vagyis a távoli dolgok sokkal közelebb kerültek egymáshoz, jobban megismerhetők és 

megfigyelhetők lettek – azaz egyre inkább azt gondoljuk, hogy bármi történik a világon, az 

valamilyen módon érint minket. Korábban a „világ” valószínűleg az a közösség volt, amelyben 

éltünk; manapság a világ a Földgömb – és még azon túl is, a kozmikus kutatásoknak és a Holdra 

(vagy a tervek szerint a Marsra) való repülésnek köszönhetően. Ezért is kritikus gondolkodásra 

van szükségünk a világgal kapcsolatban.  

   Ellenőrző kérdések: 

1. Mi a jobb: a válasz vagy a reagálás? 

2. Fejlesztheted-e magad, hogy inkább válaszolj, mint reagálj? 

3. Miért fontos a hiedelmek kialakulása? 

4. Hogyan alakulnak ki a hiedelmek? 

5. Befolyásolja-e a meggyőződésünk kik vagyunk? És ha igen, miért? 

6. Miért fontos a hiedelmek kialakulása? 

7. Hogyan alakulnak ki a hiedelmek? 

8. Befolyásolja-e a meggyőződésünk, hogy kik vagyunk? És ha igen, miért? 

9. Mi a kritikus gondolkodás? 

10. Melyek a kritikus gondolkodási készségek és miért fontosak? 

11. Hogyan befolyásolhatja a kritikus gondolkodás a mindennapi életet? 

  

M a g as a b b
 

re n d ű
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Házi feladat 

Próbálj meg gondolkodni, hogyan fogsz válaszolni és reagálni az alábbi helyzetekre: 

1. A tanár minde ok nélkül lerontja a jegyedet, mit csinálsz? 

2. Az egyik osztálytársad ellopta kedvenc tolladat, mit csinálsz? 

3. Sikertelen a vizsgád, bár keményen tanultál, mit csinálsz? 

4. Látod, hogy néhány osztálytársad puskázik a vizsgák alatt, mit csinálsz? 

(Készíthetsz saját mondatokat is, melyek más helyzetet mutatnak be). 

Keress egy mitológiai történetet az interneten (például Artemis, a vadászat istennőjének 

mítosza). Írj egy rövid összefoglalót a történetről, kiemelve a főszereplőt vagy más szereplőket, 

akik meggyőződésük alapján cselekszenek. Ezután írj 5 példát, melyek bemutatják a történet 

szimbolikáját vagy tanulságait! 

Gondolj egy neked tetsző könyv/film/sorozat/rajzfilm szereplőjére! Ne feledd, milyen 

nehéz döntést kellett hoznia a történetben! Ezután írj erről egy kis összefoglalót, és miután 

befejezted, írd és válaszold meg a kritikus kérdéseket annak megállapítása érdekében, hogy a 

szereplő döntése bölcs volt-e (kritikus kérdések, mint például mit, miért, hogyan, mikor, stb.)! 
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4. TÉMAKÖR 

DÖNTÉSHOZATAL ÉS PROBLÉMAMEGOLDÁS A DIGITÁLIS KORBAN 

A MODUL 

DÖNTÉSHOZATAL ÉS PROBLÉMAMEGOLDÁS 

 

A modul tanulmányozása után megérted: 

● mit jelent a döntés; 

● mi a döntéshozatali folyamat; 

● milyen problémák lehetnek; 

● milyen lépések vannak a problémamegoldásban; 

● hogyan változtatta meg a helyzetet a digitális korszak 

 

DÖNTÉSEK 

Életünk egy megszakítás nélküli, végtelen döntési láncolat: mikor kelünk fel, mit 

eszünk, hová megyünk, mit csinálunk, stb. Elvileg folyamatosan számos lehetőséggel 

szembesülünk a különféle tevékenységekhez, és el kell döntenünk, hogy mit csinálunk. Emiatt 

nem tudunk „nem dönteni”: egy döntés sem mindig döntés: úgy is dönthetünk, hogy a 

döntéshozatal folyamatát átadjuk valaki másnak, és követjük az ő döntését. 

Vagy ebben a kérdésben dönthetünk úgy, hogy átadjuk a döntéshozatalt egy másik személynek, 

de utána úgy is dönthetünk, hogy nem követjük a döntését. Egy dolog igaz: nem „nem 

dönthetünk”. Ezért mondjuk, hogy az élet a döntéshozatal megszakíthatatlan láncolata. Csak az 

nem kényszerül döntéshozatalra, aki meghalt. 

 

Döntéshozatal: Melyik úton menjek…? 
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A legelső kérdés az, hogy legyenek döntési lehetőségek. Vagyis – választási 

lehetőségekkel kell rendelkeznünk, melyek közül választhatunk (vagy kötelesek) vagyunk 

választani. Ha csak egy lehetőség van, akkor nem kell (és nem is lehet) dönteni. (Elvileg ekkor 

is van lehetőség a döntésre: választani, vagy nem választani azt a lehetőséget)  

 

A DÖNTÉS MEGHOZATALÁNAK FOLYAMATA 

Az első kérdés a jelenlegi helyzetünk teljes felismerése és meghatározása: hol vagyunk, 

mit teszünk stb. Ez egyszerűnek tűnik, de nem mindig az: néha nehéz a valós helyzet 

felismerése, és előfordulhat néha félreértelmezés. A jelen helyzet felismerése ritkán tudatos, és 

az „automatizált” értékelés gyakran félrevezet bennünket. Ezért a döntéshozatali folyamat 

első lépése a jelenlegi helyzetünk megfelelő, alapos és objektív értékelése. 

Az értékelésnek számos feltétele és kritériuma van - mindig értékelnünk kell a helyzetet 

bizonyos szempontból. Korlátlan számú döntő tényező lehet – a legfontosabb, hogy célunkat 

figyelembe véve értékeljük ki jelenlegi helyzetünket. Ezért a döntéshozatal második lépése a 

cél világos megfogalmazása. 

Ez is könnyűnek tűnhet, de olyan nehéz is lehet, mint az első lépés. Teljesen és objektíven meg 

kell határoznunk a céljainka – és ez nem mindig könnyű. Lehet, hogy nagyon sok a „mi van, ha 

...” kérdés, és néha nehéz megválaszolni őket. Ennek ellenére a cél meghatározása kritikus, és 

mindent meg kell tennünk ennek érdekében. 

A döntéshozatal harmadik lépése a tervezés – azaz felsoroljuk, hogy milyen 

eszközökkel (erőforrásokkal) rendelkezünk, és milyen eszközökre (erőforrásokra) van szükség 

a kitűzött cél eléréséhez. Lehet, hogy nincs elég erőforrásunk a célunk eléréséhez. Ebben az 

esetben a végső célt átmenetileg egy „alcél” váltja fel: hogyan kell az erőforrásokat megszerezni 

a végső cél eléréséhez. Általában sokféle módon lehet elérni ugyanazt a célt. Ezután a tervezési 

folyamatnak tartalmaznia kell egy elemzést: szem előtt tartva a jelenlegi helyzetet és a 

célkitűzést, mi az optimális módja a cél elérésének? Egy ilyen elemzés valójában a folyamat 

„szem előtt tartásával” történik, vagyis elképzeljük, hogy mit csinálunk, és hogyan érjük el 

célunkat, ha ezt vagy azt az utat követjük. 

A tervezési folyamat pontossága nagymértékben biztosítja az egész akció sikerét. 

Érdekes megjegyezni: azok, akik a cél elérésének elképzelt eredményével „játszanak” ezt a 

fázist, többnyire a valóságban is elérik; míg azok, akik elképzelik, hogy nem sikerül, hogy 

kudarcot vallanak - gyakran nem érik el a célt, amikor valóban megpróbálják. 

 Az első típusú embereket sikeres gondolkodásúaknak, míg a második embereket 

pesszimista, problémákat kerülő vagy kudarcorientált embereknek nevezik. Az emberek első 
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csoportja úgynevezett „meg tudom csinálni-hozzáállást” képvisel – ez a siker alapvető 

alkotóeleme. 

Az értékelés, a célmeghatározás és a tervezés alapján meghozzuk a döntést Két 

további folyamat van azonban, amelyeket a döntéshozatali folyamat részének tekintünk: végre 

kell hajtanunk tervünket, valamint nyomon követjük és értékeljük előrehaladásunkat is. Ez azért 

szükséges, mivel sem az értékelésben, sem a célmeghatározásban, sem a tervezési folyamatban 

nem lehetünk teljesen pontosak – ezért figyelemmel kell kísérnünk, hogy a tervezett úton 

haladunk-e, és ha nem, akkor javításra van szükség. (Alapvetően a javítás egy másik döntés; 

azaz a célunk elérése egy döntéssorozat eredménye.) 

 

 

 

PROBLÉMÁK 

Problémának hívunk minden olyan akadályt, amellyel a cél elérése során találkozunk. 

Vagyis az akadályok (problémák) akadályozzák vagy lehetetlenné teszik a kitűzött cél elérését. 

A probléma meghatározását illetően először „eltérési nyilatkozatot” kell készíteni 

(felépíteni): mi a probléma, milyen értelemben különbözik a valóság attól, amit vártunk. 

Ez a „azonosítsd és definiáld” folyamat nagyon hasonlít a döntéshozatali folyamatban említett 

„jelenlegi helyzetértékeléshez”. (Valójában a problémamegoldás és a döntéshozatal nagyon 

hasonló folyamatok – a probléma felmérése és meghatározása után, valamint az eltérési 

nyilatkozat alapján döntést kell hoznunk arról, hogy miként oldjuk meg az adott problémát, 

azaz szüntetjük meg az akadályt.) 

 

 

  

 

 
Döntéshozatali 

folyamat 

 Értékelés 

 Tervezés 

 Végrehajtás 

 
Megfigyelés 
és értékelés 
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A „felfedezés” lépés nagyon hasonló a tervezési folyamathoz, és miután döntöttünk 

arról, hogyan oldjuk meg a problémát, cselekvéshez kell látnunk. A „visszatekintés” szintén 

hasonló folyamat az értékeléséhez és a megfigyeléséhez. Meg kell jegyeznünk: mivel vannak 

döntési lehetőségek a döntéshozatalban, ezért a problémamegoldáshoz különböző utak is 

léteznek. 

Az egyik leggyakrabban használt problémamegoldó modell az úgynevezett PDCA-ciklus:  

 

Terv – Cselekvés – Ellenőrzés – Beavatkozás 

PDCA: (Plan - tervezés, Do – cselekvés, Check – ellenőrzés, Act – beavatkozás) 

 

DIGITÁLIS EREDMÉNYEK/BEFOLYÁS 

A digitális korszak (és különösen a digitális adatfeldolgozás) a döntéshozatalt és a 

problémamegoldást nehezebbé (bonyolultabbá) tette, de egyidejűleg meg is könnyítette. 

Mivel nagyságrenddel több adatot tudunk kezelni, a valóság rendkívül összetetté válhat, és az 

értékelés (különösen a „régi típusú értékelés”) is rendkívül bonyolulttá válik. Ezen kívül sokkal 

több lehetőséget is megfontolhatunk, sokkal több megoldási utat is mérlegelhetünk – és ez 

nagyon megnehezítheti a döntéshozatalot. 

Ugyanakkor a számítógépesítés mind a döntéshozatali folyamatot, mind a 

problémamegoldást „számítógépesítetté” teheti: azaz automatizálja a folyamatot. A 

számítógépes folyamatábra elkészítése biztosítja, hogy jobban gondolkodjunk és értékeljük a 

helyzetet, logikusabban gondolkodjunk, mint számítógép nélkül. Ezért a digitális kor 

bonyolultabbá tette a döntéshozatali folyamatot, ugyanakkor a számítógépes 

problémamegoldás könnyebbé és eredményesebbé tette. 

A számítógépes döntéshozatal teljes mértékben követi a fent vázolt folyamat sorrendjét: 

az általunk szolgáltatott adatok alapján a számítógép értékeli a jelenlegi helyzetet; kiszámíthatja 

és megadhatja számunkra a cél opciókat; és ismét a bemeneti adatok felhasználásával 

kiszámíthatja a különböző elérési útvonalakat és erőforrásigényüket. Az utolsó lépés elvégzése 

után kiszámíthatja, hogy ha erőforrásaink nem elegendőek, a számítógép más útvonalakat 

javasolhat e hiányosság megoldására. 

A számítógépes döntéshozatal nagyon fejlett, és sok esetben alkalmazzák. Például egy 

repülőgép „robotpilótája” ezt folyamatosan teszi a repülés során, és így kiválasztja az optimális 
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utat a cél eléréséhez. Vagyis a döntéshozatali folyamat kombinálható (és általában kombinálják 

is) az optimalizálási folyamattal. Itt is meg kell határoznunk az optimalizálási kritériumokat 

(idő, költség vagy egyéb erőforrások), és ezt nekünk, embereknek kell beállítani. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Számítógépes folyamatábra egy egyszerű probléma megoldására 

 

   Ellenőrző kérdések:  

1. Mi a döntés? 

2. Mit értünk „döntéshozatali folyamat” alatt? 

3. Melyek a döntéshozatali lépések? 

4. Mit nevezünk problémának? 

5. Mi a problémamegoldás sorrendje? 

6. A digitális korban könnyebb vagy nehezebb döntéseket hozni és problémákat 

megoldani? 

 

Házi feladat 

1. Mutassatok be egy problémát az osztályban, és elemezzétek azt! Javasoljatok megoldási 

lehetőségeket! 

2. Mutassatok be egy egyszerű döntéshozatali folyamatot a családotokban! 

 Nem működik a lámpa 

  Áram 

alatt van? 
Csatlakoztasd! 

Nem 

Igen 

  Kiégett az 

égő? 
Cseréld ki az izzót! 

Igen 

Nem 

 Cseréld ki a lámpát! 
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3. Készítsetek egy folyamatábrát egy egyszerű probléma megoldására! 

   Egyéni olvasás – Problémamegoldás 

Mindenki számára előnyös lehet, ha jó problémamegoldó készséggel rendelkezik, mivel 

minden nap problémákkal szembesülünk: némelyik lehet súlyosabb vagy összetettebb, mint a 

másik. Csodálatos lenne, ha képesek lennénk minden problémát hatékonyan és időben, 

nehézségek nélkül megoldani, sajnos nincs rá mód, hogy minden probléma megoldható legyen. 

Rá fogunk jönni, hogy a téma összetett. 

Bármennyire felkészültek is vagyunk a problémák megoldására, mindig létezik egy ismeretlen 

elem. Bár a tervezés és a felépítés elősegíti, hogy a problémamegoldó folyamat sikeresebb 

legyen, a jó megítélés és a jó szerencse egyik eleme határozza meg végül, hogy a 

problémamegoldás sikeres volt-e. 

A személyek közti kapcsolatok kudarcot vallanak, és a vállalkozások kudarcot mutatnak 

a rossz problémamegoldás miatt. Ez gyakran annak a következménye, hogy vagy nem ismerik 

fel a problémákat, vagy felismerik, de nem kezelik megfelelően. 

A problémamegoldó készségekkel rendelkezőket a munkaadók nagyon keresik, mivel sok 

vállalat támaszkodik alkalmazottaira a problémák azonosítása és megoldása érdekében. 

A problémamegoldásban több munkával jár a probléma mögött rejlő tényezők megértése, mint 

a tünetek keresése. Az ügyfelek panaszainak kezelése problémát jelent, melyet meg kell oldani, 

és erre ez a módszer az egyik legjobb ötlet. A panaszt kezelő munkavállalónak elsősorban azt 

kell kérdeznie, hogy mi okozta az ügyfél panaszát, ha a panasz oka kiküszöbölhető, akkor a 

probléma megoldódik. A problémamegoldás hatékonysága érdekében valószínűleg 

szüksége lesz más kulcsfontosságú készségekre: 

• Kreativitás. A problémákat általában intuitív módon vagy szisztematikusan oldjuk 

meg. Az intuíciót akkor használjuk, amikor nincs szükség új ismeretekre – elegendő ismerettel 

rendelkezünk ahhoz, hogy gyors döntést hozhassunk és megoldjuk a problémát, vagy a józan 

ész a tapasztalatok alapján oldjuk azt meg. Az összetettebb vagy olyan problémák megoldása, 

amelyekkel még nem találkoztunk, valószínűleg szisztematikusabb és logikusabb 

megközelítést igényelnek, és ehhez kreatív gondolkodást kell alkalmaznunk. További 

információt a Kreatív gondolkodás oldalunkon talál. 

• Készségek kutatása. A problémák meghatározásához és megoldásához gyakran 

kutatást kell végezni: ez egy egyszerű Google-keresés vagy egy szigorúbb kutatási projekt 

lehet. A hatékony kutatás elvégzéséhez ötleteket a Kutatási módszerek szakaszban talál. 
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● Csapatmunka. Sok problémát mások bevonásával lehet a legmegfelelőbben 

meghatározni és megoldani. A csoportmunka „munkahelyi”-ként hangzik, de ugyanolyan 

fontos ez otthon, az iskolában, valamint a munkahelyen. További információt a Csapatmunka 

oldalunkon talál. 

● Az érzelmi intelligencia. Érdemes megfontolni, hogy a probléma és/vagy annak 

megoldása milyen hatással van Önre és más emberekre. Az érzelmi intelligencia, az ön és 

mások érzelmeinek felismerésének képessége segít eljutni a megfelelő megoldáshoz. További 

információt az Érzelmi intelligencia oldalain talál. 

● Kockázat kezelés. A probléma megoldása bizonyos kockázattal jár – ezt a kockázatot 

mérlegelni kell, de ez nem oldja meg a problémát. Hasznosnak találhatja a 

Kockázatkezelési oldalunkat. 

● Döntéshozatal. A problémamegoldás és a döntéshozatal szorosan kapcsolódó 

készségek, és a döntéshozatal fontos része a problémamegoldási folyamatnak, mivel gyakran 

különféle lehetőségekkel és alternatívákkal kell szembesülniük. További információt a 

Döntéshozatal részben talál. 
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4. TÉMAKÖR 

DÖNTÉSHOZATAL ÉS PROBLÉMAMEGOLDÁS A DIGITÁLIS KORBAN 

B MODUL 

A KOCKÁZATOK ELLENŐRZÉSE ÉS KEZELÉSE A DIGITÁLIS KORBAN 

 

A modul tanulmányozása során megismered: 

● mit takar a konfliktus kifejezés; 

•  milyen konfliktusok merülhetnek fel; 

•  mi a különbség a „konfliktusmegoldás” és a „konfliktuskezelés” között; 

•  melyek a konfliktusmegoldó lépések; 

• milyen típusú konfliktusokat oldhatunk meg, és milyeneket nem. 

 

KONFLIKTUSOK 

 

 

A konfliktus aktív nézeteltérés az ellentétes véleményekkel vagy alapelvekkel 

rendelkező emberek vagy csoportok között. Rejtett konfliktusokról beszélünk, amikor a 

nézeteltérés fennáll és ismert, de a konfliktus jeleit (küzdelem, veszekedés, viták) még nem 

látjuk. Amikor az okok felszínre kerülnek, és a jelek is megjelennek, akkor beszélünk nyitott 

konfliktusról.  

Egy régi mondás helyesen állítja, hogy „a probléma nem olyan nagy, mint ahogy van, 

hanem amilyennek érezhető” – hasonlóan konfliktus az is, ha a partnerek úgy érzik, hogy 

ellentétesek az érdekeik vagy a véleményük, de valójában nem állnak egymással szemben. Ilyen 

esetben a konfliktus éppen a képzeletbeli ellenállás alapján merül fel – tehát a konfliktus akkor 

is valós, ha az okok nem valósak. 

Az ellentétes vélemény jellegétől és/vagy alapelveitől függően különféle konfliktusok léteznek: 

1. Kapcsolati konfliktusok. Ez a típus elsősorban az emberek között jelentkezik (de a 

csoportok között is lehetséges), és sok érzelemről van szó. Nagyon gyakran előfordul a másik 

fél viselkedésének félreértelmezése. 
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2.  Értékkonfliktusok. Ennek oka a felek értékrendszerei közötti különbség. 

3. Strukturális konfliktusok. A fő ok itt az, hogy nem áll rendelkezésre elegendő mennyiségű 

erőforrás és azért küzdenek a felek. 

4. Információ-alapú konfliktusok. Hasonló a strukturális konfliktusokhoz, de ott az 

erőforrásért küzdenek az információk. Itt a felek úgy vélik, hogy az információkat nem 

egyenlően vagy őszintén osztják el. 

5. Érdekellentétek. A konfliktus oka itt a célkitűzések és célok, valamint az ezek elérésére 

szolgáló eszközök használata közötti különbség. 

 

Különbséget teszünk a konfliktusok különböző fázisai között: 

a. Kialakuló szakasz. A konfliktus még nem igazán látható, de érezhető. Ez olyan, mint 

a „vihar előtti csend”. Lehet, hogy csak egyikük, de az is előfordulhat, hogy egyikük sem veszi 

észre, hogy „közeledik a konfliktus”. 

b. A konfliktus felülete. Mindkét fél egyértelműen felismeri, hogy konfliktus van 

közöttük. Lehetséges, hogy nem ismerik fel teljesen a konfliktus okait és mértékét. 

c. Harcoló. Itt a felek tüzet nyitnak egymás ellen. Kezdetben meg akarják győzni a másik 

felet, ám a küzdelem hamarosan erőszakossá válik (vagy próbálnak erőt alkalmazni). 

d. Megsemmisítő. Ez a konfliktus kétségbeesett fázisa; a feleket általában érzelmek 

befolyásolják, és nem törődnek az érveléssel. A fő cél itt a másik fél minden áron történő 

károsítása – még akár saját veszteség és kár árán is. Ha a konfliktus elérte ezt a fázist, lehetetlen 

rendesen megoldani. 

e. Kifulladó. Ez a konfliktus utolsó szakasza; lehet, hogy a felek kifogytak az 

erőforrásokból. A konfliktus nem oldódik meg; a legjobb esetben "eltemetik".  

A konfliktusok sok feszültséget okoznak, és rengeteg energiát emésztenek fel a különböző 

fázisokban: 

 

A KONFLIKTUSOK MEGOLDÁSA ÉS A KONFLIKTUSKEZELÉS 

A konfliktusok megoldásának legfontosabb eszköze a kommunikáció és a kölcsönös 

megértés. Sokféle félreértés és félreértelmezés van mindenféle konfliktusban. Az ilyen 

félreértések elkerülésének legegyszerűbb módja, ha nyíltan kommunikálunk a partnerrel. Ezt 

legkésőbb a harcoló szakaszban kell végrehajtani; mivel a „megsemmisítés” szakaszában a 

racionális magyarázatok és megbeszélések nem segítenek – ott az érzelmek és a gyűlölet 

uralkodik. Kommunikáció a virtuális (elképzelt) konfliktusokban elengedhetetlen, ám minden 

típusban fontos. (Az értékkonfliktusokban a kommunikáció nem segít. Itt a kölcsönös megértés 
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az egyetlen megelőzés vagy megoldás. A feleknek egyszerűen el kell fogadniuk, hogy eltérő 

értékrendszerük van.) 

Kommunikációra van szükség a konfliktusmegoldás legfontosabb elemeinek 

tisztázásához: 

1. Pontosan hol van és hol nincs konfliktus; 

2. Milyen formája és valódi okai vannak a konfliktusnak; 

3. Van-e „győztes – győztes” megoldás a felek között? 

4. Hogyan NEM juthatunk el a „megsemmisítő” szakaszba; hogyan lehet fenntartani a 

kommunikációt a felek között. 

 

A kölcsönös megértés és a kölcsönös megbecsülés minden konfliktusmegoldás kötelező 

alkotóeleme. A konfliktus kezelhető szakaszban tartása érdekében kötelező a másik fél 

érdekeinek megértése és annak elfogadása, hogy a másik félnek joga van más véleményt és célt 

megfogalmazni. 

 

A konfliktus megoldása nem teljesen felel meg a konfliktuskezelésnek. Míg a megoldás 

azt jelenti, hogy az eredeti konfliktus már nem létezik, konfliktuskezelés során a konfliktusok 

továbbra is fennállnak, de a kezelt – általában még a harcoló – szakaszban maradnak. Itt a fő 

eszköz ismét a kommunikáció; lehetővé téve a felek számára, hogy kölcsönösen megértsék 

egymás helyzetét. 

A „kezelt konfliktus” egyik legjobb példája a korábbi szovjet-amerikai fegyverkezési 

korlátozásról megkötött szerződések. Mindkét fél tudta, hogy egymásnak ellentmondó érdekeik 

vannak, és egyikük sem volt hajlandó lemondani a sajátjáról, de beleegyeztek, hogy nem 

közelítik meg a harci fázist, és fenntartják a rendszeres kommunikációt. 

 

probléma felismerése: 

a konfliktus oka 

érzések azonosítása: 

összefüggésben a 

konfliktusokkal 

probléma hatásának 

azonosítása 

döntés a konfliktus 

megoldásának mikéntjére 

munka a konfliktus 

megoldására 

konfliktus megoldva 

KONFLIKTUS 

MEGOLDÁS 
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DIGITÁLIS KOR ÉS KONFLIKTUSMEGOLDÁS 

A digitális kort az elektronikus kommunikáció hirtelen növekedése, a virtuális 

közösségek megjelenése jellemzi. A nem személyes kommunikációból hiányzik a létfontosságú 

metakommunikációs elem, és ez sokkal több félreértést okoz, mint korábban. 

Továbbá sok ember hajlamos elrejtőzni a személytelenség mögött, és azt gondolja, hogy 

bármilyen stílust megengedhet magának, mivel úgysem látható. A zaklatás sokkal gyakoribbá 

vált, mint a személyes kommunikációban. Vagyis a digitális korszak több lehetőséget 

teremtett a konfliktusokra, mint korábban. 

Másrészt a digitális kor sokkal több kommunikációra nyújt lehetőséget, mint korábban, 

ezért elvben a konfliktusok megvitathatók és könnyebben megoldhatók (vagy minimálisan 

kezelhetők). A személytelenség azonban sokkal több problémát okoz annál, mint amennyit a 

kommunikáció segít megoldani. Annak érdekében, hogy még akaratlanul sem merüljenek fel 

konfliktusok, mindannyiunknak tisztában kell lennünk az internetes viselkedési szabályokkal 

(„nettikett”). Ezenkívül a médiaműveltség is nélkülözhetetlen, különösen ahhoz, hogy a 

következő generáció biztonságban legyen (vagy legalábbis biztonságosabb helyzetben) a 

digitális korszak által felvetett további veszélyekkel szemben – még akkor is, ha azok nem 

szándékosak. 

   Konfliktus – Megoldás  

 Ellenőrző kérdések 

1. Mi a konfliktus? 

2. Mi lehet a konfliktus oka? 

3. Milyen típusú konfliktusokat ismerünk? 

4. Mi az értékkonfliktus és hogyan oldható meg? 

5. Melyek a konfliktusok fázisai? 

6. Mi a konfliktusmegoldás legfontosabb eszköze? 

7. Hogyan változtatta meg a digitális korszak a konfliktusok körül kialakult helyzetet és 

a konfliktusmegoldást? 
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Házi feladat 

1. Elemezz egy egyszerű, körülötted lévő konfliktust! 

2. Mutass be egy általad megoldott konfliktust! 

3. Mondd el, volt-e konfliktusod az interneten! Ha igen, miért? Mit csináltál? 

 

   Egyéni olvasás - A konfliktusmegoldás 5 lépése 

(https://www.amanet.org/training/articles/the-five-steps-to-conflict-resolution.aspx)  

Megfelelő módon lehet kezelni a konfliktusokat? Milyen következményekkel jár a rossz 

konfliktuskezelés? A munkahelyi konfliktus elkerülhetetlen lehet, mivel az alkalmazottak 

különböző személyiségekkel, célokkal és véleményekkel rendelkeznek. A konfliktuskezelés az 

egyik alapképzés, amely vezetőknek és menedzsereknek szól. A konfliktusok hatékony 

kezelésének megtanulása mindenki számára szükséges vezetői készség, és megakadályozza, 

hogy annak hiánya akadályozza az alkalmazottak szakmai fejlődését. A konfliktusmegoldás 

mindössze egy ötlépéses folyamat: 

1. lépés: Azonosítsa a konfliktus forrását. Minél több információval rendelkezik a 

konfliktus okáról, annál könnyebben tud segíteni a konfliktus megoldásában. A szükséges 

információk megszerzéséhez használjon egy sor kérdést az ok azonosításához, például: „Mikor 

érezte magát idegesnek?” „Hogyan kezdődött az eset?” Menedzserként vagy vezetőként 

mindkét félnek lehetőséget kell adnia arra, hogy saját szemszögükből elmondják a konfliktus 

okát. Ezzel jobban érthetővé válik a helyzet, és mutatja a pártatlanságát is. Amikor meghallgatja 

az egyes vitákat, mondja: „Látom” vagy „uh huh”, hogy tudomásul veszi az információkat, és 

ösztönözze őket arra, hogy továbbra is maradjanak nyitottak ön felé. 

2. lépés: Nézzen az esemény mögé. Gyakran nem a helyzet, hanem a helyzet nézőpontja 

okozza a haragot, amely végül hangos szócsatához vagy más konfliktus látható és zavaró 

bizonyítékához vezet. A konfliktus forrása lehet egy egy hónappal korábban felmerült kisebb 

probléma, ám a stressz mértéke elérte azt a pontot, amikor a két fél a valódi probléma megoldása 

helyett személyes támadásba kezd. Irodájának nyugalmával ráveheti őket arra, hogy nézzenek 

a kiváltó eseményen túlra, hogy megismerjék a valódi kiváltó okot. A kérdések ismét 

segíthetnek: „Ön szerint mi történt itt?” Vagy „mit gondol, mikor merült fel először önök között 

a probléma?” 

3. lépés: Kérjen megoldásokat. Miután megismerte az egyes felek véleményét a 

konfliktusról, a következő lépés az, hogy megkérdezzék mindkét felet, hogyan lehetne 

megváltoztatni a helyzetet. Ismét kérje meg a feleket, hogy adjanak ötleteket a „Hogyan 

https://www.amanet.org/training/articles/the-five-steps-to-conflict-resolution.aspx
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javíthattok a kialakult helyzeten?”- kérdésre. Közvetítőként aktív hallgatónak kell lennie, 

tisztában kell lennie minden szóbeli árnyalattal, és jó testbeszéd olvasással kell rendelkeznie. 

Csak hallgasson. Azt akarja, hogy a vitatkozók abbahagyják a harcot és kezdjenek 

együttműködni, és ez azt jelenti, hogy a vitát a konfliktus megoldásának módjai felé irányítja. 

4. lépés: Határozza meg azokat a megoldásokat, amelyeket mindkét fél támogathat. 

Vegye figyelembe a leginkább elfogadható cselekedetet. Mutassa fel a különböző ötletek 

értékeit nem csak a felek szempontjából, hanem a szervezet előnyeinek szempontjából is. 

(Például rámutathat a nagyobb együttműködés szükségességére a csapat problémáinak és az 

osztályok problémáinak hatékony kezelése érdekében.) 

5. lépés: Megállapodás. A közvetítőnek meg kell kérnie a két felet, hogy fogjon kezet 

és egyezzen bele a 4. lépésben elfogadott alternatívákba. Egyes közvetítők olyan szerződést 

írnak elő, amelyben meghatározzák a tevékenységeket és az időkeretet. Elegendő lehet azonban 

az egyénekkel való találkozás és a következő kérdések megválaszolása: „Milyen cselekvési 

tervet készít mindkettőjük a jövőben a konfliktusok kialakulásának megelőzése érdekében?” És 

„Mit fog tenni, ha a jövőben problémák merülnek fel? ?” 

Ez a közvetítési folyamat mind csoportok, mind egyének között működik. 
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4. TÉMAKÖR 

DÖNTÉSHOZATAL ÉS PROBLÉMAMEGOLDÁS A DIGITÁLIS KORBAN 

C MODUL 

PROBLÉMAMEGOLDÁS, MINT A FEJLŐDÉS MOTORJA 

 

A modul tanulmányozása után megérted: 

• mit hoz a konfliktusmegoldás valójában; 

•  mi a legfontosabb tényező a konfliktusok megoldásában; 

•  mi történik a konfliktus megoldása után; 

•  mi az a fejlődés; 

• miért kiváló mód és eszköz a konfliktusmegoldás? 

 

SZEMÉLYES FEJLŐDÉS 

Mivel az emberek „komplex lények”, a személyes fejlődés szintén összetett folyamat. 

Magában foglalja a fizikai, mentális, érzelmi, szellemi és társadalmi megjelenést. Ezen elemek 

bármelyike javul – az ember fejlődik. 

 

 

 

Elvben azt is meg kell határoznunk, hogy mit értünk „fejlődés” alatt. A személy 

bármilyen változása fejlődésnek tekinthető, és ebben az értelemben az ember folyamatosan 

fejlődik. A fejlődést azonban általában úgy értik, hogy „jobbá válik” – és a „jobb” azt jelenti, 

hogy „jobban illeszkedik az általános emberi értékrendbe”. 

 

 

 

 

 

 

 
SZEMÉLYES 
FEJLŐDÉS 

 testi 

 
szellem

i 

 érzelmi  lelki 
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Természetesen óriási mennyiségű „értékrend” létezik. A tolvajok (Csodák Bírósága) 

társadalmában Victor Hugo „Notre Dame-i toronyőr” című könyvében minél többet lop valaki, 

annál jobb – azaz a „jobb” ebben az értelemben „jobb tolvaj”. Általában azonban úgy értjük az 

általános emberi értékeket, hogy jobbak legyünk személyesen és a társadalomban is, ezért a 

fejlődést úgy értjük, hogy „jobb minőségű emberré válunk”. 

A személyes fejlődés általában kétféle módon megy végbe: tudatosan, tudatos 

önfejlesztéssel – és öntudatlanul, természetes fejlődés útján is, főként tapasztalatok és példák 

segítségével. Mivel a tudatos fejlődés hatékonyabb lehet, és egy adott személy a meghatározott 

minőségi szektort (fizikai, érzelmi stb.) is megcélozhatja, a tudatos fejlődést értékesebbnek és 

hatékonyabbnak tekintik; az ember fejlődése, amikor és ahol szüksége van a fejlesztésre. 

Egy speciális tudatos tanulási folyamat a személyes események rendszeres értékelése. 

Ebben az esetben az egyébként öntudatlan tanulási folyamat tudatossá és hatékonyabbá válik. 

Ezért a „saját tapasztalatok alapján történő tanulás” nagyon értékes tanulási folyamat, és ezért 

érdemes azt a lehető leggyakrabban gyakorolni. A tanulási folyamat legfontosabb pillanatában 

– „ez történt” – a tudatos elemzés és értékelés sokat segíthet.  

Az emberi élet a folyamatos döntéshozatal és a problémamegoldás folyamata, tehát a 

legegyszerűbb módszer a tanuláshoz, azaz az önfejlesztéshez ezeknek a folyamatoknak a 

felhasználása. 

  

KONFLIKTUSMEGOLDÁS 

Amint azt az előző modulban leírtuk, a konfliktus aktív nézeteltérés az értékek, célok és 

eszközök vonatkozásában. A konfliktusok kialakulása több fázisból áll, jelentős stresszt okoz, 

és sok energiát fogyaszt – semmi mondanivaló az esetleges közvetlen károkért. Ezért minden 

konfliktusmegoldás nagy siker, mivel csökkenti a stresszt és energiát takarít meg. 

Különböző típusú emberek a konfliktusban az együttműködés tipikus formái lehetnek: 
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https://slideplayer.hu/slide/3097742/ 

 

A konfliktusmegoldás típusai 

Ha a konfliktusmegoldás folyamatát nézzük, akkor számos tudatos cselekedet van, tehát 

a tudatos önfejlesztés folyamata nem nehéz. 

A konfliktusok sikeres megoldása számos pozitív kérdést eredményez: 

1. A konfliktusmegoldásban a kommunikáció a legfontosabb. A kommunikációs 

gyakorlat nagyon hasznos hozzáadott érték minden konfliktuskezelésben. Ezenkívül nem csak 

a kommunikáció, hanem a sikeres kommunikáció gyakorlata is. 

2. Az első kérdés folytatása után minden sikeres konfliktusmegoldás sikert jelent. 

Ezért fejleszti a siker-gondolkodást és az öntudatosságot, az öntudatot és az önbizalmat. Ezek 

a személyes tulajdonságok rendkívül fontos összetevők a sikeres élethez. 

3. A sikeres konfliktusmegoldás fejleszti a másik fél megértésének képességét, 

motívumainak látását és elfogadását (vagy minimum alkalmazását). A másik fél megértése 

rendkívül fontos jellemző a sikeres polgár számára a társadalomban. 

4. A konfliktusmegoldás határozottan magában foglalja a tárgyalásokat. Tehát a 

tárgyalási gyakorlat (sikeres tárgyalási gyakorlat!) is fejlődik, és ezt az ismeretet és gyakorlatot 

életünk során számos más esetben is felhasználhatjuk. 

5. A konfliktusmegoldás sok érzelemmel jár. Nagyon hasznos megérteni saját 

érzelmeinket és a másik fél érzelmeit; fejleszti azt a képességünket, hogy társadalomban élünk. 

A sikeres konfliktusmegoldás tapasztalataival az érzelmi intelligenciánk (EQ) is fejlődik. 

6. A konfliktusmegoldás és annak „története” elősegíti az úgynevezett „korai előrejelző 

rendszer” kialakítását; azaz legközelebb már a rejtett szakaszban fel fogjuk ismerni a kialakuló 

konfliktust. És minél előbb jövünk rá, hogy kialakulóban van egy konfliktus, annál könnyebben 

https://slideplayer.hu/slide/3097742/


72 
 

tudjuk kezelni. (Machiavelli híres mondása a konfliktusmegoldásra is vonatkozik: „Nehéz egy 

betegséget a korai szakaszában felismerni, de gyógyítani könnyű; ugyanakkor könnyű 

felismerni a betegséget már kifejlett szakaszában, de nehéz gyógyítani”)  

7. A konfliktusmegoldó képességhez kapcsolódik Darwin véleménye: „az ügyesek 

túléléséhez” - minél jobban meg tudjuk oldani a konfliktusainkat, annál ügyesebbek vagyunk 

a társadalomban. 

8. A konfliktusmegoldás célja az energiafelhasználás és az egyéb veszteségek 

minimalizálása. Vagyis több energia és forrás marad más hasznos feladatokra. 

9. A konfliktusmegoldás azt is megtanítja, hogy hidat építsünk az érzelmek és a 

racionális gondolkodás között. Ha ezt meg tudjuk oldani, akkor hatékony eszközünk van az 

életünk minden eseményéhez. Természetesen fejlődésünk érdekében nem csak a konfliktusok 

megoldására törekszünk. Ha azonban felmerülnek, felhasználhatjuk a konfliktusmegoldási 

tapasztalatokat, és mindezt felhasználhatjuk fejlődésünkhöz. 

 

 

   Ellenőrző kérdések: 

1. Mi a fejlődés? 

2. Mi az értékrend? 

3. Hogyan definiáljuk általában a fejlődést? 

4. Hogyan tudjuk használni a konfliktusmegoldó tapasztalatainkat? 

5. Mi a „korai figyelmeztető rendszer” és miért hasznos? 

6. Miért fejleszti a konfliktusmegoldás kommunikációs készségeinket? 
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Házi feladat 

1. Magyarázza el, mi a fejlődés! 

2. Magyarázza el, melyek a személyes fejlődés összetevői! 

3. Mutasson példát arra, hogy a konfliktus (vagyis a konfliktusmegoldás) elősegítette a 

személyes fejlődését! 

4. Magyarázza el a fenti képen látható két szamár esetében a konfliktust és annak 

megoldását! 

 

    Egyéni olvasás – 10 dolog, amit a mindennapi életben megtehetsz személyes 

fejlődésed érdekében 

 (Https://www.inc.com/nicolas-cole/10-things-you-can-do-in-your-daily-life-to-improve-your-

personal-development.html) 

 

1. Olvass arról, hogy mit szeretnél javítani! 

Szeretne jobban tudni egy bizonyos készséget? Olvasson róla. Legyen elmélkedőbb? 

Olvassa el azokat a könyveket, amelyek részletesen kifejtik ezt. Szeretne termelékenyebb lenni? 

Spontán? Társaságkedvelő? Magabiztos? Mindezeket a témaköröket könyvek foglalják össze, 

olyan könyvek, amelyekkel tanulni lehet – és ha elolvassa őket, akkor mindig szem előtt 

tarthatja az olvasottakat. 

2. Keress egy mentort! 

Mentor lehet bárki a kortársak közül, aki tud valamit, amit mi nem, hatalmas 

tapasztalattal rendelkezik és tanulni akarunk tőle. A mentorálás messze a tanulás leggyorsabb 

útja. 

3. Minden nap végén gondolj vissza! 

Ha valóban komolyan akarja venni az önfejlesztést (és nem csak beszél róla), akkor 

folyamatosan tisztában kell lennie azzal, hogy miként javulhat. A fejlesztés megismerésének 

egyetlen módja az, ha tükröt tart maga elé és megkérdezi magától, hol és hogyan kell még 

valamilyen munkát elvégezni. 

4. Hozz létre egy erős gyakorlati rendszert! 

A szokások mutatják meg az eredményeket, nem pedig fordítva. Nem lehet úgy élni egy 

életet, hogy csak várjuk a változásokat. Helyre kell tenni a napi szokásokat, ez lehetővé teszi a 

változtatni kívánt dolgok megváltozását. 

5. Találj másokat, akikkel együtt dolgozhatsz a fejlődésedért! 

https://www.inc.com/nicolas-cole/10-things-you-can-do-in-your-daily-life-to-improve-your-personal-development.html
https://www.inc.com/nicolas-cole/10-things-you-can-do-in-your-daily-life-to-improve-your-personal-development.html
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Az önfejlesztés nem csak egyéni játék. Valójában a legjobb önfejlesztés bizonyos 

minőségben másokkal együtt történik. Töltsön időt olyan emberekkel, akik hasonló dolgokon 

dolgoznak, ezáltal gyorsabban fejlődik, mintha egyedül próbálkozott volna. 

6. Hozz létre egy jutalmazási/büntetési rendszert! 

Erre azoknak az embereknek van szüksége, akiknek meg kell szüntetniük a rossz 

szokásaikat. Időnként egy jutalom (vagy büntetés) ez tesz a különbséget az azonnali és gyors 

változás, valamint a folyamatban lévő átmeneti ígéretek között. 

7. Maradj őszinte! 

Soha nem beszélünk valódi változásról. Ez az emberek számára a legnehezebb. Sokkal 

könnyebb megvenni egy könyvet az önfejlesztésről, hordozni, és azt mondani: "Dolgozom 

azon, hogy jobb legyek", miközben állandóan a telefonján lóg, hogy szöveges üzeneteket 

küldhessen a barátainak arról, hogy miként próbálkozik jobbá válni. Igazán őszintének kell 

lenned magaddal szemben. Te vagy a saját bírád. 

8. Keress példaképeket, akikre fel tudsz nézni! 

Az önfejlesztés nem könnyű, ezért hasznos, ha keresünk olyanokat, akik inspirálnak, 

motiválnak vagy akár csak napi emlékeztetőket adnak arra vonatkozóan, hogy miként lehet 

tovább haladni az utunk során. 

9. Mérd a haladást! 

Az egyik mentorom azt mondta: "Ha nem tudja megmérni, akkor ne csinálja." Sokáig 

tartott, hogy megértsem, mit jelent ez. Függetlenül attól, hogy élethű az a dolog, amelyen 

dolgozni szeretne, meg kell találnia valamilyen módját az előrehaladás mérésére. Csak így 

tudhatja meg, hogy a helyes irányba halad – és mikor/hol kell elfordulni haladás közben. 

10. A következetesség kulcsa. 

Az önfejlesztés nem egyik napról a másikra megy végbe. Ez lassan és szándékosan 

történik. A következetesség az, ami valóban értelmes változást hoz létre – és ez teszi a 

folyamatot olyan nehézzé az emberek számára. Egyszer nem csinálod és már "kész" is vagy. 

Az önfejlesztés napi gyakorlat és életmód. 
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5. TÉMAKÖR 

ÉRZELMI INTELLIGENCIA A DIGITÁLIS KORBAN 

A MODUL 

ÉRZELMI INTELLIGENCIA 

 

A modul tanulmányozása után megérted: 

● milyen érzelmek vannak; 

● miért olyan fontosak az érzelmek. 

 

ÉRZELMEK 

Az összes élőlény nagyon összetett, de az emberek a legbonyolultabbak. Még ha a 

legalapvetőbb (fizikai, társadalmi, szellemi, mentális, érzelmi és racionális) összetevőket is 

figyelembe vesszük, önmagukban továbbra is reménytelenül bonyolultak. Ezt a komplexitást 

még nagyítja az a tény, hogy ezek a komponensek befolyásolják egymást, és egymástól is 

függnek. (Mindannyian tudunk a „pszichoszomatikus betegségekről” – azaz arról, hogy a 

pszichológiai (mentális) problémáink fizikai betegségeket, vagy társadalmi-racionális 

gondolkodást okoznak, amikor a gondolkodásunk – vagyis mit értékelünk racionálisnak és mit 

nem – attól a társadalomtól függ, amelyben élünk, stb.) Az egymástól való függőség és a 

kölcsönös befolyás miatt tényleg nem tudjuk megmondani, melyik a fontosabb és melyik a 

kevésbé fontos elem. 

A Wikipédia (https://en.wikipedia.org/wiki/Emotion) szerint az érzelem olyan mentális 

állapot, amely különféleképpen kapcsolódik gondolatokhoz, érzésekhez, viselkedésbeli 

reakciókhoz és bizonyos fokú örömhöz vagy kellemetlenséghez. És még ha a tudósok több mint 

ezer éve vizsgálják az érzelmeket, nem mondhatjuk, hogy konszenzusos véleményük van róla. 

Az érzelmek rendkívül összetettek, és nagyon nehéz megegyezni az egyöntetű 

meghatározásban. 
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Az érzelmek lehetséges osztályozása 

 

Az érzelmek minden ember nélkülözhetetlen részei; és lehetetlen, hogy ne legyenek 

érzelmeink. Ezenkívül a kommunikáció elkerülhetetlen társa, felelős a motivációért. (A 

kommunikáció kéz a kézben jár a motivációval, és ha nem tudunk kommunikálni, nem tudunk 

motiválni sem.) 

 

AZ ÉRZELMI INTELLIGENCIA 

 Az érzelmek felelősek a motivációinkért. Ezért kritikus fontosságú, hogy tudjuk 

"olvasni" a másik ember érzelmeit, mivel ezek visszajelzések arról, hogy miként fogadják 

motivációinkat, és a másik ember érzelmei (tudattalanul) támogatást nyújtanak nekünk, amikor 

motiválni akar minket. Azt a képességünket, hogy olvassuk mások érzelmeit (és felismerjük 

sajátjainkat is), érzelmi intelligenciának nevezzük. 

Általánosságban egy személy jellemzésére több „intelligencia” mérését használják; a 

legismertebb az intelligencia hányadosa, az IQ. (Hasonlóképpen, az érzelmi intelligenciát 

általában érzelmi hányados, az EQ jellemzi.) Az IQ és az EQ azonban teljesen különböznek – 

az IQ a logikát és a tényszerű ismereteket méri, míg az EQ (EI) azt a képességet, hogy képesek 

vagyunk-e megérteni és kezelni mind a saját, mind mások érzelmeit. 
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Mivel társadalmi összefüggésben a sikerünk attól függ, hogyan tudunk motiválni 

másokot, tudományosan bizonyított, hogy az EQ sokkal fontosabb a sikeres élet megéléséhez, 

mint az IQ. Az EQ (érzelmi intelligencia – EI - vagy érzelmi hányados) sok tényezőtől függ. 

Általában két nagy csoportra oszlanak; először: hogyan értem és hogyan tudom kezelni a saját 

érzelmeimet, és másodszor, hogyan tudom megérteni, kezelni és befolyásolni mások 

érzelmeit. 

Mivel a vezetés más emberek vezetését és közvetlen irányítását jelenti, az érzelmi 

intelligencia rendkívül fontos a vezetők és a vezetőség számára. (Hasonlóképpen, az EQ-ra van 

 

 

  

 

 IQ 

 
Magas 

műveltség 

 
Könyvekből 
nyert tudás 

 

Bármilyen 
törvényt vagy 

szabályt 
bármilyen 

helyzetben idéz 

 
A sétáló, 
beszélő 

enciklopédia 
típus 

 

 

  

 

 E
Q

 
Ösztönös és 

beleérző 

 
Párbeszédből 
nyert tudás 

 

Irányítási 
képesség 
bármilyen 
helyzetben 

 

Kevésbé 
rendetlen, 
több "utcai 
okosság" 



78 
 

szükség ahhoz is, hogy egészségesen éljünk egy társadalomban. Ezért az „érzelmi intelligencia” 

gyakran „érzelmi és szociális intelligenciá” -ra is kiterjed.) 

 

 

 

 

                                     

     ÖNTUDAT 

 

 

 

 

DIGITÁLIS EREDMÉNYEK 

A más emberek érzelmeinek megértéséhez személyes kapcsolat szükséges. Általában a 

metakommunikációs csatorna (amely a közölt információk nagy részéért felelős) a fő eszköz a 

másik ember érzelmeinek és/vagy reakcióinak „érzésére”. A metakommunikációt elsősorban 

az elektronikus kommunikáció pusztítja el, ezért a digitális kor rontja az EQ hatásait és 

hatékonyságát (más emberek felé). Az érzelmi intelligenciát hátrányosan befolyásolja az 

elektronikus (nem személyes, nem közvetlen, néha nem valódi) kommunikáció. 

Az érzelmi rész nagy része elveszik az e-mailekben vagy a Facebookon; sms-ben és 

hasonló, széles körben használt digitális kommunikációs eszközökben. Emiatt találták fel a 

„hangulatjeleket”: kihagyjuk a lehetőségét, hogy megmutassuk, hogy mosolyogunk, mérgesek 

vagyunk vagy szomorúak – ehelyett egy hangulatjel segít az érzelmek legalább egy részének 

megmutatásában, de a probléma (és ez egy hatalmas probléma; lásd a B. és a C. modult), hogy 

míg a metakommunikáció automatikus és mindig igazságos, „hazudhatunk” olyan 

hangulatjelekkel, amely például egy mosolyt mutat, amikor valójában nagyon messze vagyunk 

a mosolygástól. Tehát a hangulatjelek kissé segítenek, ám valójában nem helyettesíthetik a 

személyes, valódi kommunikáció hasznosságát és összetettségét. 

A metakommunikáció nélkülözhetetlen eszköz a kommunikáció valódiságának megítéléséhez. 

Ha „megöljük” a metakommunikációt elektronikus kommunikáció útján, akkor széles ajtót 

nyitunk a hamis információk, a hamis hírek, a motiváció helyett a manipuláció számára. Ezért, 

bár a digitális korszak sok előnnyel jár, veszélyeket és fenyegetéseket is hozott, és óvatosnak 

és okosnak kell lennünk, hogy ne essünk bele az „elektronikus csapdába”. 

A manipuláció, a hamis hírek, az elfogult információk ma kritikus kérdéssé váltak, és 

ez az érzelmi intelligenciánk, természetes irányultságunk, természetes önvédelemünk digitális 
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„elnyomásának” eredménye, amely évezredek óta működött. Ez egy kritikus kérdés, és az egyik 

legfontosabb feladat a veszély teljes felismerése és a műveltség. 

   Ellenőrző kérdések: 

1. Mi az érzelem? 

2. Miért fontosak az érzelmek? 

3. Melyek az emberi lény alkotóelemei? 

4. Mit nevezünk érzelmi intelligenciának? 

5. Miben különbözik az IQ és az EQ? 

6. Hogyan befolyásolja a digitális korszak az érzelmi intelligenciát, és milyen veszélyeket 

okoz ez? 

 

Házi feladat 

1. Mutass be egy olyan érzelmet, amely tegnap ért, és hogyan mutattad ki! 

1. Mutass be egy egyszerű érzelmet, amelyet a barátod arcán látsz! 

2. Mutasd be, hogy értettél-e félre érzelmeket az elektronikus kommunikáció során! 

   Egyéni olvasás – Az érzelmi intelligencia (EQ) javítása 

Az érzelmek kezelésének és a kapcsolatok javításának alapvető képességei 

(https://www.helpguide.org/articles/mental-health/emotional-intelligence-eq.htm/)  

A boldogság és az élet sikere kapcsán az érzelmi intelligencia (EQ) ugyanolyan fontos, 

mint az intellektuális képesség vagyis az IQ. Az érzelmi intelligencia segíti a szorosabb 

kapcsolatok kiépítését, az iskolában és a munkában való sikert, valamint a karrier és a 

személyes célok elérését. Az érzelmi intelligencia fejlesztése segíthet abban is, hogy az ember 

kapcsolatba lépjen az érzéseivel, kezelje a stresszt, a szándékot cselekvéssé alakítsa, és 

megalapozott döntéseket hozzon arról, mi a legfontosabb. Tudj meg többet arról, hogy miért 

olyan fontos az érzelmi intelligencia, és hogyan javíthatsz saját EQ-dat néhány kulcsfontosságú 

készség elsajátításával. 

Mi az érzelmi intelligencia vagy az EQ? 

Az érzelmi intelligencia (más néven érzelmi hányados vagy EQ) az a képesség, hogy 

megértsük, pozitív módon felhasználjuk és kezeljük saját érzelmeinket, hogy enyhítsük a 

stresszt, hatékonyan kommunikáljunk, együttérezzünk másokkal, legyőzzük a kihívásokat és 

enyhítsük a konfliktusokat. Az EQ lehetővé teszi annak felismerését és megértését, amit mások 

tapasztalnak meg érzelmileg. Ez nagyrészt egy nonverbális folyamat, amely egyszerre 

tájékoztat a gondolkodásmódról, és azt is befolyásolja, hogyan viszonyulunk másokhoz. 

https://www.helpguide.org/articles/mental-health/emotional-intelligence-eq.htm/
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Az érzelmi intelligenciát általában négy tulajdonság határozza meg: 

1. Öntudat – Képes ellenőrizni az ösztönös érzéseket és viselkedést, egészséges módon kezelni 

érzelmeit, kezdeményezni, vállalni a kötelezettségeit és alkalmazkodni a változó 

körülményekhez. 

2. Önismeret – Felismeri saját érzelmeit és azt, hogy ezek hogyan befolyásolják gondolatait és 

viselkedését. Ismeri erősségeit és gyengeségeit, és van önbizalma. 

3. Társadalmi tudatosság – Rendelkezik empátiával. Megértheti mások érzelmeit, igényeit és 

aggodalmait, felvetheti az érzelmi útmutatásokat, szociálisan jól érzi magát, felismerheti a 

csoport vagy szervezet mozgatóerejét. 

4. Kapcsolatkezelés – Tudja, hogyan kell jó kapcsolatokat kiépíteni és fenntartani, világosan 

kommunikálni, másokat ösztönözni és befolyásolni, jól működni egy csapatban, és kezelni a 

konfliktusokat. 

Miért olyan fontos az érzelmi intelligencia? 

Mint tudjuk, nem a legokosabb emberek az életben a legsikeresebbek. Valószínűleg 

ismer olyan embereket, akik akadémiai szempontból ragyogóak, mégis társadalmilag 

alkalmatlanok és sikertelenek munkahelyi vagy személyes kapcsolataikban. 

A szellemi képesség vagy az intelligencia hányadosa (IQ) önmagában nem elegendő az élet 

sikeréhez. Igen, az IQ segíthet bejutni a főiskolára, de az EQ nyújt segítséget a stressz és az 

érzelmek kezelésében, amikor a záróvizsga előtt áll. Az IQ és az EQ együttesen léteznek, és a 

leghatékonyabbak, amikor egymást építik fel. 

Az érzelmi intelligencia a következőket érinti: 

Teljesítmény az iskolában vagy a munkahelyen. A magas érzelmi intelligencia segíthet 

navigálni a munkahely szociális sokszínűségében, vezethet és motiválhat másokat, és kitűnő a 

karrierje során. Valójában, amikor a fontos állásra jelentkezők felmérését végzik, sok vállalat 

ma már az érzelmi intelligenciát ugyanolyan fontosnak tekinti, mint például a műszaki 

képességet, és alkalmazza az EQ tesztet a felvétel előtt. 

Fizikai egészség. Ha valaki nem tudja kezelni az érzelmeit, akkor valószínűleg nem tudja 

kezelni a stresszt sem. Ez súlyos egészségügyi problémákhoz vezethet. Az ellenőrizetlen stressz 

növeli a vérnyomást, elnyomja az immunrendszert, növeli a szívroham és a stroke kockázatát, 

hozzájárul a meddőséghez és felgyorsítja az öregedési folyamatot. Az érzelmi intelligencia 

javításának első lépése a stressz kezelésének megtanulása. 

Mentális egészség. Az ellenőrizetlen érzelmek és a stressz szintén befolyásolhatja mentális 

egészségét, így kiszolgáltatottá válhat a szorongással és a depresszióval szemben. Ha nem tudja 

megérteni, megélni vagy kezelni az érzelmeit, akkor kapcsolatok kialakításáért is küzd. Ettől 
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viszont magányosnak és elszigeteltnek érzi magát, és tovább súlyosbíthatja a mentális 

egészségügyi problémákat. 

Kapcsolatok. Az érzelmek megértésével és ellenőrzésével jobban ki tudja fejezni, hogy mit 

érez, és megérti, hogy mások mit érznek. Ez lehetővé teszi a hatékonyabb kommunikációt és 

az erősebb kapcsolatok kiépítését, mind a munka, mind a személyes élet során. 

A szociális intelligencia. Az érzelmekkel való összhang megteremtése társadalmi célt szolgál, 

összekapcsol más emberekkel és a körülvevő világgal. A szociális intelligencia lehetővé teszi, 

hogy felismerje a barátot, az ellenséget, mérje egy másik személy iránti érdeklődését, 

csökkentse a stresszt, kiegyensúlyozhatja az idegrendszerét a társadalmi kommunikáción 

keresztül, szeretettnek és boldognak érezheti magát. 

 

Érzelmi intelligencia fejlesztése: 4 kulcsfontosságú készség az EQ növeléséhez 

Az érzelmi intelligenciát alkotó készségek bármikor megtanulhatók. Fontos azonban 

emlékezni, hogy különbség van az EQ egyszerű megismerése és az ismereteknek az életben 

történő alkalmazása között. Csak azért, mert tudja valaki, hogy valamit meg kell tennie, még 

nem azt jelenti, hogy akarja is – különösen akkor, ha elárasztja a stressz, amely felülbírálja a 

legjobb szándékot is. Annak érdekében, hogy tartós nyomás alatt megváltoztassa a viselkedését, 

meg kell tanulnia, hogyan lehet leküzdeni a stresszt az adott pillanatban és aza adott 

kapcsolatokban, hogyan maradhat érzelmileg tudatos. 

Az EQ felépítéséhez és az érzelmek kezelésének és a másokkal való kapcsolattartásnak 

a javításához szükséges kulcsfontosságú készségek a következők: 

1. Öntudat 

2. Önismeret 

3. Társadalmi tudatosság 

4. Kapcsolatkezelés 

Az érzelmi intelligencia fejlesztése kulcsfontosságú készség 

1. Öntudat 

Annak érdekében, hogy részt vegyen az EQ-ban, képesnek kell lennie arra, hogy 

érzelmeivel előrevivő döntéseket hozzon viselkedésével kapcsolatban. Ha túlzott stresszbe 

kerül, elveszítheti az érzelmek ellenőrzését, az átgondolt és megfelelő cselekvés képességét. 

Gondoljon arra az időre, amikor elárasztotta a stressz. Könnyű volt egyértelműen gondolkodni 

vagy ésszerű döntést hozni? Valószínűleg nem. Ha túlságosan stresszbe kerül, akkor képessége, 

hogy egyértelműen gondolkodjon és pontosan értékelje az érzelmeket – sajátjait és más 

emberekét is – veszélybe kerül. 
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Az érzelmek olyan fontos információk, amelyek önről és másokról szólnak, de a stressz 

hatására, amely kivezet minket a kényelmi zónából, elborulhatunk, és elveszíthetjük önmagunk 

felett az irányítást. Annak a képességének köszönhetően, hogy kezelni tudja a stresszt és 

érzelmileg jelen van, megtanulhatja, hogy fogadjon idegesítő információkat anélkül, hogy 

hagyná, hogy azok felülbírálják a gondolatait és az önellenőrzést. Ön olyan döntéseket hozhat, 

amelyek lehetővé teszik az impulzív érzések és viselkedés ellenőrzését, az érzelmek egészséges 

kezelését, kezdeményezést, kezdeményezések teljesítését és a változó körülményekhez való 

alkalmazkodását. 

 

2. Önismeret 

A stressz kezelése csak az első lépés az érzelmi intelligencia felépítésében. A 

ragaszkodás tudománya jelzi, hogy jelenlegi érzelmi tapasztalata valószínűleg a korai 

élettapasztalat tükröződése. Képessége, hogy kezelje olyan alapvető érzéseit, mint a harag, a 

szomorúság, a félelem és az öröm, gyakran függ a korai életszemlélet tapasztalatainak 

minőségétől és következetességétől. Ha csecsemőkorban megértették és értékelték az érzelmeit, 

akkor valószínűleg az érzelmei értékes eszközökké válnak a felnőttkorban. De ha csecsemőként 

érzelmi tapasztalatai zavaróak, fenyegetőek vagy fájdalmasak, akkor valószínű, hogy 

felnőttként megpróbál távolodni az érzelmeitől. 

De az a képesség, hogy kapcsolatba léphetünk érzelmeinkkel – legyen egy pillanatra 

kapcsolatban a változó érzelmi tapasztalatunkkal – az a kulcs annak megértéséhez, hogy az 

érzelem hogyan befolyásolja gondolatainkat és cselekedeteinket. 

Tapasztalja-e az érzések áramlását, találkozni egyik érzelemmel a másik után, amikor 

tapasztalatai pillanatnyilag megváltoznak? 

Kísérik-e az érzelmeket olyan fizikai érzések, amelyeket olyan helyeken tapasztalsz, mint 

például a gyomor, a torok vagy a mellkas? 

Tapasztal-e olyan egyedi érzéseket és érzelmeket, mint például a harag, a szomorúság, a 

félelem és az öröm, amelyek mindegyike nyilvánvalóan látható a finom arckifejezésekben? 

Tapasztal-e olyan erőteljes érzéseket, amelyek elég erősek mind a saját, mind a többiek 

figyelmének felkeltéséhez? 

Fordít-e figyelmet az érzelmeire? Figyelembe veszik-e a döntéseit? 

Ha ezeknek a tapasztalatoknak bármelyike ismeretlen, akkor valószínűleg „lekapcsolta” vagy 

„kikapcsolta” érzelmeit. Annak érdekében, hogy felépítse az EQ-t, és érzelmileg egészségessé 

váljon, újra csatlakoznia kell az érzelmeihez, elfogadni azokat, és egyensúlyban kell lennie 

velük. Ezt az éberség gyakorlásával érheti el. 
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Az éberség a figyelem szándékos összpontosítása – döntés nélkül. Az éberség ápolása a 

buddhizmusban gyökerezik, de a legtöbb vallás tartalmaz valamilyen hasonló imát vagy 

meditációs technikát. Az éberség szélesebb távlatot nyit az életre, megnyugtat és fókuszál, így 

tudatosabbá teszi a folyamatot. 

Az érzelmi tudatosság fejlesztése 

Fontos, hogy először a stressz kezelését tanulja meg, így jobban fogja magát érezni, amikor 

visszatérnek az erős vagy kellemetlen érzelmek, hogyan tapasztalja meg és hogyan reagál az 

érzéseire. Fejleszteni tudja az érzelmi tudatosságát a figyelemfelkeltő meditáció gyakorlásával 

a HelpGuide ingyenes érzelmi intelligencia eszközkészletében. 

 

3.Társadalmi tudatosság 

A társadalmi tudatosság lehetővé teszi, hogy felismerje és értelmezze azokat a főleg 

nem verbális jelzéseket, amelyeket mások folyamatosan használnak az Önnel való 

kommunikációban. Ezek a jelzések megmutatják, hogy mások hogyan érzik magukat, 

pillanatról pillanatra hogyan változik érzelmi állapotuk, és mi igazán fontos számukra. Amikor 

az embercsoportok hasonló nonverbális jelzéseket küldenek, akkor le tudják olvasni és 

megérthetik a csoport erődinamikáját és megosztott érzelmi tapasztalatait. Röviden: empátiás 

és társadalmilag kényelmes. 

Az éberség az érzelmi és társadalmi tudatosság szövetségese 

A társadalmi tudatosság felépítéséhez fel kell ismerni a tudatosság fontosságát a társadalmi 

folyamatban. Végül is nem tudsz kifinomult nem verbális jelzéseket észrevenni, ha 

elgondolkozol, nem figyelsz, vagy egyszerűen csak telefonálsz. A társadalmi tudatosság 

megköveteli a jelenléted az adott pillanatban. Noha sokan büszkék vagyunk arra, hogy több 

dologra tudunk egyszerre figyelni, de ez azt jelenti, hogy nem vesszük észre a másokban zajló 

finom érzelmi változásokat, amelyek segítenének bennünket, hogy teljesen megértsük őket. 

• Valószínűbb, hogy előmozdítod társadalmi céljaidat azzal, hogy más gondolatokat kizársz és 

magára a párbeszédre összpontosítasz. 

• Egy másik ember érzelmi reakcióinak folyamatos nyomon követése egy átadási és átvételi 

folyamat, amely megköveteli, hogy figyelj a saját érzelmi tapasztalataidnak változásaira is. 

• Mások figyelmének csökkenése nem csökkenti a saját öntudatodat. Azáltal, hogy időt és 

erőfeszítést fordítasz arra, hogy igazán figyelj másokra, valójában betekintést nyersz saját 

érzelmi állapotodra, valamint értékeidre és hiedelmeidre. Például, ha kellemetlenül érzed 

magad, amikor hallod, hogy mások kifejezik bizonyos nézeteiket, megtanulhatsz valami 

fontosat önmagadról. 
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4. Kapcsolatkezelés 

A másokkal való jó együttműködés egy olyan folyamat, amely érzelmi tudatossággal és 

annak képességével kezdődik, hogy felismerd és megértsd azt, amit mások tapasztalnak. 

Miután az érzelmi tudatosság „játékban van”, hatékonyan fejlesztheted ki azokat a további 

társadalmi/érzelmi képességeket, amelyek hatékonyabbá, gyümölcsözőbbé és teljesebbé teszik 

a kapcsolataidat. 

Tudd meg, mennyire hatékonyan használod a nonverbális kommunikációt. 

Lehetetlen elkerülni, hogy nem verbális üzeneteket küldj másoknak arról, hogy mit gondolsz 

és érzel. Az arc sok izma, különösen a szem, az orr, a száj és a homlok körüli izmok, segítenek 

szavak nélkül átadni saját érzelmeidet, valamint leolvasni más emberek érzelmi szándékát. Az 

agyad érzelmi része mindig be van kapcsolva – és ha te figyelmen kívül is hagyod az üzeneteket, 

az agyad nem fogja. A másoknak küldött nem verbális üzenetek felismerése óriási szerepet 

játszhat a kapcsolatok javításában. 

Használj humort és játssz, hogy enyhítsd a stresszt. A humor, a nevetés és a játék a stressz 

természetes ellenszerei. Csökkentik a terheket, és segítenek a távlati dolgokban. A nevetés 

egyensúlyba hozza az idegrendszert, csökkentve a stresszt, megnyugtatva, élesebbé téve az 

elmét és empatikusabbá tesz.  

Tanuld meglátni a konfliktust, mint lehetőséget arra, hogy közelebb kerülj másokhoz. A 

konfliktusok és a nézeteltérések elkerülhetetlenek az emberi kapcsolatokban. Két embernek 

nem lehet mindig azonos a szükséglete, véleménye és elvárása. Ennek azonban nem kell 

rossznak lennie. A konfliktus egészséges és konstruktív módon történő megoldása erősítheti az 

emberek közötti bizalmat. Ha a konfliktust nem tekintik fenyegetőnek vagy büntetőnek, 

előmozdítja a szabadságot, a kreativitást és a biztonságot a kapcsolatokban. 
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5. TÉMAKÖR 

ÉRZELMI INTELLIGENCIA A DIGITÁLIS KORBAN 

B. MODUL 

SZEMÉLYES ÉS ELEKTRONIKUS KOMMUNIKÁCIÓ 

 

 

A modul tanulása után megérted: 

● az információ és a kommunikáció fogalmát; 

● a metakommunikáció fogalmát; 

● a személyes és a nem személyes kommunikáció közti különbséget; 

● a digitális korszak kommunikációjának sajátosságait; 

● milyen következményekkel jár a nem személyes kommunikáció. 

 

INFORMÁCIÓ ÉS KOMMUNIKÁCIÓ 

A bennünket körülvevő világban élünk; élő és élettelen világ vesz körül bennünket. 

Családban, egy országban, egy fa közelében lévő házban, fúj a szél, süt a nap, ugat a kutyánk – 

és így tovább, és így tovább. A természet egyes részei támogatnak minket, mások negatívan 

hatnak ránk, mások semlegesek. 

Ugyanez vonatkozik a társadalmi kapcsolatokra. A túléléshez állandó ismeretekkel kell 

rendelkeznünk a körülvevő világról, különben nem tudjuk megvédeni magunkat a káros dolgok 

ellen és nem tudunk barátságokat kialakítani. Ezt a tudást információ útján szerezzük meg. 

Információnak hívunk bármilyen olyan jelet, amely bármilyen formában segíti a 

környező világban történő tájékozódásunkat. 

Információtengerben élünk; mindenféle információt kapunk, akár kívánjuk, akár nem, és 

szándékosan is küldünk magunkról információkat. Az információkat gyűjtik, értékelik és 

továbbítják nem csak az emberek, hanem az összes élőlény. Tudjuk, hogy a kutya ugat, de a 

közelmúltban bebizonyosodott, hogy a növények is küldenek és fogadnak információkat . 

Hogyan válasszuk ki a szükséges információkat az információk tömegéből? 

Nyilvánvaló, hogy a kiválasztásnak két kritériuma van: 

• az információnak számunkra fontosnak kell lennie. Kamcsatka hőmérséklete 

számunkra nem érdekes; tehát számunkra ez nem információ. (Pontosabban, irreleváns, nem 

érdekes, haszontalan, semleges információ. A helyzet természetesen megváltozik, ha 

Kamcsatkára vadászatot tervezünk – akkor az információ releváns lesz számunkra, 

információvá válik.) Ami nem fontos, nem információ számunkra. 
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• az információnak újnak kell lennie számunkra. Az ismert információ nem hasznos 

információ számunkra; ez nem segít jobban eligazodni a környező világban. Az ismert 

információk egyetlen felhasználása, ha megerősítik az előzőt. 

A környező világ jeleit (azaz az információkat) bármilyen médium hordozhatja. A kutya 

ugatása értesít bennünket a kutya haragjáról. Ha izzadunk, az számunkra információ, hogy 

meleg van. Ha egyre sötétebbé válik, ez az információ számunkra az este közeledését jelzi. Ha 

kora reggel az ég vörös, akkor az arról szól, hogy a Nap hamarosan felkel. Ha a virág levelei 

lógnak, akkor ez számunkra jelzés, hogy a virágot meg kell öntözni. És természetesen 

információ az is, amit mi hallunk vagy olvasunk. A vízhez hasonlóan az információ a forrástól 

a csatornába folyik; más szóval a forrástól, amely rendelkezik ezzel a tudással, a csatornába, 

amely – feltehetően nem. Vagyis: az információ mindig egyoldalú, azaz egyik oldalról a 

másikra halad. 

Általában (főleg az emberek, de a fejlettebb állatok is) egy információ (jel) 

megszerzésekor valamilyen módon reagálnak. Ezzel a reakcióval az információ kétoldalúvá 

válik: nem csak A-tól B-ig, hanem B-től A-ig is halad. A kétoldalú információcserét 

kommunikációnak nevezzük. A kommunikációban a felek egyenértékűvé válnak: míg az 

információban a forrás „felsőbbrendű félnek” tekinthető (tud valamit, amit a másik fél nem), a 

kommunikációban a felek pozíciói folyamatosan változnak, ezért ők egyenértékűvé válnak. 

 

Kommunikáció 

Elméletben a kommunikáció (ugyanúgy, mint az információ) bármilyen médiumot 

felhasználhat. Amikor a virág a lógó levelein keresztül értesít, hogy szomjas, én megöntözöm, 

és a virág levelei ismét felállnak, sőt, mi kommunikáltunk. Ezért a kommunikációt nagyon 

általános értelemben is lehet értelmezni. Természetesen számunkra az emberi 

kommunikáció a fontos. 

Az emberi kommunikáció nagyon különböző csatornákat is felhasználhat. Amikor 

a barátnőm a kedvenc parfümömet használja, és én erre megcsókolom, akkor is 

kommunikáltunk. Szavak nélkül "azt mondta", azt akarja, hogy szeressem, és szavak nélkül is 

azt válaszoltam, hogy szeretem. 
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A kommunikáció minden olyan csatornát felhasználhat, amely megfelel az 

érzékszerveknek: fül, bőr (simogató ...!), Orr (parfümök ...!) Nyelv (kedvenc ételem ...!), Szem 

(kedvenc ruháim). .!). Tudatosan vagy tudattalanul, minden érzékszervet rendszeresen 

használunk – a legfontosabb érzékszervünk a fül (amit hallunk) és a szem (amit látunk). 

Első pillantásra a fül egyértelműen a legfontosabb: szükség van rájuk, amikor beszélünk 

egymással. Mint kiderült, a szemek még fontosabbak. Ennek oka a metakommunikáció. 

„Meta”: olyan fogalom, amely egy másik koncepció mögött van; azaz a metakommunikáció 

egyfajta másodlagos kommunikációt jelent; kommunikáció a kommunikációról. 

A metakommunikáció a kommunikáció rendkívül fontos része. Először is több jelentést 

közvetít, mint az egyszerű verbális kommunikáció; másodszor, felfedi a beszélő valódi érzéseit. 

 

 

 

A kommunikációtól eltérően (azt kommunikálunk, amit akarunk) a metakommunikáció 

tudattalan, ezért nem manipulálható. A kommunikációban szándékosan hazudhatunk, de 

a metakommunikációban nem hazudhatunk – ezért a metakommunikáció feltárja valódi 

gondolatainkat; valódi véleményünket arról, amit mondunk; és ezért mondjuk, hogy a 

metakommunikáció a kommunikációról szóló kommunikáció. 

A legfontosabb metakommunikációs csatorna a szemünk – amit a beszélőn látunk. 

Arckifejezése, szemkontaktusa, gesztusai, testmozgása, beszélgetési távolsága, kézmozgása - 

még ruházata is. (Ha ünnepi alkalom van, és a beszélő az esemény emelkedettségéről beszél, 

de hétköznapi ruhába öltözött, nem gondoljuk, hogy őszintén gondolja az alkalom 

ünnepélyességét.) 
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A kommunikáció, és különösen a metakommunikáció során nagyon fontos a 

visszacsatolás ahhoz, hogy a beszélő igazolja, teljes mértékben megérti az üzenetet, mivel: a 

kódolás – üzenet – dekódolás (zaj) folyamatában sok hiba és torzulás fordulhat elő. 

 

ELEKTRONIKUS KOMMUNIKÁCIÓ 

Az elektronikus kommunikáció napi folyamat a digitális korban. Ma a telefon, a 

mobiltelefon, az sms, a Facebook, az internet, az e-mailek és sok más elektronikus (digitális) 

eszköz – általánosak. A felnövekvő generáció naponta több órát tölt a digitális kommunikációs 

eszközeivel, és általában az elektronikus kommunikációra fordított idő jelentősen meghaladja 

a közvetlen, személyes kommunikáció idejét. 

Egyrészt az elektronikus (digitális) kommunikáció számos előnyt kínál: 

1. Nagyon gyors: egy digitális levél (e-mail) kézbesítése Alaszkába ugyanannyi 

milliszekundumot vesz igénybe, mintha a szomszédban lévő barátunknak küldjük. 

2. A digitális kommunikációs lehetőségei (és más digitális eszközök) miatt a világ 

kicsivé vált: abszolút könnyű kiépíteni mondjuk, francia-kínai-amerikai-namíbiai-tahiti-brazil 

baráti kört. Igaz, hogy a barátok még soha nem találkoztak, és valószínűleg nem is fognak – 

mégis, a közös vélemény, a közös érdekek, a közös barátok vagy a közös kedvencek (például 

focicsapatok, zene) megkönnyítik a barátkozást. 

3. Mivel a világ kicsivé vált (azt mondjuk, hogy „globális faluban élünk”), könnyű 

támogatókat és/vagy jótékonysági forrásokat találni. Vagyis a digitális kommunikáció a 

felhasználókat szociálisan érzékenyebbé teszi. (Igaz, hogy a „szocializmus” virtuális, mivel a 

barátok valószínűleg soha nem fognak találkozni.) 

4. Matematikailag bebizonyosodott, hogy bárki akár hat linken keresztül kapcsolatot 

létesíthet bárkivel a világ bármely pontjáról. Egy chilei utcai munkás a Római pápához, vagy 

egy indiai tisztviselő az Egyesült Államok elnökéhez. Bárki bárkivel; legfeljebb hat 

linken/kapcsolaton keresztül. 

Ugyanakkor az elektronikus (digitális) kommunikáció sok kárt is okozhat: 

1. Természetesen szükség van valamilyen közös nyelvre. Mostanáig tagadhatatlan, hogy 

ez a nyelv az angol. Segít az angol nyelv gyakorlásában, de minden más, kisebb, helyi nyelvek 

teret veszítenek. 

2. Az angol nyelv a nemzetközi kommunikációban nagyon egyszerű, és néha 

természetellenes rövidítéseket használ (mint például 4 U = „neked” és sok más hasonló példa). 

Vagyis a felhasználók tanulnak angolul, de leginkább a legegyszerűbb, sérült formában. (Igaz, 

hogy ez nem az elektronikus kommunikáció befolyása, mivel nem az okozza; egyszerűen csak 
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láthatóvá teszi: az angol vagy más nyelv – beleértve az anyanyelvünket is – ismerete 

félelmetesen rossz, sérült; tele van hibákkal...) 

3. Sokkal veszélyesebb, mint a fenti kettő: sok ember (tévesen) úgy gondolja, hogy 

névtelenség mögé rejtőzve szabadon kifejezheti veszélyes és jogellenes véleményét (mint a 

fasiszták). Továbbá, az anonimitás mögé rejtőzve, növekszenek az interneten zajló agresszív 

cselekedetek. A zaklatás, mások megalázása és hasonló cselekedetek hétköznapivá váltak. 

4. Az érzelmek elvileg írásban is kifejezhetők. Igaz, hogy szükség van olyan írókra vagy 

költőkre, mint Walter Scott, Heinrich Heine, Balzac, Oscar Wilde és még sok-sok kiváló író, –

de az internethasználók 99,9% -a nem rendelkezik hasonlóan kiváló képességekkel. Ezért a 

digitális kommunikációból gyakorlatilag hiányoznak az érzelmek. A helyzet javítása érdekében 

hangulatjeleket találtak fel, de ez messze leegyszerűsíti az érzelmek megjelenítését. 

5. A legnagyobb probléma az, hogy a digitális kommunikációban gyakorlatilag hiányzik 

a metakommunikáció. Ez azt jelenti, hogy nem lehet igazán ellenőrizni az információforrás 

hitelességét. Manapság a tömegkommunikáció (tömeges információ) félelmetesen tele van 

manipulációkkal, hamis hírekkel, alternatív világproblémákkal. Hogyan lehet harcolni a 

manipulációval – ez ma napjaink egyik legnagyobb problémája a következő generáció számára, 

ha valóban azt szeretnénk, hogy társadalmilag felelős polgárok nőjenek fel. 

6. A digitális eszközökön naponta töltött hosszú órák azt jelzik, hogy a következő 

generáció többnyire virtuális világban, virtuális barátokkal, virtuális közösségekben él. 

Elveszítik (vagy nem szerezik meg) a közvetlen kommunikáció, a vitákban való részvétel és 

azok sikeres levezetésének képességét, nem szereznek tapasztalatokat nyilvános beszéd során 

– azaz nem egy normál és felelősségteljes polgár sikeres életét élik. (Természetesen ez nem 

vonatkozik mindenkire, de ijesztően magas azok száma, akikre ez a jellemző.) 

7. A digitális korszak sajátosságai miatt veszélyes szakadék alakult ki a felnövekvő 

generáció, valamint szüleik és tanárai között. A fiatal generáció szabadon használja a digitális 

eszközöket, de nem mindegyikük rendelkezik elegendő tapasztalattal a fenyegetések kezelésére 

– míg az előző generációnak elegendő élettapasztalata van, de sokuk számára idegen világ a 

digitális korszak eszközeinek használata. Ez az ellentmondás az emberiség történetében soha 

nem létezett a generációk között.  

A legfontosabb kérdés a felnövekvő generáció oktatásában és nevelésében: a digitális 

korszak nyújtotta előnyök kihasználása, valamint szembenézés a digitális korszak kihívásaival. 

   ELLENŐRZŐ KÉRDÉSEK 

1. Mi az információ? 

2. Melyek a lehetséges információs csatornák? 
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3. Mi a kommunikáció? 

4. Milyen kapcsolat van a kommunikációs, és milyen az infromációs partnerek között? 

5. Mi a közvetlen, személyes kommunikáció? 

6. Milyen előnyei vannak az elektronikus (digitális) kommunikációnak? 

7. Milyen fenyegetéseket rejt a digitális kommunikáció? 

 

Házi feladat 

1. Elemezz két egyszerű, a környezetedben előforduló információt! 

2. Mutass be egy kommunikációs szituációt! 

3. Találkoztál-e már internetes veszéllyel? Ha igen, röviden mutasd be! 

 

   Egyéni olvasás – Metakommunikáció: Amit mondtam, az nem az, amit 

gondoltam 

(https://psychcentral.com/lib/meta- communication-what-i-said-isnt-what-i-meant/)  

"Nem kommunikálunk." 

A telefonban a nő azt gondolja, hogy elmondta nekem, miért akar ő és férje csak egy évi 

házasság után terápiára jönni. 

- Egyetért ezzel a férje? – kérdezem. 

„Azt hiszi, hogy nagyon jól kommunikálunk. Azt mondja, túl követelőző vagyok.” 

Megállapodunk a következő hétben. Miután megbeszéltük a dolgot, elgondolkodtam, hogy ez 

a panasz milyen gyakorivá vált. Az elmúlt 20 évben valószínűleg legalább 800 alkalommal 

hallottam ezt a mondatot: „Nem kommunikálunk.” Általánosságban elmondható, ha probléma 

van egy párkapcsolatban, rosszul mennek a dolgok és a pár együtt szeretne maradni, nem a 

kommunikáció hiánya a legjobb módja a megoldásnak.  

Az igazság az, hogy az emberek mindig kommunikálnak. Ezt nem lehet elkerülni. 

Társadalmi lények vagyunk, mindig olyan jelzéseket küldünk, amelyeket mások olvasnak, 

értelmeznek és válaszolnak, miközben mi is olvassuk, értelmezzük és válaszolunk az általuk 

mondottakra. Amikor két ember, aki közelebb akar kerülni egymáshoz, állandó zavarban van, 

nem azért van, mert nem kommunikálnak. Valójában valószínűleg túlságosan sokat 

kommunikálnak egymással, a probléma az, hogy nem értik egymás kódját. 

Mindannyian tudjuk, hogyan működnek a személyi kódok. Kérdezz meg valakit, hogy 

van. Azt válaszolja: „Rendben.” Ha egyszerűen mondta, akkor arra gondolunk, valóban jól van, 

bár az is lehet, hogy ez egy udvarias válasz volt, de az illető nem éppen neked akarja elmondani, 

https://psychcentral.com/lib/meta-%20communication-what-i-said-isnt-what-i-meant/
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hogy érzi magát valójában. Erre nem szükséges válaszolni, és mindketten csak továbblépünk. 

Ez annak a beszélgetésnek a fajtája, amelyet állandóan folytatunk, fenntartjuk a „társadalmi 

kerekek mozgatását”. 

De képzeljünk el egy fiatal párt egy hosszú és fárasztó munkanap végén. 

– Milyen volt a napod? – kérdezi a fiú. 

– Kitűnő – mondja a lány vállat vonva és sóhajtva. 

Hogy ezután mi történik, kritikus fontosságú a párkapcsolat erősödése szempontjából. 

Ha a fiú elfogadja a „kitűnő”, választ és továbblép, a lány valószínűleg megsértődik. Azzal is 

vádolhatja, hogy nem hallgatta meg, és nem szereti őt eléggé. Ha a fiú is fáradt, és csak ezért 

volt a felszínes kérdés, akkor ártatlannak érzi magát és igazságtalannak a vádakat – ez pedig 

csak olaj a tűzre; erre a lány válasza: „nem hallgatsz meg” vagy „soha nem értesz meg”. A 

„Milyen volt a napod? ”általános kérdésből küzdelem lesz, amikor a pár mindkét tagja végül a 

sarokban duzzog, mindketten úgy érzik, nekik van igazuk, de félreértették egymást és ez 

közéjük állt. 

Ezt nevezzük „metakommunikációnak”. Az 1970-es évek elején Gregory Bateson 

alkotta meg a kifejezést, hogy leírja az összefüggést beszédünk és reakcióink között. A 

metakommunikáció az összes olyan nonverbális jelzés (hangszín, testbeszéd, gesztusok, 

arckifejezés stb.), amely erősíti vagy rontja azt, amit szavainkkal mondunk. Egy teljes 

beszélgetés folyik a felszín alatt. 

A fiatal párunk esetében a vállvonás és a sóhaj egy kód, a „Szerencsétlen napom volt. 

Beszélnem kell valakivel, aki szeret engem. Kérlek, ölelj és csókolj meg, és ne kérdezz tőlem 

egy kis ideig semmit.” kódja. „Mit szólnál egy pohár borhoz?” – kérdezi a fiú. Ha már önti a 

bort, és együttérzően mosolyog a lányra, akkor az a karjaiba simul. Ha azt mondja: „Éhes 

vagyok. Mi van vacsorára?” – harcba indulnak. 

Az együttműködő párok időt szánnak arra, hogy megtanulják egymás nonverbális kódját 

és verbális nyelvét. Erőfeszítést követel, hogy megértsük egymás jeleit. Amikor mindkét ember 

félreteszi védekezését és keményen dolgozik, hogy egymás meta-szintjére kerüljenek, a pár 

egyre védettebbé válik. A bizalom és az intimitás alapja egymás jeleinek ismerete. A kapcsolat 

korai éveiben gyakori lehet a beszélgetés arról, hogy mit mondtak, és mit értettek az 

elmondottak alatt – ez a beszélgetés akár a reggeli órákig is elhúzódhat. Amikor a pár régebb 

óta van együt, ezek a beszélgetések ritkábban fordulnak elő, de továbbra is fontosak. A 

kommunikáció arról, hogy mit értünk a kommunikációnk alatt – bonyolult. Egy új életszakasz, 

új tapasztalatok vagy új információk finoman megváltoztathatják a jelentésüket. 

Hogyan tanulhatjuk meg egymás metakommunikációját? 
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• Ne feltételezd, hogy partnered ugyanúgy értelmezi azokat a szavakat és kifejezéseket, 

gesztusokat vagy hangszínt, mint te!  Minden családnak megvan a saját családkódja. Te 

megtanultad a tiéd. A partnered megtanulta az övét. Mindannyiunknak magától értetődik, mit 

jelent néhány dolog. Ha a partnered zavarodottnak tűnik, állj ellen a kísértésnek, hogy csalódott 

légy vagy elítéld. Ehelyett állj meg, és kérdezd meg, hogy mit hallott. Magyarázd el, hogy mire 

gondoltál. 

 

• Ne állítsd be, hogy partnered nem érdekli, amit mondasz, vagy nem szeret téged, vagy 

buta, ha nem érti meg, amit gondolsz. Az egymás kódjainak nem megértése még nem 

kérdőjelezheti meg a párkapcsolatot. 

• Lassítsd le a beszélgetést. Amikor az emberek nem értik egymást, hajlamosak lesznek 

idegeskedni. Amikor az emberek idegeskednek, hajlamosak felgyorsulni. Ehelyett vegyél egy 

mély lélegzetet, és kérd meg partnered, hogy mondja el, ő mire gondolt a szavaid hallatán. Ha 

tévedtek, nyugodtan és türelmesen tisztázzátok. 

 

 

• Figyelj kíváncsian és érdeklődéssel. Gondosan magyarázd el az elhangzottakat. Ez nem harc. 

Ez egy lecke egymás nyelvén. A jó hallgatás nem mindig jön természetesen, de ne aggódj, a 

hallgatás olyan készség, amelyet meg lehet tanulni. 

• Tedd félre a védekezést. Amikor azzal vádolnak, hogy nem érted, ismerd el, hogy 

valószínűleg igaz. Kérj segítséget partnered kódjának megértésében. 
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5. TÉMAKÖR 

ÉRZELMI INTELLIGENCIA A DIGITÁLIS KORBAN 

C. MODUL 

MOTIVÁCIÓ ÉS MANIPULÁCIÓ A DIGITÁLIS KORBAN 

 

A modul tanulmányozása után a hallgatók megértik 

•  mi az „információ-motivációs” pár; 

•  mi a legfontosabb tényező a motivációban; 

•  mi a manipuláció; 

•  hogyan veheted észre, ha valaki manipulál téged; 

•  hogyan lehet harcolni a manipuláció ellen. 

 

INFORMÁCIÓ ÉS MOTIVÁCIÓ 

Az előző modulokban láttuk, hogy világszerte az információk óceánjában „úszunk” –az 

emberek, de más élőlények és a természet által küldött információkban. De miért röpköd 

körülöttünk olyan sok információ? Csak véletlenszerűen; és ilyen az élet ...?! Nem. A 

filozófiából tudjuk, hogy mindennek célja van; soha nem csinálunk semmit cél nélkül. Nem 

mindig ismerjük fel a célt, de minden információs eseménynek oka van. (Ha nem más, akkor 

tudattalanul szeretnénk mások figyelmét felhívni magunkra: "Hé, itt vagyok .. !!!") 

Arra buzdítunk másokat, hogy tegyenek valamit; ebben az esetben figyeljenek a 

létezésünkre. Ez a motiváció, az információ minden egyes részével arra buzdítunk, 

ösztönzünk másokat, hogy velünk együtt tegyenek valamit. Az információ elkerülhetetlenül 

együtt jár a motivációval. Az információt és a motivációt érzékeljük, viselkedési 

képességeinknek megfelelően reagálunk rájuk és csinálunk valamit. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Információ 

Viselkedési 

képességek 
Viselkedésváltozás 

Motiváció 
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A legtöbb esetben a tudatos információtól eltérően a motiváció a legtöbb esetben 

tudattalan. Természetesen az is lehetséges, hogy közvetlenül kérünk valakit, hogy tegyen meg 

valamit, de ezt általában „kérésnek” vagy „parancsnak”, nem pedig motivációnak hívják. A 

motiváció a legtöbb esetben rejtett, és még a motiváló sem mindig jön rá, hogy valójában mit 

szeretne, hogy a másik fél mit tegyen meg – azaz a motiváció a motivátló számára is rejtve 

marad. 

Mivel a motiváció az esetek többségében rejtett, így az félreérthető. Először is a célt, a 

célt önmagában is félreérthetjük, de második lépésként még a helyesen ismert motiváció is 

keresztülmegy a viselkedési módunkon, viselkedési tulajdonságainkon. Mindannyian eltérő 

viselkedési móddal rendelkezünk, és ezek a készségek a konkrét helyzettől függően is 

változnak. 

Néhányan lassúak vagyunk és a reakciónk: „nem kell kapkodni” néhányunk pedig ellenkezőleg: 

habozás, gondolkodás nélkül ugrik, stb. vagyis az eredeti motivációs cél és a motivációs 

eredmény nagyon eltérő lehet. Ez az oka a kommunikációnak, azaz a kétirányú 

információcserének: a motiváló azonnali visszajelzést kap, így a motiváló tudja, hogy 

„célbaért”; vagy pedig a motivációt ismételnie vagy módosítania kell.)  

(Amikor egy kis gyerek sír, a motiváció nagyon világos jele: „kérlek vigyázz rám.” Ha 

a gyerek nem kap megfelelő visszajelzést, hangosabban sír.) 

Mivel a motiváció a motiválótól származik, lehet önző is. (Nagyon kicsi gyerekek esetében 

lehet ez a helyzet. Ebben az esetben nem igazán önző motiváció, hanem egyszerűen információ: 

„fáj a gyomrom, kérlek, segíts nekem”.) 

A verbális kommunikációs képességek kialakulásával és fejlődésével ezek a tisztán 

önző motivációk általában eltűnnek, és felváltják a következők: „csináljunk valamit együtt” 

vagy „kérlek csináld ezt, te ebben nagyon jó vagy”. Vagyis a motiváció általában többé-

kevésbé semleges, objektív és tükrözi a motivált személy érdekeit is. A motiváció többé-

kevésbé öntudatlan marad, de a tudatos rész természetesen növekszik, ahogy növekszünk. 

A motiváció közvetítésének fő csatornája a metakommunikáció. Gesztusaink közvetítik 

érzéseinket, és tudjuk, hogy csak a saját motivációinkat tudjuk közvetíteni. Lehetetlen 

motiválni valakit, hogy tegyen valamit, ha mi magunk nem vagyunk motiváltak. Rendkívül 

fontos, hogy erre rádöbbentsük a vezetőket, hiszen ha nem motiválják magukat, nem képesek 

motiválni másokat. Ezért a metakommunikáció nélkülözhetetlen eszköz a motivációhoz. 

Fontos megjegyezni: a motiváció érzelem, a motiváció egy érzés. Nem intézhetjük el 

egyszerűen azzal, hogy elmagyarázzuk, mit tegyen meg a másik fél. Ha megpróbáljuk ezt tenni, 

akkor a motiváció eltűnik, egyszerű magyarázattá válik – miért jó vagy hasznos valamit 
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ilyen vagy más módon megtenni. Racionális motiváció nem létezik; ez akkor magyarázat, 

egyértelmű kívánság vagy megrendelés. 

 

MOTIVÁCIÓ VAGY MANIPULÁCIÓ 

A motivációs jellemzők nem igazán változtak a digitális korban. Igaz, hogy az 

elektronikus kommunikáció hatalmas növekedésével (gyakorlatilag nem ad helyet a 

metakommunikációnak) a valós motivációs eszközök sokat csökkentek. Az alapvető eszközök 

és célok azonban nem változtak. A digitális kommunikációban a metakommunikáció 

csökkenése (vagy megsemmisítése) azonban utat adott a brutális motiváció megjelenésének: 

a manipulációnak. 

Általában a motiváció és a manipuláció ugyanaz: mindkettő azt kívánja, hogy a partner 

valamilyen kívánt módon cselekedjen. A különbség a felhasznált etikában van: a motiváció 

etikus, a manipuláció teljesen etikátlan. Az eset hasonló a sétabothoz: ha valaki beteg, segíti 

a sétában; de ha valaki a másik ember megütéséhez használja, az eset teljesen más. 

A manipuláció túlnyomó részének két oka van: 

1. óriási mennyiségű információ; tömegkommunikáció (inkább: tömeginformáció) 

előfordulása. Agyunk optimálisan bizonyos mennyiségű információ kezelésére képes; és ha 

sokkal többel árasztjuk el, hatékonysága hirtelen csökken; a hatás hasonló ahhoz, mintha 

egyáltalán nem kapnánk információt. Az információ mennyisége hirtelen megnőtt a digitális 

korszak technológiái miatt. 

2. Mint korábban elmondtuk, az elektronikus (digitális) kommunikáció nem ad helyet a 

metakommunikációnak; csak személyes kommunikációban fordul elő. A metakommunikáció 

egy biztos eszköz a motivátló hitelességének ellenőrzésére; de most van esély szabadon 

manipulálni; semmilyen módon nem lehet támaszkodni a metakommunikációra. 

 

 

A manipuláció több szempontból is különbözik a motivációtól: 

1. Míg a motiváció többnyire öntudatlan, a manipuláció teljesen tudatos. 

2. Míg a motiváció gyakorlatilag jóindulatú és semleges, addig a manipuláció teljesen 

egoista, elfogult. 
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3. Míg a motiváció többnyire „lágy” módszereket használ (mivel ez többnyire öntudatlan), 

a manipuláció brutális és nyíltan kemény eszközöket használ. 

4. Míg a motiváció lehetővé teszi a másik fél számára a döntést, a manipulálók erősen 

befolyásolják a másik felet, hogy fogadja el a manipulátor által javasolt döntést, mint az 

„egyetlen helyes döntést”. 

A manipuláció szándékos és egoista, etikátlan cselekedet: valaki úgy viselkedjen, 

amint a motiváló (manipulátor) akarja. Nyilvánvalóan megjelenik a politikában; valamivel 

kisebb arányban, a kereskedelemben és szórványosan, még a személyes életben is. (Az utóbbit 

inkább zsarolásnak hívják). 

A manipuláció számos eszközt használ. A politikában az ellentétes információforrások 

elnémítása, a pozitív hírek (információk) szándékos kiválasztása, melyek csak az egyik oldal 

számára pozitív, a másik oldal számára negatív, a támogatók preferenciái, miközben elnyomják 

az ellenfelekét, és így tovább. 

Nem csoda, hogy a demokrácia elsődleges igénye a szabad sajtó – be kell vallanunk, nincs 

olyan ország, ahol a sajtó valóban és teljesen elfogulatlan, semleges, őszintén informatív lenne. 

A kereskedelemben a „sztárolt” termék pozitív tulajdonságainak kiemelése; a versenyfelek 

áruinak negatív tulajdonságainak és tapasztalatainak említése stb. 

Nem csoda, hogy a „negatív marketing” (vagyis a hét „reklámja”, a versenytársak 

termékeinek vagy maguknak a versenytársaknak a negatív, rossz pontjai) gyakorlatilag a világ 

minden fejlett országában törvények által védve vannak.  

A manipuláció legbrutálisabb és közvetlen módját agymosásnak hívják. Olyan pszichológiai 

módszereket alkalmaz, hogy a személy teljes „mentalitása” megváltozik, és helyébe a 

manipulátor számára kedvező módszer lép. Ez az összes diktátor, például Hitler vagy Sztálin 

kedvelt módszere, de napjainkban a terroristák is nagyon gyakran használják. 

Be kell vallanunk: az emberiség manapság alig tudja megvédeni magát a 

manipulációtól. Ebben az értelemben: az emberiség még mindig gyermek a digitális korban; 

nincs élettapasztalat, nincs jóváhagyott módszertan, nincs jól képzett tanárok tömege, nincs 

tapasztalt szülő – nem is beszélve a nagyszülőkről ... És ami szintén fontos: nem könnyű 

megvédeni magunkat a manipulációtól. Nehéz és fáradságos: szándékosan információt kell 

gyűjteni ugyanarról a tárgyról különböző forrásokból, értékelni őket, kitalálni a lehetséges 

igazságot és így tovább. Az embernek médiaműveltséggel kell rendelkeznie – és ez az 

írástudás legalább annyira fontos, mint a klasszikus írástudás: olvasás, írás, számolás. 
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Ne hagyjuk, hogy ez megtörténjen..! 

   ELLENŐRZŐ KÉRDÉSEK 

1. Mi a motiváció? 

2. Mi a motiváció fő jellemzője? 

3. Hogyan motiválunk általában? 

4. Mi a manipuláció? 

5. Miért etikátlan a manipuláció? 

6. Mit tehetünk/mit kell tennünk a manipuláció megakadályozása érdekében? 

 

HÁZI FELADAT 

1. Magyarázd el, mi a motiváció! 

2. Mondj egy példát, amikor sikeresen motiváltál valakit! 

3. Észrevetted már, hogy manipulálnak? Mutasd be, hogyan vetted észre! 

4. Magyarázd el a manipuláció etikátlan jellegét! 

 

   Egyéni olvasás – A médiaműveltség definíciója 

 (https://namle.net/publications/media-literacy-definitions/)  

 

(NAMLE = Országos Médiaműveltség-oktatási Szövetség) 

Az alapvető meghatározás 

A médiaműveltség képesség a kommunikáció minden formájának elérésére, elemzésére, 

értékelésére, létrehozására és tevékeny felhasználására. 

A médiaműveltség a legegyszerűbben szólva a hagyományos írástudás alapjaira épül, és az 

olvasás és írás új formáit kínálja. A médiaműveltség lehetővé teszi az emberek számára, hogy 

kritikus gondolkodók és alkotók, hatékony kommunikátorok és aktív polgárok legyenek. 

A terminológia sokfélesége – Néhány meghatározás és pontosítás 

https://namle.net/publications/media-literacy-definitions/
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A „médiaműveltség” kifejezést gyakran felváltva használják a médiával és a média 

technológiáival kapcsolatos kifejezésekkel. Annak tisztázása érdekében, hogy mit értünk 

médiaműveltségen, a NAMLE a következő meghatározásokat kínálja: 

• A média az elektronikus vagy digitális eszközökre, valamint az üzenetek továbbítására 

használt nyomtatott vagy művészi képi elemekre utal. 

• Az írástudás képessége szimbólumok kódolására és dekódolására, valamint üzenetek 

összefoglalására és elemzésére. 

• A médiaműveltség képessége a médián keresztül továbbított szimbólumok kódolására és 

dekódolására, valamint a közvetített üzenetek összefogalalására, elemzésére és 

előállítására. 

• A médiaoktatás a média tanulmányozása, ideértve a „gyakorlati tapasztalatokat” és a média 

termékeket. 

• A médiaműveltség oktatása a médiaműveltséggel kapcsolatos készségek oktatására 

szolgáló oktatási terület. 

 

Szélesebb körű meghatározás 

Médiaműveltség: a kommunikáció minden formájának elérésére, elemzésére, értékelésére, 

létrehozására és tevékeny részvételre való képesség minden tantárgyra vonatkozóan. A 

médiaműveltség szükséges, elkerülhetetlen és reális válasz a bennünket körülvevő komplex, 

állandóan változó elektronikus környezetre és kommunikációs bőségszarura. 

Ahhoz, hogy sikeres hallgatók, felelős állampolgárok, produktív munkavállalók vagy 

hozzáértő és lelkiismeretes fogyasztók legyünk, az egyéneknek a szaktudásukat kell 

fejleszteniük az egyre kifinomultabb információs és szórakoztató médiumokkal, amelyek 

multi-szenzoros szinten szólnak hozzánk, befolyásolva a gondolkodásunkat, érzésünket és 

viselkedésünket. A mai információs és szórakoztató technológiák szavak, képek és hangok 

erőteljes kombinációján keresztül kommunikálnak velünk. Mint ilyen, fejlesztenünk kell az 

írástudási készségünket, amelyek segítenek minket abban, hogy megértsük a kapott üzeneteket, 

és ezeket az eszközöket hatékonyan felhasználhassuk saját üzenetünk megtervezésére és 

terjesztésére. A média korában az írástudáshoz kritikus gondolkodási képességekre van 

szükség, amelyek képessé tesznek bennünket döntéseink meghozatalakor, akár az osztályban, 

a nappaliban, a munkahelyen, a tanácsteremben vagy a szavazóhelyiségben. 

Végül, míg a médiaműveltség kritikus kérdéseket vet fel a média és a technológia 

hatásával kapcsolatban, ez nem egy médiaellenes mozgalom. Inkább az érintett egyének és 

szervezetek koalícióját képviseli, ideértve az oktatókat, a valláson alapuló csoportokat, az 
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egészségügyi szolgáltatókat, valamint az állampolgárok és a fogyasztók csoportjait, akik 

médiakörnyezetünk megértésének világosabb módját keresik. 

Az évek során a médiaműveltség számos meghatározását és jövőképét hozták létre, 

hogy tükrözze a különböző nézőpontokat, különböző megközelítéseket és célokat, valamint a 

különböző közönségeket. A NAMLE webhely különféle szekcióiban közzétett 

hozzászólásokon keresztül megpróbáljuk bemutatni ezen meghatározások sokaságát és azok 

forrásait. Üdvözöljük a látogatók véleményét a weboldalon. 
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6. TÉMAKÖR 

A GLOBÁLIS KÉRDÉSEK TUDÁSA ÉS TÁMOGATÁSA A DIGITÁLIS KORBAN 

A. MODUL 

A VILÁG KORÁBBAN ÉS MOST 

 

A modul tanulmányozása után meg fogja érteni: 

• mit jelent a globalizáció; 

• miért létfontosságú a globalizáció megértése; 

• milyen következményekkel jár a globalizáció; 

• hogyan kapcsolódnak össze a globalizáció és a kommunikáció. 

 

A világ kommunikációval és információval kapcsolatos változásainak tükröződése abból a 

feltevésből indul ki, hogy a kommunikációs technológiák és az információs erőforrások olyan 

eszközök, amelyeket a felhasználóknak meg kell tanulniuk megérteni és kezelni az egyre 

növekvő erőforrások miatt, amelyek gyakran egymástól elválaszthatatlanok. 

A szükséges ismeretek fejlesztése érdekében hasznos megérteni, mi vezetett a jelenlegi 

helyzethez. Ez a modul a kommunikáció és az információ dinamikáját szeretné megvizsgálni a 

globalizáció előtt és után egy történelmi kutatás nyomán 

 

GLOBALIZÁCIÓ ÉS KOMMUNIKÁCIÓ 

„A globalizáció a világot átfogó társadalmi kapcsolatok intenzitásának növekedése, 

amely révén távoli helyek úgy kapcsolódnak össze egymással, hogy az egyik helyen 

bekövetkező eseményeket sok kilométernyi távolságban lejátszódó folyamatok befolyásolják, 

és viszont.” (Giddens, 1994, 70. oldal). 

Míg az elején a globalizáció túlnyomórészt gazdasági jelenség volt, manapság életünk 

minden aspektusát érinti: társadalmi, kulturális, politikai és technológiai. Kétségtelen, hogy 

megértsük, hogy a globalizáció milyen következményeként jön létre a kommunikáció. 

A „globális falu” fogalma, amelyet először Marshall McLuhan vezetett be 1962-ben, 

összekapcsolódik a globalizáció elképzelésével, és számos szinten működik: geopolitikai, 

gazdasági, társadalmi és kulturális szinten. 

McLuhan elméletét összefoglalhatjuk híres idézetében: "a médium az üzenet" 

véleménye szerint a rádió, a távíró, a telefon, a televízió és a számítógépek ugyanazon üzenet 

hordozói. A nyolcvanas évektől a kilencvenes évekig általánosan használták a "globális falu" 

fogalmát, mint a világ különböző területein élő kultúrák kölcsönös egymásra hatását; a 

mobiltelefon, a kábel- és a műholdas televíziós adások, a számítógép, az e-mail és az internet 
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elterjedtek és ismerős tárgyakká váltak, és ennek következtében a világ és a távolság új 

felfogása következett. 

Az 1960-as évek végén az amerikai katonaság megtámadhatatlan kommunikációs 

rendszert tervezett, a szuperszámítógépekben való széles körű elterjedésének köszönhetően 

pedig megszületett a világháló. A kilencvenes évek elején az interneten elérhető információk 

egyre több felhasználó számára váltak elérhetővé. 

A 20. század végén az internet képes lett arra, hogy ideális hely legyen a „virtuális terek” 

számára, ahol kommunikálni, dolgozni és szórakozni lehet; tehát a világháló a „globális falu” 

technikai megvalósítása volt. A média tapasztalatok kronológiájának felépítésével McLuhan 

három szakaszra osztotta a történelmet, amelyek a kommunikáció előrehaladásának különböző 

szakaszaira vonatkoztak: 

1. Törzsi Korszak: a fül, mint domináns érzékszerv, a szóbeli szóra összpontosítva; 

2. Mechanikus Korszak: tudományos és analitikus szellem jellemzi, a nyomda 

feltalálásával a hangok láthatóvá alakulnak, és a fülről a szemre tolódik a hangsúly; 

3 Elektronikus Korszak: az azonnali kommunikáció korszaka, és visszatérés a törzsi 

társadalmi dinamika környezetéhez globális szinten, ahol az összes érzéket újra felhasználják, 

különösen az érintést. 

Manapság a posztindusztriális társadalomban az információs társadalomtól (amelyben a 

tömegkommunikációs eszközök az üzeneteket forrásról a címzettekre továbbítják) a 

kommunikációs társadalomra (ahol a tárgy ugyanakkor a címzett és az üzenetek forrása) 

váltunk át. 

Manapság a posztindusztriális társadalomban az információs társadalomról (amelyben a 

tömegkommunikációs eszközök az üzeneteket a forrástól a címzettekhez továbbítják) a 

kommunikációs társadalomra váltunk át, (ahol a tárgy egyidejűleg a címzett és az üzenetek 

forrása). 

 

1. AZ INFORMÁCIÓK ÉS A KOMMUNIKÁCIÓS HÁLÓZATOK FEJLŐDÉSE 

Az információs és kommunikációs hálózatokról beszélve az eddigi történelem folyamán 

nem állnak rendelkezésre hasonló adatok a szinte mindenki számára elérhető és hozzáférhető 

eszközök bőségéről; bár a statisztikák lényeges egyenlőtlenségeket mutatnak: „az információ 

és a kommunikáció hiánya a „gazdagabb”és a „hátrányos helyzetűek” között”. Az információs 

és kommunikációs „torlódás” problémája megnehezíti a megkülönböztetést a hasznos és a 

zavaró tényezők között (G. Livraghi, 2004). 

 

 



102 
 

Ilyen összetett körképben hasznos lehet a jelenlegi helyzethez vezető lépések 

visszavezetése, elemezve egyes tendenciák gyors változásait, mások lassú fejlődéséhez 

viszonyítva, mindenekelőtt pedig a múltból való teljes leválást. 

Egy kis történeti elemzés segít megérteni ezeket a jelenségeket. 

A szóbeli hagyomány 

 

 

Az emberi kultúra nem létezhet kommunikáció nélkül, és az emberiség egyik alapvető 

vonása a nyelvek gazdagsága és összetettsége, amely lényegében a "beszélt nyelv". 

A személyes párbeszédek folyamatos és végtelen keresztezése továbbra is a kommunikációs 

rendszerek egyik pillére, és tagadhatatlanul súlyos hiba lenne, ha elhanyagolnánk azok 

hatékonyságát és hatalmát. A kőkorszak őskori kommunikációja, amely eredetileg csak gesztus 

volt, fokozatosan fejlődött beszélt nyelvvé, amely felelős az ember globális fejlődéséért. A 

szóbeli kommunikációhoz kapcsolódó, szobrászati, képi és vésett alkotásokat a tudósok az írás 

felé tett első lépésként értelmezték. 

  

A kézirat vagy a hieroglifa kultúra 

 

 

Az írás feltalálásának érdeme a suméroknak (Kr. e. kb. 3500 körül) tulajdonítható, bár 

széles körben bebizonyosodott, hogy a múlt emberei még az írás megjelenése előtt tudomásul 

vették a terrakotta téglák kereskedelmét és gazdasági fejlődését, felhasználva a 

szimbólumokhoz hasonló illusztrációkat, amelyek nem álltak ikonikus kapcsolatban azzal, amit 

ábrázoltak. 
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Az első írásrendszer Kr. e. 3500 körül alakult ki Mezopotámiában, és szimbólumokra 

épült, amíg később valódi nemzetközileg megosztott írási módszerré vált. A szimbólumok 

ötleteket, tárgyakat, akciókat ábrázoltak, de nem hangokat. Később, az ókori Egyiptomban és 

Babilonban, az írás egy akusztikus dimenziót fejlesztett ki: a hieroglifák nemcsak a tárgyat 

ábrázolták, hanem a hangot is, amely magának a tárgynak a kifejezésére szolgált. 

Kr. e. 1500 végén a föníciaiak új, 22 karakterből álló ábécét fejlesztettek ki. Ez az írásrendszer 

egyfajta tananyag volt, amelyben csak mássalhangzók szerepeltek. 

Amikor a föníciaiak találkoztak a kis-ázsiai görögökkel, bizonyos mássalhangzó 

szimbólumokat adaptáltak magánhangzóik ábrázolására. Ez az új írási és olvasási módszer 

hamarosan a nyugati világ minden későbbi írási rendszerének őse lett. 

Ha az orális kultúra a memóriára összpontosított, akkor a hieroglifa kultúra anélkül is 

létezhet. Valójában a könyvet mesterséges memóriának, az elme kiterjesztésének tekintik. Az 

ókorban a könyveket tekercs vagy kód formájában lehetett megtalálni. Az első könyveket úgy 

nyerték, hogy a papirust egy bot körül forgatták. Mindez valódi könyvesboltok és kiadók 

születését tette lehetővé, akik írástudókra támaszkodtak a darabok kiadásakor. Megszülettek az 

első könyvtárak, amelyek közül a legnagyobb Pergamon (ma Bergama – Törökország) és 

Alexandria (Egyiptom) könyvtára volt. 

Sajnos a középkorban az ókori Görögország és Róma nagy irodalmi és filozófiai hagyománya 

kihalt. Európában az írástudás szinte kizárólag az egyház számára volt fenntartva, a kolostorok 

váltak a legfontosabb kulturális központokká, és a dokumentumokat latinul írták 

pergamenlapokon. 

 

 

Az első népi nyelven írt dokumentumok a 13. századra vezethetők vissza, a papír bevezetésének 

köszönhetően, amely olcsóbb volt, mint a pergamen. A középkorban, a sok írott szöveg 

ellenére, a szóbeli hagyomány továbbra is alapvető szerepet játszott az információk és a tudás 

továbbításában, ez a szerep pedig majd a mozgatható típusú találmányok feltalálásával változik 

meg. 
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Tipográfiai kultúra 

 

 

Egyes tudósok úgy vélik, hogy a mozgatható típusú nyomtatás volt a legnagyobb 

technológiai-kulturális átalakulás Európa történelmében. A találmány, amely a középkor végét 

és a modern kor kezdetét jelölte, „elsődleges történelmi motornak” tekinthető, amely 

befolyásolta más tömegkommunikációs technológiák fejlődését. A modern Európának megvan 

az összes szükséges követelménye ennek az új módszernek a gyors fejlődéséhez: a népi nyelv 

születése a latin nyelv mellett, pergamen helyett papír bevezetése és a római számrendszert 

felváltó arab számok bevezetése. 

 

A mechanikus és elektronikus média kultúrája 

A nyomtatott könyvekben szereplő információk könnyen kézről kézre adhatók, de a 

távirat megjelenésekor az üzenetek még gyorsabban is eljuthattak, mint az üzenetküldő, mivel 

a távoli kommunikáció már nem függött a használt szállítóeszköztől. Röviden: a távíró és a 

telefon újabb forradalmat jelentett a kommunikációs rendszerben. 

A távíró egy távoli kommunikációs rendszer, amelyet adatok (betűk, számok és írásjelek) 

továbbítására terveztek meghatározott kódok felhasználásával. A szavak olyan elektromos 

impulzusokká alakulnak át (Morze jelek), amelyek képesek kábelek hálózatán keresztül 

haladni. A 19. század vége előtt Guglielmo Marconi kábelek nélkül sikeresen továbbította az 

üzeneteket Morse jelekkel. 

Ezután a 19. század második felében találták ki a telefont, amely továbbította a hangot, és nem 

korlátozódott csak az írásbeli dokumentumokra. 
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Az 1920-as évek elején születtek az első nagy rádióállomások, amelyek rendszeres műsorokat 

sugároztak, és hallgatásuk a szórakoztatás forrása lett. 

A televízió megjelenésével a rádió elsőbbségét komolyan megkérdőjelezték. Az első televíziós 

adásra 1939-ben került sor, de csak a második világháború után kezdett a televízió 

tömegmédiaként érvényesülni. 

 

 

 

Végül: a számítógép fejlődése a 70-es években a mikroprocesszoros technológián keresztül, a 

könnyen használható szoftver fejlesztése és az internet gyors kibővítése a 90-es években 

mélyrehatóan befolyásolta az összes többi kommunikációs technológiát, a számítógépet 

mindenki számára hozzáférhető eszközzé alakította át, ez különösképpen a 21. század 

médiájává vált. 

   ELLENŐRZŐ KÉRDÉSEK 

1. Határozza meg a globalizáció fogalmát. 

2. Melyek a szóbeli hagyomány jellemzői? 

3. Melyek a kézirat vagy a hieroglifa jellemzői? 

4. Mit jelent a tipográfiai kultúra? 

5. Mi jellemzi a mechanikus és elektronikus média kultúráját? 
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6. TÉMAKÖR 

A GLOBÁLIS KÉRDÉSEK TUDÁSA ÉS TÁMOGATÁSA A DIGITÁLIS KORBAN 

B. MODUL 

GLOBALIZÁLT DIGITÁLIS TÁRSADALOM 

 

A modul tanulmányozása után meg fogja érteni: 

• miért globalizálódik a digitális társadalom; 

• miért és hogyan változtatja meg a közösségi média életünket; 

• melyek a digitális kommunikáció jellemzői; 

• hogyan változtathatja meg a digitális kommunikáció az agyunkat; 

• hogyan befolyásolja az oktatás és a kommunikáció egymást. 

 

BEVEZETÉS 

A technológia fejlődése több változást hozott az emberi életben, és a jövőben sok más 

is bekövetkezik. A modul célja egy intenzíven vitatott kérdés elemzése, különösen az oktatás 

világában: a digitális kor kommunikációja, valamint a technológia és a személyek közötti 

kapcsolatok összekapcsolása. 

A kommunikáció új formái, az e-mailek, a szöveges üzenetek, a csevegések és a 

közösségi média, amelyek gyakorlatilag felváltották a hagyományos leveleket és képeslapokat, 

nyilvánvalóan érdekli a fiatalokat. Ezeket a kommunikációs módozatokat kritikával illetik: 

sokan azt állítják, hogy a fiatalok számára veszélyt jelentenek, hiszen veszélyeztetik a társas 

kapcsolatokat, mivel a technológiák néha akadályok az egyének között. 

Másrészt a technológia fejlődése lehetővé tette a kapcsolat felvételét számos kultúrával, 

a fizikai mozgások lehetetlenségének leküzdésével, a távoli világok megismerésével, a távoli 

országokban élő emberek valós idejű kapcsolatainak kezelésével, és az állandó online 

kapcsolattartással. Röviden: ebből a szempontból úgy tűnik, hogy a kommunikáció korlátlan és 

akadálymentes. 

Valójában a mobiltelefonjára bámuló fiú látszólagos elszigeteltsége mögött elrejtheti a 

kommunikációs és kapcsolati hajlandóságát: talán ír az anyjának, vagy estét szervez a 

barátaival, böngészi az egyetemi honlapot, vagy egy jó könyvet olvas. 

Helytelen tehát azt állítani, hogy a technológia eltörli a kommunikációt és a kapcsolatokat, 

mivel helyénvalóbbnak tűnik mérlegelni annak a lehetőségét, hogy elősegíti a fejlesztésüket. 
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KÖZÖSSÉGI MÉDIA ÉS ÉS SZAKMAI KAPCSOLATOK 

 

     Kapcsolatok „Egyedülálló vagyok” „Írj rám!” 

A társas kapcsolatok fejlesztésére a közösségi média egyre nagyobb befolyást gyakorol. 

Sok pár kijelenti, hogy a közösségi média pozitív hatást gyakorolt arra, hogy közelebb érzi 

magát az üzenetváltás lehetősége révén, de vannak olyanok is, akik azt mondják, hogy 

partnerüket elvonja a mobiltelefon használata, amikor együtt vannak. 

Ezért egyrészt hasznos lehet az idősebb emberek képzése a technológia jobb 

felhasználására, annak kihasználására; másrészről ugyanolyan képzési igényre van szükség a 

fiatalok, és különösen a fiatalabbak számára, hogy a technológiát lehetőséggé és ne korlátozó 

tényezővé tegyék: képzésre és informálásra, hogy megértsék a technológia eszközét, amely 

lehetővé teszi a kapcsolatok fejlesztését és kiterjesztését anélkül, hogy helyettesítené azokat. 

Kétségtelen, hogy nem hagyhatjuk figyelmen kívül a technológiai fejlődésnek az életünkre 

gyakorolt hatásait, és nem is becsülhetjük alá annak következményeit. 

 

KOMMUNIKÁCIÓ ÉS OKTATÁS 

 

 

Kommunikációs forradalom tanúi vagyunk, mely kihívást jelent az oktatás világában, 

így az embertani átalakulás sürgetőbb, mint valaha. A digitális kommunikáció által felvetett 

kétség az, hogy a képek mögött a történetek elveszítik a nyelvi gazdagságot és hajlamosak 

megszabadulni a nyelvektől. Ezeknek a kétségeknek azonban nem szabad ahhoz vezetni, hogy 

nincs több elmondandó történet, vagy visszaesni a "mi" (felnőttek) és "ők" (az internet és a 

mobiltelefonok gyermekei) csapdájába. 

A mai kommunikációs dinamika megfordul: a média központi szerepe – melyet 

McLuhan támogat (lásd a 6. témát, A. modul) – felváltja a tantárgyak központi szerepét. A 
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hagyományos néző, aki a televízió nézése közben többé-kevésbé passzív volt a kommunikációs 

rendszer előtt, a jelenlegi forgatókönyv szerint – ahol a kommunikációnak erős interaktív 

struktúrája van – a szolgáltatások felhasználója és előállítója lesz. 

A médiaüzenetek kritikus és tudatos felhasználásának oktatását – amely ma már az 

alapvető és nélkülözhetetlen oktatás része – ki kell egészíteni az üzenetek felelősségteljes 

előállításának oktatásával. Mindez nyilvánvalóan magában foglalja a médiaoktatás 

megértésének módját, és új horizontot nyit meg az oktatók és a tanárok képzésére. 

 

A DIGITÁLIS KOMMUNIKÁCIÓ JELLEMZŐI 

Folytassuk a digitális kommunikáció jellemzőinek elemzését, az olasz tudós és egyetemi 

professzor Teresa Donì összefoglalása szerint (Digitális kommunikáció és új média: az oktatás 

kihívása). 

Ami azonnal megragadja a figyelmet, a jelenség átható képessége és a megújulási 

sebesség. A számítógépek, táblagépek és okostelefonok folyamatos és néha ellenőrizetlen 

használata folyamatosan módosítja a környező világgal és magunkkal való kapcsolatunkat. Az 

információkhoz való könnyű hozzáférés és az információáramlás folyamatos „frissítést” 

igényel a gondolkodás és a mobilitás „frissítésén”, amelyet jellemez a sebesség és a képesség, 

hogy egyszerre több eszközhöz férjen hozzá. 

Ez az úgynevezett multitasking jelenség, amely két vagy több tevékenység egyidejű 

párhuzamos elvégzését jelenti különféle eszközök használatával. Bár a képesség arra, hogy 

egyszerre valaki több dolgot végezzen, bizonyos értelemben pozitívan is értelmezhető, 

másrészt veszélyt jelent a koncentráció és a figyelem elvesztésére a folyamatos eszközváltások 

miatt. Orvosok, tudósok egyetértettek azzal, hogy a multitasking kevésbé teszi hatékonnyá az 

embereket, sőt 10 ponttal csökkenti az IQ-szintet. 

 

 

Az új digitális média másik jellemzője a hordozhatóság. Valójában az egyre kisebb 

méretű eszközök sokféle tevékenységet koncentrálhatnak egy egyszerű mobiltelefonba. 

Nyilvánvaló, hogy egy ilyen könnyű hozzáférés lehetővé teszi a „magán” fogyasztást, és a 

gyermekek vonatkozásában a szülők és a tanárok kisebb mértékű ellenőrzését teszi lehetővé. 
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Az új média interaktív és részvételi szintű. A hagyományos kommunikációs sémát (forrás-

üzenet-passzív címzett) felváltja egy új séma, amelyben a címzett szintén multimédiás tartalom 

létrehozóvá válik, korlátlan interakcióval és csere lehetőségekkel, ami az egyéni kreativitás 

robbanását eredményezi, hogy megosszák a világ többi részével. 

 

 

A fentiekre tekintettel az új média globalizálódó jellemzője az országhatárokon átnyúló 

tartalom. Ez a befogadó potenciál azonban magában foglalja azon személyek részvételének 

tagadását, akik menekülnek a hálózat "lefedettségétől". Az új média valójában paradox módon 

hangsúlyozza a nemzedékek közötti különbséget és az egyenlőtlenségeket azok között, akik 

kapcsolatban állnak, és azok között is, akik nincsenek kapcsolatban, azok között, akik 

digitálisan írástudók, és azok között is, akik nem. Ezért sürgető kérdéssé válik mind a felnőttek 

mind a gyermekek oktatása a tudatos és felelős felhasználásra. 

 

VERSENY: AZ AGY ALKALMAZKODÓKÉPESSÉGE 

Az emberi agy felépítése alapján rendkívüli képességgel rendelkezik: új kapcsolatokat 

létesít, és ezeket a kapcsolatokat tapasztalattá alakítja. Ebből a feltételezésből Maryanne Wolf 

idegtudós kutató nagyon érdekes, merész gondolatot fogalmazott meg (Proust és a tintahal. Az 

olvasó gondolkodás története és tudománya) című munkájában: az ember nem azért született, 

hogy olvasson, az írás-olvasás feltalálása döntő szerepet játszott az emberi agy átszervezésében, 

kibővítette gondolkodásmódunk határait és megváltoztatta fajunk intellektuális fejlődését.  

Az évek során agyunk folyamatos átalakulásokon ment keresztül, amelyek a jelenlegi 

digitális szakaszban is folytatódnak. Sokan félnek az új technológiák és azok használatának 

veszélyeitől; úgy vélik, hogy az Internet használata felváltja a hagyományos könyveket és az 

olvasást, veszélyeztetve ezzel a mélyebb ismeretek megszerzését. Amit most tapasztalunk, az 

írásbeli kultúráról a digitális és a vizuális kultúrára való áttérés, a generációk egymással 

szembenállása, az olvasás és agyi aktiváció új formáinak többé-kevésbé kényszeres 

felhasználása az új ismeretek megszerzése, szervezése és tárolása során. 

Az általános felfogás az, hogy a helyzet ellenőrizetlenné vált, és nem tudjuk ellenőrizni, 

mit és hogyan tanulnak a következő generációk. Ez bizonyosan az új jelenségek megértésének 
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nehézségei miatt van, valamint annak a ténynek a következménye, hogy nem tudunk eléggé 

tárgyilagosak lenni az elemzéséhez. 

Szóval mit kéne tenni? Tanuljunk a múltból, hogy megfelelő módon szembesüljünk a 

jövővel. Az írás fejlődése olyan megismerési platformot hozott létre, amely képes kiemelni a 

fontos készségeket (dokumentálás, kódolás, osztályozás, szervezés, nyelvek elkülönítése, 

önismeret és egyéb tudatosság). 

Ahogyan az írási rendszerek születése pszichológiai és pedagógiai forradalmat jelentett, 

ma arra gondolunk, hogy a digitális forradalom példátlan erőket szabadíthat fel új gondolatok 

előállításában és jövőbeni agyunk felépítésében. A gyermekek számára nem szabad választási 

lehetőséget adni a könyvek és a monitorok, a nyomtatott papír és más digitális média között. A 

felnőtteknek agyuk kritikus képességeit, olvasási kultúrájuk eredményét kell felhasználniuk 

hasznos gondolkodás kidolgozására és az újdonságra való felkészülésre. Ennek során "minden 

erőfeszítést meg kell tennünk annak érdekében, hogy a gyermekek digitális forrásokba merülése 

ne veszélyeztesse azon képességüket, hogy értékeljék, elemezzék, fontossági sorrendbe 

helyezzék és elgondolkodjanak azon, ami bármilyen információban rejlik" (M. Wolf, Proust és 

a Tintahal: az olvasó agy története és tudománya). Ugyanilyen jó ötlet lenne, ha a gyermekek 

megszoknák a nyelvi kódokat két vagy több beszélt nyelv között, ugyanúgy kéne tanítani a két- 

vagy többnyelvűséget. 

   ELLENŐRŐZŐ KÉRDÉSEK 

1. Az interperszonális kapcsolatok szempontjából az új technológiák akadályokat 

jelentenek vagy lehetővé teszik azok leküzdését? 

2. Mi a mai oktatás szerepe? 

3. Ha a múltban a média volt a kommunikáció mozgásának középpontjában, akkor ki ez 

ma? 

4. Melyek az új média főbb jellemzői? 

5. Mi lehet annak a kommunikációs forradalom olvasási perspektívája, melynek szemtanúi 

vagyunk? 

 

Házi feladat 

1. Írj egyoldalas esszét a globalizáció jeleiről! 

2. Gyűjts össze néhány információt az agy napjainkban történő változásairól! 
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6. TÉMAKÖR 

A GLOBÁLIS KÉRDÉSEK TUDÁSA ÉS TÁMOGATÁSA A DIGITÁLIS KORBAN 

C. MODUL 

GLOBÁLIS GONDOLKODÁSMÓD, GLOBÁLIS POLGÁRSÁG 

 

A modul tanulmányozása után meg fogja érteni: 

• mit jelent a globális gondolkodásmód; 

•  mi  a globális állampolgárság; 

•  mi a különbség a hamis és a káros információk között; 

• az információforrások ellenőrzésének módja. 

  

A „globális gondolkodásmód” meghatározása utal az egyének azon képességére, hogy 

megértsék a világot, amelyben élnek, hogyan illeszkedjenek ahhoz a világhoz, valamint arra, 

hogy hajlandóak lépni globális kérdésekben. "A globális állampolgárság egy gondolkodásmód 

és viselkedés egy olyan globális közösség aktív tagjaként, aki globális gondolkodású és globális 

kompetenciával rendelkezik." 

A globális állampolgárság olyan fontos helyet kapott a modern vitában, hogy sok nemzetközi 

szervezet és több kormány is stratégiai célként veszi figyelembe politikai programjaiban. A 

globális állampolgárság elképzelése a II. világháború végén kezdődött, mint a konfliktus 

atrocitásaira adott reakció: valójában a világnak a jövőben nem szabad átélnie hasonlót.  

Következésképpen a nemzetek közötti béke elérése lett a cél, annak elismerésével 

együtt, hogy az emberek természeti jogait faji vagy etnikai megkülönböztetés nélkül kell 

garantálni, és ezért ezeket a jogokat emberi jogoknak nevezték. A globális állampolgárság 

megszületése az emberi jogok védelmével kapcsolatos, mivel az a státus, amely alatt egy 

személynek jogai vannak, nem a nemzeti állampolgársága miatt van, mint régen, hanem 

egyszerűen azért, mert az emberiséghez tartozik. Ebből következően az állampolgárság 

fogalma szélesebbé válik, és magában foglalja az egyetemes horizontot. 

A globális állampolgárság és ezért annak programja újító jelentése annak lehetővé 

tétele, hogy a világ minden tájáról származó férfiak és nők kiteljesítsék emberi képességeiket, 

kielégítsék alapvető szükségleteiket és biztosítsák elidegeníthetetlen jogaikat, miközben ők 

teljesítik globális kötelezettségeiket. A globális állampolgárság tartalma és célkitűzései 

változnak a történelmi, gazdasági, politikai világkörnyezet fejlődésével: manapság 

meghatározható, hogy mely kihívásokkal kell szembenézniük a közeljövőben, és az egyik 

legfontosabb az internet és a digitális világ életünkben növekvő szerepével és jelenlétével 

kapcsolatos.  



112 
 

                                                                

 

Az Internet megváltoztatta a hozzáállást és a viselkedést: számos offline módszert 

elsősorban a hálózaton keresztül hajtottak végre, de ez hézagot teremt az internethez hozzáférni 

képes és a digitális technológiát használó emberek és más emberek között, akik gazdasági, 

társadalmi, földrajzi vagy egyéb okok miatt egyszerűen nem rendelkeznek ezzel a lehetőséggel: 

ezt nevezzük úgynevezett digitális megosztottságnak vagy széttöredezettségnek. 

Ezen a kifejezésen azt kell érteni, hogy nem minden ember rendelkezik azonos erőforrásokkal 

az internethez és az ahhoz kapcsolódó összes információs és kommunikációs technológiához. 

Ez a különbség globális szinten jelentkezhet a fejlett és a fejlődő országok között, vagy helyi 

szinten – ugyanabban a népességben az életkor vagy a nem miatt. Az egyre jobban a 

technológián alapuló globális társadalom, az információ és a kommunikáció, valamint a 

polgárok és az állami hatóságok közötti kapcsolat és az interneten történő munkavégzés módja 

révén a kívülállók számára kevesebb esély van arra, hogy saját alkotmányos jogaikat 

gyakorolhassák, ezért érdemes megfontolni ezt a szempontot. 

Digitális identitásnak nevezzük a személyünkkel kapcsolatos információk és adatok 

gyűjtését, amelyek valami személyest kommunikálnak, önmagunk vagy mások által feltöltött 

adatokkal. Egyrészt jogunk van arra, hogy az állam vagy a magánvállalatok rendelkezzenek a 

velünk kapcsolatos információkkal, másrészt mi vagyunk a felelősek a kijelentéseinkért, és 

tiszteletben kell tartanunk mások digitális identitását és magánéletét. 

A magánélet magában foglalja a magánéletbe vetett bizalomhoz való jogot és a 

személyes adatok ellenőrzését, és a személyes adatok feldolgozásának az alapvető jogokat és 

szabadságokat kell követnie. Ezért az első lépés, hogy a neten barangolva odafigyeljünk a 

globális polgárokra, megtanuljuk, hogyan kell kezelni mind a saját, és mások magánéletét. 

Minden, amit a netre feltöltünk, valamilyen elképzelést alakít ki rólunk, amelyet 

webhírnévként definiálunk: magában foglal minden olyan információt és adatot, amely egyetlen 

személyre, cégre vagy az interneten található termékre vonatkozik, anélkül, hogy ennek 

tudatában vagyunk vagy sem. A képek vagy megjegyzések akár évekkel később is károsak 

lehetnek, vagy tévesen értelmezhetők, és nagyjából ismert, hogy a munkaerő-toborzók ilyen 

jellegű adatokat keresnek annak érdekében, hogy az alkalmazottakat jobban profilozzák. 
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Információ és az internet 

Ami az információt illeti, a digitális korszak globális gondolkodású polgárának tisztában 

kell lennie egy sor kockázattal, amelyek mind az interneten megtalálható tartalomhoz, mind 

annak működéséhez kapcsolódnak. Amikor átlépünk egyik webhelyről a másikra, algoritmusok 

(szabályrendszerek) dolgoznak egy felhasználói profil feldolgozására, amely összekapcsolja 

adatainkat a megvásárolt árukkal, ötletekkel és kultúrával. A lehetséges felhasználók 

ugyanazokkal a preferenciákkal rendelkeznek, tehát létrehoznak egy úgynevezett 

Szűrőbuborékot. Ebben a buborékban pontosan olyan embereket találunk, akik úgy 

gondolkodnak, mint mi, fokozva a szélsőségesek szigorítását, melyben nehezebb volna nyíltan 

megvitatni a megoldásokat. A testreszabási rendszerek megmutatják a felhasználók számára, 

hogy mi következetes a választásukkal, megerősítik a hiedelmeket, ahelyett, hogy elősegítenék 

a nyitottságot és a különböző ötletekkel való szembenézést. Ezenkívül ez a hozzáállás 

kiterjedhet a gyűlöletbeszédre, üzenetre vagy olyan beszédre, amely gyűlöletet fejez ki, vagy 

arra ösztönöz a negatív sztereotípiák vagy előítéletek miatt. Ez irányulhat egy személyre vagy 

akár csoportra is. 

Napi „információs étrendünkben” mindig helyet foglal egy okostelefonnal készített és 

egy felhasználó által feltöltött videó, mivel manapság az emberek mindenféle témához 

kapcsolódó különféle tartalmakat készítenek, cserélnek és osztanak meg: ezt felhasználó által 

létrehozott tartalomnak hívjuk. Ettől eltér az úgynevezett Polgári újságírás, amelynek konkrét 

informatív célja van. A polgárok együttműködnek az információ létrehozásában és 

terjesztésében újságok vagy más cégek nélkül, azonban ez fontos kérdést vet fel: ha nincs 

hírszervezet a tartalom szűrésére, hogyan lehet biztosnak lenni abban, hogy az igazságot 

mondták-e el. Ez rendkívül fontos érv, és kapcsolódik a hamis hírek által terjesztett 

fenyegetéshez, amely a bolygó minden kormányának fő kérdése. 

A hamis hír összetett jelenség, történeti eseményekről, tudományos felfedezésekről 

vagy tényekről szóló kitalált jelentés, melynek célja nem az igazság elmondása, hanem egy 

ötlet közvetítése vagy reakció felkeltése. Mindazonáltal, mivel sok más hamis információt is 

lehet hamis hírnek nevezni, az információs rendellenesség meghatározása magában foglalja a 

tartalom folyamatos és kaotikus áramlását, amely szándékosan vagy nem szándékosan hamis, 

manipulált. 

A hamis hírek három osztályba sorolhatók: félretájékoztatás, hibás információ és téves 

információ. Az első olyan szándékosan hamis információkkal foglalkozik, amelyek célja az 

olvasó megtévesztése, és kihasználva az erős érzelmeket, hogy minél többen megosszák őket, 

és a hirdető társaságok pénzt keressenek. A második vonatkozik egy esemény manipulálására 

egy személy vagy embercsoport megsértésére. A harmadik a téves információk nem szándékos 
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terjesztése, és ez történhet bárkivel, aki nem ellenőrzi egy nyilatkozat valódiságát, és megosztja 

azt. 

 

 

Tehát hogyan lehet megkülönböztetni egy megbízható forrást egy hamis forrástól? 

Gyakran azt mondják, hogy a legjobb módszer csak a hivatalos hírszervezetek böngészése, de 

ez korlátozhatja az ismeretek vagy a szakértelem mennyiségét, ezért jobb megtanulni, hogyan 

kell az ember saját kritikus érzéseit figyelembe venni az információk és adatok 

figyelembevétele érdekében a hiteles azonosításhoz. Az első használható eszköz a tények 

ellenőrzése: a tartalmat fel kell oldani, és minden egyes állítást elemezni kell, majd ellenőrizni 

kell más, megbízhatóan ismert forrásokkal. 

A fő eszközök, melyekkel minden egyes állampolgár ellenőrizheti az online 

információkat: 

1. Honnan származik? 

2. Hiteles vagy másolat? 

3. Ki töltötte fel? 

4. Mikor készült? 

5. Hol hozták létre? 

A kifinomultabb eszköz a források megbízhatóságának ellenőrzésére szolgáló 

úgynevezett CRAAP teszt: Sarah Blakeslee fejlesztette ki a kaliforniai Állami Egyetemen, és 

egy sor kérdésből áll, amelyeket meg kell válaszolni, hogy meghatározzák, vajon az adott forrás 

használható-e megbízható eszközként kutatásra. A CRAAP rövidítése az időszerűségnek, 

fontosságnak, szakmai hozzáértésnek, alaposságnak és szándéknak. 

 

HAMIS 

 

 

Félrevezető információ 

 

Hamis kapcsolat 

Félrevezető tartalom 

FÉLREVEZETŐ SZÁNDÉK 

 

 

Fél információ 

 

(Egy kis) Kiszivárogtatás 

(Egy kis) Zaklatás 

(Egy kis) Gyülöletbeszéd 

Hamis 

információ 

hamis 

szövegössze-

függés 

csaló tartalom 

manipulált 

tartalom 

gyártott 

tartalom 
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Időszerűség: az információ időszerűsége 

• Mikor közölték vagy posztolták az információt? 

• Felülvizsgálták vagy frissítették-e az információt? 

• A témához kapcsolódó információ naprakész vagy elavult? 

• Működnek-e a kapcsolatok? 

 

Fontosság: az információ fontossága az Ön igényeinek szempontjából 

• Az információ kapcsolódik-e a témához, vagy választ ad-e a kérdésére? 

• Ki a célközönség? 

• Megfelelő szintű-e az információ (azaz nem túl elemi vagy fejlett az Ön igényeihez)? 

• Megvizsgálta-e a különféle forrásokat, mielőtt meghatározta, hogy ezt fogja használni? 

• Szeretné-e ezt a forrást kutatómunkához használni? 

 

Szakmai hozzáértés: az információ forrása 

• Ki a szerző / kiadó / forrás / szponzor? 

• Meg vannak adva a szerző hitelesítő adatai vagy szervezeti hovatartozása? 

• Milyen képesítése van a szerzőnek a témához? 

• Van-e kapcsolattartási információ, például kiadó vagy e-mail cím? 

• Talál-e az URL valamit a szerzőről vagy a forrásról? Példák: 

o .com (kereskedelmi), .edu (oktatási), .gov (amerikai kormány) 

o .org (nonprofit szervezet) vagy .net (hálózat) 

 

Alaposság: a tartalom megbízhatósága, valódisága és helytállósága 

• Honnan származik az információ? 

• Alátámasztják-e bizonyítékok az információt? 

• Felülvizsgálták vagy elbírálták-e az információt? 

• Tudja-e ellenőrizni az információt egy másik forrásból vagy személyes ismeretei alapján? 

• Elfogultnak, érzelmektől mentesnek tűnik-e a nyelv vagy a hangnem? 

• Van-e helyesírási, nyelvtani vagy egyéb nyomdai hiba? 

 

Szándék: az információ létezésének oka 

• Mi az információ célja? Tájékoztatni? Tanítani? Eladni? Szórakoztatni? Meggyőzni? 

• Világossá teszik-e a szerzők/szponzorok szándékaikat vagy céljaikat? 

• Az információ tény? Egy vélemény? Vagy propaganda? 

• A nézőpont objektívnek és pártatlannak tűnik? 
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• Van-e politikai, ideológiai, kulturális, vallási, intézményi vagy személyes elfogultság? 

Huszonöt kérdés van megosztva attól függően, hogy az öt elem közül melyikre utal, és 

minden kérdéshez pontszámot kell hozzárendelni a skála szerint: 

 

0 = nincs információ, teljesen hibás, nem releváns vagy elavult 

1 = hiányos információ, nem világos, közepesen releváns 

2 = átfogó információ, releváns, frissítve. 

A teljes pontszám képet ad a forrás megbízhatóságáról: 

50 = biztosan megbízható 

45 - 50 = kiváló 

40 - 44 = jó 

35 - 39 = elfogadható 

30 - 34 = elegendő 

30 pont alatt = nem elfogadható. 

 

A fenti ellenőrzés elvégzéséhez médiaműveltséggel kell rendelkeznünk. 

Következtetések 

A globális állampolgárság, amint azt már elmondtuk, azt jelenti, hogy egy globális 

közösség aktív tagjaként gondolkodunk és viselkedünk, ezért a globális gondolkodásmódnak a 

digitális korszakban szembe kell néznie egy új világ kihívásaival, ahol forradalom tört ki és 

átalakult minden. Annak érdekében, hogy lépéseket tegyenek a globális kérdésekben, a 

polgároknak ösztönözniük kell a párbeszédet és meg kell tanulniuk a kritikus gondolkodásuk 

megfelelő alkalmazását: ez az a mód, hogy ne passzív módon engedelmeskedjenek a 

változásoknak, hanem ennek az időnek tudatos „játékosai” legyenek. 

   ELLENŐRZŐ KÉRDÉSEK 

1. Mit jelent a globális gondolkodásmód? 

2. Hogyan hozhatjuk létre digitális önazonosságunkat? 

3. Mi az információs rendellenesség? 

4. Mit jelent a tények ellenőrzése? 

5. Mi a CRAAP teszt? 

 

Házi feladat 

1. Ellenőrizz egy semleges cikket az interneten a CRAAP-teszt segítségével! 

2. Nézz meg egy politikáról szóló cikket a CRAAP teszt segítségével!  



117 
 

7. TÉMAKÖR 

EMBERI MÉLTÓSÁG ÉS EMBERI JOGOK A DIGITÁLIS KORBAN 

A. MODUL 

A SOKSZÍNŰSÉG TISZTELETBEN TARTÁSA; TOLERANCIA 

 

A modul tanulmányozása után meg fogja érteni: 

• mit jelent a sokféleség; 

• mi ez, tolerancia; 

• mit jelent a pozitív törvény; 

• hogyan lehet megkülönböztetni a pozitív törvényt és a természeti törvényt. 

 

A társadalom egy olyan csoporthoz tartozó egyének összessége, akik ugyanazokkal az 

értékekkel rendelkeznek. Ezek az értékek társadalomról társadalomra változnak, és gyakran 

meghatározzák azokat a különbségeket, amelyeket nehéz megérteni azok számára, akik nem 

tartoznak ugyanabba a csoportba: a tisztelet az alap, és toleranciát igényel. 

 

 

Korábbi koncepció: tolerancia 

A tolerancia, amely a politikai tanulmányok egyik fő fogalma, a tolerare latin igéből 

ered („tolerancia, medve”), negatív és pozitív jelentésekkel rendelkezik: az előbbi azt fejezi ki, 

hogy az emberi kapcsolatokban az ötleteket vagy cselekedeteket akkor is el kell fogadni, ha 

hamisnak vagy károsnak gondoljuk; az utóbbi a vélemények és magatartás elfogadására 

vonatkozik, amely mentes minden előítélettől. 

Az első a valláshoz kapcsolódik, amelynek célja az összes vallásos nézet békés 

együttélése, mivel a reformáció toleranciája kulcsfontosságú elemmé vált a polgári létben, és 

sok filozófus vitatkozott róla. Franciaországban a politikusan gondolkodók egy csoportja 

támogatta azt az elképzelést, hogy a politikai szférát el kell választani a vallástól. (Michel de 

l'Hôpital). Michel de Montaigne a toleranciát hasznos politikai eszköznek tekintette a béke 

megőrzéséhez és a téves elképzelések elkerüléséhez. Jean Bodin hozzátette, hogy a pozitív és 

ésszerű vallási meggyőződésnek közös okai vannak a konfliktusok elkerülésére. 

1685-ben John Locke, az egyik leginkább idézett XVII. századi szerző és filozófus, Egy 

levél a toleranciáról című művében azzal érvelt, hogy a polgári törvények nem írhatnak elő 

vallási hiedelmeket, és az államok legyőzhetik a polgári zavargásokat a különböző egyházak 
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iránti toleráns hozzáállással. Voltaire, a megvilágosodás egyik jelentős filozófusa közzétette a 

toleranciaról szóló traktátust (1763), amelyben kijelenti, hogy a tolerancia emberi állapotunkból 

fakad: hibákat követünk el, ezért meg kell bocsátanunk, hogy harmóniában élhessünk 

egymással. Az értelmi kor óta a tolerancia gondolatát gyakran a szabadság gondolatához 

kötötték, és hozzárendelték az emberi jogok és a pozitív törvények fejlesztéséhez. 

 

Sokszínűség 

Minden ember más; még azok is, akik egy közösségben élnek – akár egy család tagjai 

is nagyban eltérhetnek egymástól. Ezek a különbségek teszik az emberek csoportját 

többszínűvé, sokszínűvé – ebből származik a sokszínűség szó. 

A sokféleség minden kicsi vagy nagy emberi csoport nagyon pozitív tulajdonsága. A sokféleség 

az összes élő szervezetre is jellemző: állatokra vagy növényekre. Ez a sokféleség a Földön az 

élet fenntarthatóságának előfeltétele: mivel nincsenek teljesen tökéletes szerkezetek, az 

élőlények egy csoportjában ugyanazon a helyen lenne a hiba, azt jelentené, hogy a szerkezet 

sebezhető, gyenge. 

A különbségek (azaz a sokféleség) sokkal ellenállóbb struktúrát eredményeznek, amely 

a túlélés alapja. (Darwin alapelve: a „legéletképesebbek túlélése” azon az elven alapul, hogy az 

élőlények különböznek egymástól). A modern társadalom egyik alapelve a különbség (a 

sokféleség) elfogadása és tolerálása. 

 

Értékek és törvény 

Az a tény, hogy az ember nem lenne képes szabályozatlan társadalomban élni, 

megmagyarázza, hogy a törvény milyen szerepet játszik az emberi állapotban és annak 

értékében. A törvény-érték viszonyt az önazonosság kapcsolatának tekintik, amely során 

kiderül: a törvény önmaga értéke. Nem állíthatjuk azonban, hogy minden érték törvény is; 

emellett a törvény nem tekinthető értéknek önmagában, de lehetővé teszi a jól azonosított 

társadalmi értékek jogi formában történő kifejezését. 

A törvény olyan szabályrendszer, amely tükrözi a társadalmi értékek rendszerét. Olyan 

értéknek nem lenne hatékonysága a közösségben, amelyet nem fejeznek ki formális törvény 

formájában, csakúgy, mint a társadalmi értékekhez nem kapcsolódó törvény nem más, mint 

kegyetlen előírás. A törvény tehát az azt létrehozó politikai akaratnak és a politikai akaratot 

követő társadalmi értékeknek van alávetve. 
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Jogrendszer és pozitív szabály 

Minden csoportnak szabályokra van szüksége a közösség tagjai közötti kapcsolatok 

irányításához; azokat a szabályokat, formákat és stratégiákat, amelyeken keresztül a közösség 

felépül, jogrendszernek nevezzük, és célja a közösség "szabályozása". 

Egyetlen jogrendszert sem tartanak rögzítettnek, a jogrendszer maga a közösség tagjai 

viselkedésének, küzdelmeik, megállapodásaik, az uralkodó osztályok értelmezésének 

eredménye.A közösség jogrendszere az a törvény, amely olyan szabályokból vagy előírásokból 

áll, amelyek célja a közösség szervezett életének szabályozása; felhatalmazással vannak 

felruházva, és az egyes jogrendszerek által megállapított kritériumok szerint hozzák létre. Az 

egyes jogrendszerek felépítésének szabályrendszere képviseli a közösség pozitív törvényét. 

A jogi intézkedést soha nem szabad összetéveszteni az erkölcsi normával: az erkölcsi 

szabály valójában abszolút és autonóm, csak akkor parancsol, ha az egyén lelkiismerete 

elfogadja a parancsot. A jogi intézkedés viszont kötelező erejű, mivel azt egy hatóság bocsátotta 

ki, és ezért azt a jogrend írja elő. 

 

 

 

Természetes törvény 

A történelem folyamán mindig is létezett az úgynevezett természeti törvény gondolata, 

amelyet a különféle pozitív törvények és az egyetemes alapelvek hajtóerejeként értelmeztek. 

A pozitív törvényekkel ellentétben a természetes törvény általában mindenki számára közös, 

mivel az igazságosság egyetemes értékeinek halmazát érinti. Az ember természetéből fakad, 

mely lehetővé teszi számára, hogy értelme révén felismerje azt, amit helyesnek, tehát 

érvényesnek és kötelezőnek kell tekinteni. A természetes jog akkor merül fel, amikor a politikai 

hatóságok olyan pozitív törvényeket hoznak, amelyek ellentétes szabályok létrehozásával nem 

tudják megsérteni a természetes jog területét. 
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Az emberi jogok az egész emberiséghez tartoznak, és döntő lépés a béke felé. Az emberi 

természeten alapulnak, és ezért természeti jogokként lettek meghatározva; ezeket jogosan 

nevezik univerzálisnak, mivel bármely személyhez tartoznak, és meghaladják a kulturális, 

ideológiai és politikai korlátokat. Az emberi szabadságot és méltóságot alapvető értékeknek 

tekintik a civil társadalmakban, és minden országnak el kell köteleznie magát amellett, hogy 

megóvja ezeket. 

Ezért a sérthetetlen jogokat az Emberi Jogok Egyetemes Nyilatkozata, valamint az Európai 

Unió Alapjogi Chartája biztosítja. 

 

 

Jog és etika 

Arisztotelész szerint: "Az etika a filozófia azon ága, amely az emberek viselkedését, 

valamint a viselkedés és a választás értékelési kritériumait vizsgálja." 

Az alkotmány olyan alapelveken alapul, mint a szabadság, az egyenlőség és a szolidaritás. Az 

emberi méltóságot tiszteletben kell tartani, és ezért a törvény és az etika közötti kapcsolat 

nagyon szoros. Egyes etikai alapelvek értelmezésekor a törvény szorosan kapcsolódik a közös 

ítélethez: létezik egyéni etikai magatartás, amelyet mindenki szabadon megmutathat. 

Az etikai és erkölcsi elvek inspiráló források számos jogrendszer számára. Valójában sok 

alapelvet beépítenek a jogszabályokba. A szankciókon és büntetéseken alapuló jogrendszernek 

– a törvények be nem tartása esetén – képesnek kell lennie az emberi méltóság tiszteletben 

tartására az emberi és polgári jogok tiszteletben tartása révén. 

 

  



121 
 

ALAPELVEK K

Ö

Z

Ö

S

S

É

G

I 

 M

E

G

E

G

Y

E

Z

É

S 

JÁTÉKSZABÁLY    
K

É

P

M

U

T

A

T

Á

S 

 

  

É

R

D

E

M 

 B

Ö

L

C

S

E

S

S

É

G 

MAGATARTÁ

S 

H

I

T 

M

I

N

Ő

S

É

G 

 

      

   

SZ

ÁN

DÉ

K 

ELFOGADÁS  

  
ESZME 

ÉLETSZEMLÉLE

T 
 

  
ERÉNY 

    IGAZSÁG 

  
NORMA 

   FELELŐSSÉG 

   MÉLTÁNYOSSÁG H

O

Z

Z

Á

Á

L

L

Á

S 

Ő

S

Z

I

N

T

E

S

É

G 

 

JELLEM TISZTELETREMÉLTÓ 
TISZTESSÉG 

 

  TISZTELET 

B

I

Z

A

L

O

M 

K

RI

T

É

RI

U

M

O

K 

 

   ÁRTATLANSÁG E

R

K

Ö

L

C

S 

BECSÜLETESSÉG  

TELJESÍTMÉNY 

É

R

Z

É

K 

ETI

KET

T 

BIZALOM K

Ö

Z

Ö

S

S

É

G

I 

 

SZABÁLYOK     

        

         

 

Európai Unió: a digitális etika megvilágosodása 

A digitális önazonosságok egyre növekvő fontosságával jellemezhető időben az 

emberek számára milyen korlátok biztosítják az elismert alapvető értékek tiszteletben tartását? 

A személyes adatok digitális védelme a közelmúltban döntő szerepet játszott, mind a polgári 

jogokról folytatott globális vitában, mind az Európai Unió szempontjából. 

Minden egyén tetszése szerint szabadon megtapasztalhatja saját létezését, és 

megválaszthatja, milyen információkat tesz közzé, és milyeneket nem. Mindenki rendelkezik a 

társadalmi és a közösségi élettől eltérő magánélettel, amelyet másoknak tiszteletben kell tartani 

és az államnak meg kell őriznie (a magánélethez való jog). Következésképpen a magánélet 

valóban az információs szférában élő információs szervezet legjobb védelmévé válik. Magától 

értetődik, hogy az etikus gondolkodás a digitális korban kötelezővé válik. Európa megnyitotta 

az utat a személyes adatok védelméről szóló vita felé, amely jelzi a követendő utat a világ összes 

országában. 
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Európa és az adatvédelem joga 

A személyes adatok védelme döntő jelentőségű a mai társadalomban, és meg kell őrizni 

őket, ezért szükség van olyan szabályozásra, amely megvédi a polgárok biztonságához való 

jogát. Az e jogot szabályozó jogszabályok szerint mindenki azt állíthatja, hogy személyes 

adatait harmadik fél gyűjti és dolgozza fel, csak az Európai Unió és a személy származási 

országának törvényeiben meghatározott szabályoknak és elveknek megfelelően. 

A személyes adatok védelmét az Európai Unió és az egyes tagállamok különféle nemzetközi 

szabványszabályai rögzítik. 

Az EU Jogok Chartája 8. cikke elismeri a személyes adatok védelméhez való jogot: 

1. Mindenkinek joga van a rá vonatkozó személyes adatok védelméhez. 

2. Ezeket az adatokat tisztességesen, meghatározott célokra kell feldolgozni, az érintett 

személy hozzájárulása vagy más, a törvény által megállapítottak alapján. Mindenkinek joga van 

ahhoz, hogy hozzáférjen az őt illetően gyűjtött adatokhoz, és rendelkezik a helyesbítés jogával. 

3. E szabályok betartását független hatóság ellenőrzi. A Lisszaboni Szerződésnek 

köszönhetően ez a jog önálló alapvető joggá vált. 

A személyes adatok feldolgozása, valamint az adatok szabad áramlása tekintetében az egyének 

védelméről szóló új európai rendelet 2016-ban került kiadásra, és az EU tagállamai számára 

2018. májusában lépett hatályba. 

 

   ELLENŐRZŐ KÉRDÉSEK 

1. Mit jelent a tolerancia? 

2. Milyen véleményen voltak a politikus gondolkodók a vallással kapcsolatban? 

3. Határozza meg a jogrend fogalmát. 

4. Hangsúlyozza a pozitív törvény és a természetes törvény közötti különbségeket. 

5. Hogyan jár el az Európai Unió a személyes adatok védelméhez való jog védelme 

érdekében? 

 

Házi feladat 

1. Írj egy egyoldalas esszét arról, hogy a tolerancia és a kritika nem zárják ki egymást! 
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2. Írj egy maximum egyoldalas magyarázatot arra, hogy miért kell védeni a személyes adatokat! 
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7. TÉMAKÖR 

EMBERI MÉLTÓSÁG ÉS EMBERI JOGOK A DIGITÁLIS KORBAN 

B. MODUL 

EGYÉNI, CSOPORTOS, NEMZETI ÉRTÉKEK 

 

A modul tanulmányozása után meg fogja érteni: 

•  mit jelent az érték; 

•  mi az értékrend; 

•  melyek az alapvető emberi jogok; 

•  mit értünk az emberi jogok generációi alatt? 

 

Értékek 

Az értékek olyan alapelvek, tevékenységek, viselkedési elemek, szabályok összessége, 

amelyeket egy személy vagy egy csoport alkot és irányadónak tart. Mint általában, az értékeket 

pozitív elemekből állónak tekintik, de általában a teljes értékkészlet negatív komponenseket is 

tartalmazhat (például „ne öld meg”, „ne hazudj”, „ne lopj” stb.). Az értékek személyenként és 

csoportonként eltérhetnek, és változhatnak. Csak a legalapvetőbb értékek (= szabályok) 

állandóak hosszú ideig – Tízparancsolat a keresztények számára. 

Az értékek (azaz az általános vagy közös értékek) a legerősebb ragasztó, amely egy kicsi 

vagy nagy csoportot együtt tart. Vannak közös értékek egy családban, egy közösségben, egy 

országban, Európában – sőt, valójában vannak közös, általános globális értékek is. Az ilyen 

általános, közös értékek többek között a demokrácia, a jogállamiság és az emberi jogok. 

Vizsgáljuk meg az alábbiakban ezt az utolsó alapelvet: az emberi jogok elvét. 

Fontos megjegyezni, hogy nemcsak az emberi jogok tartoznak a közös értékekhez, 

hanem a kötelezettségek vagy a felelősség is. (A kötelezettségeket – vagy a kötelességeket – 

törvények határozzák meg és végrehajthatók; a felelősségeket az adott közösség morálja 

határozza meg, bár nem végrehajtható, a „közösség = társadalom igénye” végül még erősebb is 

lehet, mint a törvény. Az ókori görög tragédiában, Szophoklész „Antigoné” című drámájában 

rámutatott, az íratlan törvény a halottak eltemetésére erősebb a király által alkotott törvénynél 

és eltemette a testvérét, még akkor is, ha ez az életébe került. 

Antonio Guterres az ENSZ főtitkára 2019. februárjában beszédet tartott a genfi 

székhelyű fórumon, az Emberi Jogi Tanács 40. ülésének nyitónapján. Azt mondta, hogy annak 

ellenére, hogy az emberi jogok „a világ sok részén” tűz alatt állnak, „nem veszítette el a 

reményét” a társadalmi igazságosságért küzdő, erőteljesen alulról induló mozgalmak által elért 

haladásnak köszönhetően. „Az emberi jogok a föld számos részén veszélyben vannak, de nem 
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veszítem el a reményt. Látunk zavaró tendenciákat, de látjuk az emberi jogok és a társadalmi 

igazságosság erős mozgalmait is.” 

Mire utalt a főtitkár? Az emberi jogok jelenlegi helyzete, az emberi jogok védelme és az 

azok elleni folyamatban lévő változások miatt aggódott. De mi az emberi jog? Lépjünk vissza 

egyet, hogy jobban megértsük. 

 

Emberi jogok 

Minden embernek vannak alapvető emberi – és szabadságjogai: ez történelmi „valóság”, 

bár a múltban nem mindig ismerték fel őket, és az idő múlásával változtak. Az emberi jogok 

„történelmi” jogok: mind természetesek, mind pedig a politikai hatalom által elismertek, 

mindenkihez tartoznak, de a történelem során nem mindenkire terjesztették ki őket. Az emberi 

jogok általában az azoka megtagadó hatóság felé történő kihívásból származnak, ám ezeket az 

államnak meg kell őriznie/meg kell védenie, hogy mindenki számára elérhetők legyenek. 

Ahogyan J. Maritain írta: „Egyetértünk a jogokban, feltéve, hogy nem kérdezzük meg 

miért”, kijelentve, hogy még ha elengedhetetlen is az emberi jogok ésszerű megalapozása, 

gyakorlati megállapodást kell találnunk a különböző háttérelképzelésekkel vagy filozófiákkal 

rendelkező emberek között. . 

Az emberi jogok megállapításában a legfontosabb dokumentumok a következők: a Magna 

Charta, amelyet 1215-ben I. János angol király írt alá, és amelyben el kellett fogadnia 

hatalmának korlátait; az 1776-os amerikai függetlenségi nyilatkozat és az 1789-es francia 

nyilatkozat: „(az ember és az állampolgár jogainak nyilatkozata). 

 

 

       

 

Az állampolgárság modern fogalma az ilyen dokumentumokból vezethető le, mint 

kötelék egy személy és az állam között, ahol él, jogokkal és kötelességekkel (a jogtulajdonos 

és a kötelezett). A II. világháborúig az embereket egy állam állampolgárának ismerték el, és 

ezért bizonyos jogokat biztosítottak, míg a szörnyű esemény után általánosan elfogadott tény 

lett, hogy az egyének méltóságteljes emberi lények, amint azt 1948-ban az emberi Jogok 

Egyetemes Nyilatkozata kimondja az Emberi jogok az Egyesült Nemzetek Közgyűlése által. 
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Eleanor Roosevelt az Emberi Jogok Egyetemes Nyilatkozatának angol nyelvű változatával  

 

Az emberi jogok négy generációja 

Az egyetemes nyilatkozatot követően harminc év telt el, és az emberi jogok témáját már 

nem tárgyalták tovább; aztán a hetvenes évek végén új érdeklődés merült fel ezen érvelés iránt. 

Karel Vasak, a cseh születésű francia jogász 1977-ben esszét tett közzé, amelyben javasolta az 

emberi jogok három generációra történő felosztását, visszhangozva a francia forradalom 

jelszavait: 

Szabadság („polgári és politikai” vagy „első generációs” jogok), Egyenlőség 

(„társadalmi-gazdasági” vagy „második generációs” jogok) és Testvériség („kollektív” vagy 

„harmadik generációs” jogok). 

 

Az emberi jogok, vagyis a polgári és politikai jogok első generációja a XVIII. és a XIX. 

század harcában gyökerezik, az önkényeskedő elnyomás alól való megszabadulásra, amelyet 

mind a liberális ideológiára utaló burzsoázia, mind a munkavállalók mozgalma támogatott, 

lényeges részvételt követelve az állami kormányban. Negatív szabadságjogoknak tekintik őket, 

mivel egyrészt védelmet nyújtanak az állampolgárok magánszférájába történő állami 

beavatkozástól, másrészt olyan intézkedések, amelyeket az állampolgárok az államukban 

megtehetnek. Az egyéb generációs jogok között az első generációs jogok magukban foglalják 

az élethez és a tisztességes eljáráshoz való jogot, a szólás- és vallásszabadságot, a törvény előtti 

egyenlőséget és a szavazati jogokat. 

A második generációs emberi jogok a polgárok életének társadalmi-gazdasági 

szférájával (hogyan élnek és működnek együtt) foglalkoznak, és világosabban meghatározták 

az I. világháború vége és az 1929-es nagy válság közötti jogokat annak érdekében, hogy a 

gazdasági egyenlőtlenségekkel küzdő embereket nagyobb számban segítsék. Ezek a jogok 
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megkövetelik az állami aktív fellépést a minden állampolgár részére egyenlő feltételek és 

bánásmód garantálása érdekében.  

Ezekre a jogokra példa a jog az igazságos és kedvező feltételek mellett történő 

munkavégzésre, az élelemhez, a lakhatáshoz és az egészségügyi ellátáshoz, valamint a 

társadalombiztosításhoz és a munkanélküli-ellátásokhoz. Ezeknek a szociális jogoknak az 

elfogadása új állammodell születését jelenti: a jóléti állam, amelyben minden polgár számára 

garantált a minimális életszínvonal, beleértve az egészségügyi, oktatási és szociális biztonsági 

szolgáltatásokat. 

A világ egyes országaiban az emberek szélsőséges szegénysége, a háborúk, az ökológiai 

és természeti katasztrófák fokozták a figyelmet és aggodalmat a globális kérdések iránt; ráadásul 

az első és a második generációs jogok teljesítését zavaró különféle akadályok mélyebb 

megértése az ún. harmadik generációs jogokhoz vezetett. Ezeket szolidaritási jogoknak is 

nevezik, mivel magukban foglalják a fejlődéshez, a békéhez, az egészséges környezethez és az 

önrendelkezéshez való jogot. Nem az egyes államok, hanem a nemzetközi közösség célja e 

jogok védelme. Ez a második világháború végén világossá vált. 

A XX. század második felétől a jogok új generációja alakult ki, sokkal változatosabb, 

mint az előzőek, és összekapcsolódott az új technológiák terjedésével vagy az úgynevezett 

negyedik ipari forradalommal: a negyedik generációs jogokkal. 

Vitathatatlan előnyök állnak az innovációval kapcsolatban, de vannak olyan kockázatok is, 

amelyek a digitális korszak új képességeivel kapcsolatosak, például a magánélet problémája, az 

érzelmi mesterséges intelligencia kérdése vagy az orvosbiológiai technológia, mint a 

géntechnika lényege. A negyedik generációs jogok tehát a szennyezetlen környezethez, a 

magánélethez, a géntechnológiával nem rendelkező örökséghez, a biztonságos internetes 

hozzáféréshez és még sok máshoz fűződő jogok lehetnek: általában véve a jövő nemzedékek 

joga a fenntartható fejlődéséhez. 

 

Globális állampolgárság 

Ennek a kifejezésnek nincs pontos meghatározása, mivel egy folyamatban lévő munka 

követi a technológiák fejlesztését, így a globális állampolgárság nem új típusú állampolgárság, 

, hanem a digitális korszak polgárai részvételének, kommunikációjának, interakciójának vagy 

jogainak gyakorlásának különféle módjai. 
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Kihívások 

A globális állampolgárság tartalma és céljai a világtörténeti, politikai és gazdasági 

helyzet megváltozásával változnak; ennek megfelelően az előttünk álló jövőben felmerülő új 

kihívások lehetnek a vízhez és a megfelelő ételhez való jog, a digitális megosztottság és az 

internethez való hozzáférés valamint a fenntartható fejlődéshez való jog. 

2016-ban az ENSZ előmozdította a fenntartható fejlődés 2030-ig tartó napirendjét a 

következő 17 céllal: 

 

• 1. cél: A szegénység minden formájának mindenhol véget kell vetni 

• 2. cél: Az éhség megszüntetése, az élelmezésbiztonság és a jobb táplálkozás elérése, 

valamint a fenntartható mezőgazdaság előmozdítása 

• 3. cél: Az egészséges élet biztosítása és a jólét előmozdítása minden korosztály számára 

• 4. cél: Biztosítson befogadó és méltányos minőségű oktatást, és támogassa az egész életen 

át tartó tanulás lehetőségeit mindenki számára 

• 5. cél: A nemek közötti egyenlőség elérése és valamennyi nő és lány szerepének erősítése 

• 6. cél: A vízellátás és a szennyvízellátás mindenki számára rendelkezésre állása és 

fenntartható kezelése 

• 7. cél: Mindenki számára biztosítsuk a megfizethető, megbízható, fenntartható és modern 

energiaellátást 

• 8. cél: A fenntartható, befogadó és fenntartható gazdasági növekedés, a teljes és produktív 

foglalkoztatás, valamint a mindenki számára tisztességes munka előmozdítása 

• 9. cél: Rugalmas infrastruktúra kiépítése, a befogadó és fenntartható iparosodás 

előmozdítása, valamint az innováció előmozdítása 

• 10. cél: Csökkentse az egyenlőtlenségeket az országokon belül és az országok között 

• 11. cél: A városokat és az emberi településeket befogadóvá, biztonságossá, ellenállóbbá és 

fenntarthatóbbá tenni 

• 12. cél: Biztosítsa a fenntartható fogyasztási és termelési mintákat 

• 13. cél: Sürgős intézkedések meghozatala az éghajlatváltozás és annak hatásai ellen  

• 14. cél: Óceánok, tengerek és tengeri erőforrások megőrzése és fenntartható felhasználása a 

fenntartható fejlődés érdekében 

• 15. cél: A szárazföldi ökoszisztémák védelme, helyreállítása és fenntartható használatának 

elősegítése, az erdők fenntartható kezelése, az elsivatagosodás elleni küzdelem, a talajromlás 

megállítása és megfordítása, valamint a biológiai sokféleség csökkenésének megállítása 
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• 16. cél: A békés és befogadó társadalmak előmozdítása a fenntartható fejlődés érdekében, az 

igazságszolgáltatáshoz való hozzáférés biztosítása, valamint hatékony, elszámoltatható és 

befogadó intézmények felépítése minden szinten 

• 17. cél: A végrehajtás eszközeinek megerősítése és a fenntartható fejlődés érdekében a 

globális partnerség újjáélesztése 

 

 

 

   ELLENŐRZŐ KÉRDÉSEK: 

1.Mi az emberi jog? 

2. Milyen jogokat tartalmaz az emberi jogok első generációja? 

3. Melyek az emberi jogok második generációja? 

4. Mi a különös az emberi jogok harmadik generációja számára? 

5. Melyek a 2030-ra kitűzendő fő célok? 

 

Házi feladat 

1. Írd le a saját általános értékrendedet! 

2. Próbáld meg általános módon megfogalmazni az iskolai hallgatók jogait! 
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7. TÉMAKÖR 

EMBERI MÉLTÓSÁG ÉS EMBERI JOGOK A DIGITÁLIS KORBAN 

C. MODUL 

EURÓPAI ÉS GLOBÁLIS ÉRTÉKEK 

 

A modul tanulmányozása után meg fogja érteni: 

• mit jelentenek az európai értékek; 

• mit jelent a globális érték; 

• mi a különbség az európai és a globális értékek között; 

• miért volt olyan fontos az 1957-ben aláírt Római Szerződés? 

 

Az egységes európai állam elképzelését gyakran megfontolják olyan filozófusok, mint Kant, 

olyan írók, mint Victor Hugo, és olyan politikusok, mint például G. Mazzini.  

Ugyanakkor el kell jutnunk a háború utáni időszakhoz az európai államok uniójával 

kapcsolatban, hiszen a népek és a politikai versengések közötti különbségek mindig 

akadályozták annak konkrét megvalósulását. A globális konfliktusok mind gazdasági, mind 

politikai szempontból szegénységbe sodorták ugyanúgy a nyertes, mint a vesztes országokat, 

egyre inkább függővé téve őket az amerikai és ázsiai erőktől. 

A második világháború után azonban az emberek megértették, hogy Európa többé nem lesz 

képes más hasonló tragédiák elviselésére, ezért el kellett kezdeni dolgozni az európai egységért. 

 

 

 

Kulturális, vallási, társadalmi és politikai szempontból Európa, amelyet ma ismerünk, 

egy hosszú és összetett történelmi eseménylánc eredménye, mely szerint ugyanannak a 

földrésznek a határai még napjainkig is óriási változásokon mentek keresztül. 

1950. május 9-én, az akkori francia külügyminiszter, Robert Robert Schuman beszédet tartott, 

amelyet "Schuman-nyilatkozatként" ismerünk. Megjósolta a Franciaország és Németország 

közötti rivalizáció leküzdését. Az erőforrások összekapcsolásának szükségességét 

hangsúlyozták a két ország ipari és bányászati társaságai, ezzel megszűntetve a második 
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világháború egyik kiváltó okát. Schuman úgy gondolta, ha e források kizárólagos ellenőrzését 

elvetették, el lehetett volna kerülni más háborúkat Európában. 

Így 1951-ben megszületett az ESZAK (Európai Szén- és Acélközösség), melybe 

nemcsak Franciaország és Németország, hanem a Benelux államok és Olaszország is belépett. 

Ennek a testületnek döntően gazdasági szerepet kellett volna játszania, és célja a stabil 

növekedés garantálása volt a csatlakozott országokban. A gyakorlatban a Szerződés 

legfontosabb rendelkezése a tagállamok közötti vámok eltörlése volt. 

Az 1957-es Római Szerződéssel megalapították az Európai Gazdasági Közösséget, 

amelyet ugyanazon országok írtak alá, amelyek korábban csatlakoztak az ESZAKhoz. 

Alapításának célja a tagállamok gazdasági fejlődésének elősegítése volt, valamint a lakosság 

életszínvonalának javítása, az államok közötti kapcsolatok fejlesztése, az emberek, a 

szolgáltatások és a tőke szabad mozgása. 

 

 

A Római Szerződés aláírása 

Az Európai Gazdasági Közösség más országok belépésével fokozatosan kibővült. A 

polgárok számára számos előnye van: lakóhely és munkahely választása a társult országok 

egyikében; az oktatás és a szakmai képesítés az unió minden országában érvényes; az áruk 

egyik államból a másikba történő eladásakor nem kell adót fizetni. A tagországok elkötelezettek 

a munkakörülmények egységesítése mellett, különös tekintettel a környezet védelmére és 

rehabilitációjára, valamint a tudományos és technológiai kutatás terén folytatott szorosabb 

együttműködésre. 

Egy másik fontos lépés a politikai integráció felé a Maastrichti Szerződés 1992-es 

aláírása volt, ezzel hivatalosan megszületett az Európai Unió. A megállapodások előírják a 

gazdasági és pénzügyi uniót, a közös külpolitikát és a jövőben a közös védelmet, az igazságügy 

és a belső politika terén való fokozottabb elkötelezettséget és az uniós polgárság bevezetését az 

Unió minden lakosa számára. A maastrichti szerződés fontos részét képezik a schengeni 

megállapodások, amelyek rendelkeznek a belső határokat átlépők ellenőrzésének eltörléséről, 

a személyek tagállamok közötti szabad mozgásának megkönnyítése érdekében. 

A Maastrichti Szerződéssel megszületett a Monetáris Unió, azaz 1999 óta létezik egy közös 

európai valuta – az euró –, amely az egyes államok valutáit teljes mértékben felváltja. 
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Végrehajtása számos politikai és gazdasági okokból fakadó akadállyal szembesült. Az Unió 

országainak nem volt könnyű feladni saját pénzüket, saját államuk szuverenitásának 

szimbólumát. Nem az összes, Unióhoz tartozó állam fogadta el a közös valutát (Nagy-Britannia, 

Dánia és Svédország, valamint néhány más EU-ország még nem vezette be az eurót). 

 

 

2004 májusában tíz ország, szinte mindegyik Közép- és Kelet-Európából, csatlakozik 

az Európai Unióhoz. A csatlakozáshoz ezeknek az országoknak be kellett mutatniuk, hogy 

működőképes piacgazdasággal rendelkeznek, stabil demokráciájuk van, és garantálják 

polgáraik számára az emberi jogok tiszteletben tartását és a kisebbségek védelmét. 

 

AZ ALAPVETŐ JOGOK SZABÁLYA AZ EURÓPAI UNIÓBAN 

 

Az Unió bővítésével egyre inkább érezték az igényt az európai polgárok jogainak és 

kötelezettségeinek egyértelmű meghatározására, azaz az európai polgárság meghatározására. 

1999. júniusában a kölni Európai Tanács helyénvalónak tekintette, hogy az Európai Unió 

egész területén elismert alapvető jogokat az Európai Unió (EU) szintjén vonják be a Chartaba. 

A nagyobb láthatóság érdekében az Európai Tanács a Chartaba beillesztette az 1950-es évek 

jogainak európai egyezményében foglalt általános elveket, valamint az Európai Unió 

országainak közös alkotmányos hagyományait. 

A Charta egy konvent által készült, amelyet eredetileg 2000. december 7-én, Nizzában 

hirdettek ki. 2009. decemberében a Lisszaboni Szerződés hatálybalépésével a Charta 

ugyanolyan kötelező érvényű jogi hatást kapott, mint a szerződések. 

A Charta nem ad általános jogot az Európai Unió beavatkozására az alapvető jogok 

nemzeti hatóságok általi megsértése esetén: a tagállamokra kizárólag az uniós jog végrehajtása 

során vonatkozik. A tagállamok nagyon széles nemzeti szabályozással rendelkeznek az 

alapvető jogok vonatkozásában, amelyet a nemzeti joghatóság garantál. 
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AZ ALAPVETŐ JOGOK CHARTÁJÁNAK TARTALMA 

 

A Charta bevezető preambulumot és 54 cikket tartalmaz, melyeket hét fejezetben 

foglaltak össze: 

I. fejezet: méltóság. Védi az élethez való jogot, és megtiltja a kínzást, a rabszolgaságot, 

a halálbüntetést, a fajnemesítés gyakorlatát és az emberek klónozását. 

II. fejezet: szabadság. Ez magában foglalja többek között a szabadsághoz és a 

biztonsághoz való jogot, a magánélet és a családi élet tiszteletét, a gondolat, a lelkiismeret és a 

vallás szabadságát, a véleménynyilvánítás és az információ szabadságát, a személy 

sérthetetlenségét, a személyes adatok védelmét és a menedékjogot. 

III. fejezet: egyenlőség. Megerősíti a törvény előtti egyenlőség jogát, a 

megkülönböztetés bármilyen formájának tilalmát, beleértve a nemen, faji, etnikai vagy 

társadalmi származáson, politikai vagy egyéb véleményeken alapuló megkülönböztetést. Ez a 

cím magában foglalja a gyermekek és az idős emberek jogait is. 

IV. fejezet: szolidaritás. Magában foglalja a szociális és a munkavállalói jogokat, 

ideértve a tisztességes és méltányos munkakörülményekhez való jogot, az indokolatlan 

elbocsátás utáni védelmet, az egészséghez való jogot, a szociális és lakhatási támogatást. 

V. fejezet: állampolgárság. Különféle adminisztratív jogokat foglal magában, például 

a megfelelő ügyintézéshez és a dokumentumokhoz való hozzáférés jogát. 

VI. fejezet: igazságosság. Ez magában foglalja a hatékony jogorvoslathoz és pártatlan 

bíróhoz való jogot, az ártatlanság vélelmét és a védelemhez való jogot, a bűncselekmények és 

a büntetések jogszerűségének és arányosságának elve mellett. 

VII. Fejezet: A Charta értelmezésére és alkalmazására vonatkozó általános 

rendelkezések. A Charta értelmezéséről és alkalmazási köréről szóló cikkeket tartalmazza. 

 

 

 

A területén végigsöprő tragédiákból az Európai Unió megtanulta az elfogadás, a béke, 

az egyenlőség és az együttélés értékeit. Sokan hisznek az Európai Unióban, amely hidakból áll, 

nem pedig falakból, békéből háború nélkül, az egyenlőségből és a társadalmi befogadásból. A 

jogok, a jólét, a kultúra és az innováció földje. 
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EURÓPAI KULTURÁLIS ÖRÖKSÉG 

Arra gondolhatunk, hogy az örökség valami olyan, ami a múlthoz tartozik, de valójában 

az azzal való kapcsolatfelvételi módunk révén alakul ki. A kulturális örökség tájak, tanácsok, 

tárgyak és műalkotások, akciók, eszmék gyűjteménye, amelyek kultúrát és erőforrásokat 

generálnak. Az egyes államok kulturális öröksége fontos szerepet játszik Európa jövőjének 

építésében. A kulturális örökségünk gondozása révén felfedezhetjük saját sokszínűségünket és 

kultúrák közötti párbeszédet indíthatunk a közös dolgokról. 

A Lisszaboni Szerződés nagy jelentőséget tulajdonít a kultúrának: az Európai Unióról 

szóló szerződés (TUE) preambulumában kifejezetten utalnak arra a vágyra, hogy „Európát 

kulturális, vallási és humanista öröksége ihlette”. Az Európai Unió kiemelt célkitűzései között 

szerepel az elkötelezettség „kulturális és nyelvi sokszínűségének gazdagsága, valamint az 

európai kulturális örökség megőrzésének és fejlesztésének figyelemmel kísérésére” (az EUSZ 

3. cikke). 

Az európai állampolgárság életének lehetősége az európaiak közös kulturális 

örökségének elismerésétől is függ, hogy ösztönözze a nemzeteken túli hovatartozás érzését, és 

alapot adhasson az önazonosság és az állampolgárság új formáinak. Az örökség fejlesztése és 

átadása megteremti a közösség emlékét annak a természeti, társadalmi és kulturális 

környezetnek a függvényében, amelyben él. Európa kulturális gazdagsága abban rejlik, hogy 

kifejezésre kerül az azt alkotó különféle regionális szinteken, és amelyekről az európai 

jogalkotó teljes mértékben tisztában van. 

Emlékeztetni kell a Nizzai 2000. évi ugyanazon jogok chartájára, amely megerősíti, 

hogy az Unió értékeinek fejlesztése nem történhet „Európa népei kultúrájának és 

hagyományainak” rovására. 

 

 

A kulturális örökség megóvása a különféle népek társadalmi önazonosság 

megőrzésének alapvető feltétele. A kulturális sokszínűség csak akkor védhető és támogatható, 

ha garantálják az emberi jogokat és az alapvető szabadságokat, mint például a 

véleménynyilvánítás, az információ és a kommunikáció szabadsága; az egyenlő méltóság és 

tisztelet elismerése minden kultúrában, beleértve a kisebbségeket is. 
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A globális állampolgárság megjelenésével a globális értékek kérdése is felmerült. 

Valójában az olyan érdekek fennállása, amelyekben a világ minden nézete és nemzete közös 

globális érdekeket hozott (például éghajlati kérdések, a digitális korszak kommunikációs 

szabályai és nettikettje, egyetemes emberi jogok stb.), amely formálta a globális értékeket, és 

ez utóbbi hozta létre a „globális állampolgárságot”. Ezek a globális kérdések minden embert 

érintenek, és bár nem az egész emberiség értelmezi és követi egységesen ezeket a globális 

értékeket, elegendőnek bizonyultak a globalizmus és a globális értékek – azaz a globális 

állampolgárság – létrehozásához. 

   ELLENŐRZŐ KÉRDÉSEK 

1. Mi volt az első mérföldkő az Európai Unió fejlődéséhez? 

2. Mely megállapodások várhatók a Maastrichti Szerződés aláírásával? 

3. Mi az Európai Unió Alapjogi Chartája? 

4. Mit értünk kulturális örökség alatt? 

5. Hogyan lehet megóvni az európai kulturális örökséget? 

 

Házi feladat 

1. Írj egy rövid esszét arról, hogy Európa mi lenne a Római Szerződés nélkül! 

2. Írj egy rövid esszét arról, hogy Európa mi lenne a Maastrichti Szerződés nélkül! 
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8. TÉMAKÖR 

DEMOKRÁCIA, IGAZSÁGOSSÁG, TISZTESSÉG, EGYENLŐSÉG, JOGSZABÁLY 

A. MODUL 

DEMOKRÁCIA – ELLENŐRZÉSEK ÉS MÉRLEGEK 

 

A modul tanulmányozása után: 

• megérti, hogy mit jelent a demokrácia; 

• megérti az ellenőrzéseket és az egyensúlyokat; 

• megérti, miért jelenik meg és miért ilyen fontos. 

 

BEVEZETÉS – ÉRTÉKEK 

Mindannyian az emberek közösségének tagjai vagyunk, senki sincs egyedül ezen a 

világon. Ahhoz azonban, hogy közösségként működjön (mint például egy társaság), bizonyos 

szabályokat be kell tartani. Ezek lehetnek írottak (törvények), de íratlanok is. Az évszázadok 

során a társadalom (különösen a Nyugati Civilizációs Kör) megállapodott bizonyos értékekben, 

melyeknek vezetniük kell otthon, az iskolában és a közéletben folytatott cselekedeteinkben, 

hogy a társadalom érvényes tagjai legyünk, és képesek legyünk másokkal együtt dolgozni. Segít 

bennünket a társadalmi életben való aktív részvételben is, amely a demokrácia egyik alapvető 

jellemzője. 

Ide tartoznak az egyéni szabadság, az emberek egyenlősége (törvény előtt, munkahelyen 

stb.), A kölcsönös tisztelet, tolerancia, felelősségvállalás, a jogállamiság és a demokrácia 

alapelvei. 

Természetesen a jelenben ezeket az értékeket is hangsúlyoznunk kell, amikor másokkal 

sokkal inkább kapcsolatba lépünk a technológiával és a közösségi hálózatokon. 

Tevékenység: Próbáljon mindegyik értékhez konkrét példát adni a valós életből. 

 

DEMOKRÁCIA 

A demokrácia egy olyan kormányzási forma, amelyben minden hatalom az emberek alá 

tartozik, akik közvetlenül vagy képviselőikön keresztül részt vesznek a társadalmat irányító 

törvények kidolgozásában és elfogadásában. Jelenleg ez az államrendszer megtalálható a világ 

legfejlettebb országaiban, beleértve szinte az összes európai országot. 

Winston Churchill, a kiemelkedő brit államférfi mondta, hogy a demokrácia messze 

nem tökéletes és sok hibával rendelkezik, de az emberiség eddig feltalált módjai közül a 

legjobb. Valójában a demokrácia nem olyan rendszer, amely automatikusan és hibák nélkül 

működik. Emberekre van szükség ehhez, és tudniuk kell, milyen elveken alapul a demokrácia. 
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Ahhoz, hogy egy állam jól működjön, többek között némi hatalomra van szüksége. Az állami 

hatalom három részből áll – törvényhozás (törvényhozó hatalom), végrehajtás (végrehajtó 

hatalom) és igazságszolgáltatás (igazságszolgáltató hatalom.) 

Tevékenység: Egyeztessétek az állami hatalom egyes elemeit a hozzájuk kapcsolódó 

kifejezésekkel: törvény, végrehajtó, bíráskodás! 

E három elem mindegyikének van bizonyos hatálya, amelyet pontosan meg kell határozni és 

valamilyen módon korlátozni kell. Meg kell akadályozni azt a helyzetet, amikor ezen elemek 

egyike kiváltságos helyzetbe kerül, amely veszélyeztetné az egész demokratikus rendszert. 

Tevékenység: Elképzelheti ezt a rendszert egy 3 oszlop (pillér) által támogatott hídként. Ha 

ezen oszlopok egyike magasabb, a többi pedig alacsonyabb, akkor a híd nem lesz egyenes, és 

összeomolhat. Próbáld meg felvázolni a helyzetet. 

Annak elkerülése érdekében, hogy az egyik állami hatóság hatalmat szerezzen az 

államban (ezt nagyon nehéz ellenőrizni), az idők során kidolgoztunk egy mechanizmust, 

amelyet ellenőrzéseknek és egyensúlyoknak hívunk. Ezeknek a jogszabályoknak 

köszönhetően például törvényeket bocsáthat ki, de csak olyanokat, amelyek az egész 

társadalomra vonatkoznak, és nem mutatnak hátrányos megkülönböztetést az 

egyénekkel szemben. 

Hasonlóképpen a parlament (a törvényhozás legfelsőbb testülete) valamilyen módon 

beavatkozhat a kormány (a legfelsőbb végrehajtó szerv) működésébe, de nem 

hatalmazhatja fel tagjait, és bizonyos esetekben nem vonhatja vissza. A végrehajtó 

biztosítja a bíróságok működését, ám döntéseiket nem befolyásolhatják. 

Tevékenység: A következő három grafikon az állami hatalom egyes elemeinek 

kölcsönös irányítását mutatja be. Próbálja meg helyesen hozzárendelni az alább felsorolt 

hatásköröket (vastag betűkkel) az üres ablakokhoz, hogy egyértelmű legyen, hogy az állami 

hatalom hatóságai hogyan ellenőrzik egymást. 

Lehetőségek: 

A kegyelem megadásának joga        A 

A Parlament elfogadja az Alkotmánybíróság törvényét     B 

Az elnök visszaküldhet egy elfogadott törvényt a Parlamentnek    C 

A jogellenes rendeletek és rendeletek hatályon kívül helyezésének joga   D 

A Ház kifejezi bizalmát a kormány iránt       E 

Az Alkotmánybíróság hatályon kívül helyezheti az alkotmányellenes törvényt   F 
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Gondolkodás: Emlékezzünk a történelem órákra, és próbáljunk történelmi példát mutatni az 

állami hatalmi egyensúly kudarcára, amely diszkriminációt eredményezett egy bizonyos 

népességcsoport ellen. Próbáljuk megbeszélni az egyes példákat az osztálytársakkal. 

Általában véve a demokrácia válságáról a háborúk közötti időszakban hallunk. Abban 

az időben Európa bizonyos részein a politikusok gyakorlatilag legitim (demokratikus) módon 

kezdtek hatalomra jutni, ami végül a demokrácia pusztulását jelentette. 

Tevékenység: Ismered a képen szereplő személyt? Ez a francia filozófus és író írja az állami 

hatalom törvényhozói, végrehajtó és igazságügyi megosztásának javaslatát. Próbáld megtalálni 

a nevét az interneten! 

 

 

A demokráciaelmélet kérdése nem könnyű, ezért próbáljuk meg egy történelmi példán 

bemutatni az ellenőrzések és egyensúly elve kudarcát: 

Valamikor 1935. szeptember közepén Németországban, ahol Adolf Hitler két évig volt 

hatalmon, két alkotmányos törvényt fogadtak el, az úgynevezett "Nürnbergi faji törvények"-et. 

Ezen keresztül a nácik üldözték a zsidó nemzetiségeket, akik a rendeletek elfogadása után már 

nem birodalmi állampolgárok ("tiszta vérű" németek) voltak, csak állampolgárok. 

Ezt a jogaik jelentős csökkentése kísérte. Például nem házasodhattak német állampolgárokkal, 

nem tölthettek be állami hivatalokat, nem akaszthatták ki a német zászlót, és nem alkalmaztak 

zsidó állampolgárokat. 

Ez egyértelmű példája az állami hatalommal való visszaélésnek egy lakossági csoporttal 

szemben, valamint az állami hatalom alkotóelemeinek kölcsönös ellenőrzésének kudarca.  
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A szórólapokon keresztül a Náci Párt felszólít a zsidó üzletek bojkottálására. 

 

A diákok megvitathatják, milyen érzést kelt bennük a kép, vagy megpróbálhatják a helyzetet az 

egyes résztvevők (zsidó, NSDAP tag, közönséges német stb.) szempontjából megbeszélni. 

   ELLENŐRZŐ KÉRDÉSEK 

1. Melyek az értékeink? 

2. Mi a demokrácia? 

3. Mi a jogalkotó hatalom? 

4. Mi a végrehajtó hatalom? 

5. Mik az ellenőrzések és egyensúlyok? 

 

HÁZI FELADAT 

Nevezd meg a törvényhozó és végrehajtó hatalom egyenértékűségét kisebb közösségedben! 
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8. TÉMAKÖR 

DEMOKRÁCIA, IGAZSÁGOSSÁG, TISZTESSÉG, EGYENLŐSÉG, JOGSZABÁLY 

B. MODUL 

IGAZSÁGOSSÁG ÉS EGYENLŐSÉG 

MÉLTÁNYOSSÁG ÉS EGYENLŐSÉG 

 

A modul tanulmányozása után: 

• megérti, hogy mit jelent a méltányosság; 

• megismerheti a méltányosság fontosságát; 

• megérti, hogy az egyenlőség miért nagyon alapvető emberi érték; 

• megérti a méltányosság és az egyenlőség fontosságát a tevékenységek során. 

 

MÉLTÁNYOSSÁG ÉS EGYENLŐSÉG 

Az iskolában nem csak új ismereteket tanulunk. Az oktatás célja az is, hogy 

megismerjünk bizonyos hozzáállásokat és értékeket, amelyeket a társadalom fontosnak tart. Ide 

tartoznak az egyenlőség és az igazságosság. Képzeljük csak el, hogyan nézne ki a világ, ha nem 

lenne igazságosság. Valószínűleg nagyon gyakran éreznénk az igazságtalanságot. Az 

egyenlőséget valószínűleg nem érzékeljük oly gyakran, de ez az érték is fontos. Legalábbis 

mindannyiunknak azonos jogokkal kell rendelkeznie, de a méltányosság és az egyenlőség 

különféle élethelyzetekben is felhasználható. 

Az egyenlőség és az igazságosság követelményei a társadalomban az ókor óta 

teljesülnek. Például, a római ügyvéd, Ulpian meghatározása alapján az igazságosság arra 

törekszik, hogy „őszintén éljen, senkinek ne ártson, mindenki megkapja azt, ami hozzá 

tartozik”. Arisztotelész szerint ez az erények közül a legfontosabb, mivel más emberekre 

vonatkozik, és „jó másoknak is ” nevezhető. Az olyan értékekkel szemben, mint az egészség, 

az igazságosság relatív, mert más érték vagy értékek alapján kell megítélni. 

Az igazságosság nem tekinthető elszigetelten, hanem egy adott környezetbe kell 

helyezni. Az értékeit nem lehet közvetlenül rögzíteni. Az igazság észlelése intuitív, azonnali és 

teljesen egyéni, van, amit igaznak érzünk, a jogi normáktól függetlenül. 

A méltányosság felfogásának különbségeit az úgynevezett Hammurapi kódex 

példájával szemléltethetjük, amely Kr. e. 2. évezredre nyúlik vissza. Többek között azt mondja: 

"Ha egy építő valakinek házat épít, és nem épít megfelelő módon, és a ház, amelyet épített, 

összedől, és megöli a tulajdonos fiát, az építő fiának meg kell halni." 

 



142 
 

Tevékenység: Próbáld meg igazolni, hogy megfelelő (igazságos)-e egy ilyen büntetés? És mi 

játszhat szerepet abban, hogy felismerjük azt, ami számunkra tisztességesnek tűnik? 

Még akkor is, ha valaki akár bűnös akár nem, akkor sem mindig könnyű eldönteni. 

1946-ban Karl Jaspers német filozófus írta legfontosabb könyvét: „A német bűntudat kérdése”. 

Ezen keresztül akart a németeknek megbirkózni totalitárius múltjukkal (elvégre a történelem 

legszörnyűbb háborújának vége volt, és a németek voltak a fő bűnösök), ugyanakkor 

megpróbálta bemutatni a bűntudatot minden szemszögből. 

Ezért négy kategóriába osztotta a bűntudatot: 

a. bűnügyi – az alkalmazandó törvények megsértésére vonatkozik. A bíróság dönti el, 

hogy történt-e bűncselekmény. 

b. politikai – mivel mindannyian egy állam polgárai vagyunk, mindannyian felelősek 

vagyunk az állam vezetői által elkövetett cselekedetekért. Mi döntöttünk a választásokon, hogy 

ki lesz a hatalomban. 

c. erkölcsi – vonatkozik minden olyan cselekedetre, amelyet egyénként hajtunk végre. 

Nem rejtőzhetünk azon állítás mögé, hogy az akaratunk szerint cselekedtünk, mert mindig van 

választásunk. A bűntudat itt a lelkiismeretünk mértéke, vagyis felelősek vagyunk saját 

magunknak, és senki másnak nincs joga megítélni minket. 

d. metafizikai – Jaspers azt állítja, hogy mivel mindannyian emberek vagyunk, 

mindannyian felelősek vagyunk azért az igazságtalanságért, amely tudtunkkal történt, anélkül, 

hogy tettünk volna ellene valamit. Ezt a bűntudatot a fent említett módon nem lehet 

megbüntetni, csak Isten ítélhet meg minket. 

 

Tevékenység: Mindegyik bűntudat kategóriához gondolj egy konkrét esetre, amelyben bűnös 

lehettél. A fentebb leírt információk alapján próbáld levezetni, hogy a németek milyen 

bűntudatot viselnek nemzetként a második világháború borzalmai miatt (Jaspers szerint). 

 

És milyen mértékű az igazságosság kritériumának megfogalmazása?  

Gyakran ellentmondásos az a kérdés, hogy valakit érdemük szerint vagy a társadalmi helyzete 

alapján kell-e kezelni. Ily módon megkülönböztethetjük az igazságosság és az elosztó 

igazságosság (társadalmi igazságosság) közötti egyensúlyt.  

Az igazságosság kiegyensúlyozása elsősorban a magánjog és a büntetőjog területére 

vonatkozik. Ez maga az emberi viselkedésben is tükröződik, mert a meghatározott jogokkal 

meghatározza az ember határait egy másik emberhez viszonyítva. Az elosztó igazságosság 

felveti a nem létező objektív kritérium problémáját, amely alapján értékelni lehetne. 

Középpontjában a helyzet áll. Ezen elmélet szerint például tisztességtelen, ha szegény családba 
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születünk. A társadalmi igazságtalanság eredetét nem lehet pontosan meghatározni, de a 

szolidaritás alapján a társadalom megpróbálhatja megváltoztatni a társadalmilag hátrányos 

helyzetű egyének körülményeit. 

Az ókorban az igazságosságot az igazságszolgáltatás jelképeként ábrázolták. 

 

Tevékenység: Láttál már hasonló igazságosság-ábrázolást? Hogyan jellemeznéd az 

igazságosság jelképét és az mit fejez ki? 

 

Az igazságosság szobrát szemkötővel ábrázolják, hogy hangsúlyozzák a pártatlanság 

elvét. De vajon nem igazán vak? A tettet mindig megfelelő módon büntetik? Sajnos még a 21. 

században sem tudunk „IGEN”-nel válaszolni! A büntetlen bűntudat kérdése Agatha Christie 

témájává vált, amelyben a bűnözők bűncselekmények áldozatává válnak. 

Mindig erősen éreztem, hogy a jognak érvényesülnie kell (…) Igen, meg akartam ölni. De bár 

egyértelműnek tűnik, úgy tűnik, hogy visszatartott és akadályoztatott veleszületett 

igazságszolgáltatásom. Az ártatlanok nem szenvedhetnek. Aztán meglehetősen hirtelen az az  

ötlet jutott eszembe egy véletlen megjegyzés révén, amelyet az alkalmi beszélgetés során 

mondtak ki. Egy orvos volt, akivel valami közönséges dologról beszéltem. Véletlenül 

megemlítette, hogy milyen gyakran kell gyilkosságot elkövetni, amelyet a bíróság nem tudott 

bizonyítani. Ez volt az egész dolog kezdete. Hirtelen tisztán láttam az utat. És elhatároztam, 

hogy nem egyetlen gyilkosságot, hanem nagy léptékű gyilkosságot követek el. Gyerekkoromban 

egy gyerekes rím visszatért a gondolataimba, lenyűgözött  – a tíz kicsi indián fiú rímére, a 

„kérlelhetetlen pusztulást, az elkerülhetetlen megsemmisülést” érzékeltette. Titokban elkezdtem 

az áldozatok gyűjtését ... ” 

Agatha Christie - És akkor még senki sem volt (Eredeti címe:Tíz kicsi néger) 

 

Tevékenység: mely áldozatokat (= bűnözőket) választanád? Nem feltétlenül csak gyilkosoknak 

kell lenniük, válaszd mindazokat, akik szerinted megsértik a törvényt, és akiket nem büntetnek 

meg tettükért. 
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Az igazságosság allegóriája, a pártatlan választott bíró jelképe, az egyenlőség elvét is 

képviseli. A bekötött szemnek köszönhetően nem tudja, ki áll az előtte, ezért érzelmek nélkül 

képes értékelni a kérdést, oly módon, hogy a skála kiegyensúlyozott legyen, kényszerítő 

eszközök használata nélkül. Különbség van azonban a méltányosság és az egyenlőség fogalma 

között. 

 

Tevékenység: Nézd meg a képet, és próbáld megmagyarázni mindkét kifejezést. 

 

 

 

 

Méltányosság – Egyenlőség 

 

Az egyenlőség a demokrácia újabb oszlopa. Fontos felismerni, hogy az emberek nem 

egyenlők. Koruk, nemük, bőrszínük, társadalmi státusuk stb. eltérő. Jogi szempontból 

megkülönböztethetjük a jogi egyenlőséget (jogilag; mint egy társaság, és azt mondjuk, ha ez 

egy személy – jogi személy); valós egység, azaz emberek, ahol minden polgárra azonos 

törvények vonatkoznak, és mindenkinek azonos jogai és valódi egyenlősége van. 

Ezen felül meghatározhatjuk a politikai egyenlőséget a szavazati jog és a megválasztás 

joga alapján. Az esélyegyenlőség követelménye a társadalomban, amely ugyanazokat a 

feltételeket igényli a pozíció megszerzésére a társadalomban. 

Tevékenység: Képzeld el, hogy tagja vagy a szervátültetési bizottságnak, és egyetlen olyan szív 

van, amely 3 beteg számára alkalmas. Kit választasz? Indokold a döntésed! 
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A természetüknél fogva az emberek egyenlőek a szabadsághoz, az Istenhez, a piachoz, 

a törvényhez és az emberi méltósághoz való hozzáférésükben. Az emberi élet más területein 

rajtunk múlik, hogy előítélet nélkül nézünk a körülöttünk lévő emberekre, és egyenlőnek 

tekintjük őket. 

Tevékenység: Készíts saját idézetet az egyenlőségről! 

   ELLENŐRZŐ KÉRDÉSEK 

1. Mi az a méltányosság? 

2. Miért fontos a méltányosság? 

4. Mit értünk egyenlőség alatt? 

5. Ki számít jogi személynek? 

6. Mi a különbség a jogi személy és a valós személy között? 

 

Házi feladat 

1. Keresd meg a „jogi személy” leírását az interneten! 

2. Találd meg azokat az okokat, amelyek miatt használjuk a „jogi személy” kifejezést! 

  

32 éves 

 

fehér férfi 

  nemdohányzó

ó 
börtönben van 

57 éves 

fffff fehér nő 

 nemdohányzó

nem dohányzó 
nemdohányzó 

 bénult, kerekes 

székben 

45 éves  

 néger férfi 

dohányzó 

kamionsofőr 
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8. TÉMAKÖR 

DEMOKRÁCIA, IGAZSÁGOSSÁG, TISZTESSÉG, EGYENLŐSÉG, JOGSZABÁLY 

C. MODUL 

A JOGÁLLAMISÁG 

 

A modul tanulmányozása után: 

• megérti, hogy mit jelent a szabály és a törvény; 

• megismerheti a méltányosság fontosságát; 

• megérti, hogy az egyenlőség miért nagyon alapvető emberi érték; 

• megérti a méltányosság és az egyenlőség fontosságát a tevékenységek során. 

 

SZABÁLY VAGY TÖRVÉNY 

A szabály és a törvény, látszólag hasonló kifejezések, amelyeket mégis meg kell 

különböztetni egymástól: 

 

 

  

 

 

 

Tevékenység: Melyik szabály (SZ) és melyik törvény (T)? 

 

Ne csípj be, amikor beszélsz valakivel!   

Ne vedd el, ami nem a tiéd!    

Ha piros a közlekedési lámpa, állj meg!   

Bánj úgy az emberekkel, ahogy szeretnéd, hogy ők bánjanak veled!   

Ne korlátozd mások szabadságát!   

 

  

SZABÁLY 
amit be kell 

tartani a 

biztonság 

érdekében 

TÖRVÉNY
olyan szabály, 

melyet 

mindenkinek 

be kell tartania 
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   Ha megszeged a szabályt 

     

 

    

Ha megszeged a törvényt 

    

 

 

 

A törvény kezdetén az íratlan szabályok a szokásjogon alapultak. A demokratikus állam 

működését azonban egy olyan jogrend megléte határozza meg, amely által az ilyen államokat 

jogszerűnek minősítjük. A jogállamiság pontosan olyan hely, ahol az emberek hiszik, hogy 

támaszkodhatnak egy végrehajtandó szabályrendszerre. Ez egy olyan hely, ahol az embereknek 

hangja van, és általában tisztességesnek látják a rendszert. Az egyes államok feladata a polgárok 

és az államok közötti kapcsolat meghatározása a jogon keresztül és a jogállamiság 

előmozdítása. 

Ez azt jelenti, hogy az államot a törvény kötelezi, és mindig az állampolgárokat 

szolgálja, nem pedig fordítva. Mindig tiszteletben kell tartania az emberi és polgári jogokat, és 

minden polgár számára lehetővé kell tennie a politikai életben való részvételt. 

A polgárok és az állam közötti kapcsolatnak a következő szabályokon kell alapulnia: 

 

 

 

Képzelje el a kockázatok piramisaként megjelenő jogállamiságot, amelynek tetején áll 

az irányadó elv, amelyet az oszlopok támogatnak. A jogállamiság fő elve az egyenlőség a 

törvény előtt, és a törvény magasabb a szabályoknál. Ez azt jelenti, hogy a legfelsőbb uralkodó 

a törvény, és ezt mindenkinek el kell fogadnia, mind a polgároknak, mind az uralkodóknak. 

 

A polgárok mindent 

megthetnek, amit nem 

tilt kifejezetten a törvény  

Senki nem áll a 

törvények felett – sem a 

bíróságok, sem az elnök! 

A kötelezettségeket csak 

a törvény írhatja elő. 

Az állam csak azt teheti 

meg, amit a törvények 

kifejezettten 
megengednek.  

 erkölcstelen voltál, megvetést és 
kritikát kaphatsz vagy 

elveszítheted a barátaidat 
NE 

TEDD! 

a bíróság meg fog büntetni 
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Mindannyian egyenlők vagyunk a törvény előtt, és ugyanazok a törvények vonatkoznak 

mindenkire. Egy adott elv működéséhez oszlopokra van szükség, hogy a piramis tetején tartsák. 

 

Tevékenység: Szerinted mely oszlopok tartják a törvényt a piramis tetején? 

 

 

 

Minden államnak törekednie kell a jogalkotás egységes, tisztességes és érthető 

felépítésére a következő elvek alapján: 

 

 

 

 

 

Törvények 
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Sajnos vannak olyan helyek a világon, ahol nincs jogállamiság. Például a világ számos 

államában problémák vannak a korrupt kormánytisztviselőkkel vagy az emberi jogok 

korlátozásával. 

Tevékenység: Mondj példákat a jogállamiság nélküli államokra! 

 

A határozott jogrend hiánya azonban a virtuális világban is megfigyelhető. A digitális 

technológia vagy a szociális média bővítéséhez egyértelmű szabályokra van szükség a 

megfelelő működéshez. Szinte minden közösségi média felhasználó szerző vagy kiadó is, és 

sokan nem tartják tiszteletben a szerzői jogokat. 

A felhasználók nagy része e-boltokon keresztül vásárol, különféle oktatóeszközökön 

tanul, vagy éppen edzi magát. A virtuális világban az emberek barátokat, megértést, jövőbeli 

partnereket keresnek, egy olyan hely, ahol szabadidejüket töltik. A virtuális világot azonban 

nagy veszély fenyegeti az internetes zaklatás és az internetes támadások formájában, ezért 

mindig óvatosnak kell lenni. 

Tevékenység: A bemutatott struktúra alapján hozzon létre egy alapjogi chartát a virtuális 

világban. 
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A jogállamiság azt jelenti a társadalomban, hogy azt a törvény irányítja, ellenőrzi (= 

uralja), nem pedig néhány ember döntése. Vagyis mindannyian egyenlőek vagyunk a 

törvényhez képest; az utcai munkás, az igazgató vagy a miniszterelnök. A jogállamiság egy 

másik módja annak kifejezésére, hogy mi, „polgárok mindannyian egyenlők vagyunk és egyenlő 

jogokkal és kötelezettségekkel rendelkezünk”. 

  

 

A VIRTUÁLIS VILÁG ALAPOKMÁNYA 

 

 

BEVEZETÉS 

 

 

1. fejezet 

MÉLTÓSÁG 

 

2. fejezet 

SZABADSÁG 

 

3. fejezet 

EGYENLŐSÉG 

 

4. fejezet 

SZOLIDARITÁS 

 

5. fejezet 

A POLGÁROK JOGAI 

 

6. fejezet 

ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 
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A jogállamiság a polgárok egyenlőségének jelképe is: nem barátok vagy ellenségek 

ítélik meg valakinek a tetteit, hanem a semleges törvény. (Természetesen a törvényeket 

bíróságok útján hajtják végre, tehát feltétlenül szükséges, hogy a bírók pártatlanok és 

függetlenek a jogalkotótól vagy a végrehajtó szervektől. Lásd az Ellenőrzések és egyenlegek 

modulnál). 

   ELLENŐRZŐ KÉRDÉSEK 

 

1. Mi a „szabályok” jelentése? 

2. Mi a különbség a szabályok és a törvény között? 

3. Mit jelent a „jogállamiság”? 

4. Miért fontos, hogy egy társadalmat a törvény vezesse? 

 

Házi feladat 

1. Hozz három példát egy olyan társadalomra, ahol a törvény szabályoz, és hármat, ahol nem! 

 

   Egyéni olvasás – Mi a jogállamiság? 

(https://worldjusticeproject.org/about-us/overview/what-rule-law) 

 

A négy univerzális alapelv 

A jogállamiság a törvények, intézmények és a közösség elkötelezettségének tartós 

rendszere, amely négy univerzális elvet valósít meg: 

   Felelősségre vonhatóság 

A törvény és a kormány, valamint a magánszereplők elszámoltathatók. 

   Csak törvények 

https://worldjusticeproject.org/about-us/overview/what-rule-law
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A törvények világosak, nyilvánosságra hozhatók és stabilak; egyformán alkalmazzák őket; 

valamint törvény az alapvető jogok védelme, ideértve a személyek és a szerződések, a tulajdon 

és az emberi jogok biztonságát. 

   Nyílt kormány 

Azok a folyamatok, amelyek révén a törvényeket végrehajtják, adminisztrálják, 

hozzáférhetőek, méltányosak és hatékonyak. 

 

   Hozzáférhető és pártatlan vitarendezés 

Az igazságszolgáltatást megfelelő időben látják el hozzáértő, etikus és független képviselők és 

semlegesek, akik elérhetők, megfelelő forrásokkal rendelkeznek, és tükrözik az általuk szolgált 

közösségek felépítését. 

 

Ez a négy univerzális alapelv alkotja a működő jogállamiság meghatározását. Ezeket a 

nemzetközileg elfogadott szabványokkal és normákkal összhangban fejlesztették ki, és 

világszerte sokféle szakértővel konzultálva tesztelték és finomították. 

 

A WJP (Világ igazságügyi projekt) jogállamisági indexe 

A négy univerzális alapelvet tovább fejlesztették az éves WJP jogállamisági mutató 

következő kilenc tényezőjében. Az Index legfrissebb kiadása több mint 120 000 háztartási és 

3800 szakértői felmérésre támaszkodik annak mérésére, hogyan tapasztalják és érzékelik a 

jogállamiságot a világ minden tájáról a gyakorlati, mindennapi helyzetekben. Az Index 

eredményeit államfők, főigazgatók, üzleti vezetők és állami tisztviselők idézték, ide számítva 

több mint 1000 médiát világszerte. 
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   A kormányzati hatalom korlátozásai (1. tényező) 

   A korrupció hiánya (2. tényező) 

 

   Nyílt kormány (3. tényező) 

 

   Alapvető jogok (4. tényező) 

 

   Rend és biztonság (5. tényező) 

   Szabályozó végrehajtás (6. tényező)    

   Polgári igazságszolgáltatás (7. tényező) 

https://worldjusticeproject.org/our-work/wjp-rule-law-index/wjp-rule-law-index-2017%E2%80%932018/factors-rule-law/open-government-factor-3
https://worldjusticeproject.org/our-work/wjp-rule-law-index/wjp-rule-law-index-2017%E2%80%932018/factors-rule-law/open-government-factor-3
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   Büntető igazságszolgáltatás (8. tényező) 

 

   Informális igazságszolgáltatás (9. tényező) 


